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يســــعدنا أن نضع بين أيديكم اليوم اإلصدار التراثي التاسع، الذي يعد ثمرة شراكة إيجابية ممتدة 

بين جمعية اإلمارات للغوص وبين هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

يأتــــي إطالق الموســــوعة التراثيــــة التي بين أيديكــــم اآلن، في ظل جهود وطنيــــة تفتخر باألصالة 

والتنوع البيئي والحضاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي تعد أرضًا خصبة لتعزيز مبادئ 

التعليم اإليجابي الذي يقوم على ربط الطلبة والمجتمع بطيف متنوع من مختلف أنماط الحياة 

البيئية، يملؤهم شغف التعلم المستمر، والمعرفة المتعمقة بكل ما يرتبط بدولتنا الحبيبة.

وكما بدأنا رحلتنا في إطالق 8 موسوعات في 8 سنوات متتالية وثّقت جوانب متنوعة من التراث 

اإلماراتي ، فإننا اليوم نتطلع إلى أن تشــــّكل صفحات الموسوعة التراثية التاسعة، التي تغطي 

جوانب مثيرة لإلهتمام من الحياة التراثية البرية والبحرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، قصة 

جديدة نربط خاللها الماضي والحاضر بالمستقبل الذي نستشرفه جميعًا اآلن.

وفي عامنا هذا »عام القراءة« نتمنى لكم جميعًا قراءة ممتعة وسعيدة. 

  الدكتور/ عبداهلل الكرم 

رئيس مجلس المديرين- المدير العام 

هيئة المعرفة والتنمية البشرية 
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كلمة المؤلف:

 في مســــاعي دولــــة اإلمارات العربيــــة المتحدة للحفاظ على تراثهــــا الحضاري والذي يمثل بالنســــبة لها 

البوابــــة اآلمنة لمســــتقبلها الواعد، وحرصــــًا منا للحفاظ علــــى الموروث الحضاري وترســــيخه في وجدان 

األجيــــال القادمــــة، نقــــدم هذا العمل الــــذي تم إعــــداده بطريقة علمية بحثيــــة تطلبت الكثيــــر من الجهد 

والعمل لجمع المفرادات التراثية لتصل ليد القارئ من مصادرها ومن األجداد مروراً به إلى يد أبنائنا.

وممــــا دفعني وبإصــــرار للعمل على هذه الموســــوعة التي بين أيديكم، هو ترســــيخ هــــذه المعلومات 

وتقديمهــــا للقــــارئ والباحث والطالــــب ليجدها في متناول يديه من خالل »موســــوعة اإلمــــارات التراثية« 

ولمــــا لهــــا مــــن أهمية فــــي المحافظة علــــى الهويــــة الوطنية التــــي هي مرتكــــز  الســــتمرارية ونماء هذا 

الشعب العريق.

إن المفــــرادت الــــواردة في هذه الموســــوعة تــــم جمعها من مصــــادر موثوقة ومتعددة وتــــم مطابقتها 

مشافهة مع نخبة من األجداد واألباء ومطابقتها  كتابًة ولفظًا على حٍد سواء.

وال يسعني في هذا المقام إن أقّدم جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الماثل 

بين أيديكم. 

المؤلف: جمعة خليفة بن ثالث الحميري



األلف
حرف
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إبره جولة:
تسمية لنوع من اإلبر التي كانت تستخدم لتنظيف رأس الجولة الذي يخرج منه الكاز بعد فترة 

من استخدامها من جراء كثرة االستعمال.

أكوار:
تسمية تطلق على شداد الناقة ويشبه السرج، ويقال للكوار أيضًا المكور وكل ما يوضع على 

ظهر الناقة ليحميها من األحتكاك.

اإلبل المجاهيم:
اإلبل السوداء اللون.

أبو الطحين:
من فصيلة السحالي الصغيرة التي تسكن البرية، وتتميز بدفن جسمها في الرمل.
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أبو صيحه:
خطر  بوجود  شعر  ما  إذا  الهواء  في  بالقفز  يتميز  والخطيرة،  السامة  الثعابين  فصيلة  من 

يداهمه.

أثبه:
وتُجمع على )أَثَْب( بفتح الهمزة والثاء وسكون الباء، شجرة تنمو في المناطق الجبلية.

أثل:
على  تأتي  وثمارها  الطرفاء،  ورق  تشبه  أوراق  لها  كبيرة  شجرة  وهي  الطبيعية،  األشجار  من 
قال  حيث  سبأ،  سورة  معرض  في  الكريم  القرآن  في  األثل  ذكر  ورد  وقد  الحمص،  حب  هيئة 
ْلَناُهْم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواتَْي أُُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ َقلِيٍل".. ) سورة  تعالى: "... َوبَدَّ

سبأ- 16(.  ويقال: إنَّ األثل مثمر، ويقارب السرو، ولكنه أخشن ورًقا.

أحشفة:
نوع من النباتات المعمرة التي تنشط في موسم األمطار، وخاصة في المناطق الجبلية.

أخيضر:
منطقة زراعية حصوية، تقع في سيح المدام جنوب شرق منطقة مليحة.
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أَرَا:
الراء، شجرة تنمو في المناطق الجبلية والصحراوية، ويتراوح طولها بين  بفتح الهمزة وفتح 
أوراق  ولها  المعمرة،  األشجار  من  تعد  كما  طويلة،  لفترة  العطش  تقاوم  والمترين،  المتر 

خضراء صغيرة، وورود بيضاء طويلة مثل الريش تستخدم في صنع الوسائد. 

أرطا:
السيحي  هما  نوعين:  على  وينمو  أمتار،  وثالثة  مترين  بين  طوله  يتراوح  وجبلي  بري  شجر 
كال  على  اإلمـــارات  أهــل  ويتغذى  منه،  وأجــود  الرملي  من  أقصر  يأتي  فالسيحي  والرملي، 
النوعين، بحيث يقطع قطًعا صغيرة، ويؤكل مع األرز، وبعض أصناف األطعمة الشعبية، 
كما يقطع ويجفف في الشمس، وعندما يشتد تغطى به روايا الماء مع زيت سمك العومة.
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أرزيز:
تسمية لنوع من الرطب يكثر في بعض مناطق الدولة الزراعية.

أََسْل:
بفتح الهمزة والسين وسكون الالم، نبتة من الفصيلة العشبية تنمو في المناطق الجبلية، 
تتميز  قائمة،  وطويلة  دقيقة  سيقان  هيئة  على  وتنمو  والمترين،  المتر  بين  طولها  ويتراوح 
بشدتها وقسوتها برغم دقتها، وتستعمل هذه السيقان في لف الكثير من األغراض العامة، 

التي يستعملها أهل دولة اإلمارات.

أرنب:
الدولة: في الصحراء، والسهول القديمة، والجبال،  البري في معظم مناطق  يتواجد األرنب 
والترابي،  والبني،  األبيض،  منها:  ألوانها،  تباين  رغــم  واحــد  نــوع  من  يذكر  ما  على  واألرانـــب 
والرمادي المائل للزرقة أو السواد، واختالف األلوان كما يفيد الباحثون هو نتيجة التكيف مع 
في  األرانــب  وتكثر  فالجبال،  السهول  إلى  الصحراء  من  المختلفة  وألوانها  الطبيعية  البيئة 

األقسام الشرقية والجنوبية من الدولة.



22

أسماء أصوات اإلبل:
رزيم: وهو نوع من الحنين، وفيه ترديد للصوت، وعادة ما يكون منخفًضا قلياًل.	•
رغاء: وهو صوت تطلقه اإلبل وقت الفزع والخوف.	•
هجال: ويطلق وقت الحنين والحزن.	•
هدير: وهو صوت يعّبر فيه البعير عن شجاعته وقوته، وعادة ما يظهر هذا الصوت عندما 	•

يريد البعير إخافة الطرف اآلخر.

البصيرة: 
الجبال من جميع  الغربي لمدينة دبا، تحدها  الجزء الشمالي  اسم لمنطقة جبلية تقع في 
تتميز بجمالها  التي  المشهورة  المناطق  الناس، وهي من  الجهات، تقطنها مجموعة من 

وكثرة النباتات الرعوية، وتوجد فيها بعض المساكن القديمة التراثية.

أثب:
نوع من األشجار الكبيرة التي تكثر في المناطق الجبلية، وخاصة في األودية، وله أوراق طويلة 

قريبة من أوراق المانجو، ويتراوح ارتفاعه بين 3 و 9 أمتار، وهو نبات حولي.

أبوالعليق:
اسم لنوع من الطيور الجبلية، ويقوم ببناء عشه معلًقا في بعض األشجار العالية، 
الحقول  في  ويكثر  معلقة،  تكون  وجميعها  األعــشــاش،  بناء  في  متقارًبا  ويكون 

والمزارع.

الحمامة الصماء )ضاضو(:
نوع من الطيور لها لون يميزها عن بقية الطيور، وهو اللون األخضر، تقتات على الحشرات 

والديدان، وتعشش في الحقول والمزارع، والمناطق المرتفعة.

الحبية:
منطقة صحراوية تقع جنوب شارع دبي العابر، وتحديًدا شرق جنوب جبل علي.

العبيلي:
اسم لنوع من أنواع )الدبي( وهو من الحشرات الطائرة، له لون أحمر، وإبرة بارزة في مؤخرة 
الصيف  فصل  في  ويكثر  الهجومية،  الحشرات  من  وهو  بيته،  عن  للدفاع  بها؛  يلسع  جسمه 

خاصة في فترة موسم العسل.
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أبوجعل – أبويعالة: 
نوع من الخنافس التي تكثر في فصل الصيف، ويعيش في روث بعض الحيوانات مثل 
الجمال والبقر، يقوم بدحرجة الروث لمسافة طويلة؛ لوضع بيضه في هذا الروث، يتميز 

بلونه األسود.

أفعى:
نوع من األفاعي الصحراوية الخطيره التي تعيش في الرمال الحمراء وغالبًا ما تدفن جسمها 

عندما تريد صيد الفريسة، لها رأس عريض وقرون جلدية بارزة.

الرفيعة:
التابعة إلمارة الشارقة، وبالتحديد في جنوبها، عند  الرفيعة  تسمية لطوي تقع في منطقة 
راشد  الجهة الشمالية الشرقية طوي  الذيد، ويحدها من  العاشر على طريق الشارقة  الجسر 
الغربية، وهي طوي مشهورة، ويتم عمل صيانة لها وترميمها، وتعتبر من الموارد المهمة 
في الماضي، وكانت تقيم حول هذه الطوي بعض القبائل التي عرفت بارتباطها بطوي 

الرفيعة إلى اليوم. 
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القبيسات:
أحد  ذكر  القيوين،  وأم  الشارقة  إمارة  بين  وبالتحديد  تاهل،  طوي  شرق  جنوب  تقع  طوي 
الرواة: إنها من أقدم الطواية في المنطقة، وتبعد عن طوي تاهل ما يقارب كيلومترين، 
ولم يتبق منها سوى بعض اآلثار والحصى، ولم تعرف هذه تسمية لمن، أو من سماها، 
وربما تتبع إحدى القبائل، أو من قام بحفر هذه الطوي. يظهر في الصورة بعض ما تبقى 

من تلك الطوي.

الـسـويدا:
طوي السويدا: تقع جنوب إمارة دبي، وقريًبا من منطقة الشونة.

العصم:
جميع  من  الجبال  بها  وتحيط  دبــا،  لمدينة  الغربي  الشمالي  الجزء  في  تقع  جبلية  منطقة 

الجهات، وتوجد فيها بعض المزارع، وتتميز بطريقها الجبلي الذي يربطها بمدينة دبا.
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أبوالعفين:
نوع من النباتات التي تنبت بعد هطول األمطار، لها رائحة كريهة، ال تأكلها الحيوانات؛ من 

شدة رائحتها، وتتميز بثمرها البارز.

الحرارة:
نوع من النباتات الجبلية ينشط ظهوره في فصل الشتاء، وربما تختلف التسمية في بعض 

المناطق، ولكن هذا االسم متداول في إمارة الفجيرة والمناطق المحيطة بها.
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الغبرة:
تسمية لنوع من النباتات الجبلية المقاومة للحرارة، لها أوراق شبه مخملية، عريضة، وسميت 

الغبرة؛ بسبب شكلها المغبر، وتتميز بزهورها البيضاء.

الغمير:  
عشبة جبلية من فصيلة األعشاب التي تفترش األرض، وتنمو بشكل دائري قريبة من األرض، 
تنمو وتترعرع خالل فصل الشتاء، خاصة بعد هطول األمطار، وتتغذى عليها األغنام، وبعض 

أنواع المواشي.

المــسك:
تسمية لنوع من اإلبل تتميز بلونها األصفر األشقر.
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اْشخـَرَه:
بثبوت األلف وسكون الشين وفتح الخاء والراء )باللهجة المحلية(، شجرة تنمو في المناطق 
أمتار، وأوراقها خضراء بحجم كف  يتراوح طولها ما بين مترين وخمسة  الصحراوية والجبلية، 
اليد وتكبره أحياًنا، ولها ورود بنفسجية صغيرة، وتستخدم عالًجا ألشجار النخيل؛ حيث توضع 

لشخره تحت النخلة فتقوم بقتل الدود والعاقور، إحدى فصائل الدود المختلفة.

أشــعب:
طوي أشعب، تقع في الجهة الجنوبية الشرقية إلمارة أبوظبي، وبالقرب من منطقة الفالح، 

وتحدها من الجهة الجنوبية الغربية منطقة بني ياس. 

أعــواد الـمـناصــير:
مجموعة من أشجار القاف المتقاربة، تقع جنوب منطقة الرويّة.

أم أربع وأربعـــين: 
نوع من فصيلة الحشرات، لها أربع وأربعون رجاًل، ولهذا سميت بهذا االسم، وغالًبا ما تسكن 

المناطق القذرة وهي من الحشرات السامة.

أم أرقــــبة:  
نوع من البنادق الطويلة.

أم الــحـباب:
من فصيلة العقارب، وتتميز بحجمها الصغير جًدا.

أم الــــروب:
خنفساء سوداء اللون، مرقطة بلون أبيض على ظهرها، وغالًبا ما تظهر في موسم محدد 

من السنة.
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أم السميم ـ أم السموم:
إحدى مناطق صحراء الظفرة، بها رمال متحركة، ويتفادى البدو السير على تلك الرمال الناعمة.

أم الطين:
تتغذى  تجف،  ثم  قصيرة،  لفترة  وتعيش  الشتاء،  فصل  في  تنمو  الجبلية،  النباتات  من  نوع 

عليها المواشي.

أم الفـيـش:
نوع من األفاعي الصحراوية، لها لون أصفر تعلوه بعض النقاط، ومن عادتها أنها إذا شاهدت 
إنسانًا قامت بنصب جسمها ونفخه كأنها أفعى الكوبرا المعروفة، ولكنها ال تلدغ وال تؤذي.

أم تــــاج: 
نوع من البنادق القديمة.

أم حرفــين:
ورقتين  لها  ألن  االســم  بهذا  وسميت  الشتاء،  فصل  في  تنمو  الجبلية،  األعشاب  من  نــوع 
عند  وخاصة  الجبلية  المناطق  في  التسمية  هذه  وتنتشر  الغزال،  قرني  شكل  على  تنموان 

قبيلة الحبوس.

أم حــيش:
طائر مهاجر في فصل الصيف، وغالًبا ما تكون هجرته أسراًبا صغيرة، له سيقان طويلة.

أم خـــمس:  
نوع من البنادق القصيرة، وسميت بهذا االسم التساع مخزن الذخيرة فيها لخمس طلقات، 

كما تلفظ بشكل آخر عند البعض، وهي أّمات خمس بتشديد الميم.

أم دري:
الصحراء،  برمال  والمحاطة  المسطحة  الصحراوية  المناطق  في  انتشاره  ويكثر  مقيم،  طائر 

ونادرًا ما يشاهد للعيان.

 أم دكــــي:
طائر زائر، يعشش في جنوب روسيا وآسيا الوسطى، ويقضي يومه في مالحقة الحشرات طوال فترة 
وجوده، علًما بأن القليل منه يقضي شتاءه في دول الخليج العربية، وتضع األنثى من 4 إلى 5 بيضات.   
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أم رشـــاد:
نوع من البنادق القديمة.

أم عـــشر:
نوع من البنادق القديمة.

أم فـــتيـلة:
نوع من البنادق القديمة التي عرفتها المنطقة، وهي على أشكال متعددة: منها الطويلة، 
ومنها القصيرة، وأغلبها صنع في القرن السابع عشر الميالدي، والتسمية محلية جاءت من 
كون هذه النوعية من البنادق لها فتيلة خلف زنادها تشعل بالكبريت، بعد أن يوضع البارود 

في فوهتها، فتنطلق الرصاصة منها إلى الهدف.

أم فـــريــج:
بندقية لها سبطانة واحدة.

أم قــمعــة:
قمعة  وتثبت  الــبــارود،  فيها  يضع  الشخص  وكــان  متنوعة،  أشكال  ذات  وهــي  البنادق،  من  نــوع 
الرصاص على الفوهة، ثم يضغط على الزناد، وهي من البنادق القديمة التي كان لها صيت قوي.

أم كـــنـت:
نوع من الطيور الجارحة، يطير في الليل للبحث عن الغذاء ويتخذ الجبال والمناطق المظلمة 

مقراً لعشه.
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أم نــهــد:
منطقة صحراوية، تقع جنوب منطقة الرويّة، وتطل على طريق دبي العين.

أمــبــو بالـحـصا:
نوع من األشجار الجبلية المعمرة التي تكثر في المناطق الجبلية، وتثمر في أول الصيف.

الــعــطنـة:
مصطلح يطلق على الشخص المرتحل، أو صاحب المسكن الذي يصل إلى المسكن قبيل 

الظهر، فيقال عنه عندئذ: )فالن عطن(.

الـعــطين:
منطقة زراعية تقع جنوب غرب منطقة الرحمانية وهناك اسم آخر يطلق على نوع من أسماك 

القرش الصغير، يقال عنها )عيطنه(.

أم ويه أبيض:
منطقة صحراوية تقع شمال وادي الصفا.
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الـحــلوة:
من أصناف النخيل التي تم جلبها من المملكة العربية السعودية، وهو طيب المذاق.

الـحصن الـشرقي:
عام  في  الحصن  تشييد  تم  الوطني،  العين  لمتحف  المجاورة  السلطان  الشيخ  قلعة  أو 
1910م، وقد لعبت األبراج المشيدة على زواياه الثالث دورًا هاًما في حمايته والدفاع عنه، 
ويحتوي الحصن على غرف لتخزين القمح والتمور، ويتميز الحصن بتباين جميل بين غرف 
كوخ  وبين  الــزوار،  الستقبال  المخصصة  المجلس  باسم  المعروفة  الرسمية  االستقبال 
البرستي أو العرش الكائن في فنائه، والذي يشكل نموذج السكن المتواضع والمألوف 

لدى العائالت البسيطة.
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الـسـامان:
طوي تقع شمال غرب مدينة الذيد، وتحديًدا على طريق الشارقة الذيد، وهي غير مستعملة 

في الوقت الحالي، وقد ردمت ولم يبق منها سوى الموّضح في الصورة.

الــنـخـره:
طوي قديمة تقع شمال غرب منطقة اللسيلي، وتعد من أقدم الطواية في المنطقة، وتم 

ترميمها من قبل بلدية دبي.

 

الــســلـول:
اسم منطقة جبلية تابعة إلمارة الفجيرة، وهي من المناطق المرتفعة عن سطح البحر، وتعد 

من األراضي الخصبة الصالحة للزراعة.



33

أْمـــكــورنــة:
مصطلح يطلق على النخلة التي ال تنمو وال تكبر ويتوقف نموها، ربما تكون مريضة، وغالًبا 

ما يستخدم هذا المصطلح عند أهل الساحل، وفي بعض اإلمارات.

الـعـقــيلة:
طوي العقيلة: تقع على طريق الهير أبوظبي، وتحديًدا شمال رملة سويحان، وموقعها بين 

كثبان رملية يصعب على قاصدها الوصول إليها.

الــعــلـم:
منطقة تقع شمال شرق جبل علي.

أعـــنزة:
تسمية لنوع من األسماك غير المرغوبة، تتميز بأسنان حادة، تنتفخ عندما تحس بالخطر ولها 

اشواك في أسفل بطنها.

أم قرقاع: 
القديمة(،  الحلي  من  )نوع  الكواشي  مثل  ثمارها  تكون  تكبر  وعندما  الحشائش،  من  نوع 

وتتصافق ببعضها، وهي من األعشاب الموسمية.

أنوان:
اسم لنوع من النخيل، يكثر في المناطق الصحراوية والجبلية.
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أحــفــرة: 
اسم منطقة جبلية تقع شمال مدينة كلباء، تكثر بها المزارع والحقول، وهي من المناطق 

القديمة.

أرخــمـــة:
طير من الجوارح الكبيرة، ومن فصيلة النسور، ويقتات على الجيف والحيوانات النافقة، وهو 

منتشر في جميع الدول العربية.
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الـحـفـرة:
تسمية لطوي تقع في منطقة المدام، وهي طوي قديمة كانت تقيم حولها مجموعة من 

البدو، وخاصة في فصل الصيف، واشتهرت هذه الطوي بعذوبة وصفاء مياهها.

الـــبــاح:
طوي الباح: تقع بالقرب من منطقة الطف، الواقعة بين دبي وأبوظبي.

الــيـاليس:
منطقة تقع في الجهة الجنوبية الغربية لمنطقة جبل علي، وهي من المناطق التي تكثر 

بها الكثبان الرملية.

الـصـرمـة:
تسمية لطوي تقع في منطقة )فلي(، وتوجد بالقرب منها بعض الطواية، ويصل عمقها 
إلى 15 متًرا، وقد حفرت في منطقة حصوية، وذكر أحد الرواة أن في مياهها بعض الملوحة.
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الــيروف:
اسم لطوي تقع بالقرب من وادي السدر، وبالتحديد في أحد األودية التي تحيط بها الجبال من 

جميع الجهات.

الــبـثنـة:
تقع منطقة البثنة على طريق الفجيرة الشارقة، وهي من المناطق الجبلية، توجد فيها قلعة 

قديمة وجميلة، تعتبر مكاًنا سياحًيا مشهورًا.

الـفريد:
خطام ثاٍن يضعه مؤدب المطية في إبهام رجلها اليمنى، أثناء تأديبها على السير والركوب.
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الـيـفر:
منطقة جبلية تقع في الجهة الجنوبية لمنطقة الذيد، وتبعد عنها نحو 25 كيلومتًرا، وتحيط 

بها من الجهه الجنوبية مجموعة من الجبال.

السرحة:
وقت االنتقال من أي موضع بعد طلوع الشمس مباشرة، فيقال  )فالن سرح(.

الّسـْريه:
هو المسير واالرتحال لياًل، فيقال: سرينا، أو بنسري، أو سرو الجماعة.

الفقع:
طوي الفقع، تقع بين مدينتي دبي والعين، وهي من الطواية المشهورة، وتقع في منطقة 
المزروعي ذاكرا  الفقع، ويقول الشاعر سعيد بن سرور  رملية، وسميت المنطقة باسم طوي 

الفقع:
يسكن الـــفقع ومشاريفه يا عرب لي يبغي الـــــجنة  

الـسعـدية:
منطقة صحراوية.
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الــيـمـا:
تسمية تطلق على الشاة أو العنزة التي ال يوجد بها قرون وشكلها جميل.

أم دويــس:
تطلق على شخصية خرافية من الجن، تظهر لياًل معطاراً لتجذب الرجال إليها، لتصارعهم بالمنجل، 
وهو الداس وتصغيره دويس، وكانت األمهات يخوفن أبنائهن بام )الدويس( من عدم الخروج وقت 

الظهيره من البيت حتى وقت المغرب وأن يبقوا في البيت وعدم اللعب في المساء.

أم رخيش:
تسمية تطلق على نوع من الطيور من الرخم أبيض اللون، يأكل الجيف والحيوانات النافقة، 
في  تنشط  الشاهقة،  الجبال  قمم  مثل  العالية،  المناطق  الطيور  هذه  تستوطن  ما  وغالبًا 

فصلي الصيف والشتاء وهي من الجوارح القوية.

أم الصبيان:
تسمية تطلق على مرض الصرع، كما في قولهم في من أصيب بهذا المرض يقال عنه )كافختنه( 

جنية شريرة، وهذا معتقد ال يوجد له تفسير، وربما هي جلطة كما تسمى في الوقت الحاضر.

أضــفــرة:
بزهورها  تتميز  الشديدة،  الحرارة  تتحمل  والتي  المعمرة  الجبلية  النباتات  من  لنوع  تسمية 

البنفسجية.
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امكـطن أو مقطن:
التعفن والقوي وله  البكتريا على شكل قطن وهو  الذي يظهر عليه نوع من  هو الشيء 

رائحة كريهه تميزة عن بقية األشياء الصالحة.

أنكفـظ أو انـقـفـظ:
لتبدأ  يديك  في  ما  كل  من  بسرعة  وتخلص  العمل  في  أســرع  بمعنى:  الفعل  هذا  يستعمل 
بعمل ثان مباشر بعده وتستعمل كلمة )انكفظ( في الصيد والسباق وموقف يتطلب السرعة.

إيــالل:
تسمية تطلق على لحاف تغطى به اإلبل والخيل، وغيرها، ليقيها البرد الشديد أو الحشرات 

الطائرة، وكثيراً ما يستخدم اليالل في فصل الشتاء.

الـمونتــاز:
منطقة صحراوية تقع في الجهة الشرقية إلمارة عجمان، يحدها من جنوبها شادر التلة.

الـمـويـجـعـة:
منطقة صحراوية، وتعتبر من المناطق الداخلية في الدولة، وتقع جنوب منطقة أم نهد التي 

تبعد عنها نحو 5 كيلو مترات.

الـمـويــهـات:
منطقة صحراوية تقع بالقرب من طوي الرميرم، الواقع شمال مطار الشارقة الدولي.

الـــــميَْز: 
أداة شبية بالداس نسبًيا، وتستخدم لقص الذرة والغليون، كما تستخدم لتقليم الحشائش الكبيرة.
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الملـحــة:
طوي الملحة: تقع في الجهة الجنوبية من منطقة تاهل، وهي في الجهة الجنوبية الشرقية 

إلمارة أبوظبي.

الـمـداوير:
جماعة من البدو يخرجون للبحث عن ماشيتهم التائهة في الصحراء، وغالًبا ما يستخدم هذا 

المصطلح في بعض المناطق.

المغاتـير: 
اإلبل المكتسية لوًنا فاتًحا.

المرّة: 
الراء، تقع في الجهة الجنوبية إلمارة دبي، وهي من الطواية القديمة،  طوي المرّة: بتشديد 
سالم  الشاعر  ويقول  الشيء،  بعض  الطعم  مرّ  كان  ماءها  ألن  نظًرا  االسم  بهذا  وسميت 

الجمري في طوي المرّة:

واظوها أهل القصور النايفـين  قيّــل المرة وروح م الظهر  



41

الـمـرمـوم:
طوي المرموم: من أشهر الطواية المعروفة في إمارة دبي، وتقع في الجهة الجنوبية منها 
لمدينة  المتجهة  للقوافل  استراحة  نقطة  الماضي  في  وكانت  الفقع،  طوي  من  وقريًبا 

العين للتزود بالماء.
قال الشاعر محمد المطروشي في طوي المرموم:

يـرمي بـدارة تسـتوي شــين بدعي عسا المرموم شيطان  
شفتت السهالة والهنــاتين يينا مرقب والوزاء هـــــــان  

أمـــبردة:
تسمية لنوع من السعفيات التي يوضع في األكل، وربما لها استخدامات أخرى.



الباء
حرف
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بادلة: 
تســـمية تطلـــق على نقش خـــاص يحاك من خيـــوط أغلبها متخـــذ من معدن الفضـــة، وأخرى 
حمـــراء وبيضاء وســـوداء على خلفية من القماش الســـميك، على نحو متقـــن، تزين به أرجل 

سراويل النساء.

بارظ:
مصطلـــح يطلق على الرغبة، والتأني والصدر الواســـع الذي يتحمـــل اآلراء، والمواقف الصعبة 

واالستماع لآلخرين بكل هدوء، فيقال فالن له بارظ يسمع.

بالدي:
تطلق هذه التســـمية على الدلو المصنوع من البالستيك، ويستعمل لنقل الماء من مكان 

إلى آخر.

بالدسيس:
لعبه شـــعبية يلعبها األطفال في شـــهر رمضان وفي األيام التي تساعد على اللعب، ونظام 
اللعبـــة هـــو أن تختفـــي مجموعـــة في مـــكان ما والمجموعـــة اآلخرى تبحـــث عنها، مـــع ارتفاع 

الصوت أثناء البحث عن المجموعة المختفية.

بكشة:
تســـمية تطلق علـــى الكيس الذي توضـــع فيه المالبس واألدوات البســـيطة وصـــرة المالبس 

الكبيرة وخاصة أثناء الرحلة القصيرة أو التنقل من مكان إلى آخر.

بــديدة:
البديدة في اللهجة المحلية هي الحصة، والنصيب كما يقال بديدة فالن من الشي كاألكل 

وغيره.
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بـرنـوص:
اسم لحاف مصنوع من الصوف الذي يتلحف به الشخص أو قطعة كبيرة تستخدم في فصل 

الشتاء فقط.

بــشت:
تســـمية تطلـــق على عبـــاءة الرجل الحمـــراء والبنيـــة، أو الصفـــراء، أو البيضاء، وينتشـــر 
البشـــت في دول الخليج العربي وخاصة في المناســـبات مثل األعياد واألعراس وغيرها 

من المناسبات الوطنية.

برمة:
تســـمية تطلق على إناء مصنوع مـــن الفخار لحفظ اللبن، وللبرمة عـــدة أحجام وغالبًا ما كان 

يطبخ في البرمة األكل.
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بـرصـيص أو حريص:
الحريص في اللهجة المحلية: هو الشخص البخيل، والحريص ال يعطي وال يزكي أو ال يصرف 

على نفسه وأهله ويتظاهر أنه فقير وهو  يملك الكثير من المال.

بريو:
تسمية لنوع من الحبال القوية التي تربط بها الخيام وغيرها من األشياء السعفية.

بزّ:
نوع من الفراش يوضع على ظهر البعير.

بسرة:
تسمية تطلق على البسرة قبل أن تصبح جارينة، ومن ثم تكون رطبة ومن بعد تمرة.

بطان:
تســـمية تطلـــق علـــى الحبل الشـــديد الذي يســـتعمل لربط الشـــداد على ظهر البعير، وشـــبه 

بالحزام.

بطانة:
قطعـــة مـــن القماش تبطن بهـــا المالبس ، وغير ذلـــك، وغالبا ما تســـتخدم البطانة في ثياب 

النساء الملونة.



47

بوحمير:
اســـم لنوع من األمراض، يطلق على السعال الديكي عند األطفال ويشتد ويكثر انتشاره في 

فصل الشتاء.

بو:
طريقة تخدع بها الناقة التي امتنعت عن در اللبن، وهذا بعد موت ابنها والبو جلد ابنها يحشو 

بالحشائش الناشفة على ابنها فيقرب لها فتشمه، ومن ثم تدرّ اللبن.

بــوطيرة:
تســـمية تطلق على ثوب المرأة ذي النقشة الخاصة، ويتمير برسمة دائرية تشبة الطير، وكان 

يجلب من الهند ويلبس في األعراس والمناسبات.

بوالغانيم:
كنية تطلق على الشخص الذي يجلب الغنائم واألرباح، وهناك مثل يطلق على هذا الشخص 

)من طول الغيبات ياب الغنائم(.

بــوصي:
اســـم لنوع مـــن القماش ذي اللـــون البرتقالي الغامق، المائـــل إلى الحمرة، وكثيـــراً ما يلبس 

البوصي في األفراح واألعراس وكان يجلب من الهند.

بــوفــتـيلة:
اسم لنوع من البنادق القديمة التي كانت تثور بعد أن تشعل فتيلتها، ويطلق هذا االسم 

على نوع من المصابيح ذات الفتائل التي تضاء في الليل.

بارح:
مـــن أســـماء الرياح المحلية فـــي دولة اإلمارات، تهـــب صيًفا، وإذا كان هواؤه قليـــاًل، أطلق عليه 

إبريح على سبيل التصغير، قال الشاعر محمد المطروشي:

قلت له يا بريـــــح لك خيره    دّوق أو داور هــــــــــوى الداعي



48

بَـــارِك:
يُطَلق على الجمل أو الناقة التي بركت في مكان ما، أي جلست.

بـارجــيل:
تقام البراجيل عادة فوق المنازل حيث تكون سرعة الرياح على ذلك االرتفاع أكبر مما هي على 
مستوى سطح األرض، وينحدر البرج الهوائي عموديًا إلى داخل غرفة سفلية، حيث ينتهي عند 
ارتفـــاع متريـــن فوق األرض، ومعظم الهواء القادم من البراجيل إلى األســـفل ينحصر انتشـــاره 
فـــي المنطقة الواقعة اســـفل البرج، حيث تكون عـــادة مكانا للراحة والتســـامر وأحيانا للنوم، 
لكونها اكثر المناطق برودة في المنزل، كما ان القســـم العلوي من البارجيل مجهز بشـــبكة 

قطنية، تستخدم عادة لمنع دخول طيور الحمام إلى داخل البرج.

بــاز: 
نوع من الصقور الجارحة.



49

بــاعـــيل:
تسمية لنوع من األسماك القاعية، بطيئة الحركة تتيمز بجلد قوي وجسم نحيف.

بـحـث والجمع بحوث:
الحفرة قليلة العمق في األرض، والبئر ضحلة المياه.

بــحـوث الجــريــنة:
تقع في الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة القصيص، وقريًبا من غافات البقر.

بــحـوث الــرويــة:
منطقـــة صحراوية تقع قريًبا مـــن منطقة الروية التابعة إلمارة دبي، وتبعد عنها قرابة 10 

كيلو مترات.

بــحــوث بن دري:
منطقة برية تتوســـط سيح شميرخ وســـيح هوير، وتحديًدا في الجهة الجنوبية الشرقية 

لسيح الدحل.

بــحــوث يـباره:
منطقة صحراوية، وسميت بهذا االسم، ألن أهالي المنطقة قاموا بالبحث عن الماء في أماكن متفرقة 

من المنطقة، حتى تمكنوا أخيًرا من إيجاد الماء، وتقع منطقة بحوث شمال غرب طوي الدحل.

بـحـوث: 
طوي تقع في الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة الفاية.
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بـجـــلي:
اســـم مصباح قديم يقال عنه بجلي، كان يســـتخدم في الرحالت البريـــة والبحرية وفي المنازل 

واألماكم الضيقة التي يصعب وصول الضوء إليها.

بــدحــة:
تســـمية لنوع من األســـماك الســـاحلية التي تســـتوطن القيعان الرمليـــة، وتبيض خالل ثالث 

فترات في السنة تصاد بالخيط والشباك القرقور.

بــدايع ابن مـعــصم:
تقع شمال )بدع ابن غنام(، وتحدها غرًبا طوي ابن غباش.

بــدع المـغـني:
يقع في الجهة الشمالية لمنطقة ناهل، والذي يوجد على الطريق العام الرئيس المتجه من 

أبوظبي إلى منطقة الهير، وتحده من الجهة الجنوبية الشرقية طوي الخصوب.
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بــدع أم مــويــلح:
يقع في الجهة الشرقية إلمارة الشارقة، وقريًبا من عود البالليط، وعود دراري.

بـدع بالهلي:
يحمل اســـم عائلة بالهلي، وقام بحفره الســـيد محمد بن الحج بالهلي، ويقع شـــمال منطقة 

مرغم بإمارة دبي.

بــدع ابن بــرقــع:
يقع في الجهه الشرقية إلمارة الشارقة، وقريًبا من عرقوب سباع.

بــدع ابن غــنــام:
يقع في الجهة الشمالية لمنطقة الخوانيج، وتحديًدا بين بدع بن معصم وطوي البدعات.

بـــدع بوعـمـيم:
يقـــع في الجهـــة الجنوبيـــة لمنطقة جبل علي، ويحمل اســـم قبيلـــة البوعميـــم، التي كانت 

تسكن المنطقة آنذاك.

بـدع حّصة:
يقع في الجهة الشمالية الغربية لطوي مرّقب على طريق دبي العين.

بــدع حمـــدان:
يقـــع بالقرب من بدع ســـعيد الذي يحّده من الجهة الجنوبيـــة الغربية، ويقع على طريق العين 

الختم.

بــدع سعيد:
يقـــع فـــي الجهـــة الجنوبيـــة الغربية من بـــدع حمـــدان، وتقدر المســـافة بيـــن البدعيـــن بنحو 6 

كيلومترات، ويقع البدع على طريق العين الختم.

بـــدع سيف:
يقع جنوب منطقة النخلي وشمال منطقة لهباب.

بــدع مـطـر:
يقـــع بالقرب من طوي أبو مرادة، وتحديًدا على طريق العين الختم، وتوجد بعض المســـاكن 

في هذا البدع.
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الـبـدعات:
طوي البدعات: وسميت على اسم المنطقة التي حفرت فيها.

بــدود:
قطعة من ليف، أو قماش سميك، يوضع على ظهر الناقة قبل وضع الشداد؛ لحماية ظهرها 

من الجروح.

بــديرات مـــرغـم:
نوع من البداير، وهي كثبان رملية كبيرة تقع في منطقة مرغم التابعة إلمارة دبي.

بديرة:
وتجمع على بداير: نبات صحراوي صغير، ســـيقانه تنمو على شكل طولي، وليس له أوراق وال 

غصون إالّ قلياًل في فصل الشتاء وعند هطول األمطار، وتلعب به الرياح لصغر حجمه.

بـــديرة – بداير: 
تسمية تطلق على المرتفعات الكبيرة من الرمال الصحراوية التي تشبه الجبال في ارتفاعها، 
وتلعـــب الريـــاح دورًا كبيًرا في تشـــكيلها، وفـــي الوقت الحالـــي أصبحت مرتًعا للســـياح الذين 

يزورون هذه البداير؛ للتزحلق على رمالها، وتسلقها، والتقاط الصور التذكارية. 

بديع أو لـبديع:
طـــوي البديع: والبديع تصغير الســـم بدع - المـــاء الظاهر على وجه األرض والمشـــابه للبركة 
-  وربما جاءت التســـمية هنا من اســـم المنطقة، أو لصغر حجم البدع، فجاءت التسمية وهو 

طوي حديث الحفر.
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بــراق:
طوي براق: تقع بين أبوظبي ودبي في الجهة الجنوبية الغربية من إمارة دبي، وكانت بمثابة 

مورد ترد له القوافل القاصدة للطريق بين إمارة أبوظبي ودبي.

بـــرقا اللــيان:
منطقة تقع بالقرب من سيح الدحل، وبها صخرة تبدو للعيان من منطقة بعيدة. 

بـــرقا ثــمـــود:
منطقة صحراوية، تقع بالقرب من برقا الليان.

بـــرج الــنـجــدي:
يقـــع البرج في منطقة الغـــّب، وكان هذا البرج بيًتا للبحار اإلماراتي ذائع الصيت شـــهاب الدين 

أحمد بن ماجد كما يقول بعض الرواة.

بــرج طــالع:
يقـــع في منطقـــة الخان بالشـــارقة، وتحديًدا في الجهة الغربيـــة لإلمارة، ويمثل طـــراًزا معمارًيا 

جمياًل بتصميمه اإلسطواني.
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بــــرحـــي: 
تسمية لنوع من النخل، له ثمر أصفر كروي الشكل، حلو المذاق، وينضج في أول شهر يوليو، 

ويعمل من تمره )دبس(.

بــردي:
منطقة تقع في الجزء الجنوبي لمنطقة الذيد بالقرب من ســـيح المهب، وبها طوي تسمى 

البردي، وذات التسمية توجد في إمارة الفجيرة، وهو اسم إلحدى المناطق هناك.

برقــع: 
غطاء يوضع على عيني الصقر؛ لكي يحتفظ بهدوئه وسكون حركته.
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بـــري – برج:
هو مبنى مصنوع من صخور الجبال والطين، وغالًبا ما يبنى على هضبة أو مرتفع عن سطح 
األرض؛ للمراقبة، ويكون شـــخص أو شـــخصان في هذا البري؛ للمناوبة على الحراســـة، ويوجد 
في البري عدة فتحات صغيرة؛ للبنادق التي كانت توجه للعدو القادم تجاه البالد أو المنطقة، 
وأغلـــب البـــروي ال توجد لها أبواب، بل لها حبل كان الشـــخص يتســـلق به هـــذا المبنى؛ لكي 

يصل إلى األعلى، ومن ثم يرفع الحبل الذي تسلق به.

بـــري بــخـّـوت:
بتشديد الخاء، يوجد في إمارة أم القيوين، ويقع على ضفاف خورها الجميل، تم بناءه قبل 180 
سنة تقريبًا، وأخذ تسميته من اسم الحارس الذي كان يحرس فيه وكان أسمه )بخوت( أي بخيت.
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بــصـل مي:

بصيلـــة تظهـــر تحت األرض مغطاة بطبقـــه جلدية بيضاء، وتتكـــون األوراق من 2 إلى 3، وهي 
شـــريطية رفيعـــة زاحفـــة األوراق وملتفـــة، ولهـــا ثمرة تشـــبه الكبســـولة، وتقتـــات عليها بعض 

الحيوانات الرعوية، وتنشط في فصل الشتاء وخاصة من شهر فبراير حتى إبريل.

بــشاع:
نبات معمر، له حراشيف محمرَّة اللون، واألوراق على هيئة خصل، والسيقان حولها حراشيف، واألوراق 
خضراء، وأبعادها من 1 إلى 4 سنتيمترات، ولها ورقيات ريشية متقابلة، وتظهر في المناطق الجبلية.

بـشـتخـتة:
تســـمية لنوع من الصناديق الخشـــبية الجميلة التي كان يستخدمها الطواش لحفظ اللؤلؤ 
وبعض األدوات التي تســـتخدم في تســـعير اللؤلؤ، وهي من الصناديق المشـــهورة في زمان 

الغوص ولها عدة أحجام وأشكال.

بــقـل لــوذة:
اسم لنوع من النخيل الذي يكثر في منطقة حتا وما حولها من المناطق الزراعية، وينضج في 

منتصف شهر أغسطس.

بـــونــفـــخ – عباد الشمس:
ســـحلية الرمال، هديبة األصابع، وتوجد عادة على الرمال الثابتة، وتقوم بحفر جحورها بالقرب 
مـــن جذور النباتات، وتنشـــط هذه الســـحلية في اصطياد الحشـــرات مثل: الخنافـــس، والنمل، 

والنحل، وتكثر في المناطق الحارة.
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بــــري )برج( ضــاية:
بني في عهد المرحوم الشـــيخ سلطان بن ســـالم القاسمي، وكان يستخدم كنقطة مراقبة 

ودفاع عن منطقة الرمس في ذلك الزمان.

بـــري الجـزيرة الـحمـراء:
يقع عند المدخل الشرقي للجزيرة الحمراء، ويعرف باسم بري المعشرة، وقد بناه  السيد حسن 

بن أحمد في زمن المرحوم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي.

بـــري حـليس:
يقـــع في منطقـــة فلج المعـــال، وعلى تل رملـــي كبير، وهو مـــن البروي التي كانت تســـتخدم 

لمراقبة الداخل إلى فلج المعال والخارج منها.

بـــري خـت:
يقع في مدينة خت في إمارة رأس الخيمة، وبني في عهد المرحوم الشـــيخ سلطان بن سالم 
القاســـمي، ويســـمى برج )النقبي(، وقد بني في ســـنة 1938م تقريًبا، وهناك بري آخر بنفس 
االســـم يقع على مرتفع جبلي يســـمى )بري المدينة(، وقد بناه المرحوم الشيخ صقر بن خالد 

القاسمي سنة 1901م.

بـــري شــمـل:
يقع في الطرف الشـــمالي لمنطقة شـــمل، وهو من البروي القديمة فـــي إمارة رأس الخيمة، 

وكان يستخدم للمراقبة والحراسة، وتم بناؤه في عام 1921م.
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بـري مـديـقـوه:
بري يقع في منطقة مصفوت الجبلية القريبة من منطقة حتا، ويعد واحًدا من األبراج المهمة 

في ذلك الزمان.

بــــريــم:
نوع من النخيل أو الرطب.
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الـبرير:
منطقـــة صحراويـــة تقع جنوب شـــرق منطقة الحويـــة، وبالتحديـــد بالقرب من طريق الشـــارقة 

الذيد، وقد بدأ النمو العمراني يزحف إليها قلياًل، وهي تابعة إلمارة الشارقة.

بسبيس:
نبـــات ينمـــو في فصل الشـــتاء، وعند هطـــول األمطـــار، ويكثر تواجـــده في المناطـــق الجبلية 

المرتفعة.

البسـتان:
قرية صغيرة تقع ضمن منطقة الذيد، في الجزء الشمالي الشرقي.

بـصـوه:
طائـــر مقيم، يعيش فـــي المناطق الجبلية، وحول المســـطحات الحصوية، وهـــو من الطيور 

الشتوية.

بصيلو:
نبات جبلي، ينمو ويتكاثر أثناء فصل الشتاء، وعند هطول األمطار، وله شكل يشبه البصل، 

لذا سمي بهذا االسم، وتتغذى عليه بعض أنواع المواشي.

بــطـن الــحـمـراء:
منطقة صحراوية.

بــطـن الــرمــاق:
منطقة صحراوية تقع شمال رملة السلم، وتحديًدا شمال شرق خرايج بوعميم.

بـطـين السلمة:
منطقة صحراوية تقع على طريق دبي العين، وتأتي بعد طوي المرموم بنحو 6 كيلو مترات.

بـــعــير:
ذكر اإلبل.

بــقــل بوخـمـوس:
تسمية لنوع من النخل الذي ينضج في فصل القيظ، وفي منتصف شهر يوليو.

بكــــره:
بفتح الباء وسكون الكاف، الفتى من اإلبل كالشباب من الرجال.
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بلخـبيـص:
طوي بلخبيص: تقع جنوب شـــرق العوير، قام بحفرها الســـيد هالل، وتعد طوي بلخبيص 
مـــن الطواية التي ينهل منها الكثيـــر من أهل المنطقة، كمـــا أن األهالي يقيمون عليها 

صيًفا وشتاًء.

بلعـــيس:
اسم يطلق على الثعلب.

بـليـشة:
طوي بليشة: تقع في الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة لهباب، ويحدها من الجهة الجنوبية 

الشرقية منطقة مريال.

بـلـــسم: 
تسمية تطلق على ظفر الناقة.
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بن َشنّة: 
)طوي ابن شّنه(: بفتح الشين وتشديد النون وهاء ساكنة، تقع في منطقة المسّند بالشارقة.

بن غـباش:
)طوي ابن غباش(: تقع شـــمال منطقة الخوانيج، وســـميت بهذا نســـبة إلـــى الرجل الذي قام 

بحفرها، وتقع في منطقة رملية.

بـــنــج: 
تســـمية لنـــوع مـــن النباتـــات الجبليـــة التي تنبـــت بعد هطـــول األمطـــار، ويكثـــر ظهورها في 

المناطق الجبلية الصخرية، واألودية، وتتميز بزهرة بنفسجية جميلة، ولها أوراق عريضة.

بنات الورى ـ بنات صوغان ـ بنات ظبيان ـ بنات لحيمر ـ بنات 

لصيفر ـ بنات مصيحان ـ بنات هملول:
جميعها سالالت عريقة من النوق ذات النسب األصيل.

بنت لبون:
البكرة التي ما زالت ترضع من أمها.

بو الحصين أو الحصني:
كنية يكنى بها الثعلب، فيقال عنه:  "أبا الحصين" أو )بلحصين(.
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بو الزبـــد ـ أم الزبـد:
نـــوع من أنواع الرطب الكثيرة، تتركز معظم زراعته في إمارتي أبوظبي ودبي، وثمرته صفراء 

اللون مشوبة بحمرة، ويتخذ هذا النوع الشكل البيضاوي.

بو بثن:
من فصيلة السحالي، ويطلق عليه كذلك الطيطار، وهو حيوان سام، حيث يكمن السم في 

نََفِسِه )فتح النون والفاء وكسر السين والهاء( الذي ينفخ به.

بـصـيالت:
اســـم لنـــوع من النباتـــات البرية تشـــبة البصل في شـــكلها، تنبت بعد هطول األمطار بشـــهر 

تقريبًا وخاصة في المناطق الرملية فقط.

بوبصـــالة:
طـــوي بوبصالة: تقع في الجهـــة الجنوبية لمنطقـــة الختم، وهناك طوي قريبـــة منها: وهي 

طوي بلبانية.

بــوحـــقـب:
نوع من الطيور الجارحة، له لون أحمر.
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بو بشير أو بالبشير:
حشرة من نوع الفراشات، يتفاءل برؤيتها البعض؛ معتقدين أنها تجلب لهم الحظ والبشارة، 

ويبدأ ظهورها في أوائل فصل الربيع من كل سنة.

بوش:
القطيع من اإلبل، كما يقول البعض واصًفا اآلخر: راعي بوش.
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بــوسـليح:
طائـــر مقيـــم يكثـــر في المناطق الســـاحلية، ويعشـــش فـــي الحدائـــق والمـــزارع، ويقتات على 

الديدان والحشرات، وله ذيل طويل، كثير الحركة عند نزوله على األرض.

بــوعـلـعال:
نوع من الطيور الصحراوية، ويكثر تواجده في الســـيوح والســـهول، وله عرف في أعلى الرأس 

يميزه، ولونه بني فاتح يخالط الرمل، أو المنطقة التي يعيش فيها.

بــُوم:
بضم الباء، وتلفظ بومة للذكر واألنثى على السواء، ومن أسمائه ولد الغراب، يقول الشاعر 

الدكتور مانع سعيد العتيبة:
الهوى قصره غدا ابقلبك خرابي       فوق اطالله نعــق ولد الـــغرابي 

  وهو طائر أكبر حجًما من الحمام، ويخرج لياًل؛ ليصيد ويتغذى، فإذا جاء النهار ذهب إلى مأواه، 
ال يخرج منه حتى يحل الظالم، وتضرب به العرب المثل في الشؤم والخراب. 
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بــومـة:
طائر مقيم، تتم مشـــاهدته بســـهوله أكثر من أي بوم، وغالًبا ما يكون جاثًما في العراء نهارًا 

في المناطق الجبلية، والمناطق شبه الصحراوية وخاصة أماكن أشجار الغاف.

بـومـه:
تســـمية تطلـــق علـــى المـــكان المرتفع، وهـــو عبارة عـــن نصف غرفة تســـتخدم للحراســـة في 

المناطق الجبلية.

بومـــراده:
طـــوي بو مراده، تقـــع بالقرب من منطقـــة الخزنة على طريـــق العين أبوظبـــي، وتكثر المزارع 

حولها؛ لعذوبة مائها وحالوته، وهي قريبة من بدع مطر.
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بومريخة وبلحـويذ:
طوي بومريخة وطوي بلحويـــذ: وتقع كلتاهما قريًبا من بعضهما في منطقة الطف القريبة 
من منطقة السمحة في إمارة أبوظبي، وفيها يقول الشاعر سعيد بن علي بن ميزر الرميثي: 

على بلحـويذه وحبل الـقراب       وبـو امـريخه اتعـــدى مــغناه 

بــــومـعــان: 
نوع من النخل واســـع االنتشـــار، ويعتبر صنًفـــا تجارًيا، ويوجد في كافة اإلمـــارات، وموعد نضجه 
وسط الموسم في شهر يوليو، وله لون أصفر، وشكله بيضاوي، وفي بومعان يقول الشاعر 

محمد المطروشي:
ونا احمـــد اهلل في نعمتين يتنا صياني رطب بومعان  

بـنـت الـمـطر: 
نـــوع من العناكب المخملية تتميز بلونها األحمر الفاتح تنشـــط فـــي الظهور للعيان في أول 
موســـم األمطار، وخاصة أول مطـــرة تظهر هذه العنكبوته بعدما كانـــت مختفية تحت الرمل 

وهي من العناكب الجميلة والنادرة.
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بـوهـرمة:
طـــوي بوهرمة تقع في مدينة العين، وتتميز بحالوة مائها العذب، ويقول الشـــاعر ســـعيد بن 

علي بن ميزر الرميثي في طوي بوهرمة:
على اهرامي وذيـك لرمـول           وبطحا الطوية جرت بالوحاه

بـيـت الــغــنم )زريبــة(:
غرفة صغيرة تتخذ لها شـــكاًل مستطياًل، تبنى من الحجر أو جريد النخل، وذلك يعود إلى نسق 
البيئـــة الجبليـــة أو الصحراوية، ويصنع بـــاب الزريبة وســـقفها من الجريد، ويتصل بها ســـور من 
األمام غير مرتفع، وهو بمثابة فناء لهذه الغرفة )الحوش(، ويستخدم مكانًا إلطعام الماشية، 

أما الغرفة الداخلية فتكون لالحتماء من البرد.

بــيت الــقـفـل: 
في موســـم الشـــتاء تصبـــح المناطق الجبلية شـــديدة البـــرودة، مما أثّـــر على شـــكل وطريقة بناء 
البيـــوت في القـــرى، فهي مبنية من األحجار الســـميكة، وغطيـــت ببقايا األشـــجار واألحجار والطين، 
وهـــي منازل تســـمى بيوت القفل، وهذه البيوت ســـكنها أهـــل الجبال منذ مئات الســـنين، وحتى 
نهايـــة الســـتينات في القـــرن العشـــرين، وبيت القفـــل عبارة عـــن حجارة مختـــارة بعناية مـــن البيئة 
المحيطة، وفق احتياجات ورؤية صاحب البيت الذي يقوم بنفسه بعملية البناء والتخطيط، بحيث 
تكون مقاســـات البيت حســـب رغبـــة وحاجة وعدد أفراد أســـرته، وتتم عملية البنـــاء أواًل بعمل حفرة 
بمقياس مترين أو ثالثة أمتار تحت األرض، ثم يختار الحجر المسمى الحجر األصم، حيث يبدأ األساس 

به، وحتى بناء البيت، إلى أن يصل ارتفاع جداره إلى ما يقارب ستة أو سبعة أمتار عن األرض.

بـيت الــرحى:
حجـــرة صغيـــرة تضـــم حجـــري الرحـــى الموضوعين فـــوق بعضهمـــا البعـــض، وكانـــا يحركان 

بالماضي بعصا بواسطة اليد لطحن الحبوب بأنواعها.
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بـــيــاتـة: 
منطقة صحراوية تقع بالقرب من فلج المعال التابعة إلمارة أم القيوين، وتحديًدا على الطريق 

العام القادم من أم القيوين، ويوجد بها طوي قديم تقيم حوله بعض بيوت البدو.

بــيــــدار: 
عامل المزرعة، الذي يقوم بجميع مســـتلزمات المزرعة مـــن: البذر، والحرث، والتنظيف، ورعي 

الحيوانات.

بـيشك – بيشق:

نوع من السكاكين تستخدم في بعض المناطق الجبلية.
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بــــذوار:
نوع من الطيور الجارحة، وشكله قريب من الصقر، وحجمه صغير، ويستخدمه صيادو الصقور كفريسة 
تمويهيــــة، ويعيــــش فــــي المناطق الجبليــــة وخاصة المرتفعــــة، وهو طير مهاجــــر، ويتميــــز بلونه البني 

الغامق، ويقتات على بعض الحيوانات الزاحفة، وهو من الطيور المهاجرة التي تمر بالمنطقة.

بــلــولــة:
اســـم لقطعة خشـــبية بارزة في مقدمة السفينة في مقدمتها بكرة يمر من خاللها حبل مرساة 
الســـفينة عند رفعها من البحر، والغرض منها تســـهيل جر حبل المرســـاة على البحارة، وغالبًا ما 

تكون البلولة موجودة في سفن الغوص.



التاء
حرف
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تــبالغــة:
اســـم نوع مـــن الحبال الرفيعـــة القوية تربط به رجل الصقر الذي يســـتعمل فـــي القنص وهو 
عبارة عن توصيلة من الحبال، وللتبالغة عدة أشكال وألوان من الحبال التي يصنعها صاحب 

الصقر.

تـــاهــل: 
اســـم لطـــوي قديمة، يقدر عمرها بنحو 450 ســـنة أو أكثر - بناًء علـــى رأي مجموعة من الرواة 
الذيـــن تم اللقاء بهم مع الباحث-  ويصل عمـــق طوي تاهل إلى 20 متًرا تقريًبا، توجد بعض 
الملوحـــة فـــي مياهها، ويذكر أحـــد الرواة بحادثة ســـقوط امرأة داخل الطوي، بعـــد انهيارها، أو 
انهيـــار جـــزء منها، وذكر الراوي اســـم المرأه وتدعى )ســـــالمة(، فنزل أحد الرجـــال بداخل الطوي 
وأخـــرج المرأة بعد أن فارقت الحياة، وهذه من أهم الحـــوادث التي حدثت عند هذه الطوي، أما 
فـــي الوقت الحاضر فقد ُهِجـــرَت هذه الطوي، وُغطت ببعض أغصان األشـــجار كما هو واضح 

في الصورة؛ خوفًا من سقوط بعض الحيوانات فيها.

تْبع: 
بسكون الباء، نوع من الطيور الجارحة التي تستخدم في الصيد والقنص.

تــحــبوا:
اسم يطلق على الحبارى عند المبالغة في التخفي، إذ إنها في العادة تنتقل من شجيرة إلى 

شجيرة حبًوا على ركبها.

تــــدرز:
مصطلـــح بري يســـتخدمة الصقار، وهو أثر الحبارى فـــي أول النهار، حيث تقصـــر في خطواتها، 
حتى يكون آخر القدم األولى عند طرف أصبع القدم الثانية، وترســـم على األرض سلســـلة من 

خطوات متحاذية هي فترة التخفي.

ترچــيبة:
بالجيم ذات النقاط الثالث، وهي ثالث خشبات تقام بشكل هرمي، بحيث تتسع من األسفل، 
وتتالقى في نقطة واحدة من األعلى، يعلق عليها السقاء الذي يستعمل في خض الحليب.
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تْركي: 
بسكون الراء، وتلفظ أيًضا تركية، وهي نوع من البنادق القديمة.

تــريك:
تسمية لنوع من المصابيح التي تعمل بالكروسين والتي كانت تستخدم في المنازل، ولها 

شبكة خاصة في وسطها في أشعالها.

تـشـولـيب:
نوع من الغناء الجماعي يؤديه القوم ربما على ظهر الخيل أو الجمال.

تـطـروقـة:
اسم لحبال الشكيمة التي توضع في رأس الجمل.

تـغـرودة:
ضرب من الشعر العامي المغنى، ينشده القوم وهم ممتطون ظهور الهجن.

ِتَفـــْك:
بكسر التاء وفتح الفاء وسكون الكاف، وتلفظ بالجيم المصرية، وهو نوع من أنواع البنادق.
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تـــمــر: 
هو التمر المعروف بالعامية )السح(.

تــل الـزعـفران:
تل بارز عند مدخل منطقة الذيد، يقع على طريق الفجيرة الذيد.

تــل بــاش:
يقع في الجهة الجنوبية الشرقية إلمارة عجمان.

تـل طـالب:
تل رملي يقع قريًبا من تل باش.

تـــلـــواح:
قطع من أجنحة الحبارى، وتتراوح بين اثنتين وأربعة، وتربط فيها خيوط بطول ثالثة أمتار تقريًبا، 

وتستعمل في تدريب الصقر أثناء التمارين اليومية.
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ـِـَكْه:  تنـ
وتنطق بثبوت األلف فتلفظ اتنكه بألف وتاء ساكنة ونون مائلة وكاف مفتوحة وهاء ساكنة، 
والتنكـــه صنـــدوق كان يســـتعمل قديًمـــا لوضـــع المالبس ســـواء للرجال أو للنســـاء وكذلك 
لألطفال، وغالًبا ما يكون مســـتطيل الشـــكل، ويتراوح ارتفاعه ما بين 70 و 80 سنتميتًرا، فيما 
يبلـــغ محيطه متًرا في نصف متر تقريًبـــا، وتتميز التنكه بألوانها الزاهيـــة مثل: األخضر، واألحمر، 
واألزرق، بجانـــب األلـــوان الداكنة، وتوضع في إحدى زوايا غرفة النـــوم، وتكون من المعدن، فإذا 

كانت من الخشب سّميت مندوس.

تين جــبلي:  
نبـــات جبلي، ينمو في فصل الصيـــف، ويتكاثر وقت هطول األمطار، ويقطـــف ثمره غالًبا في 

شهري يونيو ويوليو.

تـــاوه:
تسمية تطلق على المقلى، الذي يتم فيه قلي السمك وغيرة من األكل وهناك عدة أشكال للتاوة 

وال يخلو أي مطبخ من التاوه، وتحمص القوة فيها، وغالبًا ما تستخدم التاوة عند أهل البادية.



الثاء
حرف
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ثـعـــلب: 
تسمية لنوع من الحيوانات الصحراوية.

ثمام ـ اْثَمام:  
بثبـــوت الهمـــزة وســـكون الثاء وفتـــح الميم، نبات صحـــراوي تتغـــذى عليه الكثير مـــن الدواب 

والمواشي، ويعد من النباتات الضعيفة، وليس له طول.

رْ:  ثــَـوَّ
بفتح الثاء وتشـــديد الواو مع فتحها وســـكون الراء، تطلق على الفعـــل الماضي، كما تطلق 

على فعل األمر، وهي بمعنى أطلق الرصاص على الضحية.
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ثــَــيِّل: 
بفتح الثاء وتشديد الياء مع كسرها، حشائش صغيرة تنبت مع الجت، وفي المثل" لوال الجت 

ما شرب الثّيل".

ثــقــبـة: 
بئر ماء تتم تغطيتها بحيث يمر الماء من تحتها أو خاللها، وغالًبا ما تكون الثقبة في المناطق 

الجبلية.
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ثــمــرة الــحــبن: 
تتميز ثمرة شـــجرة الحبن بشـــكلها األصبعي، وهي مـــن النباتات الجبليـــة المعروفة عند أهل 

الجبال.
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ثـمرة الـعــريا: 
تتميـــز ثمـــرة العريـــا بزهرة كثيـــرة التفرع، وتنشـــط بعد هطول األمطـــار، وهي مـــن األزهار التي 

تتغذى عليها المواشي، وتكثر في المناطق الساحلية.

ثـمرة الـدخــنا: 
ثمـــرة ذات عدة ســـنابل متفرعة تكثر في الســـهول والمناطق الصحراوية، وهـــي من النباتات 
المفيدة في تغذية المواشي، وتنشط في فصل الصيف لمدة تقارب أربعين يوًما أو أكثر، ثم 

تختفي عند اشتداد الحرارة. 



الجيم
حرف
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جــاعــد:
تســـمية تطلق علـــى المرأة التي يتوفـــى زوجها، وتقعد فـــي البيت ال تغادره مدة أربعة أشـــهر 

وعشرة أيام.

جــدر:
وعاء الطبخ الذي يطبخ فيه الرز وغيره من األكل.

جافـلة: 
الجماعـــة والرفقة في المســـير ســـواء كانـــوا في وقت الذهـــاب أو العودة ال ســـيما وهم على 

ظهور اإلبل.

جـانـحة أو يانحة:
شجيرة صحراوية يكثر وجودها في إمارة أم القيوين.



85

جـبل عـلي:
تل صخري مرتفع وبارز للعيان يقع في الجهة الغربية الجنوبية إلمارة دبي.

جـبل عـمـر:
منطقة تقع ضمن حدود منطقة الذيد، وتحديًدا في الجهة الشمالية الغربية للمنطقة، وهو 

تل بارز عند مدخل منطقة الذيد.

جـــــت:
بفتح الجيم وسكون التاء، العشب الذي يقدم علًفا للدواب.

جـــرن:
اسم لحبل يربط بين جملين، فيقال عنه )جرن(.

جــرية:
قرية من قرى إمارة رأس الخيمة.

جــرير:
حبل دقيق مربوط بقطعة حديدية تدور حول نفســـها، ويربط في ســـاق الصقر الذي يستعمل 

في القنص لكي ال يطير.

جــز )أثـل(:
نوع من األشجار غير المثمرة التي تنمو بكثرة، وتستخدم جذوعها لتسقيف البيوت، والتظلل 

تحتها، وهي من األشجار التي تعد شبه منقرضة.

جــزعـات بن رحمة:
تتوسط هذه الجزعات طوي المطرق ونكدات الزمول في منطقة رملية، وتحديًدا شمال غرب 

منطقة قطاة.

الجزعان:
طوي الجزعان: تقع في إمارة الشارقة، وأطلق اسم الجزعان على هذه الطوي؛ لقيام أحد أفراد 

العائلة التي تنتمي لقبيلة الجزعان بحفرها.

جــزعـة بن تـعـبـه:
منطقة صحراوية تقع قريًبا من طوي الوحوش، وتحديًدا في الجهة الشمالية الغربية، وتحدها 

شرًقا منطقة أم الحمام.
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جـــرنــاس:
نوع من الصقور، يتراوح عمره بين ســـنة وأربع ســـنوات، وهو من الصقور التي تســـتخدم كثيًرا 
فـــي الصيـــد أثنـــاء المقناص، وتلفـــظ عند البعـــض قرناس بالجيـــم المصرية، ويقول الشـــاعر 

الجمري ملغًزا: 

أربعيـن اوسبــــع هــــّدادي شوب تين اوحـر جــرناســي  
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جش الـرملـي: 
نوع من التمور الممتازة التي تكثر في دولة اإلمارات، وغالًبا في المنطقة الغربية.

جش حبش:
نوع من التمور التي تكثر في المنطقة الشـــرقية، مثل الفجيرة وما حولها من القرى الجبلية، 

وهو من األسماء القديمة.
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جش ربيع:
نوع من الرطب له لون أصفر غامق، وينضج في آخر شهر يوليو من كل سنة.

جـــش سويــح:
اسم نوع من النخل.

جـــش نـغــال:
نوع من النخل يتميز بثمرة بلون أحمر فاتح.

جــفـير: 
ســـّلة لملء الحاجيات المنزلية، أو ملئهـــا بأنواع الطعام مثل: الرطـــب، واألرز، والقمح، وأنواع 

الفواكه، ويصنع الجفير من خوص النخل، وغالًبا ما يكون عمقه نحو 40 سنتيمتًرا .
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جـــالبــة: 
من فصيلة الطيور الجارحة، لها لون أسود يميزها عن بقية الطيور.

جـــالف:
تسمية تطلق على الشخص الذي يقوم بصناعة السفن وصيانتها.
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جـلـد الحــبال: 
لـــف الحبـــال التي تصنـــع من ليف النخيل بشـــكل متـــواٍل علـــى األرض، حتى تكون ســـميكة 

ومترابطة وجاهزة لالستعمال.

 

الــجـمــة:
منطقة تقع شمال شرق وادي المويجعة، وقريًبا من شرف العفار.

جـمـل أو يـمل الـعـقرب:
نـــوع من العناكب بحجم كـــف يد الرجل تقريًبا، وعادة ما يرى وهو يحمل العقرب على ظهره؛ 

لكي ينقله من مكان إلى آخر.

جـويرع:
طـــوي جويرع: تقع شـــمال شـــرق طوي الصجعة، تحيط بهـــا كثبان رملية، وتعتبـــر مياهها من 

المياه التي تغلب عليها الملوحة.
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جــبل أم الـنـسور:
اسم لجبل يقع في منطقة حتا في الجهة الشمالية الغربية.

جـبل الــحــّدة:
اسم لجبل يقع في منطقة حتا.

جـي ون:
اسم أجود أنواع اللؤلؤ وأغالها ثمنًا ولها شكل جميل عن باقي اللؤلؤ.



الحاء
حرف





94

حابــوط:
تســـمية تطلق علـــى الحوض مختلف الحجم مـــن منطقة إلى أخرى على وفق اتســـاع المزارع 
التـــي تســـقى بمياهه وغالبا ما تكثر الحوابـــط في المناطق الزراعية الجبلية وهناك أســـم آخر 
للحابوط وهي أسماك السردين بعد أن تكب على شاطئ البحر على شكل كومه وغالبًا ما 

توجد هذه التسمية في بغض المناطق الساحلية.

حـابـول: 
أداة مصنوعة من ســـعف النخل، بحيث يلوى السعف مع بعضه البعض؛ حتى يتم الحصول 
على حبال متينة يصنع منها الحابول، ويستخدم لطلوع الرجل إلى قمم شجر النخيل، ويقوم 
بخـــرف ثمار النخل، حيـــث يتم وضع الحابول على جـــذع النخلة، ويدخل الرجـــل داخل الحابول، 

ويضعه بحيث يلتف على ظهره، ومن ثم يقوم بعملية الصعود والنزول. 

حــايل:
اسم ينقسم إلى قسمين: القسم األول: الحايل وهي الناقة التي ال تلقح، أما القسم الثاني: 

فيطلق عليها اسم المحولية وهي التي دار عليها الحول ولم تلقح.

حـــايوس:
نوع من األمراض التي تصيب المطية )الناقة( في رقبتها.
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حــبل كــْنــبار:
تســـمية لنـــوع من الحبـــال مصنوعة من ليـــف النخل بعـــد أن توضع في الماء ومـــن ثم تجلد 

بطريق صحيحة لكي يخرج بعد ذلك حبل متين قوي يستخدم للربط والجر.

حــباره:
طائر مشهور ومحبب عند صائدي الطيور، وهو طائر مهاجر في فصل الشتاء، ويتم اصطياده 
بعـــد وصولـــه مباشـــرة، ويتواجـــد مـــن شـــهر ســـبتمبر وحتى شـــهر مـــارس، يفضل الشـــجيرات 

الصحراوية، والكثبان الرملية، والمسطحات الحصوية والصخرية.

حـــب:

تسمية لنوع من األواني الفخارية التي تستخدم لتبريد الماء.
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حـــبابـــة:
تسمية لنوع من الحشرات الطائرة، تنشط في فصل الصيف بالطيران، لها لون بني قامق.

حـــبن: 

بثبوت األلف وســـكون الحاء، تســـمية لنـــوع من النباتـــات البرية التي تظهر فـــي الجبال أثناء 
هطول األمطار.
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حـبيــبو: 
أخذ االســـم من الشـــكل الذي تتكون منـــه هذه الحبيبـــات الصغيرة، فهي بحجـــم حبة العنبة 
الصغيـــرة، وتكـــون مجموعـــة في عرجون واحـــد، والعرجون هـــو الذي يتم تجفيفـــه وتعريضه 
للشـــمس لفتـــرة طويلـــة، ومن ثم اســـتعماله في تنظيف البيـــت قديًما، وخاصـــة في حظائر 
األبقـــار واألغنام، وهو ما يعرف بـ)المكّشـــة(، ميم وكاف مائلتين وشـــين مشـــددة وهاء، وهذه 

الحبيبات هي الثمر الذي يظهر في موسم الثمار

حــشـف:
تسمية تطلق على ثمرة النخلة الجافة، التي لم يكتمل نموها.

حـــدب غــانـم:
مجموعة من الحدب تقع جنوب غرب منطقة الروية قرابة 5 كيلو مترات.

حــقــانــة:
تسمية لنوع من النباتات الجبلية المعمرة التي تنبت في المناطق المرتفعة من الجبال، 

لها أغصان رفيعة تقتات عليها المواشي.
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حــدبـة الـخـروس:
تقع بعد منطقة قريطيسة في الجهه الجنوبية بالقرب من شارع دبي العين.

حــدبــة الـخــزنــة:
تقع في الجهة الجنوبية الغربية لطوي سمحان.

حــدبــة وادي الصفا:
تقع في وادي الصفا في دبي بالمنطقة الواقعة شمال شارع اإلمارات.

حــدمــدم:
نبات جبلي يفترش األرض ويقوم على سيقان مائلة إلى االحمرار قلياًل.

حــذراْف:
شجرة من أشجار الصحراء.

حــــر: 
فصيلـــة مـــن الصقـــور، ويجمع على حـــرار، وتعد الحـــرار أهم الفصائـــل التي عرفهـــا العرب قبل 
غيرهـــم، وكلمة )حر( لها في لغة العرب عدة معان، أهمها الفخر والعلو، ويطلق اســـم )الحر( 
علـــى مجموعة مـــن الصقور، تجمع بينها صفات عامة، وتتميز عـــن بعضها بخصائص كثيرة، 
وتتفـــاوت فـــي أحجامها، وألوانهـــا، وقدراتها، وقد اندرجت تحت اســـم واحد، والحـــر من الصقور 

البرية هي التي تتخذ من البراري والقفار موطًنا لها.
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حربث:
شجرة مدورة الشكل أوراقها صغيرة الحجم، وتتغذى عليها جميع الدواب والمواشي.

حــربيــة:
مـــن األهازيج الشـــعبية، وتعـــد الحربية موروًثا تراثًيا، يشـــدو بهـــا الرجال، بأن يقفـــوا في صفين 
متقابليـــن، وبأيديهم الســـيوف والخناجر يمايلونها بأيديهم، وغالًبا مـــا تقام هذه الحربية عند 

أهل البادية.

حرشا:
نبتة برية  تتميز بقصرها، ولها أوراق طويلة ودقيقة.

حرمل: 
نبات شجيري صحراوي قصير وأملس، ويصل ارتفاعه إلى نحو 80 سنتيمتًرا، وهو كثير التفرع، 
بعض سيقانه قائمة، واألخرى متدلية، تنشأ من قاعدة خشبية، واألوراق خضراء مصفرة، ينتشر 

في األراضي الحصوية الرملية السمراء، وكذلك في الوديان والمنحدرات.

حـــرِّيق: 
بتشـــديد الراء مع كســـرها، نبات جبلي يســـتعمل في عالج اإلمســـاك عند الحيوانات، وخاصة 

اإلبل واألغنام.

حـــصــن الجــزيـرة:
يقع في إمارة رأس الخيمة، وتحديًدا في وســـط منطقة الجزيرة الحمراء، وقد قام ببنائه الســـيد 

حسن بن أحمد في زمن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي.

حـصن الشارقة:
حصـــن كبيـــر له برجـــان، أحدهمـــا كبيـــر واآلخر صغيـــر، ويتكـــون البرج مـــن طابقيـــن، وقد هدم 

معظمه، لكن بقي منه جزء بسيط، ويعد من الحصون المشهورة في اإلمارة.
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حـــصن الــغـيــل: 
يقـــع قريًبـــا من مدينة كلباء، وال يعد بناؤه قديًما، إذ قام ببنائه الشـــيخ ســـعيد بن حمد، ويتميز 

الحصن ببنائه المستطيل، ويبلغ عرضه 14 متًرا وطوله 18 متًرا.

حـــصــن المـــزرع:
يقـــع فـــي إمارة رأس الخيمـــة في الجزء الشـــرقي للجزيرة الحمـــراء، وتم بناؤه في عهد الشـــيخ 
صقر بن خالد بن ســـلطان القاسمي في سنة 1901م، وقد بني بغرض المراقبة والدفاع عن 

المنطقة.

حـصن المـعــال:
يقـــع حصـــن المعال في منطقة فلج المعال والتي تقع جنوب إمـــارة أم القيوين وهو من أقدم 
الحصون في منطقة الفلج يمتاز بجدار عال يصعب على الشـــخص تسلق وهو من الحصون 

الجميلة بعد أن تم ترميمه.

حــصن بالحسن:
يقع قريًبا من مدينة الذيد، يتميز ببنائه المســـتطيل، والمشـــيد من الحجارة الصغيرة والطين، 

ويصل طوله إلى 45 متًرا وعرضه 16 متًرا.
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حـصن فــلي: 
يقع شمال وادي المدام بين الشارقة والذيد، وشيد من الحجارة والجص، وهو على مرتفع يبلغ 
11 متـــًرا فوق ســـطح األرض، ويتميز ببنائه المســـتطيل، ويبلغ طوله 23 متـــًرا وعرضه 19 متًرا، 

ويتوسطه برج كبير.

حصن كـلباء )القلعة(:
تقع القلعة على ســـاحل البحر وســـط مدينة كلبـــاء حالًيا، ويتميز مكانها بعـــدم وجود حواجز 

طبيعية كالجبال والتالل قريبة منها، أما من جهة األمام فتحدها مياه البحر.

حـــصــن نـصـلـة:
يقـــع في إمـــارة رأس الخيمة، وتحديـــًدا في منطقة الحويـــالت على مدخل الـــوادي، قام ببنائه 
محمد بن عبد اهلل أحد أعيان المنطقة في زمن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في سنة 
1875م، وتم ترميمه عدة مرات، وله باب من الخشب، ويوجد للحصن عدة فتحات في األعلى، 

وبقي الحصن إلى يومنا هذا محافًظا على شكله الجميل، وطرازه المعماري التراثي.

حـضـار: 
جدار يصنع من سعف النخيل، يبنيه صاحب المزرعة حول مزرعته.
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حـضارة:
وتلفـــظ عنـــد البعض )حّضارة(، بتشـــيد الضـــاد، وهو وقت معلوم من الســـنة يقـــع في فصل 
الصيـــف )القيـــظ( ، وترتحل بعض العائالت مـــن المدينة إلى المناطق الزراعيـــة التي تكثر بها 

أشجار النخيل عبر رحلة تسمى )المقيظ(.

حـضـروم:
طوي حضروم: تقع في الجهة الجنوبية لمنطقة الختم، ويحدها كثير من المزارع في الوقت 

الحاضر.

ـْـــطبة:   حـطبة ـ اح
تنطـــق باأللف وســـكون الحـــاء غالًبا عند أهالي المنطقة، تطلق على ســـاق الشـــجرة ســـواء 

الضعيفة أو الغليظة منها.

حــفــانــة:
نـــوع من الحبـــارى األصغر حجًما، واألقل مقاومة للصقر، وصيدها ســـهل؛ ألنهـــا ال تتمتع بدراية 

كافية في أساليب المقاومة والهرب، وتعد الحفانة من الطيور المهاجرة في فصل الشتاء.

حـفــير: 
طـــوي حفيـــر، تقع بين طوي العشـــوش وطـــوي غفر، وهـــي في الجهـــة الجنوبيـــة لمنطقة 
ســـيح شـــعيب، وتعد من الطواية القديمة، وكانت ترد إليها القوافل المتجهة إلى المناطق 

الجنوبية مثل منطقة الختم وغيرها من المناطق الصحراوية.



103

حــَـقان:
بفتـــح الحاء والقاف المخففة، عشـــب جبلي ينمو في فصل الشـــتاء، وعنـــد هطول األمطار، 
ويتكاثر في مناطق مختلفة في دولة اإلمارات، وبشكل خاص على قمم الجبال، ويتواجد في 

إمارة رأس الخيمة، وتتغذى المواشي واألغنام على ثمره.

حــقـة وتلفـظ )حجة(:
هي الناقه التي بلغت السنتين من العمر.

الــحـقـف:
منطقة صحراوية تقع شمال شرق سيح الـوكرة.

حـكـمة - حـــچــمـة
الحبل الذي يكون حول فم الناقة وأعلى أنفها.

حـــلف: 
الحاء مائلة األلف ســـاكنة، نبات جبلي ينبت بشـــكل ســـيقان طولية، وال يتعدى ارتفاعه المتر 

الواحد فقط، تتغذى عليه األبقار.

 حـلوج - حـلوق:
عشـــب بري ينشـــط في المناطق الرمليـــة، ويبلغ ارتفاعه مـــن 40 إلى 60 ســـنتيمتًرا، وله أوراق 
منبسطة، وينشط في شهر فبراير حتى يونيو، ويكثر في المزارع والحدائق العامة، وهو عشب 

غير مفيد. 
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حــليـبة الــحـمـام:
تســـمية لنوع مـــن النباتات تنبت فـــي البيئة الجبلية، وخاصـــة في المناطـــق الحصوية، وربما 
تختلف التسمية في بعض المناطق، وهي من النباتات التي تنبت بعد هطول األمطار بفترة 

وجيزة.

حـــلـمــة: 
نوع من النباتات الصحراوية التي تنبت في المناطق الرملية، وهي من النباتات التي تنشـــط 

بعد هطول األمطار، ثم تجف وتذبل بعد شهر تقريًبا.
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حـــلـبان: 
نـــوع مـــن النباتات الجبلية وربما تختلف التســـمية في بعض المناطـــق الجبلية تتميز بأغصان 

شديدة التفرع تكثر فيها األشواك عندما تكبر وتتميز بزهور صفراء.

حــمــاري:
منطقة صحراوية تقع جنوب غرب منطقة النخلي بنحو 10 كيلو مترات.

حــمــاض الـجـبل: 
نبات جبلي ينشـــط في شهر ديسمبر بعد هطول األمطار، وغالًبا ما ينبت في الجبال، وخاصة 

في المناطق المرتفعة، وله ورقة عريضة، وزهرة حمراء.
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حــماطــة:
نبات صحراوي ينمو على شكل سيقان، وليس له أوراق.

حــمـد:
طوي حمد: تقع بين منطقة رفادة ومنطقة مرّقب في وسط كثبان رملية، وهي من المناطق 

التي يصعب الوصول إليها.

حـمـدة:
طـــوي حمدة: تقـــع في الجهـــة الجنوبيـــة الغربية لمنطقـــة الذيد، وســـميت على اســـم امرأة 
تســـمى حمدة أمرت بحفرها، وهي مشـــارفة على منطقة المدام، وطوي حمدة من الطواية 
المشهورة قديًما، ومن الموارد المعروفة التي كانت تقصدها القوافل في طريقها مرورًا بها 

لتتزود بالماء.

حــمـــري:
نـــوع مـــن الرطب تنتشـــر زراعتـــه في كافة إمـــارات الدولة، وبشـــكل خـــاص في إمـــارة أبوظبي 

والمنطقة الغربية، ومن لونه األحمر أتت تسميته بالحمري، وله شكل بيضاوي.

حــمـيــض: 
نبات موسمي يكثر بعد هطول األمطار، وله طعم لذيذ حامض بعض الشيء، ويقبل عليه  
كثير من المواطنين حيث تخرج العوائل لجمع نبتة الحميض في المناطق البرية، مثل: بر أم 
القيوين، ورأس الخيمة، وتتميز نبتة الحميض بأوراق عريضة، ويكثر ثمر هذا النبات عندما يكبر.
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 حــنــضـد: 
نبـــات معمر يصل قطر ســـطحه إلـــى 150 ســـنتيمتًرا، ويصل ارتفاعـــه إلى 35 ســـنتيمتًرا، وله 
أوراق شبه كروية متقابلة، وله لون مميز وهو األحمر الغامق، وينشط في الصبخة، والمناطق 

المملحة، وقرب المستنقعات، وخاصة المناطق القريبة من البحر، ويزهر على طول العام.

حـنايا:

نـــوع مـــن الهوادج التي تصنع من عيدان ســـعف النخيل، أو عصي الخيزران، على شـــكل مربع 
يحيط بسنام الجمل، وتظلل بواقية قماشية من حرارة الشمس.

حــنـدول:
ولد الغراب الصغير، وربما تختلف التسمية في بعض المناطق.
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حـنظـل – حنظلة:
نـــوع مـــن النباتـــات البرية التـــي تزحف علـــى األرض عندمـــا تكبر، لها ثمر يشـــبه الشـــّمام، أو ما 
يســـّميه أهالي دولـــة اإلمارات اليح، وأوراقه تشـــبه أوراق شـــجرة التين، وطعم الثمرة مر شـــديد 
المرورة، ويســـتعمل كعالج لإلمســـاك حيث يصيب شاربه باإلســـهال، كما يستعمل زيته في 

عالج بعض األمراض مثل الباسور، وفي عالجاته يقول الشاعر سطان بن عمير:

وحتى القسط ما فيه انتفاعه سقاني كاس مر وكاس حنظل 

حــنــظل الــجــبل: 
نـــوع مـــن النباتات الجبلية التي تشـــبه الحنظل، وينبت في الرمال، وهـــو من نفس الفصيلة، 

ويختلف في األوراق والشكل، وينشط في فصل الشتاء، وخاصة في المناطق المرتفعة.
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حـَــْنك: 
بفتح الحاء وســـكون النون، شجر جبلي ينمو في فصل الشتاء، ويقترب ارتفاعه من المترين، 
ويســـتخدم ثمـــره علًفا لألبقار واألغنـــام، ينمو على الســـيقان، وعلى أجزاء من هذه الســـيقان 
تنمو كرات شوكية تتغذى عليها اإلبل، كما تؤخذ بعض الكرات وتدق فتخرج منها حبة تشبه 

حبة الحمص يأكلها الناس.

حــنــين:
صوت تطلقه اإلبل معبرة فيه عن إحساسها بفقد حوارها، وكذلك تحن اإلبل إذا عطشت.

حـــوار:
تسمية تطلق على ابن الناقة الصغير حديث الوالدة.
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اء:  حــُـــوَّ
بضم الحاء وتشديد الواو مع فتحها، نبتة جبلية لها ورود صفراء صغيرة، وأوراق مثلثة الشكل 
أصغر بقليل من كف اليد، وال يتعدى ارتفاعها 80 متًرا، وهي نبتة تستخدم لعالج اإلمساك عند 
الحيوانات، كما تســـتعمل دواًء للعين بحيث تغســـل أوراقها وتطحن، ثم يوضع المســـحوق 

على العين فتبرأ بإذن اهلل.

الــحــويّـة:
بتشـــديد اليـــاء، قرية صحراوية تقع شـــمال منطقة الذيـــد، وتحديًدا على طريق الذيد الشـــارقة، 
وهـــي منطقة صحراوية تحاصرها الكثبان الرملية من جميع الجهات، وقد طالتها اليوم أيدي 

النمو العمراني، وبنيت فيها المساكن الحديثة.

حـــياني: 
اســـم لنـــوع مـــن الرطـــب ينضج فـــي أول شـــهر أغســـطس مـــن كل عام يكثـــر فـــي المناطق 

الصحراوية مثل العوير والهباب والساد، يتميز بلونه األحمر الفاتح.

حــاسـوم:
اســـم لنوع من األسماك الســـاحلية التي تعيش بالقرب من الشـــاطئ وتتكاثر في المناطق 

الرملية، يكثر ظهورها في فصل الشتاء على شكل مجموعات.
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حــاسر:
تســـمية تطلق على البنت المولودة حديثا، كما في قولهم: تســـتاهل الحاســـر يا فالن، على 

الرجل الحاسر: الذي ال عمامة على رأسة.

حـتحات:
مصطلـــح زراعي يطلـــق على الثمر المتســـاقط علـــى األرض مثل الرطب والحشـــف وغيرهما، 
وهنـــاك مثل يطلق علـــى الحتحات: يقال يود من الحتحات لين يقـــول الزمان هات، وهو مثل 

متداول بين أفراد المجتمع.

حــبايــة:
تســـمية لنوع من نبات متســـلق ويحبو على األرض وتكثر زراعتة في المنازل والحدائق العامة، 

وهي من النباتات التي تجمع الحشرات والزواحف الخطرة.

حــدر:
مصطلـــح متداول على مســـتوى دول الخليج العربي والمقصود بها بمعنى: تحت وأســـفل، 
كما تتكرر هذه الكلمة عند نواخذة السفن عندما يعطي األمر للسكوني فيقول له أنزل حدر، 

أي خل مسيرك أسفل الدار أو الميناء المتجه له.

حــرز:
تستعمل هذه اللفظة للداللة على التعويذة، كما في قولهم )فالنة مسوية حرز(.

حــداد:
تســـمية تطلق على الشـــخص الذي يقوم بصناعـــة األدوات الحديدية مثل السالســـل وأدوات 

القهوة.
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حـصير:
تطلق على الفراش الذي يصنع من خوص النخيل. وله عدة أسماء حسب الحجم واالستعمال، 

منها: الحصير والسمة واليزية.

حــظيرة:
تســـمية تطلق على المكان المعد الســـتقبال الضيوف، أمام بيت الشـــعر، وتتكون الحظيرة 
في بنائها من أغصان شجر المرخ والغاف وغيرهما من األشجار الصحراوية، ويصل أرتفاعها ما 

بين مترين إلى ثالثة، وتكون على شكل نصف دائرة وتبنى في الشتاء فقط.
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حــظــرة:
تسمية لشبكة صيد قديمة تثبت بعصي بالقرب من الشاطئ على شكل دائرة تتجمع فيها 
األســـماك في آخر الجزر، تكثر الحظرة في المنطقة الغربية مـــن إمارة أبوظبي، تصيد الحظرة 
أنوعًا كثيرة من األســـماك مثل النيســـر، والبحدح، والبياح وبعض األســـماك الســـاحلية، توضع 

وتنصب الحظرة في المناطق الضحلة التي ال يوجد بها أمواج قوية.

حــل:
تسمية تطلق على زيت السمسم وهو يستعمل لعدة أغراض.

حــلول:
تســـمية لنوع من األعشاب يستخدم كشراب لتنظيف البطن وخاصة عند البالغين، وله عدة 
أعشاب تخلط معه وهو شديد المرارة عند شربه ويفضل شربه يوم الجمعة من كل أسبوع.

حـــال:
تستعمل هذه اللفظة للداللة على إصابة األواني الحديدية فقط بالصدأ، يظهر على الوعاء 

الحديدي لون بني تفاعل إذا ما غسل.

حـمارة الـقايــلة:
اســـم حمـــارا متوحشـــا يؤذي مـــن يجده، فـــي وقـــت الظهيـــرة كان أهالي المنطقـــة يخوفون 

أوالدهم من الخروج وقت الظهيره خوفًا عليهم من حرارة الشمس وذلك من باب األساطير.
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حــمــو:
صفة تطلق على رتفاع درجة الحرارة في فصل القيظ، تصل درجة الحرارة ما بين 48 – 50 درجة.

حـنـتر أو مـحنـتر:
الحنتيـــر صفـــة تطلق على الشـــخص المفلـــس وال يوجد لديه مال أو خاســـر في تجـــارة وأصبح 

مفلسًا من الجانبين فيقال )فالن محنتر(.

حــلبس:
تسمية تطلق على الليلة المظلمة والتي ال يوجد بها قمر وتكون شديدة الظالم.

حــنــا:

تســـمية تطلق على نوع من النباتات التي تســـتخدمها النساء بوضعها على  األرجل واأليدي 
للزينة بعد أن يطحن ويجفف.

حــنزاب:
تسمية تطلق على الناقة الشديدة السواد ويقال عنها )حزمية(.
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حـنيش:
اسم الثعبان أو األفعى سريعة الزحف، تعيش بين األحراش وفي المزارع.

حـوحاو أو محوحو:
تطلق على الفساد والتعفن، كما يقال الوعاء محوحو من األوساخ أو هذا الشخص محوحو لم يستحم.

حـــوي:
تسمية تطلق على حوش البيت .

حــياطــة:
اســـم لمرض الربو الذي يصيـــب األطفال أو الرجال، فيقال )فالن فيه حياطة(، ويعرف األنســـان 

المصاب بالحياطة من تنفسه بإخراجه صوتًا مميزاً يعرف به.

حــيل – والجمع حـيول:
تســـمية تطلق على نوع من األســـاور الذهبية ومنها حيل بالشـــوك الذي كانت تلبســـه المرأة 

في معصمها وله عدة أشكال.

حـيـسة:
تسمية لنوع من آالم في أسفل السرة من جسم االنسان. ويطلق عليها مغص في المعدة.

ِحــيفــة:
اســـم لقطعة مـــن الغـــدد الموجودة فـــي الذبيحة داخـــل الشـــحم، إذا أكلها االنســـان يصاب 

باإلسهال الشديد، وكثيراً ما تنظف الذبيحة من هذه الغدد.

حـــيزة:
تسمية تطلق على حبل يشد به الجمل، وهو مصنوع من الليف.

حــيامــة:
تسمية تطلق على ما يتخذ  عالجًا من حيث الجلد، بوضع كرة من النار عليه، وتغطيته بفنجان 

وزجاجة، وهذا عالج قديم.



الخاء
حرف
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خــاز بــاز:
اسم مرض النكاف، يصيب الصبية بانتفاخ الخد كما في أنشودة يرددها الصبية وهي )خاز باز 
ما قصر – خله حمود يتعصر(. ويستمر هذا المرض في االنسان ما بين أسبوع إلى عشرة أيام.

خـاشـوكة:
اســـم ملعقة األكل والمغرفة الكبيرة، والكلمة دخيلة من التركية أو الفارســـية وأصبحت من 

الكلمات العامية المتداولة.

خـطار أو خاطر:

تســـمية تطلق علـــى الضيف الذي يقيـــم عند المضيف من ثالثـــة إلى أربعة أيـــام والمقصود 
بالخاطر بالعامية هو أن المسافر يواجه في سفره بعض األخطار.

خـــبط:
تســـمية لنوع من القطـــع المصنوعة من جلد البقر، يســـتخدمها غـــواص اللؤلؤ في أصابعة 

لكي يحميها من األشواك العالقة بمحار اللؤلؤ.
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خـايــع:  
موضع منبت العشب في الصحراء، كما أنها تدل على نبت الرمث في مجرى الوادي.

خــبّـيز: 
بتشـــديد البـــاء، نـــوع مـــن النباتـــات الصحراويـــة تنبـــت بعد هطـــول األمطـــار، وتتغـــذى عليها 

المواشي.

خـبارة :
خبارة على وزن حجارة، جحور األفاعي.

خــباط:
اســـم لنـــوع من األســـماك المشـــهورة محليًا، وغاليـــة الثمن يكثـــر صيدها في فصل الشـــتاء 

والصيف، وهي من األسماك المرغوبة في كل فصول السنة.   

خــبب:
السرعة في الخطوات، بحيث تكون أسرع من المشي العادي، فترى اإلبل وكأنها تعدو وهي 

تراوح فيه بين يديها، فيقال في اللغة خب يخب خبًبا.

خــبي المــطاوعـــة:
منطقة صحراوية تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة جبل علي.
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خـرايـج أم بــيات:
منطقة تقع جنوب إمارة دبي، وتحديًدا قرب نقا النوى.

َخـرَْب:  
بفتح الخاء والراء وسكون الباء، وهو من فصيلة الحباري كبير الحجم.

خـَـْرْس: 
بفتـــح الخاء وســـكون الراء والســـين، وعاء من الفّخـــار يحفظ فيه المـــاء، وفي فصل 
الصيـــف يعمـــل الخرس على بقاء الماء بـــارًدا، ويجمع على خـــروس، وتتفاوت أحجام 

الخروس في الطول.

خــرعــوب:  
الناقة الطويلة، كما تطلق على الجمل الطويل.

خـَـرََف – يـخـرف:
بفتـــح األحرف جميعها، والكلمة بمعنـــى الفعل الماضي لمن قام بجني الرطب من النخلة، 

بحيث تسمى عملية القطف بالخرف.

خـرّمـان:  
بتشـــديد الراء، شجر جبلي مليء باألشواك، أوراقه منبسطة بحجم كف اليد، وله ورود صغيرة 

تشبه ورود نبتة المشموم، ويصل ارتفاعه قريًبا من المتر.
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خـَـِري:
بفتح الخاء وكسر الراء، وعاء يصنع من شعر أو جلد، وضع على ظهر الدابة.

خــريجـة رشــيد:
تطلق اسم الخريجة على الطوي التي يكون ماؤها شديد الملوحة، لذا فماء الخريجة غالًبا ما 
يستخدم للغســـيل واالستحمام فقط، وســـبب ذلك عدم صالحيتها للشرب بسب الملوحة، 
وهـــذا ما يميـــز الخريجة عن الطوي، وربما كان موقع الحفر له دور في عذوبة المياه وملوحتها، 

وتقع خريجة رشيد في الجهة الجنوبية إلمارة دبي. 

خــريـمة بـوسالم:
منطقة تقع شمال شرق برقا الليان.

خـــريـمة رويــشد:
منطقـــة تقع جنوب غـــرب عرقوب ذروب فـــي منطقة رمليـــة، وربما تمت تســـميتها بناء على 

شخص يدعى رويشد.

خـــــزز:
ذكر األرنب.

َخــْزنة:
تطلـــق على ما يتم تخزينه من الرصاص في مجرى طلقات البندقية.  وهناك صندوق مصنوع 

من الحديد الذي يخزن فيها بعض األشياء الثمنة.

خـزيز:
نبتة فصلية تنمو في فصل الشتاء بعد هطول األمطار مباشرة، وهي مرعى لألغنام.

خــزّيمة:
نبات يرتفع عن األرض متًرا ونصف المتر، تتغذى عليه األغنام.

خــزامـــزم:  
نوع من النباتات الموسمية، له سيقان يصل ارتفاعها من 30 – 60 سنتيمتًرا، ويتميز بسيقان 
متفرعة في أعاله رباعية الشكل، وتقتات عليه بعض الحيوانات الرعوية مثل: الجمل والماعز، 

وينشط من شهر ديسمبر إلى مارس.

خشكارة:
نوع من النخل ينضج في أول القيظ )فصل القيظ(.



122

خـشاش: 
تسمية تطلق على ثمرة النخلة الجافة التي تسقط بعد أن يقوم الفالح بتنظيف عذق النخلة.

خــصاب: 
نوع من التمور، منه األسود واألحمر.
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خـصـف: 
وعـــاء يصنع من خوص النخل يســـتخدم لجمع التمـــر وضمه في هذا الوعاء في آخر موســـم 
الثمر، كما يحفظ فيه التمر لموســـم الشتاء، ويقال في المثل "خوص بخوص ورقعة السمة 
خصـــف"، وإذا كان الوعاء فارًغا وال يوجد به شـــيء يقال عند ذلك خصف، وأما إذا كان مملوًءا 

بالتمر فيقال )يراب(، كما هو في المثل "يا رمضان دوك ايرابك".

الــخــصـوب:
طـــوي الخصـــوب: تقع بالقرب مـــن منطقة الهير، وتعـــد من الطواية القديمـــة، وكانت تقيم 

حوله بعض القوافل التي كانت تقصد مدينة العين وغيرها من المحاضر.

خـصـيم:
منطقة صحراوية، وتقع شمال غرب سيح السلم.

خـّصـــين: 
بتشـــديد الصاد، فأس كبيرة تتكون من قطعة متينة من الخشب، يتراوح طولها ما بين المتر 

ونصف المتر، وبرأسها قطعة من الحديد تستعمل في قطع األشجار.
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خـضرمة:  
نبات بري ينمو طوال العام، ويكثر في المناطق الرملية فقط.

خـضيرة:
منطقة زراعية تقع جنوب منطقة حمده، وبالتحديد على طريق مليحة كلباء في سيح المدام الكبير.

خـضيري:
نوع من العصافير الجميلة له لون أخضر، ويعيش في بساتين الفواكه.

خـض اللبــن:
تســـمية تطلـــق على خـــض اللبن الســـتخراج الزبدة منـــه، وكان في الماضي يخـــض اللبن في 

)السقا( بطريقة قديمة بعد ربطة وتعليقة في ثالث خشبات يقال عنها شيب.
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ـْـطام:  خــطام ـ اْخ
بثبوت الهمزة وسكون الخاء، الحبل الذي يوضع على رقبة البعير.

خــــف:
هو خف الجمل.
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خــفــرة:
نبات حولي أو شـــبه معمر، يبلـــغ ارتفاعه مابين 20 إلى 30 ســـنتيمتًرا، وله أزهار قطنية تقتات 
عليـــه بعض الحيوانات، وينبت في المناطق الجبلية، والســـهول الحصوية، وينبت من شـــهر 

فبراير إلى مايو، وربما تختلف التسمية في بعض المناطق.

خــفــي:  
نبـــات ينبت فـــي المناطـــق الجبلية، والســـهول الحصويـــة، ويتميـــز بورقه العريـــض، وهو من 

النباتات التي تنشط في فصل الشتاء.

خــــالص: 
وتلفظ إخالص بثبوت الهمزة عند أكثر أهالي المنطقة، وهو نوع من الرطب الكثير في دولة 
اإلمـــارات، ويعتبـــر الخالص مـــن أجود أنـــواع الرطب، ويمتاز بلونيـــه األصفر والبنـــي المائل إلى 

السواد.
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خـُــــلُْو:
بضـــم الخاء والالم وســـكون الواو، تطلق علـــى الناقة الوحيدة التي فقـــدت ابنها، وفي ذلك 

يقول الدكتور مانع سعيد العتيبة:
شوقي لكم شوق الخلو وام القعودي     اللي تبـات الليــل تلعي واضحوية

خــمــرية:
نوع من النوق األصيلة غالية الثمن.

خـناصير:  
شـــجرة جبلية تنمو في فصل الشـــتاء، وتستخدم لعالج مرض الســـكر، إالّ أن لها طعًما شديد 
المـــرورة، بحيـــث ال يســـتطيع اإلنســـان أكلها إال بعـــد إضافة مواد عشـــبية أخـــرى؛ لتخفيف حدة 

المرورة.

خـنـاكـة )خـناقـة(:
حبل يربط في رقبة البعير، ويشد على الخطام والحجمة.

ـْـيَر: ـِــن خـ
واليـــاء مقلوبة من اللغة الفصيحة وهي الخنجر، والخنير رمز للعزة واإلباء، كما أن الخنجر يعد 
من الضروريات التي يجب أن يرتديه الرجل، حيث يقوم بلفه كالحزام حول خصرة، كما يرتديه 

البعض في المناسبات مثل األعراس والعيدين.

خـنـيزي: 
تسمية لنوع من الرطب الذي ينضج في شهر أغسطس، وهو من األنواع التي تتميز بالمذاق 

كثير الحالوة، كما يتميز بلونه األحمر الداكن.
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الـخــوانـيج:
طـــوي الخوانيـــج، تقع فـــي الجهـــة الجنوبية إلمارة دبي، واشـــتق االســـم من الخانـــق وهو ممر 
ضيـــق في األرض، تجري فيه المياه، ومنطقة الخوانيج من المناطق المعروفة بخصوبة تربتها 

ومزارعها الكثيرة، كما أنها من المناطق القديمة جًدا في إمارة دبي.
 يقول الشاعر سعيد بن سرور المزروعي ذاكًرا الخوانيج:

سارح بخـــــير وفي عـناية     واعــــــتقت من ورد الخوانيـــــج

خــوص أو خــوصـة: 
خـــوص النخـــل الذي يســـتخدم فـــي بعـــض الصناعـــات الســـعفية مثل: الســـرود، والمشـــب، 

والمهّفة، وغيرها.

خــويردان:
تقع طوي خويردان بالقرب من منطقة النخرة، وذكر أحد الرواة وقوع حادثة أليمة فيها تتعلق 
بسقوط رجل يدعى سالم المزروعي، وذلك بعد زواجه بعدة ساعات، وكان الوقت في الصباح 
الباكر، وقد أصيب بعدة إصابات بليغة منها: كســـر في ضلوعه، وتهشـــم في الجمجمة، فتم 
إخراجـــه في الحال، وقام بعالجه شـــخص يدعى بخيت لمداوي والمعروف في عالج الكســـور، 

وذكر هذه الحادثة سالم الروم.
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خـيّـسة: 
بتشديد الياء األولى، نبات جبلي، وهو نوع من النبات الذي يظهر طوال العام.

خــيــس:
بتشـــديد الياء نبـــات جبلي ينبت بعد هطـــول األمطار بفترة وخاصة فـــي المرتفعات الجبلية، 

يتميز برائحة كريهة، ينبت على شكل أوراق متفرعة.

خــامــر:
مصطلح يســـتخدم القناص عندما يرى )طائر الحباري( جالسة ومتخفية من العدو وال تبدي أي 

حركة وكأنها شجرة متخالطة مع الرمل أو المكان الذي جالسة فيه.

خــبانــة:
تسمية تطلق على الحجامة وهي طريقة قديمة للعالج بدون جرح.
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خــدار:
تســـمية تطلق على ما يفصل بين مجلســـي الرجال، والنســـاء في بيت الشعر من الســـتائر وعلى مكان 
النوم وعلى غطاء السرير، كستارة العروس وستر، وكثيراً ما كان يستخدم الخدار في جميع بيوت الّشعر.

َخــــرَب:
تسمية تطلق على الحباري وهو من الحجم الكبير.

ْخــــراَطــة:
تطلـــق كلمة خراطة على كالم ليس صحيحا وكالم فارغ: ويقال في لهجة أهل اإلمارات فالن 

يخورط ويخرط ويقال عنه )خرط على الذي ما تعرفة(.

خـــرجــية:
تســـمية تطلق على ما يدفع للغواص من مال، وغيره مقدما، أو على سبيل العربون ليشتري 

بعض ما يحتاجه قبل الذهاب لرحلة الغوص.

خــراز:
تسمية تطلق على الشخص الذي يقوم بصناعة البشوت وحياكتها وتطريزها.
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خــريز:
اســـم لنوع من النباتـــات الصحراوية ينبت في المناطق شـــديدة الرطوبة وفي بعض الصباخ 

وبعض المناطق الساحلية.

خــريجـة:
مصطلح عامي يطلق على بئر الماء المالح الذي ال يصلح للشـــرب ويســـتخدم لغسل الثياب 
واألوانـــي المنزلية وغيرها لعدم عذوبة مائها، وغالبًا ما تكون الخريجة في وســـط البيت وهذا 

في الماضي. وتكثر الخريجة في المناطق الساحلية القريبة من البحر.
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خـــزام:
تسمية تطلق على العقال الرفيع ويتكون من خيوط الصوف، وغالبًا ما يستخدم الخزام أهل 

البادية.

 

َخـــــط:
تسمية عامة تطلق على الرسالة القادمة أو المرسلة إلى شخص داخل أو خارج الدولة، وكانت 

الرسالة في الماضي هي الوسيلة الوحيدة لتوصيل الخبر أو الرد عليه.

خــطاف رفـــاي:
اســـم لنوع من الطيور الصغيرة أســـود اللون ينشـــط في أول فصل الصيف وينشـــط طيرانه 

الظهر ويطارد الحشرات الطائرة.

خطيفة:
مصطلح بحري يقال عند بداية رفع الشراع وتبدأ السفينة بالحركة.
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خـــالل:
تسمية تطلق على بداية )الخالل( األخضر الكامل قبل أن يبدأ تغير لونه من األخضر إلى األصفر 

أو األحمر، ويتغير لونه مع بداية ارتفاع درجة الحرارة.

ِخــِمـْيـل:
مصطلـــح عامـــي يطلق على الشـــخص الذي يقوم بصناعـــة الصوف ووبر اإلبـــل وأدوات بيت 

الّشعر من غزل وصوف.

خــنــدريس وحولي:
تســـمية تطلـــق على التمر الحولـــي القديم والذي مر عليه ما يقارب ســـنة وقـــد تغير لونه من 

األصفر إلى األسود ونشف من )الدبس(، ويصعب أكله.
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ِخـْنـَفـروش:
اســـم عجينة مخلوطة بالزعفـــران، ومكوناتها طحين وبيض وســـكر وخميرة، ثـــم توضع في زيت 
يغلي على شـــكل لقيمات تحمر بعـــد فتره من وضعها  بالزيت، وغالبًا مـــا يعمل الخنفروش في 
شهر رمضان وفصل الشتاء، وله أناس متخصصون في عمله أو تركيب خلطته، وله مذاق طيب.

خــنــصر:
تســـمية تطلق على الخاتم الذي تدخل المرأة فيه خنصرها للتجمل وتكون مميزة وذات ذوق 

رفيع.

خــيــشة:
مصطلـــح عامي يطلق على الكيس المخصص الموضوع فيه ) أرز أو طحين أو ســـكر( ويصل 

وزنه ما يقارب 50 كيلو جرامًا.
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خـــيدة:
تســـمية تطلق على نوع من الجريد التي تشـــد وتربط في بعض أجزاء الخيمة المصنوعة من 

جريد النخيل، والهدف من وضع الخيدة هو شد وتقوية ربط الحبال.

خــيمـة مـحـيبة:
تســـمية لنوع من الخيم المصنوعة من جريد النخيل، وتسكن في فصل الشتاء لتجنب البرد 

القارص.



الدال
حرف
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داب:
تسمية تطلق على الثعبان الذي يزحف على األرض ويكون خطيراً.

داثــــر:
مصطلـــح قديم يطلق على الشـــيء القديم الذي مضى عليه فترة مـــن الزمن وهو باق على 

حاله لم يتغير.

داحـــول:
نـــوع مـــن الصوائد التي يســـتخدمها صائـــد الظباء من نوع الخشـــب القوي الـــذي يجلب من 

أشجار الجبال من السمر والسدر.

دامــــوچ
مصطلـــح زراعي يطلق علـــى الخاللة التي تكون ناضجة ولونها أخضـــر غامق ويكون حجمها 

بطول نصف األصبع وهذا في منتصف النضوج بعد مرحلة الحبيبو.

دبـــــچ:
الدبـــــچ هو ضرب األرض بالرجل والركض في مكان يرتد الصوت وسماعه وخاصة في الليل.

دبـشة:
مصطلح عامي معروف يطلق على الشاة أو المعزة.

دبـــوة:
تســـمية تطلق على نوع من الحشـــرات الصغيـــرة التي تعيش في )الرز( تتميز بلونها األســـود 
وهناك مثل يقال عليها )دبوه في الطحين( والمقصود والمراد تنبيه المتحدث إلى شـــخص 
جالـــس مع مجموعـــة من الناس وهو المقصود في الكالم يريد يســـمع الكالم لكن ينبهون 

عنه فيقال عنه )دبوة في الطحين(.

دچـــــة:
تســـمية تطلق على واحدة من درجات السلم اإلســـمنتي المقام أمام البيت. وغالبًا ما تكون 

)الدچـــــه( أمام مدخل البيت.

درس:
اســـم يطلـــق على بيـــت األغنام التي تحشـــر وتجمع فيـــه لحفظها مـــن الضـــواري وغيرها من 

الحيوانات المفترسه، ويتكون الدرس من السياج وأغصان األشجار القوية.
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ِدرْفانَة - مريحانة – ميرحانة:
تطلق هذه التســـمية على األرجوحة، التي تلعب وتتمرجـــح عليها البنات وخاصة في 
أيام األعياد المناسبات، تتكون من خشبتين ثبتان في األرض ويربط في أعالهما حبل 

متين متدل. 

دروازة:
تســـمية تطلـــق على الباب الكبير المصنوع من الخشـــب، وهي تســـمة دخيلة من الفارســـية 
بمعنـــى دار وازار وتعنـــي )الباب، والممـــر(. وغالبًا ما كانـــت توجد )الدروازة( فـــي بيوت الحكام 
والتجار وتتميز الدروازة بجمال نقوشها وترتيبها، واختفت الدروازه في زمننا الحالي وحل محلها 

الباب الحديدي وغيره.

دريـــة- دحروي:
نوع من البكرات الخشبية الصغير التي يلف عليها خيط الخياطه، وتصنع من الخشب، ويلف 
عليها الســـلك أو الخيط وهي صغيرة تســـتخدم في آلة الخياطة، وهناك اســـتعماالت كثيرة 

في مسمى الدرية، وهناك اسم أخر يطلق عليها وهو الدحروي.

دريــشة:
تســـمية تطلق على الشـــباك أو النافذة، والكلمة دخيلة من الفارسية، وكثيراً ما تتداول كلمة 

الدريشة في منطقة الخليج العربي.
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داس: 
هي األداة التي تســـتعمل في حصد الثمار باإلضافة إلى قطع الحشائش الصغيرة المنتشرة 
علـــى األرض، والـــداس عبارة عن قطعتيـــن إحداهما ســـفلية، وهي قطعة من الخشـــب تأتي 
قاعـــدة للقطعة الثانية وهي الحديدة التي تســـتعمل في الحصد أو القطـــع، ودائًما ما تأتي 

هذه الحديدة بأطراف مدببة ذات أسنان حادة ومقوسة الرأس. 

داحـــوس: 
نـــوع من الحنش الرملـــي يكثر في المناطق الرطبـــة وفي حظائر الغنـــم والجمال، يظهر في 
الليـــل للبحث عن الغـــذاء وهو من الزواحف المؤذية للحيوانات، يتميـــز بلونه الوردي المنقط 

وربما تختلف تسميته في بعض المناطق.
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دب:
لفظة يكثر اســـتعمالها عند أهل دولة اإلمارات، وهي بمعنـــى كلمة طول، فمثاًل يقول: دب 

حياته بداًل من طول حياته، ودب وقته بداًل من طول وقته، وهكذا.

دخناـ اْدخــنا:
تلفـــظ كثيًرا بثبوت األلف وســـكون الدال، عشـــب بري مقـــاوم للحرارة ينمو بشـــكل كبير عند 
هطول األمطار، وغالًبا ما ينبت في المناطق الرملية أو السهول، تتغذى عليه األغنام والجمال 

وغيرها من الدواب السائبة.

دراويــزا:
منطقة صحراوية تقع في الجهة الغربية لمنطقة المريال الواقعة على امتداد منطقة لهباب 

التابعة إلمارة دبي.

دســت: 
تســـمية لقطعة على شـــكل قفاز يســـتخدمها الصقارة أثنـــاء حمل الصقر على يـــده، أو أثناء 

إطعامه، ويصنع من الجلد القوي.
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دفـــرة:
عشـــب حولي متشـــعب الجذور، وله ســـيقان متفرعـــة يصل ارتفاعهـــا 50 ســـنتيمتًرا، واألوراق 
منبســـطة، وله زهرة واحدة، وينشـــط من شـــهر فبراير حتـــى مايو، ويكثر فـــي المناطق الرملية، 

وهو من النباتات الرعوية.

دلــو اليازرة: 

 
وتتألـــف مـــن عمليـــة مســـار الثور خالل هيـــكل مكون مـــن جذوع أشـــجار النخيل، يتشـــكل من 
أربـــع قوائم، تســـاندها بكرات تعـــرف بالمنيور، بحيـــث يلقى فوقها حبل يربـــط بطرفه دلو من 
الجلد، بينما يســـحب الثور الطرف اآلخر للحبل لدى قيام إنســـان بتمشـــيته نـــزواًل وصعوًدا في 
الممرالمشـــكل خصيًصا له، ســـاحًبا بذلك الدلو الجلدي بعد امتالئه بالمـــاء من البئر؛ ليقلبه 
عنـــد فوهـــة البئر مفرًغا منه الماء من البئر في خزان صغير؛ كي ينســـاب من هناك في قنوات 

تجري عبر مزارع النخيل.

دلي أو الدالي:
قياس للسرعة يكون أبطأ من الركض، بحيث تمد الناقة يديها على طولهما والرجلين على 

طولهما بشكل متخالف.

دمــيـة الــخــادم:
منطقـــة صحراوية تقـــع في الجهـــة الجنوبية لمنطقة غافـــات الكهف، وفي الجهة الشـــرقية 

الجنوبية لمنطقة العوير.

دمــية مـسيطيح:
منطقة صحراوية تقع جنوب غرب منطقة مرّقب بنحو 6 كيلو مترات.

ديــسر:  
عشـــب جبلي، ينمو مـــع حبوب القمح، ويبلـــغ طوله متًرا تقريًبا، ويســـتخدم علًفـــا للحيوانات 

الداجنة.
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ديــــس:
نوع من النباتات المعمرة لها سيقان ثالثية، ويصل طولها إلى 60 مم ، ويكثر في المنطقة 
الشـــرقية، وله ســـنابل طويلة، ويزهر من شـــهر يناير إلى إبريل، وتقتات عليه بعض الحيوانات 

الرعوية، وكان يستخدم كوجيد للطبخ عندما يكون جاًفا. 

دعــلـــي:
نوع من الحيوانات البرية جســـمه مغطى باألشـــواك، وهي أهم صفـــة مميزة للقنفذ، ويحفر 
القنفـــد جحورًا يتـــراوح عمقها ما بين 200 إلى 400 مم، وعندمـــا يتعرض للخطر، فإنه يطوي، 
جســـمه بحيـــث يصبـــح على شـــكل الكـــرة، فتنصـــب بذلك أشـــواكه، ويتغـــذى القنفـــذ على 

الحيوانات ذات األربعين رجل، وعلى الضفادع، والبذور، والثمار.

دهــينــة: 
نبات ينمو في المناطق الحصوية والسهول، وينبت على شكل أفرع، ويفترش األرض بشكل 

دائري.
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ديــدمــان:
نبات صحراوي ينبت ويكثر في المناطق الصحراوية، وله أوراق صغيرة تقتات عليه المواشـــي، 

وبعض الحيوانات الرعوية، وهو من النباتات قصيرة العمر.

دعــاثير:
تسمية تطلق على تالل أو كثبان رملية تبرز  للناظر من بعيد.

دعـــن:
تسمية تطلق على الحزمة من جريد النخل، الذي يرص ويربط بطريق دقيقة ويستخدم 
الدعـــن فـــي صناعة البيوت القديمـــة، ومنها الخيمة والعريـــش والمنامة، كما يصنع 
من المسطاح والذي يســـتخدم لتجفيف التمر وغيره، وللدعن استخدامات كثيرة في 

وقتنا الحاضر.



145

دغـــر – داغـــر:
مصطلح تســـتخدمه بعض القبائل البدوية والمعنى هو اقتحم، ودخل في البيت أو الذهاب 
إلى قوم أو عائلة، وكثيراً ما تستخدم كلمة دغر حول منطقة الذيد وما حولها مثل فلج المعال 

والمناطق القريبة منها.

دغـــش:
تســـتخدم لفظة دغش بمعنى: أمسك بالشيء بالقوة وشد عليه وكانت المسكة مفاجئة 
وبغيـــر قصـــد، كما تســـتعمل للداللة علـــى الهجوم والمباغتـــة، وهي كلمة مســـتخدمة في 

مجتمع اإلمارات.

دلـــة:
هـــي دلـــه القهوة ولهـــا عده أســـماء ومنها الخمـــرة ، والمزلـــة ، والتلقيمة، والقريشـــة، وتتميز 

بنقوشها الجميلة والدلة النجدية وغيرها من أسماء الدالل.
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دلــة أم صـمــامــة:
تســـمية لنـــوع من الـــدالل القديمة التي كانـــت تقفل بقطعة مـــن الفلين بعـــد اإلنتهاء من 

الصب منها فقيل عنها دلة أصمامة.

دوشــك:
تســـمية تطلـــق علـــى ما يتخـــذ للفـــراش والجلوس والنـــوم، وهي لفظـــة دخيلة مـــن التركية 
والمقصود بها )توشـــاك( وجمعها )دواشك(. والدوشك نوعان األول للجلوس واثاني للنوم 

وكان يجلب النوع الخاص والجيد من الهند، ويتميز بلونه األحمر الفاقع.
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ُدْوالب:
تســـمية محلية تطلق على اإلعصار الشـــديد الـــذي يحدث في البحـــار والمحيطات ويؤدي إلى 

اغراق السفن من شدة سرعته وارتفاع أمواجه.

دوري بوســبع:
تسمية لنوع من األواني المنزلية، تتميز بصورة في الوسط على هيئة سبع وهو األسد.

دوري الهريس:
نوع من الصحون القديمة يوضع فيه أكلة الهريس وهو من الصحون الثمينة.
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دوري بوطيور:
صحـــن الفواكـــه الذي توجد فيه رســـمة لبعـــض الطيور الملونـــة وكان يجلب مـــن الهند وهذا في 

سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهو صحن تقدم فيه الفواكه للضيوف.

دوري:
تســـمية لنوع من الصحون المنقّشة، أشتهرت في ســـتينيات القرن الماضي، يتميز بنقوش 
جميلة مثل صورة أسد وكان يقال عن هذه الصور صورة )سبع( وغالبًا ما كان يوضع في هذا 

الصحن الهريس أو العصيد وهو صحن مميز عند بعض الناس.
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دنـــبل:
اســـم لنوع من القواقع يســـكن بداخلة حيوان من نوع القبقـــب، يتحرك وهو حامل القوقعة 

على ظهره، ينشط ظهوره في المساء للبحث عن الغذاء.



الذال
حرف
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ذاري:
تســـمية تطلـــق علـــى الرمل الذي تـــذروه الريـــاح وخاصة فـــي فصل الشـــتاء، حيث تكثـــر الرياح 
الموسمية مثل رياح السهيلي ورياح الشمال وهي من الرياح التي تساعد على نشاط الذاري.

َذرَا:
لفظة تطلق على المكان الذي يســـتتر به اإلنسان من الشـــمس، والرياح وغيرها مثل السفن 
التـــي تتذرى في البندر عن الرياح الشـــديدة واألمواج أو أنســـان يتذارى عـــن الطلقات النارية في 

الحروب والذرا عن األمطار في مكان ناشف وجاف خوفًا من البلل.

ذانـــون:
نـــوع مـــن النباتات الموســـمية وهو نبات فطري ينشـــط طلوعـــه في أول موســـم األمطار وال 

تأكله الحيوانات، يتميز بلونه األصفر كثير األزهار الذي يسر الناظر.
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ِذرْب:
تســـمية تطلق على الشخص حميد األفعال والخصال وشهم وعلى خلق عال وكريم يساعد 

الكل، عرف عنه الرجولة والشهامة ويصبح قدوة للجميع.

ذعـــذاع:
مصطلـــح عامي يطلق على النســـيم العليل، وخاصـــة الرياح الخفيفة البـــاردة التي تهب من 

جهة الجنوب في منتصف الليل، وقال الشاعر محمد المطروشي في النسيم:

ياب ريح العــرق والهالي ونسيم أن هــبت أمشوشه 
بالزبد يبري مع أهـــاللي ريت عرش القيض مفروشه 

َذلُـــْول:
تسمية تطلق على الناقة التي تشارك في السباق أو غيره.

ذرة:
نـــوع من النمل الصغير يكثر في المنطقة الشـــرقية، ويكثر تواجده في المزارع، وينشـــط في 

فصل الصيف، وسمي ذرة لصغر حجمه.

ذبـــاح:
بتخفيف الباء، منطقة صحراوية تقع جنوب شرق منطقة جبل علي، وتعد واحدة من المناطق 

المشهورة عند أهل البادية، كما تشتهر المنطقة بوجود طوي يسمى طوي ذباح. 

الـــذود:
تسمية تطلق على مجموعة من اإلبل، وفي اللغة الذود من الثالثة إلى التسعة.

َذنـــان:
تسمية تطلق على النسيم البارد الخفيف.

ًذل:
يستعمل هذا الفعل بمعنى: الشخص خاف وتراجع أو عجز عن أن يقدم شيئًا أو يجازف بحياته، 

أو يتحدى شخص آخر في مبارزة أو سباق.



الراء
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راحــــــلة:
هـــي الناقـــة التـــي تركب مـــن اإلبل، وســـميت بذلـــك الرتحال األشـــخاص عليها إلـــى أي وجهة 

يقصدها المرتحل.

راشد الغـربية: 
طوي راشـــد الشـــرقية، تقع في الجهة الشـــمالية الشـــرقية لمطار الشـــارقة الدولـــي، وبالقرب 
مـــن طـــوي جويرع في منطقة رمليـــة، كان نقطة توقف للقوافل المتجهة من الســـاحل إلى 
المنطقـــة الجنوبية مثل الذيد وفلـــج المعال في أول الصيف وهي من طوي مهمة بالنســـبة 
لهـــم، وكانت تحيط بها كثير من أشـــجار الغـــاف ولم يحصل الباحث على الصـــورة الحقيقية 

لطوي، ولكن تم العثور على جزء منها كما هو ظاهر في الصورة.

وهـــي طـــوي قديمة تـــم حفرها بنـــاًء على أمر الشـــيخ راشـــد بن حميـــد النعيمي حاكـــم إمارة 
عجمان، وذلك ما بين عام 1948م و 1951م ، بناء على قول أحد الرواة.

راشد الشرقية: 
طوي راشـــد الشـــرقية، تقع فـــي الجهة الشـــمالية لطوي راشـــد الغربية، وهي مـــن الطوي التي 
تقـــع علـــى طريق قوافل الرّّحل المتجهة من الســـاحل إلـــى المنطقة الجنوبية مثـــل فلج المعال 
والمناطق القريبة منها، ولم يحصل الباحث على أي شيء من هذه الطوي على الرغم أنه كان 
هناك دليل وخبير في هذه المنطقة ولكن ال يوجد شي من هذه الطوي والسبب يعود لوجود 
رمال متحركة كانت قد دفنت هذه الطوي. هذا بناء على ما قاله الدليل عن طوي راشد الشرقية.
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ربــج:
حبل يشد ويستخدم لربط الشاة، وغيرها من المواشي.

ربــل:
نوع من النباتات البرية التي ترعى عليها األغنام.

رجـاس:
بتخفيف الجيم، شدة هطول المطر.

رجـيـبة ثــمــود:
منطقة تقع جنوب غرب سيح السلم، وتوجد فيها صخرة بارزة للناظر من بعيد.

رحـــا: 
أداة تســـتعمل لطحـــن القمـــح، وتتكون مـــن قطعتين من الحجـــارة إحداهما علويـــة، والثانية 
ســـفلية، وفي وســـطهما حفـــرة صغيرة يوضع فيهـــا القمح المـــراد طحنه، وعلى طـــرف الرحا 

توجد عصا بطول شبر تقريًبا إلدارة الحجرين. 

الرحمانية:
منطقـــة زراعية تقـــع في الجـــزء الجنوبي لمنطقـــة الزبير، وهي مـــن المناطق التـــي تكثر بها 

المزارع.
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الـرحـيات:
منطقة برية تقع في الجهة الشمالية، وقريًبا من عود شربو.

رخــمــة:
طائر مقيم محلًيا، يتواجد بالقرب من الجبال، وهو من النســـور األكثر شـــيوًعا، يبني أعشاشه 

في شهر فبراير وحتى إبريل.

رّخــيمـــه: 
بتشـــديد الراء، نبـــات بري يفترش األرض، وتزحف ســـيقانه على امتداد الرمـــل، وهو نبات صغير 

الحجم.

رزم الـحـمـرا:
منطقة صحراوية تقع شمال سيح الدحل.

رزم يـــبارة:
يقع شمال شرق رملة البحوث، وتحديًدا في الجهة الجنوبية الشرقية لسيح السلم.

رزم:
التل الرملي المرتفع.
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رزوم مـسـكـونـة:
منطقة صحراوية تقع جنوب طوي سمحان، ويحدها شمااًل سيح الدحل.

رزيـــز: 
نوع من الرطب الجيد.

رشــا:
حبل الدلو المعلق في البئر.
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رعــــل : 
نوع من النباتات الجبلية تنبت على شكل دائري لها أوراق صغيرة، وهي من النباتات المعمرة، 

وربما تختلف التسمية في بعض المناطق الجبلية.

رعـــلــة:
نوع من النباتات الموسمية تنبت في أول فصل الشتاء مع كثرة هطول األمطار وخاصة في 

المناطق الجبلية.
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رغــــاء:
صوت من أصوات اإلبل.

رفــــوك:
ولد األرنب.

رقــعـــة بـوضـفيرة:
تقع قريًبا من طوي رويان، وتحديًدا جنوب شرق منطقة مرغم.

رقـعــة مـشـجر:
منطقة صحراوية تقع في الجهة الشرقية الجنوبية لمنطقة طوي مردف التابعة إلمارة دبي.

رْقـــوم ـ ارقوم:
تلفـــظ  كثيـــًرا بثبوت الهمزة، تســـمية تطلق على النقوش والزخـــارف الجميلة التي توجد في 

شداد المطية )الناقة( وتصنع من الصوف الملون.

رقــيـما:
منطقة صحراوية.

رقـــيلي:
تســـمية لنوع من األســـماك مـــن فصيلة القروش، شـــكلة مفلطح الرأس يعيـــش بالقرب من 

الشاطيء يتراوح طولة من 10 و 12 سنتمتراً، ينشط في فصل الصيف.
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ركــض أو ربعــان:
مصطلح يدل على أقصى سرعة للناقة، وتشد فيها الناقة يديها ورجليها وكأنها تقفز قفًزا.

ركـــنــة:
طـــوي ركنة: تقع في الجهة الشـــمالية الغربية لمدينة العين، وهي من الطواية المشـــهورة 

بعمقها الكبير الذي يؤكده أحد الرواة في ذكر هذه الطوي.

رمـــاح:
منطقـــة صحراويـــة تقع بعد طـــوي مرّقب بنحـــو 8 كيلومتـــرات، وهي من المناطـــق الداخلية 

الواقعة وسط كثبان رملية.

رَْمـــْث: 
بفتـــح الراء وســـكون الميم والثاء، وتؤنث أحياًنـــا فيقال لها الرمثة، والرمث نـــوع من النباتات 
البريـــة التـــي تتواجد في الصحراء على مدار الســـنة، ومن النباتات المشـــهورة محلًيا في دولة 
اإلمـــارات، ويوجـــد ضمـــن الحزام الصحـــرواي لجميع إمـــارات الدولـــة، وينمو مفترًشـــا األرض، وال 

يتعدى طوله النصف متر.
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رمــث البحر: 
نـــوع مـــن النباتات البحرية، يكثر تواجده في خور إمـــارة أم القيوين، وهذا النبات يظهر 
على حافة الخور، وله سيقان متفرعة، وهو من النباتات الحولية، تقتات عليه الجمال؛ 

لوجود بعض الملوحة، وتعشش فيه بعض الطيور.

 ركـــوس:
نـــوع من األعشـــاب له ســـيقان قائمة يصل طولهـــا إلى 8 ســـنتيمترات، وينبت هذا العشـــب 
فـــي المناطـــق الرملية، وله عدة ســـنابل مزهرة، ويكثـــر ظهوره بعد هطـــول األمطار، وهو من 

األعشاب غير الشائعة التي تنشط من شهر ديسمبر حتى إبريل.

رجـــل الــحرباء – درمــق:
عشـــب ســـيقانه قائمة وزاحفـــة، ويصل ارتفاعـــه إلى 30 ســـنتيمتراً، وتكون ســـنابله من 3-5، 
وينشـــط في شـــهر فبراير حتى مايـــو، وتقتات عليه المواشـــي الرعوية، ويتواجد في الســـاحل 

الشرقي وبعض المناطق الساحلية.
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رجـــة: 
نـــوع مـــن النباتات الموســـمية، ينبـــت بعد هطـــول األمطار بشـــهر تقريًبـــا، وهو مـــن النباتات 

المعمرة، ويكثر في المناطق الساحلية.

رمـــرام: 
نبـــات بـــري، ينمو بشـــكل دائري وملتف حول نفســـه، ولـــه ورود بيضاء تنمو علـــى رأس النبتة، 
ويكثر وجوده في فصل الصيف، كما أنه طعام تقتات عليه المواشي، وهو نبات معمر يبلغ 
ارتفاعـــه نحو  6ســـنتيمترات، وســـيقانه كثيرة التفـــرع، وهو نبات صحراوي ينمـــو في المناطق 

الرملية، ويستعمل لمعالجة بعض أمراض الحساسية.
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رمــلـة الـبـحــوث:
منطقة رملية تقع جنوب شـــرق ســـيح الدحل، وتبعد عنه نحو 10 كيلو مترات، وتعد واحدة من 

المناطق المشهورة عند أهل البادية.

رمــلـة الـخــضر:
 منطقة ذات رمال شديدة ومتحركة.

رمـلـة الـقـحـط:
منطقة رملية تقع جنوب غافات براشي التابعة إلمارة الشارقة.

رمــلـة شـــربـو:
منطقة صحراوية تقع شمال سيح شربو، وتحديًدا جنوب شرق سيح الدحل.

الـرميرم:
طـــوي الرميرم: تقـــع هذه الطوي بين منطقـــة المويهات ومطار الشـــارقة الدولي في الجهة 

الشمالية، وهي طوي قديمة. 

رويــان:
طوي رويان: تقع في الجهة الجنوبية الشـــرقية لطوي مرغم، وتبعد عنها نحو 8 كيلو مترات، 

وهي طوي قديمة.

الــرويـجـي:
منطقة تقع شرق سيح كمران وجنوب منطقة جبل علي.

رويحانة:
نبتـــة عطريـــة لهـــا أوراق دقيقة، تنمـــو عليها زهور صفـــراء، ومتى ما دلكت فـــي أي موضع من 

الجسم تركت رائحة زكية.

الـرويــدات:
طوي الرويدات: تقع شمال شرق منطقة العوير، وهي من األسماء القديمة في المنطقة.
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رابـــية:
تسمية تطلق على نوع من األعشاب البرية التي تنبت في فصل الشتاء وخاصة في المناطق 

الصحراوية الرملية.

راس:
نوع من الطبول الكبيرة يقود فرقة العيالة أثناء العزف والرزيف وله شخص متخصص يضرب 

عليه والمقصود بالراس قائد المجموعة.

راْعـــِبي:
تســـمية تطلـــق على نـــوع من الحمام الـــذي يغني بصوتـــه وخاصة قبل وقـــت المغرب، يكثر 

صوت هذا الحمام ويرفع عند التزاوج، وهو طائر معشش ومقيم.
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رادو:
هـــو المذيـــاع الـــذي يذيع األخبـــار العالميـــة والمحلية، وكانـــت النـــاس تعتمد عليه كثيـــراً قبل 

القنوات الفضائية في الوقت الحاضر.

راْعـــدة:
مصطلـــح عامـــي متداول يطلـــق على الســـحابة الممطرة كثيـــرة الرعد، فيقال هذه الســـحابة 
راعـــدة، كما يقال في المثل: )الصوت صوت راعدة والحيل حيل ياعدة( يضرب هذا المثل في 

الشخص ذي الصوت القوي في كالمه، لكنه شديد الخوف في الفعل.

رَْحــمـاِنــي:
نـــوع مـــن الطبـــول متوســـطة الحجم يتميـــز بصوت متوســـط الحجـــم، يســـتخدم في بعض 

الفنون الشعبية.

رداع – ردع:
تســـمية تطلـــق على ربـــط الخيط بالميـــدار لصيد األســـماك، وهناك عـــدة طرق للترديـــع، منها 

التددمينة ، وانشالي والنزالي.

رِْســــالن:
تسمية تطلق على دلة القهوة المصنوعة من النحاس األصفر وهي من أشهر دالل القهوة.
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رِشــاد:

تسمية تطلق على الهاون، الذي يستخدم في طق وطحن القهوة والهيل وبعض الحبوب.

رِصـــاغ:
اســـم حبل قوي يصنع من ليف النخيل، يســـتخدم لرصغ وربط الناقة في مكان خاص لها بعد 

دفن جزء منه في الرمل.
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رضـــاخ:
تســـمية تطلق على مرض يكون تحت منطقة الســـرة في جســـم اإلنســـان، كما في قولهم: 

عرج الرضاخ ، وهو اسم متعارف عليه.

رهـــام:
تسمية تطلق على نوع من السحب الكثيفة الممطرة، التي تنبت العشب وبعض النباتات 

الصحراوية.

رُْوَشـــن:
مســـمى قديم يطلق على مؤْونة البيت من زاد وطعام وغيرهما من المواد التي تســـتعمل 

في األكل.

روشــنـة: 
تســـمية تطلق على شـــبه نافذة مغلقة في جدار الغرفة وتستخدم لوضع بعض األشياء مثل 

البشت والعباءة وبعض القارورات العطرية.



حرف

الـزاي





172

زامـــلة:
تسمية تطلق على اإلبل التي تستعمل للركوب، واألحمال، التي تحمل عليها.

زَبـــوت:
قطعة من الخشـــب، مخروطية الشكل يثبت في رأســـها مسمار، ومن خيط يصل طوله إلى 
مترين، أو ثالثة أمتار، يلف الخيط بطريقة ومن ثم يسحب بقوة والزبوت على األرض يدور حول 
نفسه لمدة تستغرق دقيقة أو أكثر، وهناك اسم آخر يطلق على نوع من القواقع البحرية الذي 

يستخدم كطعم لصيد األسماك.

زَرْبُــــول:
تسمية تطلق على الجوارب الصوفية التي تلبس في أوقات البرد، وغير ذلك.

زِرِْيبــــة:
تســـمية تطلـــق على مكان مبيـــت الحيوانـــات أو إقامتها، وتطلـــق كلمة زريبـــة عند بعض من 

الناس على المزرعة.

زَْورة:
لفظـــة للداللـــة على ســـعف النخيـــل األخضر غير الناشـــف واليابـــس، ويقـــال زورة عندما تكون 

خضراء في النخلة.



173

ـْــتُــون: زِي
تســـمية تطلق على شجرة الجوافة، وكثراً ما يســـتخدم هذا المصطلح بين المزارعين، وهناك 

نوعان منه: الزيتون األصفر واألحمر من الداخل.

زفـــانــة:
تســـمية تطلق على عملية صناعة الدعون بمجموعة من الرجال تجلس على خط مســـتقيم 

تقوم بربط سعف النخل بعضه ببعض.
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زامــة:
نوع من األشجار الكبيرة، تتميز بثمرتها التي تشبه العنب وبلون  أسود لذيذ الطعم، وإذا كان 
لونها بنًيا أو أحمر تكون ثمرتها غير جيدة، ويعتبر شجر )الزام( من األشجار العمالقة والمعمرة.
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زاهـــدي: 
نوع من الرطب المشـــهور ينضج في شـــهر أغســـطس من كل عام، يعتبر من النوع الوسط 

من حيث الجودة، يتميز بلونه األحمر الفاتح وغالبًا ما يؤكل تمراً.

زبــــيـدي: 

من أنواع الفقع الذي ينمو بعد هطول األمطار في موسم المربعانية.
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زرب:
مكان خاص يســـتخدمه أهل الجبال لحفظ مواشيهم، ويبنى الزرب من فناء وغرفه مسقوفة 
بالطين، إضافة إلى )اليدرة( التي تحفظ بها صغار الماشية، وأيًضا )الكينون( لحفظ الدواجن.

زرفـــل:
لفظـــة قديمة تطلـــق على الناقة إذا أســـرعت الخطى وهرولـــت، أي تخب، ويقـــال أيًضا الناقة 

أربعت، أي انطلقت مسرعة.

زريــة:
األرض المستوية في الصحراء التي ال ينبت الشجر فيها.

زرعـــي: 
نوع من الطيور المهاجرة التي تصل إلى دولة اإلمارات في أول شهر يونيو وتستمر إلى شهر 
إبريل، وهو طير متوسط الحجم، يطير على شكل مجموعات، ويقتات على الديدان، وينشط 
على السواحل، وخاصة عندما يكون البحر في حالة الجزر، وله منقار بارز، ولون بني، ويكثر في 

خور أم القيوين، وخاصة في المناطق التي يكثر بها شجر القرم )المنقروف(.

زغـنيب:
نبتة يصل ارتفاعها نحو نصف متر تقريًبا، ولها أوراق صغيرة تنمو من خاللها زهور بيضاء اللون.
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زقــب:
اســـم نبات يشـــبه نبـــات الذرة فـــي شـــكله، كان يزرع فـــي المزارع، ويقـــدم كعلـــف للحيوانات 
والمواشـــي، ولـــه ســـيقان طويلـــة، وعندما يكبر يصعـــب على الحيـــوان أكلـــه، وكان يطحن 

ويحول إلى غذاء لبعض الحيوانات.

زلزلة:
نبتة عالجية تســـتعمل ألمراض العين وااللتهابات، حيث يتم غســـل األوراق، وتدق حتى تصبح 

مسحوًقا، ثم يوضع على موضع االلتهاب، وكذلك العين.

زهرة األرطا: 

شـــجر بري يتراوح طولـــه بين مترين و ثالثة أمتـــار، وينمو على نوعين: هما الســـيحي والرملي، 
فالسيحي يأتي أقصر من الرملي، وأجود منه، وعلى كال النوعين يتغذى أهل اإلمارات، بحيث 
يقطـــع قطًعا صغيرة، ويؤكل مع األرز، وبعض أصناف األكالت الشـــعبية، كما يقطع ويجفف 

في الشمس، وعندما يشتد تغطى به روايا الماء مع زيت سمك العومة.
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زهـــرة الـمــشـموم: 
تتميز زهرة نبات المشموم بلونيها األبيض والبنفسجي، ولها رائحة زكية.

زهـــرة الــدقــابيس: 
زهرة قريبة من الثمار، تتفتح في شهر فبراير.
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زهــرة األْشَخرَه :

بثبوت األلف وسكون الشين وفتح الخاء والراء، نبات ينمو في المناطق الصحراوية والجبلية، 
يتـــراوح طوله مـــا بين مترين إلى خمســـة أمتار، وأوراقه خضـــراء بحجم كف اليد وتكبـــره أحياًنا، 
وله ورود بنفســـجية صغيرة، يستخدم عالًجا ألشـــجار النخيل، حيث توضع لشخره تحت النخلة 

فتقوم بقتل الدود والعاقور -إحدى فصائل الدود المختلفة.

زهـــرة الــحـمــاض :
الحّماض: نبت جبلي وهو من عشب الربيع وورقه عظام ضخم فطح، إال أنه شديد الحمض، وزهره 
أحمر وورقه أخضر، يأكله الناس شيئًا قلياًل واحدته حماضة... وزهرة الحّماض لونها أحمر فاتح، وتزهر 

بعد أن تكبر نبتة الحماض بشهر تقريًبا، وتظهر بذورها في أعلى الزهرة، ولها ساق تتفرع منها.
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زهـــرة الـمـخـيسة: 
تتميـــز زهرة نبتة المخيســـة بعدة أزهار على شـــكل دائري، وكلما كبرت هـــذه األزهار تخرج منها 

رائحة كريهة لدرجة تنفر منها بعض الحيوانات الرعوية.

زهـــرة الـعـشرج: 
تنبت نبتة العشرج في أول شهر ديسمبر، وخاصة بعد هطول األمطار، وتظهر األزهار بعد شهر 

ونصف تقريًبا، وتبرز أزهار نبتة العشرج بين أوراق النبتة بعد أن تتوقف عن النمو تقريًبا.
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زهة أبـوالـعفين: 
تظهـــر أزهـــار أبو العفين في أعلى النبتة على شـــكل كور دائرية مخملية لها لون بنفســـجي، 

وتجف بعد فترة وتسقط.

زهــرة الــســلم: 
تكثر شـــجرة السلم في ســـيح السلم بدبي، وتزهر هذه الشجرة في شـــهر ديسمبر، وقليل من 

أزهارها لونها أصفر فاقع مخملي.

زهـــرة الــغــريرا: 
تنبت عشـــبة الغريرا في فصل الشـــتاء، ولها أوراق طولية، وزهرتها بيضاء، ولها أربع 

ورقات.
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زهــــرة الــغــويف: 
تكثـــر شـــجرة الغويـــف في المناطق شـــديدة الرطوبـــة، وتزهر في شـــهر يناير، ويســـمى ثمرها 

)حنبل( على شكل أصبع لها لون أصفر.

زهـــرة الــيـعـاضـــيد: 
زهرة على شكل ورقة في أعالها زهرة فيها أربع بذرات تنشف بعد فترة.
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زهـــرة اآلرا: 
تنبت زهرة اآلرا في جميع األماكن، وهي من النباتات المعمرة، وتثمر بزهرة طويلة فيها كثير 

من الثمار، لونها بنفسجي فاتح.



حرف

السين
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ســـاحــة:
تســـمية تطلق على قطعة من القماش تكون في الغالب من الصوف يحملها الرجل دائما 

على كتفه، أو على ظهر دابته ليفترشها، أو يتلحف بها.

ِسـْحــناة:
لفظة للداللة على ســـمك الجاشع المطحون، إذ يؤكل مع األرز في أثناء الرحالت الطويلة أو 

السفر.

ِســـدرة:
تسمية تطلق على شجرة السدر أو النبق.

َســْريــَحـة:
تسمية تطلق على قطعة القماش الصغيرة يستعان بها في مسح بعض األشياء، أو تغطية 

الجروح، وهناك بيتان من الشعر بخصوص السريحة:
يعرفون أتوح من اليـــره البحر له ناس لــــفيحة 
وقال هــــذا خيط بـايره ممن كل تاح له سريحه 

ِســِعــن:
تســـمية تطلق على قربـــة الماء، وغالبًا ما كان الســـعن يحمله المســـافر أو المرتحـــل براً معه 

ليشرب منه، يصنع السعن من جلد الماعز بعد أن يجفف وينظف من اللحم والشحم.
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ِســـفافـه:
تسمية تطلق على الحصير وغيره، من الصناعات الحصيرية التي تصنع من سعف النخل مثل 

المهفة والمشب والسرود، وغالبًا ما تقوم النساء بصناعة هذه األشياء وسفها وتهذيبها.

ســف:
تسمية لنوع وعاء صنع من سف النخيل على شكل دائري يوضع فيه األكل وخاصة فطور الصباح.
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سـاتر: 
طوي تقع في منطقة الطيبة الجبلية التابعة إلمارة رأس الخيمة، وبالتحديد في وسط الجبال 
وتحيط بها من كل جهة مزارع كثيرة وتعتبر طوي ســـاتراً في الماضي نقطة توقف واستراحة 

لكثير من القوافل والناس الرحل بين المناطق الجبلية واشتهرت بعذوبة مياهها.

الـسـاد:
طوي الســـاد: تقع في المنطقة الجنوبية إلمارة أبوظبي، وتعد الساد في الوقت الحالي من 

المناطق التي تكثر فيها مزارع النخيل والخضروات.

الـسـاروق:
منخفض من األرض طويل وغير وعر، بحيث يسهل السير واالنتقال فيه.

ســبلة:
العش المبني من سعف النخل في المزرعة.

سبوق:
حبالن مجدوالن رفيعان من الخيوط بطول 30 ســـنتيمتًرا تقريبًا، ويشـــد طرفهما حول ساقي 
الصقـــر على شـــكل خلخـــال، وعادة ما يبطـــن بالجلـــد أو الجوخ؛ لوقاية ســـاق الصقـــر، ويبقى 
الطرفان اآلخـــران مفصولين أثناء الطيران والمطاردة، ويعرف أحدهما بالســـبق، ويجمع على 

اسبوق، أو يقال اسباق، ويجمع على مسابيق.
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سحابة: 
هي السحابة الممطرة.

ســجــنـي: 
نوع من الرطب الذي ينضج في موسم القيظ في منتصف يوليو، ويعد من األنواع الطيبة.

سر الجمل:
نبات موســـمي ينمو في فصل الشـــتاء، وبعد ســـقوط األمطار مباشـــرة، ال يتعدى طوله 40 

سنتيمتًرا، وله زهور صفراء.
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ســـرب:
جحـــر صغير داخل الجبل أو في الرمل، يكـــون ملجأ للكثير من الحيوانات صغيرة الحجم، مثل: 

الثعلب، وما كان على شاكلته من الحيوانات البرية، والجبلية على السواء.

السربو:
نبتة عالجية تســـتخدم في عالج الكســـور، من خالل أخذ األوراق والعيدان وطبخها مع الحليب، 

ومن ثم شربها.

سد حتا: 
اســـم لســـد ماء كبير يقع في الجهة الجنوبية لمدينة حتا، وتتجمع فيـــه كمية كبيرة من مياه 

األمطار.

سقــب:  
نبـــات بـــري وجبلي، وهو نـــوع من الفاكهـــة التي تثمـــر في فصـــل الصيف، وتنمـــو على مياه 

األمطار.
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سالما :
قوائم الجمل األربع.

ســال: 
نبـــات جبلي ينبت في فصل الشـــتاء وخاصة في ديســـمبر وفبراير، ويكثر نمـــوه في المناطق 

الصخرية، وله أوراق طويلة، وهو من النباتات قصيرة المدة.

ســـلطانة: 
تسمية لنوع من الرطب الجيد، وله مذاق خاص، وينضج في أول شهر يوليو.
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سلم: 
شـــجرة معمرة كثيرة الفروع، ولها أشـــواك طويلة حادة كاإلبر متبادلة بيضاء اللون والعضاة، 
ويصل ارتفاعها ما بين 4 إلى 6 أمتار، أوراقها ريشـــية مركبة، ويوجد في كل جانب من 6 إلى 7 
وريقات ريشـــية، ويســـمى ثمرها )قرط(، ولها أزهار كروية الشكل، لونها أصفر فاقع، ولها رائحة 

طيبة، وتكثر شجرة السلم في سيح سمي باسمها.

ســـديـريـاة:
نـــوع من النباتات العالجية تنمو في الجبال، وتســـتخدم لعالج األســـنان، وتســـمى في بعض 
المناطـــق الجبليـــة )جهنـــم(، وهي صغيرة وليـــس لها أعواد وال أشـــواك، وتبنـــت بعد هطول 

األمطار بشهر تقريًبا.

سـل لـخـم:  
اســـم منطقـــة جبليـــة مرتفعة على ســـطح البحـــر بحوالي 2000 قـــدم أو أكثر تقـــع في الجزء 
الشـــمالي الغربـــي إلمـــارة الفجيرة وتوجد فـــي مجموعة من الوعـــوب التي كانت يـــزرع فيها 
القمح في فصل الشـــتاء، وهي من المناطـــق الجميلة تتميز بطبيعة متنوعة توجد بها ثالث 

مزارع فقط.
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سـلي: 
نوع من النباتات البرية، له أشواك بارزة وحادة، وهو من النباتات التي تتحمل الحرارة الشديدة.

ســليـماني:
من فصيلة الحنش البري، وهو غير سام، ويتميز بشكله المخيف الذي ينفر بنو البشر منه.

سـّمـان:
بتشـــديد الميـــم، طائـــر مهاجر، وعابر، ونادر، وينشـــط في شـــهر مارس حتى شـــهر مايـــو، ويعد 
مـــن الطيور التـــي تطير فجأة من مخابئها تحت األشـــجار، أو الصخور، أو األعشـــاب، وتتم تربيته 

بكميات كبيرة بقصد التجارة.

سّمان:
بتشديد الميم، نبات موسمي ينمو في فصل الشتاء وبعد سقوط األمطار مباشرة، يتشابه 

في خصائصه مع نبات الغشار الوارد ذكره في حرف الصاد، إال أن زهوره بيضاء. 

سـمحـان: 
طوي ســـمحان: تقع شمال شرق طوي الدحل، وجنوب منطقة اللسيلي، وبالقرب من طوي 
النخـــرة، وفـــي منطقة الطف الشـــمالي، وقريًبا منها اليـــوم يوجد منتجع باب الشـــمس، وتم 

ترميم هذه الطوي؛ للحفاظ عليها.
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ســمرة المــري:
منطقة تقع بالقرب من منطقة بياته في فلج المعال بإمارة أم القيوين.

ســملع:
تسمية لنوع من العقارب الصغيرة التي تكثر في المناطق الرملية.

سنام : 
الجزء البارز في ظهر الناقة أو الجمل.

سـنـجـاري:
مـــن فصيلة الصقور، وهو الصقر األدهم الذي يكون لونه بيـــن البني الداكن المائل لالحمرار 
واألســـود القاتـــم، ويرغبه الصقارون كثيًرا، وبشـــكل خـــاص إذا كان في لونه صفاء وتناســـق، 
ويكون في العادة كبير البنية متســـًما بالخشـــونة فارع الصدر، وتأتي تسميته نسبة إلى جبل 
ســـنجار، وهو جبل يقع في شـــمال شـــرق الجزيـــرة العربية بالعـــراق، وذلك شـــاهد على أنه من 
الصقـــور التي تفضل العيش في المناطق الجبلية أكثر من الســـهول، ولربما هاجر إلى تلك 

المنطقة من منطقة بخارى وما حولها في وسط آسيا.
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سنيبــلو: 
نبات بري وجبلي له رائحة طيبة، يضاف إلى الشاي حيث يضفي مذاًقا رائًعا، كما تؤكل أوراقه.

سهيلة:
طوي سهيلة: تقع في مدينة حتا.

سهيلة:
طوي سهيلة: تقع في منطقة السهيلة القريبة من منطقة الذيد بالشارقة.

سوق اإلبل في العين:
يعـــد ســـوق اإلبل فـــي مدينة العيـــن من أقـــدم األســـواق القائمة إلـــى اآلن في دولـــة اإلمارات، 
وكان هذا الســـوق يقام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، كما كان ساحة لممارسة 
الهوايـــات والرياضـــات التراثيـــة األصيلة، إضافة إلـــى كونه منتـــدى للبائعين والتجـــار ومرتادي 

السوق.

ســّكــري: 
اسم لنوع من التمور لذيذ الطعم، وغالًبا ما يجلب من المملكة العربية السعودية.
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ســماور:
تسمية لقطعة نحاســـية على شكل ابريق كبير الحجم كان يستخدم لالستحمام في فصل 
الشـــتاء بعد أن تشعل النار تحتة لكي يســـخن الماء وال يوجد في كل البيوت إنما عند التجار 

والناس المقتدرين وكان يجلب من باكستان والهند.

سـمـرة: 
شجرة معمرة من العضاة تتالءم مع ظروف الجفاف القاسية، وتتعمق جذورها في التربة؛ للوصول 

إلى الماء، وتكثر األشواك في غصونها، وتنتشر في المناطق الجبلية، والسيوح الحصوية.



197

سـيح الـبـحـوث:
يعد سيح البحوث واحًدا من أكبر السيوح البرية في دولة اإلمارات، يقع شمال شرق طوي غفر.

سـيح الــرمــرام:
جاءت التسمية من نبات الرمرام الذي يكثر في هذا السيح، ويقع في الجزء الجنوبي لمنطقة 

جبل علي.

سـيح الـصـاخـوب:
سيح كبير يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من طوي سمحان، ويمتد إلى رزوم مسكونة.

سيــــح المــلعــب:
يقع في منطقة فلج المعال في الجهه الجنوبية من المنطقة، وهي من المناطق المشهورة، 
وســـمي بهذا االســـم لكثرة الجـــن في هذه المنطقة، وذلـــك يعود لكثرة الروايـــات المتداولة 

على ألسنة األهالي ال سيما كبار السن، بين سكان المنطقة  في الماضي.

سيح المــيــدر:
من األسماء المشهورة في منطقة بياتة الواقعة في فلج المعال.

ســيح الـنـخرة:
يقع في الجهة الغربية لطوي النخرة، ويمتد بطول 3 كيلو مترات.

سيـح الـوكـرة:
يقع في المنطقة الجنوبية، وتعد من المناطق الرملية التي يصعب الوصول إليها.

سـيح أم يــاهــا:
يقع جنوب طوي سمحان، ويحده من الجهة الجنوبية الغربية سيح وطوي الدحل.

سيـح بـرقـا اللـيان:
يقع غرب سيح السلم.

سـيح بـوركـبة:
يقع شمال رملة خميس.
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سيح بياتة:
من أكبر الســـيوح في منطقة بياتة، ويســـمى أيًضا ســـيح الرمرام لكثرة انتشار هذه النبتة فيه، 

ويمتد لعدة كيلو مترات، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة بياتة.

ســيح حــفـير:
أحد السيوح الكبيرة مترامية األطراف، ويقع شمال شرق طوي حفير.

سـيح خــويردان:
يقـــع فـــي الجهة الجنوبية الغربية المباشـــرة لســـيح النخـــرة، ويعد واحًدا من الســـيوح 

الكبيرة.

سيـح رهــاف:
يقع شمال غرب طوي ظليما، وقريًبا من صبخة الملقع.

سـيح رويـشد:
يقـــع بالقرب من طريق الشـــارقة الفجيـــرة وعلى بعد 3 كيلو متـــرات تقريًبا، وتكثر فيه 

شجرة األشخر.

ســيح ســدرة:
يقع جنوب منطقة غنتوت الساحلية، ويعد من السيوح الكبيرة في الدولة. 

سـيح سـليـمان:
يقع شمال غرب طوي ظليما.

ســيح شــربـو:
يقع جنوب غرب طوي سمحان، ويحده من الجهة الشمالية الغربية سيح السلم.

سـيح شـعيلـة:
يقع في الجهه الشمالية الغربية لطوي ظليما.

سـيح شـميرخ:
سيح كبير يقع جنوب شرق سيح الدحل بنحو 8 كيلو مترات، ويحده شرًقا طوي بن دري.
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سيـح ضمـيدا:
يقع جنوب سيح سدرة، ويحده من الشمال قرن مكتوم.

سـيح غـفـر:
يقـــع قريًبا من طوي غفر، ويعد واحًدا من الســـيوح الكبيرة، ويقع فـــي الجهة الجنوبية الغربية 

لسيح السلم.

سـيح فــايدة:
يقع جنوب ميناء جبل علي.

ســـيح قـريـطيـسة:
يقع شـــمال غرب حدبة الخروس على طريق دبي- العين، ويعد من الســـيوح المشـــهورة في 

المنطقة.

ســيح قـنـانـيص – الـقـنـانـيص:
سيح كبير يقع غرب شمال سيح الدحل.

سـيح كـمـران:
يقـــع جنوب منطقة جبل علي، ويبعـــد عنه نحو 10 كيلو مترات، وهو من الســـيوح المعروفة 

عند أهالي المنطقة.

سـيح مــدران:
يقع في الجهة الشرقية الجنوبية لطوي حفير.

سـيح مـسنّد:
بتشـــديد النون، يقع في الجهـــة الجنوبية الغربية لطوي الصجعة، ويبعـــد عنه نحو 10 كيلو 

مترات، ويقع في المكان نفسه طوي مسند.

ســيح هــويــر:
منطقة صحراوية تقع شمال غرب طوي الفقع بنحو 11 كيلو متًرا.

ســيح يــبارة:
يقع شمال شرق رملة البحوث، ويقال إن التسمية جاءت السم رجل يدعى جبارة.
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ســــيداف البحر: 
نبات يظهر على ساحل البحر، وفي المناطق التي تكثر بها الرطوبة.

ســـيداف الـجــبل: 
نوع من النباتات الجبلية، وينبت في المناطق المرتفعة، ولكن أوراقه أصغر من سيداف البحر، 

وهو نبات معمر.

ســــيــل:

 
مصطلح يطلق على األودية والمياه المتحركة بعد هطول األمطار، وخاصة في المناطق الجبلية.

ســـقــل:
نوع من النباتات المشهورة، أكثر ما يزرع في المقابر، وتخرج منه مادة صمغية كانت تستخدم 

في الماضي في بعض العالجات.
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ِســْفـرَة:
تســـمية تطلـــق علـــى غطـــاء مـــن القمـــاش الخاص يضعـــه الرجـــل علـــى رأســـه، وخاصة في 

المناسبات واألعياد.

َســـْكـتُـوْن:
تسمية لنوع من البنادق التي تستخدم في الصيد البري.

ِســكا )ِســقا(:
تسمية تطلق على القربة التي يخض فيها الحليب لتخرج منه الزبدة، ومصدر السقا هو جلد ماعز.
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سچكل – سكل:
تســـمية لنوع من األسماك متوسطة الحجم، توجد بكثرة في أسواق األسماك بالدولة وتباع 
على شكل قطع، تكثر وتنشط في فصلي الشتاء والصيف، ويسمى في بعض دول الخليج 

سكن.

ِســمـارِْي:
مصطلـــح بحري يطلـــق على نوع الصيـــد مع التيـــار البحري، تكون حركة الســـفينة تجـــاه التيار 

البحري.

َسـْمْبـْوَســة:
أســـم لعبة شـــعبية تؤديها طالبات المدارس، وهناك أســـم آخر للسمبوسة تطلق على أكلة 
هندية على شـــكل مثلث محشو ببعض الخضروات ومغلي في الزيت ولها انتشار واسع في 

المطاعم والفرجان الشعبية في الماضي والحاضر.

ســمـة:
تسمية لقطعة حصير صنعت من خوص النخلة الدقيق، تتميز بعدة ألوان فيها، يصل طولها 

إلى أربعة أمتار وعرضها إلى مترين تقريبًا.
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َســْمــُســْوم:
تســـمية لنوع من النمل الكبير، لونه أســـود ولســـعته مؤلمة، ينتفخ الجلد من أثرها، ويعمل 
حساســـية قوية عند بعض الناس، يعيش على شكل مجموعات وينشط في فصل الصيف، 
ويتخـــذ المناطـــق الطينية والرملية مســـكنًا له، توجد له إبره في آخر جســـمة يســـتخدمها في 

لسع كل ما يواجهه من خطر.

ْسناِفي:
تسمية تطلق على الرجل الشـــجاع، واألصيل، الذي يقوم بخدمة الناس ويظهر في المواقف 

الصعبة والحرجة، والكريم ذي الصفه العالية من الكرم وحسن الخلق والتصرف.

َســـنــع:
يطلق الســـنع التوجـــه إلى األمور الصحيحة والتـــي تدل على التعامل في العـــادات والتقاليد 

وحسن التصرف مع اآلخرين.

َســْنـُطــور:
تســـمية محليـــة تطلق على ســـاعة المنبـــة التي تظهـــر صوتًا بيـــن الحين واآلخـــر، تتميز بعدة 

أشكال وألوان مختلفة، وأصل التسمية معرّب من الفارسية )زنتور( وربما تكون تركية.
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َســهــام:
تســـمية تطلق على حرارة موسم)القيظ( الشـــديد وخاصة عندما يكون جافًا، يقال عنه اليوم 
ســـهام، وغالبًا ما يشـــتد السهام في شهر أغسطس من كل ســـنة، ويكون أتجاه الهواء من 

الجنوب الشرقي.

ِســْنـيار:

مصطلـــح بحري يســـتخدمة أهل البحر في الخليـــج العربي، وهو تتابع الســـفن المتوجهة إلى 
مغاصات اللؤلؤ وتكون على مجموعة واحدة في سيرها.

ســـُوط:
تسمية قديمة تطلق على عصا الخيزران التي يحملها بعض الرجال من أهل البادية.

ِسيفة البحر:
تطلـــق هذه اللفظة على ســـاحل البحـــر الممتد، وكانـــت كثير من المهن تحدث على ســـيف 

البحر منها صيد األسماك، وصناعة السفن ، وصيد الطيور.

َســنا:
مصطلح بحري يســـتخدمه أهل الغـــوص عندما يفقد الغواص الوعـــي أو يمكث تحت الماء 

فترة غير عادية فيصيح أحد الرجال على السيب غيصك )سنا( أي فقد الوعي إسحبه بسرعة.
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ْسـِوْيـعــيـة:
اســـم يطلق على عباءة ســـوداء كانت ترتديها المرأة قديما، وهي عبـــاءة غليظة تتكون من 

قطع الصوف، كانت تستخدم كثيراً بين النساء.

ِســْيــح:
تســـمية تطلق على الســـهل الجاف الممتد عدة كيلو مترات في الصحراء، ويكثر به الحصى 

ونباتات الصغيرة وهناك عدة سيوح معروفة في دولة اإلمارات.

َســـرٌود:
نوع من المفارش التي تستخدم لألكل، تصنع من السعف الجيد ولها عدة أحجام مختلفة.



حرف

الشين
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شــاُحــْوْف:

تســـمية لنـــوع مـــن القـــوارب الصغيرة التـــي تســـتخدم للصيد بالقرب من الشـــاطئ، يتســـع 
لشخصين أو ثالثة فقط.

شــاُذوب:
مصطلح قديم يطلق على قرحة تظهر على قدم البعير، تعالج بنوع من األعشاب أو الكي.

ِشــْطـفـة:
تســـمية تطلق على نوع من األعقلة )عقال( يتكون من الصوف الخالص، لونه أســـود يصنع 
مـــن الخيوط الرفيعة، وذكر كثير من الرواة وكبار الســـن أن العقال جلب لهم من إحدى الدول 

المجاورة.

ْشــغــاب:
نوع من الحلي التي تســـتعملة النساء لتزيين األذن، وهناك عدة أنواع من الشغاب وهو من 

القطع الجميلة وله ثمن باهظ.

َشـكــحـة:
اسم لنوع من األلعاب الشعبية التي كانت تمارسها البنات في األحياء الشعبية.



209

شـكَـرة:
تسمية لنوع من األسماك القاعية تتميز بلونها األحمر الفاتح، تعيش في الكهوف والشعاب 

المرجانية، وهي من األسماك المرغوبة ولها قيمة شرائية عالية.

َشـجـِيــْج:
تســـمية تطلـــق على شـــراع الســـفينة المكـــون من عـــدة قطع مـــن القماش تمـــت خياطتها 

بعضها ببعض كي يظهر شراع السفينة.

ُشــــلُـوٌع:
مصطلح عامي يطلق على المالبس القديمة المتمزقة المركونة أو المحفوظة مدة قديمة 

من الزمن يصعب لبسها.

ِشــمــاريخ:
تطلق هذه اللفظة على أغصان عذق الرطب عندما يكون في مرحلة البسر أو الخالل األخضر، 

واسم شمروخ شائع ومعروف عند المزارعين وغيرهم.
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َشـْمـبَرْيــش:
تطلـــق هـــذه اللفظة على جريـــش الحنطة، أو الشـــعير، أو الذرة ومن ذلك ســـنة الشـــمبريش، 

ويتذكر كثير من أهل اإلمارات هذه السنة.

ْشــنـاف:
نـــوع من الحلي الذهبية على شـــكل هالل تزين بها المرأة جبهتهـــا وهي من الحلي القديمة 

التي اختفت في الوقت الحاضر.

َشــنـة:
تسمية قديمة تطلق على القربة القديمة التي يحمل فيها الماء والمصنوعة من جلد الماعز.

ِشــْمـطِري:
أســـم لنوع من المسك المتميز الذي تســـتخدمه النساء كعطر ذي رائحة قوية تتعطر به في 

المناسبات واألعراس.

َشـْنـيُــْوٌب:
اســـم لنوع من الســـرطان البحري يتميز بلونه األصفر، يتخذ شاطئ البحر مسكنًا له ، يكثر في 
أول فصـــل الصيـــف، يعيش على شـــكل مجموعات، يتغـــذى على األســـماك النافقة وبعض 

األعشاب البحرية.
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ُشـــْوْنـــكي:
تســـمية قديمـــة تطلـــق على نوع مـــن التســـريحات التي تقوم النســـاء بعملها فـــي األعراس 
والمناســـبات، وهنـــاك أمرأة متخصصة تقوم بعمل هذه التســـريحة، ويقال عنها )المعقصة( 

وتنشط أثناء األعراس.

ِشــْيــلَــة:
الشيلة قطعة قماش أسود تستعمل غطاًء لرأس المرأة، توجد لها عدة ألون وأشكال.

ِشــْنـتار:
اســـم محلي يطلق علـــى التطعيم للوقاية مـــن بعض األمراض كالجـــدري المائي وغيره من 

األمراض المعدية، دخلت التطعيمات في الستينيات في بعض إمارات الدولة.

ِشــْيـنُــدو:
اســـم لنوع من الطبول من الحجم الكبير ذي صوت مرتفع مغطى بجلد البقر يســـتخدم في 

فن )اليوا( وهو فن جلب من أفريقيا منذ زمن بعيد.

شـــادر الـتــلـة:
منطقة صحراوية تقع بالقرب من منطقة المويهات، وفي الجهة الشـــمالية لمطار الشـــارقة 

الدولي.

شــبـيـبي:
نوع من الرطب، ولونه أصفر لذيذ الطعم.
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شــبــقة ـ أشـبـچـــة:
مجموعـــة من الخيـــوط الناعمة والقوية التي تســـتخدم لصيـــد الصقور، وهـــي إحدى الطرق 

لصيد بعض الطيور الجارحة.

شــَحـام:
نوع من النخل الذي ينضج في أول موسم القيظ )الصيف(.

شّحيمة:
نبات موســـمي ينمو في فصل الشتاء وبعد ســـقوط األمطار مباشرة، وليس له طول، حيث 

يرتفع قلياًل عن األرض، وله أوراق ندية متى ما دلكت أفرزت قلياًل من الماء.

شحيمة األرض:
نوع من النباتات الجبلية تكثر في المرتفعات، وتنشط في فصل الشتاء بعد هطول األمطار، 

وتوجد في بعض المناطق الجبلية.
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َشْرَشْر:
بفتح الشين وسكون الراء وفتح الشين الثانية وسكون الراء الثانية، وهو نبات بري ذو أشواك حادة.

شــرف  بن عـبيد:
يعد شـــرف بـــن عبيد مجموعة من شـــجر الغـــاف، ويقع في الجهـــة الجنوبية الشـــرقية لطوي 

النخرة.

َشــــْربَـة:
تســـمية لقارورة مصنوعة من الفخار تســـتخدم لشـــرب الماء، وتكون معلقة في مكان بارد ال 

تصل إليه الشمس.
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شــرف الـعـفـار:
منطقة صحراوية مرتفعة تتكون من مجموعة كبيرة من شجر الغاف، وتقع بالقرب من وادي 

المويجعة.

شـــرف ســلّوم:
مجموعة من شجر الغاف، ويقع شرف سلوم في الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة الفقع.

شــــداد:
كل ما يوضع على ظهر الدابة، مثل: الجمل وغيره من الحيوانات التي تستخدم للترحال.

َشّكاع:
بفتح الشين وتشديد الكاف، نبات جبلي صغير الحجم يفترش األرض، وله شوك تتغذى عليه 

اإلبل.
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شــريعة فلج العال:
قناه مائية تقع في فلج المعال في الجهة الجنوبية إلمارة أم القيوين.

شــريـعـة:
تسمية لقناة مائية تتفرع منها عدة قنوات تسقي المزارع عن طريق جريان مياهها من مزرعة 

إلى أخرى وتتجمع في مكان واحد، وهناك عدة شرايع على مستوى الدولة.

شــّما:
منطقـــة بريـــة يحدهـــا من الشـــمال الشـــرقي طـــوي المرمـــوم، ومـــن الجنـــوب الغربي طوي 

اللسيلي، وهي من المناطق المعروفة عند البدو.
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شـمالية:
طائـــر مهاجـــر وعابـــر يرتـــاد المناطـــق شـــبه الصحراويـــة، والســـهول الحصويـــة، ويتغـــذى على 

السحالي والحشرات.

شـمـطـوط عــزّان:
بتشديد الزاي، منطقة صحراوية تقع شمال غرب سيح غفر.

شـمـطـوط مـشغـونة:
منطقة مرتفعة تقع غرب سيح الدحل.
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شــمطوط:
كثبان رملية كبيرة ومرتفعة، وتتراءى للناظر من بعيد؛ الرتفاعها وتداخلها.

شــــــوع: 
شجر جبلي منه ما هو متوسط الحجم، ومنه ما هو طويل يصل ارتفاعه نحو 7 أمتار، ويستخدم 

علًفا للحيوانات مثل: األغنام، واألبقار، وعموم الماشية.
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الـشــونـة:
منطقة سكنية تقع جنوب إمارة دبي.

شــوكـة الـنخلة:
نهاية رأس خوص النخل المدبب.

شوكــة شجرة السلم:
شـــوكه طويلة وحادة، وتعتبر من أكبر األشـــواك في األشجار الصحراوية، ويصل طول شوكة 

شجرة السلم نحو 7 سنتيمترات.

شــــــيب:
بكسر الشين، العصوات الثالث التي ترتكز في األرض ويعلق عليها )السقا(، وتأتي عصا أخرى 

بشكل أفقي على رأس العصوات الثالث؛ لخض الحليب، وتحريك السقاء، ويقال عنها مشد.
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شـيـشـي:
تســـمية لنوع من الرطب ينضج في شـــهر أغســـطس، وله لون أصفر ممزوج بخضرة خفيفة،  

وغالًبا ما يؤكل تمره بعد تجفيفه وحفظه في آخر الموسم.

شـــكــلـة:
تسمية تطلق على شجرة السدرة الصغيرة، وربما تستخدم هذه التسمية في بعض المناطق 

الجبلية.

شــجـرة الغراب:
تســـمية لنوع من النباتات التي تنبت بعد هطول األمطار، وربما تختلف التســـمية في بعض 

المناطق الجبلية، وهي من النباتات المشهورة، ولها أوراق عريضة.
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شـــريـاص:
نوع من الطيور الجارحة التي تســـتوطن المناطق الجبليـــة، ويتميز باللون البني الداكن، وله 
مخالـــب بارزة، ويقتات على العصافيـــر، وبعض الزواحف، ويكثر تواجده فـــي المزارع والحقول، 

وهو من الطيور المهددة باالنقراض.

شـــاهون – شاهوني:
نـــوع مـــن النخيـــل ال يتمتع بحـــالوة جيدة، ويكثـــر في منطقة حتـــا، وينضج في آخر أغســـطس،  

وثمرته دائرية الشكل، وله لون أحمر يخالطه لون أصفر.
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شــاهين:

نوع من الطيور المشهورة عند أهل اإلمارات، ويستخدم في القنص والصيد.

شــيص:
تسمية تطلق على ثمر الرطب غير الناضج وغير الصالح لألكل.



حرف

الصاد
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صـافي صـنيفي:
تســـمية لنوع من األســـماك الموســـمية من نوع الصافي، يتميز بخطوط على جســـمه وهو 

من األسماك المرغوبة.

َصــْفــار:
تسمية قديمة تطلق على الشخص الذي يقوم بتلميع األواني النحاسية، أو يصلحها، وكانت 
هذه المهنة رايجة في الماضي ولها ناس متخصصون وأشتهروا بها ومن ثم تمت تسميتهم 

بها وعرفوا وأشتهروا بين أفراد المجتمع.
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َصـْفـُصـْوٌف:
تســـمية لنوع من العصافير المقيمة والمعششة، تكثر في المزارع والحقول. وهناك أهزوجة 

تقال في طائر الصفصوف:
تاكـــل زرع األيــتـام صفصوف واهلل ال حلك  
إال بــشـور الـحـمـام وقــال أنا ما كــــــلته  

ما تسمــع الـــكـالم حمامتــي يالـــــصما  
يــــداقلن هـــــنتي شرقي نخــل بوعوشة  
تمـــــرق حياي وعين وحـده منـــهن طليعة  
قالت أبا ألـــــــفين يوم ييت أنا بـــخطبها  
من صيغة البحـــرين وأبا حيـــول أمــرنقش  

ِصـــالَمــُة:
تسمية تطلق على نواة ثمرة المانجو، وغيرها من الثمار مثل اللوز.

ِصــــالني:
مصطلح عامي يســـتخدمة أهل البحر ويطلق على هدوء البحر وســـكونه تماما، وهناك أسم 

آخر يطلق على نوع من النخل وهو صالني يمتاز بطوله الشاهق.

صــكــلة – صقلة:
تسمية تطلق على لعبة من ألعاب األطفال، يستخدمون في هذه العبة نوعًا من القواقع أو 
الحصى من نوع الصلبوخ )كنكري( يرمونها في الهواء ثم يحاولون لقفها، وكثيراً ما تلعبها 

البنات في الفرجان وهّن جالسات على األرض.

ْصــالفــة – صلف:
تسمية تطلق على صلف الملح الجامد على شكل قطعة يصعب حملها.
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َصـْمـَعــا:
تســـمية تطلـــق على نـــوع من البنـــادق ونوع من الســـفن الكبيـــرة التي كانت تســـتخدم في 

الغوص على اللؤلؤ، وهي من السفن المشهورة.

َصـْنـفير:
تســـمية تطلق على المحور الذي تدور علية بكرات حبال الشـــراع وغالبـــًا ما يوجد الصنفير في 

السفن الكبيرة وهو من القطع المهمة في السفينة.

ِصـنـيــة:
الصنيـــة في هذه اللهجة: كومة القمامة، أو المكان الذي كانت ترمى فيه المخلفات وغيرها 
مـــن األكيـــاس، كانـــت الصنيـــة موجودة قبـــل وجـــود براميـــل القمامـــة فكانت النـــاس ترمي 
المخلفـــات فـــي مكان واحد ومـــن ثم تحرق بعد فتـــرة من الزمـــن، وتكثر الروائـــح المنبعثة من 

الصنية، وهناك مثل عامي يقال: )ما تكبر إالّ الصنية(.

صــْنُطــوانَـة:
مصطلح قديم يطلق على العمود المصنوع من اإلســـمنت، أو الجص وخاصة إذا كانت ذات 

شكل دائري.
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ِصــْيرَم:

 

تسمية تطلق على سلة من الخوص أو أسالك حديدية تعرض فيها األسماك للبيع.

َصـــو:
تسمية لنوع من األحجار الجيرية البحرية.

َصـــالونة:
لفظة قديمة تطلق على مرق السمك أو اللحم، وهي كلمة دخيلة من الهندية.
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صـــخبرة: 
نوع من النباتات التي تظهر في الجبال، وهي من النباتات التي تتحمل درجة حرارة عالية.

ْصــْعود ـ اصعود:
تسمية تطلق على الناقة عندما تطرح ولدها ميتا وقد أكمل ستة أشهر فما فوق.

صـــعــير:
طوي صعير، وتقع في منطقة صعير الواقعة على مدخل مدينة حتا قريبا من المسجد الكبير 

المعروف بمسجد صعير، وفي المنطقة نفسها توجد ثالث طواية.

صـفـرد:
نوع من الطيور المقيمة، وشائعة الوجود بكثرة في بعض المناطق الزراعية.

صــقـل:
اسم نبات ذو أفرع صلبة ينبت في األماكن الرطبة وخاصة في المزارع، وهو من النباتات الذي 

يستخدم في بعض العالجات يتميز بمادة حليبية لزجة.
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صنيدعـــو:
نبـــات يؤكل ويشـــرب، بعد غســـل أوراقه وغليـــه بالماء الحار مـــع الملح، ومن ثم تـــؤكل أوراقه 

ويشرب ماؤه.

ُصــــْوَغـــة:
تسمية تطلق على الهدايا التي يقدمها المسافر إلى أهله عندما يعود من السفر الطويل.

ِصــيوان:
لفظـــة ربما دخيلة وهي الخيمـــة الكبيرة المغطاة بنوع من القماش وربما تختلف التســـمية 

في بعض المناطق.

صـبـط:  
تســـمية لنوع من النباتـــات الصحراوية المعمرة التـــي تتحمل الجفاف والحرارة، ولها ســـيقان 

طويلة، وتنبت في المناطق الرملية، وتزهر في فصل الصيف.



230

صــجـعـي:
اسم لنوع من التمور الجيدة الغالية الثمن تتميز بحجمها الكبير ولها طعم لذيذ.

صجعـة – الصجعة:
طـــوي الصجعـــة: تقع في الجـــزء الجنوبي إلمارة الشـــارقة، وهي إحدى الطوايـــة القديمة في 
دولـــة اإلمـــارات، وتتميـــز األرض في هـــذه المنطقة بـــأن الماء بعيد جـــًدا عن ســـطح األرض، لذا 
يتطلب الحفر عميًقا في باطن األرض؛ للوصول للماء، وتشتهر منطقة الصجعة في الوقت 

الحاضر بوجود حقل غاز يعد من أكبر الحقول في دولة اإلمارات.

صـــخبرة: 
نوع من النباتات التي تظهر في الجبال، وهي من النباتات التي تتحمل درجة الحرارة العالية.

صــرناخ: 
حشـــرة صغيـــرة تقضـــي حياتهـــا في مســـكنها داخل شـــجرة الســـمر أو شـــجرة الغـــاف، وتتميز 
بصمتها وســـكوتها  طيلـــة النهار، فإذا ما غربت الشـــمس أحدثت صوًتا عالًيـــا، ويطلق عليها 

في بعض المناطق )سراح(.
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صـفـرية الحـلوا:
تسمية لقدر كبير الحجم مصنوع من النحاس الخالص يصنع فيه الحلو ويطبخ بعد أن تضاف 

له بعض النكهات مثل الزعفران والهيل والزيت.

صــفـوان:
طوي صفوان: تقع بالقرب من وادي الجرن الذي يمتد بين منطقة الهباب ونــزوي.

صــّفـة أو الصّفـة: 
بتشديد الفاء، مكان مجهز الستقبال الضيوف، ويتم بناء الصفة على مستوى سطح األرض، 
وهي مثل بيت القفل، ويتم ســـقفها بالطين، أو بالخوص، أو )العسبج(، وهو شجر ينمو في 

الجبال.

صــوغــان:
تسمية لنوع من اإلبل له لون أصفر قريب إلى الحمرة.
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الصيد بالصقور:
رحلـــة يقوم بها هـــواة رياضـــة الصيد بالصقور، كما تســـمى أيًضـــا القنص بالصقـــور، وتضم 
مجموعـــة مـــن الرجال، وتتفـــاوت مدة الرحلـــة تبًعا للمجموعة حيث تســـتغرق أســـبوًعا واحًدا، 

وربما تمتد ألكثر من شهر في بعض األحيان. 

صــديـعــوة: 
مـــن النباتات البرية التي تنبت بعد هطول األمطار، وربما تختلف التســـمية في بعض مناطق 

الدولة.

صـــوايــد: 

مخالب الصقر التي يصيد بها الفريسة، مثل: الحباري، أواألرانب، وغيرهما من الطرائد.
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صــــرمــة:
النخلة الصغيرة التي ال يتجاوز عمرها أربع سنوات تقريًبا.

 

صــمــاع:
نوع من الدفوف التي تستخدم في الحفالت وخاصة في فن العيالة.



حرف

الضاد
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َضـْحـضــاٌح:
مصطلح عامي يطلق على الماء الضحل اليسير، وقال أحد الشعراء هذه األبيات:

ما هو بضحضاحن وباعـــين أغـزير بحر الهند هـب باع 
بتم أتـــاللي بين مـــايتين أن غصت ما بتصك لقواع 
باقـوض عليك أنا شراعــين وأن قـوضت علية أشراع 

َضغوة:
تسمية تطلق على الصيد بالقرب من الشاطئ بشباك خاصة وطريقة معقدة في صنعتها، 
تستخدم لصيد أسماك العومة )السردين(، تسحب هذه الشباك من الجانبين بمجموعة من 

الرجال معتمدين على سواعدهم.

ضــبح:
إصرار الهواء وقت الفزع بال رغاء، وذلك عند اإلبل.

ضـبيـة:
أنثى الضب.

ضـــب: 
حيـــوان مـــن فصيلة الســـحالي، ويتفـــاوت حجمـــه بين الصغيـــر والمتوســـط والكبير، 

ويعيش في الصحراء.
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ضـمـيدة:
وتلفظ بلهجة أهل اإلمارات ظميدة، وهي عبارة عن وعاء صغير مصنوع من خوص أو ســـعف 
النخيل، يوضع فيه الرطب، وغالبا ما يستخدم للعرض أمام الناس في السوق؛ لغرض البيع.

ضـــرع: 
هو ضرع الناقة.

ضـنـحـة: 
منطقـــة جبليـــة تقع في إمارة الفجيرة، وكانت تســـكنها قبيلة الضناحنـــة، وهي من المناطق 
الجميلـــة التـــي تقع بين الجبـــال، وتكثر فيها أشـــجار النخيـــل، وهي من المصايف المشـــهورة 
في الماضي وفي الحاضر، وتوجد فيها بيوت قديمة صنعت من الحجارة ذات شـــكل جميل، 

وتعتبر من المناطق التراثية في الوقت الحاضر.

ِضـــَوى:
تسمية تطلق على الشخص الذي جاء لياًل من مكان فيقال )فالن ضوى(.



حرف

الطاء
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طــارٌِش – طرشة:
تســـمية تطلق على المســـافر براً أو بحراً، وتطلـــق كلمة طارش على المولـــود الجديد إذا كان 

ولداً يقال )الطارش( أما إذا كانت بنتًا فيقال )الحاسر(.

طـــارج:
تطلق كلمة طارج على ما تنظم عليه القصيدة العامية من األلحان.

طـــار:
نوع من الدفوف التي تستخدم في بعض الفنون الشعبية مثل العيالة والمالد.

طاسة الحلوى:
طاســـة معدنيـــة تســـتخدم لحفظ الحلـــوى وغيرها مـــن األكل وخاصة المحفـــوظ والمجفف، 
وكان كثير من األشـــخاص المســـافرين عن طريق البحر أو البر يحملون معهم نوعًا من األكل 
المجفف أو طويل المدة، كان يحفظ في الطاســـة المعدنية ولها عدة أحجام، كما تستخدم 

لحفظ الذهب والمجوهرات الثمينة.
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طــاسـة الذهب:
تســـمية لطاســـة خاصة تســـتخدم للذهب عندما يقدم في ذهبة العروس، ويكون محفوظًا 

فيها، يعرض للحضور من النساء على أنه مقدم من أم المعرس.

طــاِمــح:
تسمية تطلق على المرأة التي غضبت من زوجها فذهبت إلى بيت أهلها فيقال )فالنه طامح(.

ِطــبَع:
مصطلح بحري يطلق على السفينة التي غرقت في البحر، فيقال )فالن طبع(. أي غرق وهلك.
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َطـْبـلَـة:
نـــوع من الحلية الذهبية التي تلبســـها البنات الصغيرات وشـــكل الطبلـــة مربعة تعلق بخيط 

أحمر في رقبة البنت وربما تحتوي هذه الطبلة على تعويذة.

طــبـقــة:
اسم لماعون يحفظ فيه األكل مثل الخبز والتمر والبثيث وهو من األشياء المهمة في المطبخ.

طـبقـة أم قــبع:

تسمية لنوع من األواني المنزلية التي ال يستغنى عنها، تحفظ فيها أشياء كثيرة.
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طـبـقـة أم حالقة:

تسمية لنوع من األطباق اتي توجد لها حلقة من األعلى لحملها.

ْطـــراَفــة:
تســـمية تطلق على أواخر سعف النخيل الدقيق، وتستخدم الطرافة في الماضي كوجيد النار 

للطبخ.

َطــْربوشــة:
تســـمية تطلـــق على الخيوط القطنيـــة المتدلية من الكنـــدورة العربية التي يلبســـها الرجال، 

وتطورت الطربوشة في الوقت الحالي لعدة أشكال وألوان، وربما تكون التسمية دخيلة.

َطــْرُطــْور:
تســـمية تطلق على كيس من القماش يدخل الغواص رأســـة فيه في أثناء الغوص ليحميه، 

من لسعة )الدول( الذي كان يؤذي الغواصين ويسبب لهم عاهات مستديمة.
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ِطــْربــال:
نوع من قماش الكتان يستخدم كغطاء للبضاعة يقيها من الشمس والمطر والغبار، وكثيراً 

ما يستخدم الطربال في السفن الخشبية التي تستخدم في الغوص للبحث عن اللؤلؤ.

ِطــْرَفشـانـة:
تسمية قديمة تطلق على الفراشة.

طـشــْونــة:
مصطلح عامي يستخدم للداللة على القليل من الشيء، مثل الماء وغيره.

َطـْشت أو طش:
تســـمية تطلق على إناء مصنوع من المعدن أو البالســـتيك، دائري الشـــكل يستخدم لغسل 

المالبس، ويستحم به الطفل الصغير.
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َطــف:
تستعمل كلمة طف بمعنى: قفز من مكان مرتفع كما في قولهم الرجل طف من فوق الحضار أو 
الجدار، والطف تطلق على منطقة صحراوية، ويستعمل هذا الفعل أيضا بمعنى طف الظو )النار(.

َطـــل:
تســـتعمل هـــذه اللفظة بمعنى قطـــرات الندى )المـــاء( في الصبـــاح الباكر، وهـــي عبارة عن 

الرطوبة الناتجة عن التكثف القوي من الماء على األشجار والزجاج والمناطق الملساء.

َطـّعاَمْه أو طعام:

بفتـــح الطـــاء والعين في كلمة طعـــام، أما في كلمـــة طّعامة فتلفظ بفتح الطاء وتشـــديد 
العيـــن مـــع فتحهـــا وفتـــح الميم وســـكون الهـــاء، والطعـــام هو نـــواة التمـــر، ويتـــم تجفيفه، 

ويستخدم طعامًا لبعض الحيوانات. والمثل الشعبي يقول:

)إذا انته تاكل التمر غيرك يعد الطعام( وهو بمعنى أن هناك شخصًا مراقبًا على عملك.

طــوي الـعـشـوش:
تقع طوي العشـــوش بين إمـــارة دبي ومدينة العين فـــي منطقة رملية، تحدها من جهة الشـــمال 
كثبـــان رمليـــة عاليـــة، وعند الســـؤال عن عمرهـــا لم يحدد أحـــد لنا عمرهـــا، كانت ملتقـــى للقوافل 
المتجهـــة من دبي إلـــى العين والعكس وهي ومن الطواية التي تم ترميمها من قبل بلدية 

دبي.

 



246

طـــويّين:
بتشـــديد اليـــاء األولى، طـــوي تقع في مدينـــة حتا، وهنـــاك منطقة في إمارة الفجيرة تســـمى 

بالطويين، وهي من المناطق الجبلية.

طـــوي الـصرمـة: 

تقـــع طـــوي الصرمة في الجهـــة الجنوبية لمنطقة المـــدام وهي من الطوايـــة في المنطقة 
دفنت هذه الطوي بالرمال ولم يبق غير وجهها الظاهر في الصورة.

طــوي الدحـــل:

تقع في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة دبي، وتحدها من جهة الشمال طوي النخرة، وتقع في 
منطقة تسمى سيح الدحل، وهي من المناطق المشهورة، وتم ترميم هذه الطوي مؤخًرا.
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طـــي:
بتشديد الطاء، تقع الطي قريًبا من منطقة الخوانيج، ويروى عن األثر أن بناءه تم سنة 1940 م، 
ثــــم قام بتطييبه عبيد بن خليفة الحميري على نفقة مطر الغيث، ويروى عن أهل المنطقة أنه 
في ستينات القرن الماضي وقعت فيه حادثة أليمة، وهي سقوط فتاة تبلغ من العمر 17 عاًما.

طـــوي الحفرة :
تقع طوي الحفرة في الجزء الشرقي لمنطقة المدام التابعة إلمارة الشارقة تقع هذه الطوي 
فـــي منطقـــة طينيـــة تكثر بها شـــجرة الغاف يصـــل عمق هذه الطـــوي حوالي 15 متـــراً ويقدر 

عمرها بحوالي 120 سنة، قامت حكومة الشارقة بترميمها.
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َطــــْرق: 
مجموعة من النخيل متوســـطة الحجم التي يتم غرســـها على شـــكل خط مســـتقيم، وربما 

تختلف التسمية في بعض المناطق الزراعية.

طلـــع: 
الثمر الذي يخرج في موسمه من النخلة األنثى.
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طـلعـة: 

 
مصطلح محلي يطلق على نخلة الفحال )ذكر النخلة( في أول أيام طلوع النبات على شكل 

أذرع يقطع بعد فترة من الزمن بعد طلوعه ويوضع داخل ثمر األنثى لكي تتلقح وتثمر.

طـــال:
تسمية تطلق على حبل الكنبار الذي يلف حول المجداف والقص المربوط به كما هو موضح 

في الصورة.

طليلي:
تســـمية لنوع من الطيور الخواضة والتي تعيش في الخيران والمناطق الساحلية، طائر شبة 
مقيم ينشط ظهوره في أول فصل الشتاء، يقتات على الديدان وبعض اليرقات، يمتاز بمنقار 

طوي يساعده في البحث عن غذائه.
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طــوي ســـويـدان: 
طوي ســـويدان: تقع في مزرعة بالقرب من منطقة البطايح التابعة إلمارة الشـــارقة، وقريًبا من 

منطقة محافز الصحراوية، وفيها بعض مزارع النخيل.

طــوي الــعــصـم:
اســـم لطوي تقع بالقرب من وادي الســـدر، وتوجد فيه بعض المزارع، ويكثر شجر الليمون في 
منطقـــة طـــوي العصم، وتوجـــد فيها بعض المســـاكن الشـــعبية التي تقيم فيهـــا القبائل، 

وتعتبر طوي العصم في الماضي مصيفًا لكثير من الناس.

طــوي ســاتر:
تقع طوي ساتر في منطقة الطيبة التابعة إلمارة رأس الخيمة في منطقة جبلية وعرة، كانت 

هذه الطوي في الماضي منطقة استراحة لبعض القوافل.
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طــوي عبيد مصبح:
تقع طوي عبيد مصبح في منطقة )فلي(، وهي طوي قديمة، وكان كثير من الناس يعتمدون 
على هذه الطوي التي قام بحفرها الســـيد عبيد مصبح قبل 150 ســـنة تقريًبا، وهذا بناء على 

أحد الرواة وهو السيد عبداهلل الكتبي المقيم في منطقة )فلي(.

طــوي سيف بن سالم: 
تقـــع هـــذه الطوي في منطقة المدام التابعة إلمارة الشـــارقة، وقام بحفرها الســـيد ســـيف بن 
ســـالم، وسميت باســـمه، وتعد من الطواية القديمة، وقدر عمرها بـ 120 ســـنة تقريًبا، ويصل 

عمقها إلى 22 متًرا.
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طـوي فاطمة:
تقـــع طـــوي فاطمـــة في الجـــزء الغربـــي لمنطقـــة المـــدام التابعة إلمـــارة الشـــارقة وهي من 
الطوايـــة القديمـــة في منطقة المدام المشـــهور، تم حفـــره على نفقة إمراه اســـمها فاطمة 
فســـمي باسمها ويقدر عمره ما يقارب 250 ســـنة تقريبًا وهذا ما ذكره أحد الرواة في المقابلة 

معه، كانت تقيم حوله مجموعة من البدو في بعض السنين.

طـــرثــوث: 
نوع من النباتات التي تظهر في المناطق المالحة وخاصة بالقرب من الخيران، وينشط نبات 
الطرثوث في أول شـــهر ديسمبر، وله أزهار بارزة أول ما ينبت، ولونه يختلف بعد التزهير، ويتميز 

باللون األصفر.
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طـــراقــة:
تســـمية تطلق على عملية صناعة شـــبك الصيد والتي يقوم بها شخص متخصص في هذه 

الصناعة، ويكون دقيقًا في عزل وربط الخيوط بعضها ببعض وحجم قطرها.

َطـْنـبُــْورة:
تســـمية تطلق علـــى اآللة الموســـيقية، على أنها دخيلة من الحبشـــية، يعزف عليها شـــخص 
متمكـــن في األفراح والمناســـبات الوطنية وهي آلـــة قديمة يكون العازف واقفـــًا أثناء العزف 

عليها، لها أوتار بارزة.

َطــانف:
نوع من الحبال التي يســـتخدمها صيادو األســـماك في جذب خيط صيـــد الفاح الذي يجر خلف 

القارب وغالبًا ما يصاد من األسماك القباب والكنعد.

َطــنــاف:
تســـمية تطلق على الشـــخص الذي يقوم بالبحث عن الجمال الضائعة في الصحراء، والتي 

لم تتمكن من الرجوع إلى صاحبها. 

َطــهـــْف:
تسمية لنوع من الرياح القوية المحملة بالغيوم واألمطار، تنشط في فصل أصفري وغالبًا ما 

تكون قوية محدثة أضراراً في بعض المناطق الساحلية.
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َطــواش:
تســـمية تطلق على الشخص الذي يقوم بعملية بيع وشـــراء اللؤلؤ، ويكون خبيرا متخصصًا 

في مجال البيع والشراء.
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ِطـْيطار:
تسمية تطلق على نوع الدواب أو الساحلي التي تسير على الجدار.

طــوس غــربلـة:
تســـمية لطوس نحاســـية تســـتخدم في غربلة اللؤلؤ وتحديد أحجامه حسب فتحات الطاسة 

الي يمر بها بعد غربلته ونخله.



حرف

العين
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عـــاِذر:
تسمية لنوع من النباتات الصحراوية ذات الرائحة طيبة.

عــارظ – ِمـــْعـراظ:
نـــوع مـــن جـــذع النخلة يســـتخدم حامال لســـقف البيت وخاصـــة المناطـــق الجبليـــة، وهو الذي 

يعترض الخيمة أو العريش.

عـــاروك:
تســـمية تطلق علـــى كيس من الخيش، له فتحة من أعاله لوضع الـــزاد فيه، ويعلق على ظهر 
البعيـــر، ويطلق اســـم عاروك على الكيـــس الذي يجمع فيـــه الغواص محـــار اللؤلؤ في بعض 

األوقات.

عــاُصــوف:
تسمية تطلق على الرياح العاصفة بالبحر، ويقال أحد الشعراء هذه األبيات:

ونت لـــذي الحـــم على حد ياونتي ونات مـــــكسور 
وعاصوف ومن العيـوق مشتد طبعة ظالم وماية أقصور 

عــــاف:
مصطلح بحري يطلق على تيار البحر البارد أو التيار نفسه.

َعـــبــار:
تسمية قديمة تطلق على الشخص الذي يقوم بنقل الناس من ضفه إلى أخرى ويطلق على 

القارب الذي يستخدم في نقل الناس )عبرة(.

ِعــْبِريــة:
تسمية تطلق على نوع من أشجار الغاف الخالي من األشواك.
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ْعـِبـْيدار:
تســـمية تطلـــق على الخشـــبة ذات البكـــرات المركبة في الســـفينة تمر بها الحبـــال التي تلف 

الشراع وتشده، وغالبًا ما يكون العبيدار موجوداً في المراكب الخشبية الكبيرة.

عـــبــو:
مصطلـــح بحري يطلق علـــى بيض القبقب الموجود في أســـفل بطن هـــذا الحيوان، ويكون 

جاهزاً لرميه في البحر.
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ْعــتاد:
تطلق كلمة عتاد على كل ما يســـتخدم من شـــباك وقراقير صيد يقال عنه عتاد وهذا عند أهل 

البحر، أما عند أهل البادية فهو كل ما يشد شمال الناقة.

ْعـــِتلَــة:
تســـمية تطلق على حديدة يســـتعان بها في حفر اآلبار وقص وقلـــع النخيل من أمهاتها وهي 

حديدة لها رأس حاد من الجهتين.

عــْدالـــي:
تســـمية تطلق على قطعة من الخشـــب توضع وتشـــد على جانب بعض الســـفن الخشـــبية 
الصغيرة التي تســـتخدم للصيد بالقرب من الشاطئ والهدف من تركيب هذه الخشبة خوفًا 
مـــن انقالب الســـفينة والحفاظ على توازنها في الماء، وأصل التســـمية هو أن هذه الخشـــبة 

تعدل هذه السفينة في حركتها.

عــادي اإلبــل:
الطريق الذي تسلكه اإلبل من الطوي إلى المراعي.
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الـعــجـبان:
منطقة صحراوية تقع في إمارة أبوظبي.

عــرقــوب الـجــفرة:
يقع في الجزء الجنوبي لمنطقة أم نهد، وهو عرقوب عاٍل، ويتراءى للناظر من مسافة بعيدة.

عــرقــوب الــرمـرام:
تل رملي يقع  جنوب سيح كمران، وفي الجهة الجنوبية لمنطقة جبل علي.

عـــرقـوب الـعـلـم:
تل رملي بارز للعيان من البعد، ويقع شمال منطقة العوير.

عــرقـوب ثــريا:
عرقوب كبير يقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة اللسيلي.

عــرقـوب ذروب:
تل رملي يقع على طريق دبي العين، وقبل منطقة الفقع.

عــرقـوب سـباع:
يقع شمال منطقة المطينة، وقريًبا من )بدع ابن برقع(.

عــرقـوب شديد:
يقع جنوب شـــرق طوي الوحوش، ويعد من العراقيب شاهقة الطول، والبارزة للعيان، ويحده 

من الجهة الشرقية غافات الفهود.

عـرقـوب ظـبـيان:
عرقوب رملي.

عـرقـوب عــرافي:
عرقوب رملي.  
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عــجــوة:
نـــوع من التمور الدخيلة على تمور اإلمـــارات، وهي من التمور التي تكثر في المملكة العربية 

السعودية، ولكن كثرت زراعتها في الدولة.

عــثـــمــر:
طـــوي تقع بالقرب من منطقة اللبســـة التابعـــة إلمارة أم القيوين، وتحيـــط بها مجموعة من 
الكثبـــان الرملية، وتقع في منطقة ســـيح، وتكثر فيها أشـــجار الغاف، وذكر أحد الرواة: ســـقوط 
بعض الناس في هذه الطوي - ما يقارب من أربعة إلى خمسة أشخاص-  بعد انهيارها أثناء 

جلب الماء منها.

ِعـــچــَوه: الضب أو الثعلب:
تسمية تطلق على الجزء الخلفي لذنب الضب أو الثعلب وبعض الحيوانات.
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عــيطـمـانـة:
نوع من األشجار التي تكثر في المناطق الجبلية.

عرقــوب: 
ويجمـــع على عراقيب، ويطلق على الكثبان الرمليـــة الكبيرة، وال يكون العرقوب مأوى للناس 

لصعوبة المعيشة فيه. 

عــزبــة: 
تســـمية تطلق على المكان الذي تربـــى فيه الجمال واألغنام ويصبح شـــبه المتنفس الوحيد 

لصاحبها، وغالًبا ما تتم عملية إكثار الجمال وتربيتها فيها.
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ِعــْسِبِج:
بكسر العين وسكون السين وكسر الباء والجيم، نبات جبلي له أغصان بارزة، ويتحمل الحرارة 

الشديدة.

َعــْسَقــة:  
القطعة التي يتعلق بها عذق النخلة المحمل بالرطب، وتســـمى عســـقة بعد أن يقطع عنها 

العذق، ويقال عنها عرجون عذق التمر الذي فيه مجموعة من الشماريخ تحمل التمر.

يقول أحد الشعراء:
من يريد وعسج باباتـه سولي قرقور نشـــــالي 
وكل جديم حلو لذاته كل جديدًا يسلب الحالي 
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عـسلـة ـ اعسلة:
خلّية النحل التي بنيت على غصن شجرة، أو في مغارات إحدى المناطق الجبلية، وتكون بارزة 

للعيان.

عـسـو:
تســـمية لعذق النخلة الناشـــف والخالي من الثمر، يســـتخدم  لتنظيف البيـــت وغيره من غرف 

داخلية وغالبًا ما يكون أثر من عسو في البيت.

عـــش:
البيـــت المصنوع من أعواد الشـــجر الصغيرة، والتي يقوم بجمعها عـــدد من الطيور؛ للعيش 

داخل هذا العش.
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ِعــْشــة:
تســـمية قديمـــة تطلق على الكـــوخ من الجريـــد، والحصير، وغالبـــًا ما يبنى الكـــوخ في بعض 

المناطق الزراعية والجبلية.

عـــشرج: 
نبـــات ينمو فـــي المناطـــق الصحراوية، والجبليـــة، ويفتـــرش األرض، وليس له ســـيقان، وأوراقه 
خضـــراء صغيـــرة بحجـــم أنملـــة اإلصبع، كمـــا أنه من األعشـــاب الطبيـــة التي تســـتخدم لعالج 
اإلمساك، حيث يتم تناول القليل منه بعد أن تطبخ أوراقه في الماء الحار، مما يؤدي إلى خروج 

الريح واإلسهال، وفي رواية لسالم بن معدن هذه األهزوجة على لسان الجنية فتقول:
والمهتدي اهلل ال هداكم عليه عشرج العشارج وسمن البوارج 

عـــريـيا:  
نوع من النباتات شـــبه الموســـمية التي تنشـــط من شـــهر أغسطس إلى شـــهر ديسمبر، وله 
زهـــرة بـــارزة تتكون فيها البذرة، وتقتات عليها األغنام، وله ســـيقان يصـــل ارتفاعها من 10 إلى 
20 ســـنتيمتًرا، ويظهر على شـــكل مجموعات، وخاصة عند مجاري مياه األمطار، وربما تختلف 

التسمية في بعض المناطق، وهو من النباتات الساحلية.
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عـــراقــي:
تســـمية تطلق على أربع خشبات متقاطعة تثبت في الدلو عند رميها في البئر؛ لتسهل جمع 

أكبر كمية من الماء، وهناك سبب آخر وهو: ربط حبل الرشاء القوي في هذه الخشبات.

عـــرفي: 
نـــوع من النباتات الصحراوية يتميز برائحة زكية شـــديدة، وهو مـــن النباتات الرعوية، ويكثر في 

السهول، وله أوراق رفيعة.
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عــــريــون:
نـــوع فطر يظهر في أول موســـم األمطار من بداية الشـــتاء، له لون أبيـــض يكثر في المناطق 
الرملية الرطبة وخاصة بعد هطول األمطار بفترة. عمر العريون قصير من أســـبوع إلى عشـــرة 

أيام ومن ثم يجف ويذبل وهو من الفطر المحبوب عند أهل اإلمارات ولذيذ لألكل.

عـــجــلـة – حـــصــل: 
تسمية لنوع من األعشاب المعمرة، ويتميز هذا العشب بسيقان صلبة قائمة، ويبلغ ارتفاعها 
من 90 إلى 110 ســـنتميترات، واألوراق غير عريضة، ويزهر من شـــهر سبتمبر إلى نوفمبر، ويكثر 

في المناطق الساحلية، وخاصة على طول الساحل من الشارقة إلى إمارة أبوظبي.
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عــــذج: 

وهو عرجون النخلة الذي يحمل الثمار.  

عــضــاد:
مرض يصيب المطية )الناقة( في المنكب والعضد.

عــطورات:
تســـمية لمجموعة من العطورات القديمة التي كانت تســـتخدمها المرأة وهي على شكل 

مجموعات كانت تجلب من الهند.
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عـظلم:
نبتـــة عالجية، حيـــث يتم أخذ األوراق مع العيـــدان إضافة إلى أوراق نبتـــة المهتدي، ويوضع عليه 

قليل من الملح، ويدق جميعه، ومن ثم يوضع على موضع األلم. 

عــقــرب: 

تعد العقارب من أقدم الكائنات الحية، حيث تم اكتشاف حفريات لها في نيويورك والسويد، 
ويعود تاريخها إلى 400 مليون سنة، ويوجد في العالم أكثر من 600 نوع من العقارب، منها 

نحو 50 نوعًا تحمل السم الزعاف.

عــنـفـلوص:

تسمية لنوع من األسماك التي تعيش في المياه العميقة، تتميز بلونها األصفر، تصاد بالخيط.
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عــنــفــوز:
تســـمية لنوع من األســـماك تتكاثر في المناطق الصخرية والشـــعاب المرجانية، توجد بكثرة 

في فصل الصيف، ليس لها قيمة سوقية.

عــماد:
تســـمية لنوع من األسماك التي تعتمد في عيشـــها على الشعاب المرجانية وكثيراً ما تصاد 

بالقراقير، وهي من األسماك غير المرغوبة عند البعض.
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عـــنــبر:
نوع من الرطب له لون أحمر غامق، وينضج في أواخر شهر يونيو.

عـــنـبري: 
نوع من الرطب يتميز بحجمه المتوسط، ولونه األحمر، وله مذاق لذيذ. 

عــنــدب: 
تســـمية لنوع من النباتات المعمرة التي تنبت بالقرب من الســـواحل البحرية، وفي المناطق 
كثيـــرة الرطوبة، وتتميز بســـيقانها الطويلـــة، ولها ثمرة تتميز بها، وربما تختلف التســـمية في 

بعض المناطق الساحلية.

عـــني:
شجر تكثر فيه األشواك، وهو من األعشاب الطبية التي تستخدم لعالج الكسور، بعد أن يقلع 
مـــن األرض وتؤخذ جـــذوره التي يطلق عليها اســـم العنزروت، كما قيل في المثـــل: )مثل لزقة 
العنـــزروت(، أي شـــديد االلتصاق، وتصعب إزالته من مكان االلتصـــاق، والعنزروت مادة صمغية 

لزجة تخرج من جذور شجر العني.
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عــنافــة:
تسمية تطلق على الجزء البارز في مقدمة السفينة، على شكل قوس وشائع هذا األسم في 

بعض دول الخليج العربي، أما على المستوى المحلي فتسمى )بومية( أو خازمية.

عـــواد هــدومـة:
مجموعة من أشجار الغاف التي تقع جنوب شرق رملة خميس.

عــود الــبـاللـيـط:
منطقة صحراوية تقع جنوب شرق منطقة عود دراري التابعة إلمارة الشارقة.

عـــود الجــرينة:
يقع في المنطقة القريبة من عود البالليط وعود دراري، وهو اسم لشجرة غاف كبيرة.

عـــود أم خــالد:
عود شجرة يقع في الجهة الجنوبية الشرقية، ويعد من األسماء القديمة.

عـــود دراري:
مجموعة من أشجار الغاف التي تقع في منطقة صحراوية في الجهه الجنوبية الشرقية إلمارة 

الشارقة.

عـــود شــربــو:
أعواد شـــجرة الغـــاف التي تقع في الجهـــة الجنوبية لمنطقة اللســـيلي، وبالقـــرب من طوي 

المرة.
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عــوسـج:
نبات شـــوكي ينمو في األراضـــي ذوات التربـــة الضحلة المغطاة بالحصـــى، ينمو في فصل 

الربيع ما بين شهري يناير وإبريل، تقتات عليه اإلبل، وأوراقه رمحية، وزهوره مختلفة األلوان.

عــــوانـــة:
تسمية تطلق على النخلة الطويلة المعمرة والتي يقدر عمرها بمئة سنة وما فوق.

الـعــوير:
طوي العوير: تقع في الجهة الجنوبية إلمارة دبي، وحفرت هذه الطوي قديًما في عهد الشيخ 
بطـــي بن ســـهيل آل مكتـــوم، حيث أمر بحفرها في منطقة تســـمى الجرن، وبها واد ســـميت 

باسمه، حيث يقول الشاعر الماجدي بن ظاهر واصًفا هذا الوادي: 
على نـزوه وما حاز الهباب      ووادي الجرن واسقانا زماني

وعندمـــا بلـــغ الحفر 18 قامة، قال: دعوا الحفر، فإن هذه األرض عويـــر أي ال ماء فيها، ثم عاد وأمر 
باســـتكمال الحفر حتى وجد الماء على عمق 21 قامة، فســـميت الطوي بطوي العوير، ومن 

ثم سميت المنطقة بالعوير. 
يقول الشاعر سالم الجمري ذاكًرا العوير:

عندك اجبال السميني بينين ع العــوير ودوس نزوه والفجر 

وتعد منطقة العوير اليوم من المناطق المشهورة بزراعة النخيل.

عــيـدان الـبـقـر:
يطلق على منطقة أو مجموعة من أشجار الغاف، تقع شمال غرب منطقة النخلي.

عــين بــقـر:
نوع من النخل يتميز بثماره صغيرة الحجم، وبالمذاق الطّيب.
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عين الحمامة:
نبات جبلي، تنمو له أزهار تأخذ شـــكاًل مثل عين الحمامة تميزها عن بقية النباتات؛ فســـميت 

بهذا االسم.

عــين الغــمــور: 
تســـمية لعيـــن مـــاء كبريتية ســـاخنة، كان الناس يســـبحون فيهـــا لعالج بعـــض األمراض في 
الماضـــي، وتقـــع في منطقة جبلية في إمارة الفجيرة، وتحيط بها بعض أشـــجار النخيل، وهي 

من العيون المشهورة في الدولة.

َعــربــانــة:
تسمية تطلق على الدراجة النارية التي تستخدم في عدة أغراض.

َعــْريش:
تســـمية تطلـــق على البيت المبني من ســـعف النخيـــل، وغالبًا ما يبنى العريش في موســـم 

القيض ليكون بارداً.

عـراَكـــيـة:
تســـمية قديمة تطلق على غطاء الرأس الذي يشـــبه القحفية، وتكون من الصوف الخالص، 

وغالبًا ما تستخدم العراقية في فصل الشتاء.

ْعـــرِيبــيا:
تسمية لنوع من السيارات القديمة، كانت تستخدم في النقل بين إمارات الدولة وبعض الدول 
المجاورة، واشـــتهرت بهذا األسم لكبر حجمها، وقامت بدور كبير في سنة خمسينيات وستينيات 

القرن الماضي حتى أوائل السبعينيات وهي مصنوعة في انجلترا ومسماة )بدفورد(.
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َعـــْزال:
مصطلـــح متـــداول عند أهـــل الغوص ويطلق على الغـــواص الذي يغوص مع ســـيب خاص به 
ويكـــون على ســـفينة الغوص لتحقيق كســـب لنفســـة ال للنوخذة، علـــى أن يعطي النوخذة 

خمس ما يجمعة من قيمة اللؤلؤ.

ِعــــزبَـــة:
تسمية تطلق على منازل للتنزة، والتمتع بجمال الطبيعة، والقصد من بناء العزبة األبتعاد عن 
أماكن الســـكن واإلقامة لفترة وغالبًا ما يكـــون في هذه العزبة بعض الحيوانات مثل الجمال، 
والغنم، والطيور وغيرهه التي تتربى في هذه العزبة، وكثير من الناس مرتادي العزب يمضون 
فترة ليســـت بقصيرة هناك من شـــهر إلى شهرين مقيمًا وعائشـــًا في هذه العزبة وخاصة في 

فصل الشتاء.

َعـــفـاَوة:
تســـمية تطلق على الوبر الكثيف الذي يوجد على ســـنام البعير، وذلك في فصل الصيف يبدأ 

يتساقط، في فصل الخريف، وربما تختلف التسمية في بعض المناطق الصحراوية.

ُعــَطــبَة:
تسمية تطلق على قماش يحترق وتخرج له رائحة كريهة.

َعــْطـَفــة:
مصطلـــح بحري يطلق على الخشـــبة الكبيرة التي تشـــكل على هيئة قوس شـــديدة االنحناء، 
توضع بين أضالع الســـفينة الخشـــبية، وتثبت بالمســـامير، وغالبًا ما تكون العطفة من شجرة 
الســـدر أو الغـــاف، يقـــوم صانـــع الســـفينة بقطعهـــا وتشـــكيلها علـــى أن توضع فـــي المكان 

المناسب في السفينة.

ِعــَطــن:
تســـتعمل هذه اللفظة على من وصل إلى البيت ظهراً قبل آذن الظهر بمعنى: )فالن عطن 

من السوق(.

َعــطار:
تســـمية تطلـــق على بائع األعشـــاب الطبيـــة والعطرية، وهـــو ذو خبرة عالية في بيع األعشـــاب 

لعالج كثير من األمراض الباطنية وغيرها.
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ْعــمـــار:
تســـمية تطلق على الحبل المتين الذي يربط السفينة بالرصيف وذلك لتجنيب السفينة قوة 

الرياح والعواصف العاتية.

ِعــنــاَفــة:
مصطلح بحرية يطلق على الخشبة البارزة المعقوفة في مقدمة السفينة، وتختلف التسمية 

في بعض المناطق في دول الخليج العربي الساحلية.

َعـْنِزوت:
اسم لنوع من الدواء يستخدم في عالج الكسور والجروح.

َعـــنـــه:
تسمية تطلق على المكان الذي يسكن فيه الصيادين أثناء رحلة الصيد وخاصة إذا كان بعيداً 

عن سكنهم الحقيقي والعنة تشبه الحظيرة.



حرف

الغين
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غـــاُدوف:
تســـمية لنوع من المجاديف التي كانت تستخدم في سفن الغوص وخاصة عند التنقل من 

مكان إلى آخر، وقال الشاعر:
يركس أب غادوف ويعلي ريت مركب يقلصة هوري 

ما يخاف أيــــدم ويــولي كيف يعلي والهواء صوري 
ضيع البرهان بالــــكلـي نوخذا المركب غـــدا بوري 

ُغـــبــة:
تســـتعمل هـــذه اللفظة للداللـــة على أعمـــاق البحر وهناك اســـم يقال عنه غبة ســـالمة وغبة 

بارطيلة وهذه الغبة كانت تمر بها السفن السفارة المتجهة إلى الهند.

ْغـــدان:

تســـمية تطلق على خشـــبة توضع عليها المالبس المغسولة والجافة داخل البيت أو الخيمة 
المحيبة.

غــارًزا:
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الناقة عندما ال يوجد في ضرعها حليب.

غــافـات الـبقـر:
تقع في الجهة الجنوبية الشرقية إلمارة الشارقة.

غــافــات السهل:
مجموعة من أشـــجار الغاف، تقع تحديًدا جنوب شـــرق جزعات بن ارحمة، وشـــمال شـــرق طوي 

بالخبيص.

غــافــات الـطــيار:
مجموعـــة من أشـــجار الغاف، تقع في الجهة الشـــرقية لمنطقة الخوانيـــج، وتبعد عنها نحو 5 

كيلو مترات.

غـافـات الـعـظـبـة:
مجموعة من أشجار الغاف، تقع في الجزء الغربي لسيح السلم.

غـافـات الـفـهـود:
مجموعة من أشجار الغاف، وهي من المناطق الصحراوية.

غــافـات الـكــلبـة:
منطقـــة مشـــهورة عنـــد بـــدو الصحـــراء، وهـــي مجموعـــة من شـــجر الغـــاف، وتقع فـــي الجهة 

الشمالية الشرقية لخرايج بوعميم.

غــافــات الـكـهـف:
تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة العوير، وتعد من الغافات القديمة في المنطقة.

غــافـات بــراشــي:
تقع جنوب شرق سيح البحوث.

غــافـات بن خـنفـور:
تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لسيح شميرخ.

غــافــات جـميلـة أو يـميلة:
منطقة صحراوية فيها عدد من شجر الغاف المتقارب من بعضه البعض، وتقع هذه الغافات 

قريًبا من طوي الفقع في الجهة الجنوبية الغربية.
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غــافـات شـخـبوط:
تقع بالقرب من وادي الشبك، وقريًبا من شارع العوير في دبي.

غــافــات عــيدة:
مجموعة من أشجار الغاف، تقع جنوب شرق وادي الصفا.

غــافــات مـشرف:
مجموعة من أشجار الغاف، تقع في منطقة مشرف التابعة إلمارة دبي.

غـــافة:

نـــوع من األشـــجار المعمـــرة التي تكثر فـــي الدولة، وهي من األشـــجار المشـــهورة التي تهتم 
الدولة بها، وتقتات عليها جميع الحيوانات، ويأكلها بعض الناس.

غـــليــل نــيـيد:
اســـم منطقـــة جبلية تقـــع بالقرب من وادي الســـدر، وهي شـــديدة الوعورة، ويســـكنها بعض 

سكان الجبال. 
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غــليــل الـقـنيفرة:
اسم منطقة جبلية تقع بالقرب من منطقة البصيرة التابعة إلمارة الفجيرة.

غــلــيـل ديـــايــة:
اســـم لمنطقة جبلية تقع بالقرب مـــن منطقة البصيرة التابعة إلمـــارة الفجيرة، وتقيم بعض 

العوائل في هذه المنطقة.

غــليـل الــقــارة:
اسم منطقة جبلية.

غـــدير عــثــمــر:
اسم غدير تكثر المياه فيه، وتتجمع بعد هطول األمطار، ويقع بالقرب من طوي عثمر، ويشتهر 

غدير عثمر بطول فترة المياه فيه.

غــــدر:  
تسمية تطلق على الجزء العلوي للنخلة، والموجود في الوسط  في قلبها.

غــــبان: 
شـــجرة لها ثمرة تسمى المثمر، وتنمو في المناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة، وهي من 

األشجار الطبية التي يستفيد منها اإلنسان.

غـبـشة:
تقال كلمة الغبشـــة أو غبشـــنا أو نغبش أثناء الســـير عند طلوع الفجر أو قبل بزوغ الشـــمس، 

وتعني االرتحال من مكان إلى آخر.

غــبيطات:
منطقة صحراوية تقع في منطقة فلج المعال بإمارة أم القيوين.

غــدير أبــوصـفـية:
منطقة صحراوية تقع بالقرب من غدير العبد من الجهة الغربية.

غـــديــر الــعــبـد:
منطقة صحراوية.
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غــدير حـليس:
يقع بالقرب من شـــارع الشارقة الفجيرة جنوب غرب سيح رويشد، ويعد من الغدران المشهورة 

في الماضي.

غــــر:
نوع من النخل له ثمر على شكل نصف أصبع، وله طعم شديد الحالوة، وغالًبا ما يؤكل رطًبا 

في الموسم. 

غـــرا:
طوي تقع جنوب إمارة أم القيوين وهي من الطواية المشهورة، وقال أحد الشعراء:

من غرا كد روح الغالي    فوق حول أسمان القيته.

غــزيْل الــنـبات:

نـــوع مـــن الخنافـــس الصغيرة التـــي تظهر في أول موســـم الصيـــف تتميز بلونها األســـود ذي 
اللمعه، تقطع هذه الخنفســـاء مســـافات طويلة من المشي وفي الليل تدفن نفسها، تترك 

ورائها آثاراً جميلة، وهناك أهزوجة يتغنى بها األطفال عندما ترى غزيل النبات فتقول:
غــــزيل النبات       وين أتقيــل وين أتبات.

الغرضة أو البطان:
حبل مصنوع من الوبر، ويستخدم لتثبيت الشداد بلفه على صدر الناقة.

غـشار:
نبات موســـمي ينمو في فصل الشـــتاء، وبعد ســـقوط األمطار مباشـــرة، ال يتعدى طوله 40 

سنتميتًرا، وله زهور صفراء تكسبه منظًرا جمياًل، وتتغذى عليه جميع الدواب والمواشي. 
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غــضـب:
نوع من النباتات الموســـمية التـــي تنبت في المناطق الجبليـــة، ويتمركز في بعض األماكن 

المرتفعة، ويتميز بسيقانه المتفرعة.

غــطـوط: 
الناقة عندما يكون رأسها قويًا وال يستطيع راكبها التحكم فيها.

غــطي:  
نبات جبلي ينمو في فصل الشـــتاء، وعلى وجه التحديد وقت هطول األمطار، له رائحة زكية، 
ومـــذاق شـــهي الذع قلياًل، وبعض ســـكان الجبـــال يقومون بخلطـــه مع اللبن أو الـــروب، حيث 

يضفي نكهة طيبة.

غــفـــر: 
طـــوي غفر: تشـــتهر بعذوبة مائهـــا، وتقع في المنطقـــة الجنوبية إلمارة دبـــي، وفي الماضي 

كانت تقيم فيها بعض العوائل على طول فصل الشتاء؛ لرعي أغنامهم.
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غـــديــر: 

المياه المتجمعة بعد هطول األمطار.

غـلــجــة:
نبات موسمي ينبت في شهر ديسمبر مع كثرة هطول األمطار، يستخدم كدواء عشبي في 

الماضي. ينبت لمدة قصيرة ومن ثم يجف ويموت.
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غــمــر:
عشـــبة جبلية من فصيلة األعشـــاب التي تفترش األرض، وتنمو بشكل دائري قريبة من األرض، 
تنمو وتترعرع خالل فصل الشتاء وخاصة بعد هطول األمطار، وتتغذى عليها األغنام، وبعض 

أنواع المواشي.

غـــرزة:  
نبات ذو سيقان طويلة يكثر نموه في المناطق الجبلية، ويوجد في بعض المرتفعات.

غــرّيـــرا: 
عشبة موسمية تنمو في فترة هطول األمطار.
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غـــويــف:  
نوع من األشجار الصحراوية التي تتحمل الجفاف والرطوبة، وتنتشر في جميع إمارات الدولة.

ِغـــَدَف:
تســـمية تطلـــق على الشـــخص الـــذي مر وطاف وعبـــر مكانًا آخـــر كما في قولهـــم )فالن غدف 

الوادي أو السيح(.
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َغــْرَشــــة:
تطلق هذه اللفظة على زجاجة المشروبات الغازية أو زجاجات عطرية وغيرها.

ْغــشامي:
تسمية لقطعة خشبية مربعة في رأس المجداف.

ِغـْشــَوة:
تســـمية تطلق على غطاء وجه المرأة، الذي تســـتخدمه عند خروجها من البيت والذهاب إلى 

السوق أو أماكن مكتظة بالبشر.

ِغـِشيم:
تستعمل هذه األلفاظ للداللة على الضعف واإلدراك، ذي الفهم غير الصحيح، ومن ال خبرة له 

ويتصرف عشوائيًا غير مهتم. 

ِغــِضــف:
تسمية تطلق على خوص غليظ يجلب من بعض الدول يستخدم في صناعة الحبال القوية.

َغــْمــرْي:
تســـمية تطلق على الشـــخص الجاهل الذي لم يجرب األمور، ويتصرف بغير دراية، فيقال )فالن 

غشيم(.

ِغــْلــج:
تســـمية قديمة تقال للشـــخص ثقيل الدم والصعب الفهم ، وغير قنوع وخاصة عند التحدث 

في موضوع يصعب اقناعه به ، وتقال عند أنهاء الوقت غلق أو أنتهى.
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غـــالجـــة:
اســـم لنوع من األعشـــاب الرملية التي تنبت بعد هطول األمطار، يستمر نموها من شهر إلى 

شهرين، تقتات عليها المواشي.

َغـمـازي:
مصطلح يطلق على العلم األبيض الذي يكون في مؤخرة السفينة، تعرف منه وجهة الرياح، 

وسرعتها. 

َغــَمـار:
تســـمية على الشـــخص الذي يغش الناس ويحتال عليهم، كما في قولهـــم: )فالن غمار(، أي 

ينصب بطريقة خفية وحيلة.

َغــفا:
تسمية تطلق على الشيء الذي يطفو على سطح الماء.

َغــمــاْس:
مصطلـــح بحري يطلق على ماء البحر العكر الذي يصعب رؤية القاع فيه فيقال البحر مغمس 

أو غماس.

ِغـْمــَسـة:
الغمســـة هي إحدى طرق الحناء، وهي أن تحني المرأة كفيها إلى الرســـغين، وخاصة البنات 

الصغار.

ِغـــوازِي:
تسمية تطلق على المال والنقود.
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ُغـــوري:
تسمية تطلق على إبريق الشاي، والقهوة، وهناك عدة أنواع مختلفة تستخدم في عدة أشياء 

ومنها تسخين الماء وغيرها من األستخدامات المطبخية.

َغــْنـَچــــــة:
تســـمية تطلـــق نوع مـــن صحون الطعـــام بيضاوي الشـــكل، توضع فيه بعـــض األكالت مثل 

الهريس والعصير وغيرهما.



حرف

الفاء
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فـــاِظــح:
تسمية تطلق على نوع من اللؤلؤ غيركامل التكوين.

فــــالــع:
اسم لنوع من الرياح المحلية التي تهب وتنشط في فصل الشتاء.

فــــوالــة:
تســـمية تطلـــق فـــي اللهجـــة على ما يقـــدم للضيـــوف مـــن األكل فوالـــة وتتكون مـــن الموز 

والبرتقال والعنب وغيرها.

فاغي:
نوع من األشجار البرية التي تظهر في الجبال وفي موسم األمطار.

فـــث:
تســـمية لنوع من األعشاب الموســـمية الدملية التي تنبت في موسم األمطار، تقتات عليها 

الحيوانات المجتره.

فـــحــل:
ذكر اإلبل، وهو الذي يقوم بتلقيح األنثى من اإلبل.



295

فـحــال:
تسمية تطلق على ذكر النخل الذي يقوم المزارع بتلقيح النخلة به.

فـشـت:
تسمية بحرية تطلق على الصخرة البارزة في البحر، والتي تشكل خطراً على السفن.

َفـْرَدة:
حلقة معدنية توضع في أنف البعير ويربط بها حبل الخزام، وتعني أيضًا الفتحة الصغيرة في 

الباب الكبير، كما يطلق على حبة التمر الواحدة )فردة(.

فـــردة:
منطقة صحراوية تقع جنوب منطقة غنتوت.
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فرفارة:
وتجمـــع على فرفار، شـــجرة قديمة جداً تنمو وتتكاثر في إمارة الفجيـــرة، تزهر ورودا صفراء مائلة 
إلـــى اللـــون الذهبـــي، ويتراوح طول الشـــجرة ما بيـــن 3 و 5 أمتـــار، كما أنها طعـــام محبب إلى 

الجمال.

فـــلــج:
مفـــرد أفـــالج، مجموعة مـــن اآلبار حفرت فـــي المناطق الجبليـــة المرتفعة بالقـــرب من بعضها 
ووصلت فيها ثم شـــق لها مجرى تحت األرض ذي مســـتوى منحدر ليســـمح للمياه باالنســـياب 

تجاه المزارع.
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فــلي:
طوي فلي، تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة المدام التابعة إلمارة الشارقة، وتعتبر من 
الطوايــــة المهمة، وذلك يعود لموقعه االســــتراتيجي، حيث يقع على الممر الرئيســــي القديم 

الذي تسلكه القوافل والرّّحل، كما يتميز بمائه العذب لكون موقعه في منطقة حصوية. 

فــن الــندبــة:
فــــن خــــاص بقبيلــــة الشــــحوح، بحيث ال أحــــد يعرفــــه أو يتقنه غيرهــــم، والندبــــة عند الشــــحوح أن 
يجتمــــع عــــدد منهــــم ويرفعوا عقيرتهم بالنداء شــــو حــــو ... هو ... هــــذا النداء الصادر من وســــط 
الجبال والوديان والقرى الشــــحية، يردده الشــــحوح احتفااًل باألفراح وبالحرب أيضًا، وترتفع الندبة 
في الحاالت التالية: احتفاالت الترحيب بقدوم شــــيخ القبيلة إذا رجع من ســــفر، وهذا ما يســــمى 
)اللقية أو العرضة(، وفيها يجتمع أبناء القبيلة على الطريق الذي يســــلكه الشــــيوخ ويطلقون 
نــــداء إلى جانــــب الرقصات الشــــعبية المرافقة لها، وكذلــــك إذا قدم إليهم وفــــد أو ضيف أو زائر 
كبير، وبشــــكل خاص ضيوف الشــــيخ، اســــتقبلوهم بلقية وندبة، وأيضا عند االنتهاء من تناول 
الطعــــام في الوالئم التي تقام للمناســــبات ومن الضــــروري أن يكــــون رأس الذبيحة على إناء 
الطعــــام المكون مــــن األرز واللحم، فإذا دعا الداعي ضيوفه إلــــى المأدبة، وانتهوا من الطعام 
وقبل غسل اليد من بقايا الطعام، اجتمع كل عشرة من الرجال على شكل مجموعة يطلقون 
عليها اســــم )كبكــــوب(، وبعدها تأخذ تلك النــــدب أي ترفع عقيرتها بالنداء وهو يعني الشــــكر 
والتقديــــر لصاحب الدعوة وإســــماع أصواتهم إلــــى كل الجيران والحي والقريــــة امتنانا وتقديراً 
بفضل وكرم وجود الداعي، والجدير بالذكر أن اعتقاد البعض بأن الندبة تتم برفع رأس الذبيحة 

يعد خطأ، ألن الندبة تأتي بعد األكل وقبل غسل اليدين دون رفع رأس الذبيحة أثناء الندبة.

فـــيـار:
مرض يصيب المطية في بطنها، وربما تختلف التسمية في بعض المناطق الصحراوية.
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فــاِلــي:
تسمية لنوع من المرض.

َفــتـَخــة:
تســـمية تطلـــق علـــى خاتم كبيـــر تجعلة النســـاء في إصبـــع القـــدم الكبـــرى، وتصنعه بعض 

النسوة من كبيرات السن وخاصة في المناسبات واألعراس.

َفــرارة:
تسمية تطلق على إحدى األلعاب الشعبية التي كانت تمارس في الماضي.

َفـــروخـــة:
تطلق تســـمية فروخة على هيئة خيط مبروم في نهايته شراشيب تتدلى على صدر من فتحة 

الكندورة الرجال، كانت النساء هي التي تصنع هذه الفروخة.

ِفــــْتر:
تسمية تطلق على نوع من األقراط وحلق األذن الذهبية التي تلبسها الفتيات.

َفـــْرخــة:
تسمية تطلق على الباب الصغير الموجود في وسط الباب الكبير يمر بها األشخاص، وهناك 

تسمية أخرى لها وهي )دروازة(.

ِفــرصــاد:
الفرصاد هو التوت األسود الذي يكثر في فصل الصيف.



299

َفـــرض:
تطلـــق تســـمية فرض على نوع مـــن التمور ذي لون أســـود وهو من التمور مشـــهور في دولة 

اإلمارات وتكثر زراعتة في منطقة العين وليواء.

ِفــرْيــْج:
تســـمية تطلق على الحي في مدينة مثاًل فريج الضغاية ويقع في إمارة دبي وهو من أســـماء 

الفرجان القديمة.

فساَكــة:
تسمية تطلق على نوع من المحار في قاع البحر على شكل أصبع يلتصق بمحار اللؤلؤ.

ِفــــرضــة:
تســـمية تطلق على الميناء، أو إدارة الجمارك وهي عبارة عن محطة الســـفن لتنزيل البضائع 

وجمركتها.

َفـــز:
يســـتعمل هذا الفعل بمعنى: أن الشـــخص نهض وقام بحركة سريعة وخاصة في استقبال 

الضيف والسالم عليه.

ْفــطام:
نـــوع من العظام القويـــة التي تؤخذ من بعض الحيوانات، كعظام الســـالحف وقرون الغزال 
وبعض الماعز يستخدمها الغواص أثناء الغوص بوضعها على أنفه عند نزوله إلى قاع البحر.
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فــاطــر:
تسمية قديمة يستخدمها أهل الصحراء وتطلق على الناقة المتقدمة في العمر.

ْفـــالص:
وعـــاء يســـتخدم للحفاظ على برودة الســـوائل، يســـتخدمة كثيـــر من الناس فـــي البيوت في 

الماضي ويحملونه معهم أثناء الرحالت الطويلة.

 

فــقــع: 
فطر موســـمي ينمو فـــي فصل أصفري مـــن در الثالثين، وينمو بعد ســـقوط األمطار بأربعين 

يوًما، ويستمر نموه قرابة الشهرين.
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ِفـــلَـــخ:
يستعمل هذا الفعل للداللة على الهروب، كما يقال: )فالن فلخ وشرد(.

فــلــْوچــــــة:
قطعة لحمية على شـــكل نصف دائرة توجد في ســـمكة البياح تعمـــل )فـلـْوچة( على فلترت 

الطين أو الرمل الذي تتغذى عليه.

َفــنــة:
تسمية تطلق على الجزء الخلفي أو األمامي من السفينة، وغالبًا ما تكون هي الجزء الخلفي 

للسفينة الذي يجلس عليه البحارة والنوخذا، وهو المكان المناسب للنوم.

فـنــدال – هــندال:
تسمية لنوع من البطاطا الحلوة التي تنبت في فصل الشتاء، وهناك أختالف في تسميتها 

في بعض المناطق من الدولة. 
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َفــنـــَخ:
اسم يطلق على تجزئة البرتقالة، بعد أن تقشر وتصبح جاهزة لألكل.

َفــنَــر:
تســـمية تطلق على المصباح الذي يضاء بالكيروســـين، وله قطعة قماش غليظة يقال عنها 

فتيلة، والكلمة دخيلة من التركية وقيل إن لها أصاًل في الروسية.

فــنـطاس:
تســـمية لصندوق كبير بيضاوي الشـــكل يوضع في جوف الســـفينة يستخدم كخزان ماء في 

أيام الغوص.
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َفـــْنـتير:
تســـمية لنوع من الطيـــور الخواضة التي تعيش على شـــكل مجموعات تتخـــذ من البحيرات 
مكانـــًا للبحـــث عن الغذاء، وتعتبر منطقـــة رأس الخور في إماراة دبي مـــن أهم المناطق التي 

تحتوي كمية كبيرة من طائر الفنتير )الفالمنغو(.

َفــنار:
تسمية تطلق على البرج الذي يكون في وسط البحار وبني على صخرة بارزة، يوضع في أعاله 

صراي لحماية السفن المبحرة خوفًا من األصطدام به.

ُفْوَعة:
تسمية تطلق على روائح العطور التي تستعملها النساء.

ِفـــيز:
مصطلح بحري يطلق على الجزء الذي تفرق منه أســـماك الســـردين )العومة( من شباك اليل 

بعد أن تحاصر وتتجمع في مكان واحد وهو اليل.

َفــن:
تسمية تطلق على غصن الشجرة مثل اللوز والتوت والغاف وغيرها من األشجار، فيقال إقطع 

هذا الفن والمقصود هو الغصن.

ُفـــودة:
تســـمية تطلق على الفودة التي تســـتخدم في االستحمام أو تنشـــيف اليد بعد غسلها وهذا 

بعد األكل.

َفــِري:
تسمية تطلق على نوع من الطيور التي تستخدم لألكل.



حرف

القاف
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َقــــار:
تسمية تطلق على )الزفت( الذي يستخدم في رصف الشوارع والطرقات.

قــــولــوة:
تسمية لنوع من اللؤلؤ غير كامل االستدارة.

قـــامــج:
تسمية تطلق على اللون القامج ويقال أحمر قامج أو أصفر قامج.

قـايـــمة:
طـــوي قايمة: تقع شـــمال منطقة الوثبـــة في الجهة الشـــرقية الجنوبية لمنطقة الشـــوامخ، 

ويحدها من الجهة الشمالية الشرقية طوي أشعب، وهي قريبة إلمارة أبوظبي.

قـبقاب:  
شـــجرة كثيرة الشـــوك، وتعد من األشـــجار التي تســـتخدم في الطب، ويتخذها المتخصصون 

لعالج مرض الحمى.

ْقـــراح:
الطوي عندما تكون محفورة حديًثا.

قــرط ـ اْقــرَطة:
بثبـــوت األلـــف وســـكون القاف وفتح الراء، شـــجر جبلـــي طويل يتـــراوح طوله بيـــن 3 و 4 أمتار، 

يستخدم ثمره بعد طحنه في دبغ الجلود.
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قـــرمــوشـة:
اسم مؤنث لنوع معين من فصيلة الحرار )الصقور(، والغرابة في هذا األمر أن المصادر 
األجنبيـــة تطلق على هذا النوع أنه ذكر الحرار، وفي هذه المنطقة يعرف على أنه نوع 
مستقل من هذه الفصيلة، وال عالقة  بينه وبين مسألة الذكورة واألنوثة، وما أميل إليه 
أن الداعي إلى تســـمية هذا النـــوع بالقرميش وتأنيثها، إنما يرجع إلى شـــكلها العام 
الذي يوحي أنها أنثى، وكذلك صفاء ألوانها، وجمال مظهرها، وتناســـق أطرافها، وال 
يقصـــد من هذه التســـمية التأنيث؛ ألن أحداً ال يســـتطيع الجزم بذلـــك، كما أميل إلى 

أنها فصيلة مستقلة.

قـــرم:
نوع من النباتات المعمرة التي تكثر وتنتشـــر في الخيران، وهي من النباتات التي تعيش في 

المياه المالحة.

قــرن الـبـدود:
مرتفع صخري بارز يشبه القرن، ويقع في المنطقة الشرقية، وبالقرب من سيح الرمرام.
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قــرعــة:
تســـمية لنوع من الثمار التي تســـتخدم في مرق الســـمك واللحم وهي من األشـــياء المفيدة 

في األكل.

قــرن الـجـمـع:
يقع في الجهة الجنوبية الشرقية لرملة السلم.

قــرون الملح:
منطقـــة صحراوية تقع فيهـــا بعض المرتفعات الصخرية، ويطلق عليها قـــرون الملح، وتحديًدا 

على الطريق المتجهة إلى منطقة الفاية.
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قــرن أم الــحـصـا:
منطقة صحراوية تقع شمال غرب منطقة الروية، وهي هضبة بارزة للعيان.

قــرن سـعيد بن خميس:
منطقـــة بارزة ســـميت باســـم رجـــل كان يتردد عليهـــا كثيًرا، وتقع هـــذه المنطقـــة جنوب رملة 

السلم.

قـــرن نــزوى:
مجموعـــة مـــن الجبال الصغيرة تحيط بهـــا رمال كثيفة، وتقع في منطقة نـــزوى على الطريق 

المتجه من دبي إلى منطقة حتا الجبلية.

قـــرقــاع:
نـــوع مـــن النباتات الجبلية التي تنشـــط فـــي أول فصل الشـــتاء، وخاصة بعد هطـــول األمطار 

بشهر تقريًبا، ولها أوراق عريضة، وربما تختلف التسمية في بعض المناطق الجبلية.

قــرقــور شـراخ:
تســـمية لنـــوع من قراقيـــر صيد الســـمك المصنوع من عســـق النخل بطريقـــة بدائية 

بشكل جميل.

قــرن:
نوع من الحبال يقرن به البعير.
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قــرنة – جـرنـة:
نبتة واســـعة االنتشـــار فـــي الرمال والســـيوح والمنخفضات، وهـــي من النباتـــات الرعوية التي 
تنبـــت بعد هطول األمطار، وهناك الكثير من هذه النباتات مثل: الرابي، والكحل، واليعاضيد، 

والثمام، والفريرة، والمرر، والسعدان.

قـريص الراعي:
نبـــات صحـــراوي له عدة أســـماء محلية، مثل: فقيش الراعي، إال أن أشـــهر أســـمائه هـــو )الخّبيزـ  

بتشديد الباء(.

قـصدة: 
شجر جبلي يتميز بصالبة جذوعه، لذا يستخدم لحظائر المواشي، وخاصة الغنم.

قــْص:
تســـمية تطلـــق علـــى خشـــبة غليظة توجد علـــى جانب الســـفينة،  يربـــط بها المجـــداف وقت 

التجديف.
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قــطــا:
طائـــر من طيـــور البر في حجم الحمامة، حســـن المظهـــر جميل الصوت، واشـــتهر عند العرب 
قديًمـــا وحديًثـــا، وهو مـــن الطيور التي تعيش في أســـراب، وتنتقل بين مـــوارد المياه، ومنابت 

العشب، وقد أكثر الشعراء من ذكرها في قصائدهم.

قـطاة:
طوي قطاة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة العوير، وكانت الناس ترد إليها، وتقيم 

حولها لعدة أشهر، ومياهها عذبة.

قـطب:
نبـــات موســـمي ينمو فـــي فصل الشـــتاء وبعد ســـقوط األمطار مباشـــرة، يزحـــف على األرض 

لمسافة مترين تقريًبا، وتتغذى عليه جميع الدواب والمواشي.

الـقـظـام:
طـــوي القظام تقع في منطقة رملية في الجهة الجنوبية الشـــرقية إلمارة أبوظبي، وبالقرب 

من سبخة بوشعيرة.

قـفـر الثعـلب:
شـــجر جبلـــي ينمو فـــي فصل الشـــتاء، ويتواجـــد في الجهة الشـــمالية لسلســـلة جبـــال دولة 

اإلمارات، وله رائحة كريهة.

قــفــة:
تسمية لنوع من السعفيات على شكل إناء أو ماعون تستخدم لخياطة المالبس النسائية.
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قــلـعـة الــبـثـنة:
تقع في قرية البثنة في الفجيرة، ويعود تاريخ بنائها إلى أكثر من قرنين ونصف من الزمان.

قــلـعـة الـحــيل:
تقـــع قلعة الحيل في الجزء الشـــمالي الغربي من إمارة الفجيـــرة تحيط بها الجبال من كل 
جانـــب وهي من القـــالع القديمة، التي كانت تحرس الجزء الغربي مـــن إمارة الفجيرة، تكثر 

بعض المزارع حول قلعة الحيل وهي من القالع الكبيرة في إمارة الفجيرة.

قـلـعـة الـذيــد:
تقع جنوب شرق البستان بمدينة الذيد، وقريًبا منها قلعة أخرى بنيت فوق موقع أثري إسالمي قديم.

قــلـعـة ضـايـة:
تقـــع في إمـــارة رأس الخيمـــة، وهي مـــن القالع المهمـــة في الماضـــي، واشـــتهرت بموقعها 

المتميز.

قــلـعة الفـجيرة:
قلعـــة ضاربة في التاريخ القديم، وقد قام ببنائها الشـــيخ محمد بن مطر قبل أكثر من 

ثالثة قرون.
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قـلـعـة الفهيدي:
يرجع تاريخها إلى قبل عام 1800م، وأنشـــئت في مدينة دبي في منطقة الفهيدي التاريخية، 
بغرض الدفاع عن المدينة، وال تزال آثار الحرب عالقة على جدرانها الحصينة، وتعد أشهر القالع 

المبنية في إمارة دبي.

قـلعة فــلي:
قلعة قديمة تقع في منطقة الفلي التابعة إلمارة الشارقة، وتعد إحدى القالع المشهورة.

قــلــعــة:
اســـم يطلق على الموقع المحصن إذا شـــيد على مرتفع، للمراقبة وكشـــف العدو، ويكون به 

أشخاص للحراسة.

قـلعـة مسافي:
قلعـــة قديمـــة تقع في منطقة مســـافي الجبليـــة التابعة إلمـــارة رأس الخيمـــة، وبالتحديد في 
وســـط منطقة مســـافي، وهي من القالع المشـــهورة التـــي كانت تســـتخدم كنقطة مراقبة 

للداخل والخارج من منطقة مسافي.
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قــلــعـة وحــلــة:
تقـــع قلعـــة وحلة في منطقـــة جبلية، وهي من القـــالع القديمة التي تتميز بســـورها الجميل، 

وأبوابها المزخرفة، وتعتبر من المواقع التراثية التي يقصدها السواح بعد أن تم ترميمها.

قــلــعــة الــغــيل:
تقع قلعة الغيل في الجزء الشمالي لمدينة كلباء، وهي من القالع القديمة والبارزة للعيان 
فـــي المنطقـــة، ولها ســـور يحيط بهـــا، وقد كانت تســـتخدم كنقطـــة دفاع عن مدينـــة كلباء 

والمناطق المجاورة لها.
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قــنـّاص:
هو الشخص الذي يخرج لرحلة القنص -الصيد بمختلف الحيوانات- مع أصدقائه برفقة بعض 

الصقور التي تستخدم في صيد الحباري.

قــنطــرة:
نـــوع مـــن الحمام، وهو طائر مقيم ومعشـــش بشـــكل واســـع، ويشـــاهد في جميـــع األماكن، 

ويعشش تقريًبا في كل شهور السنة وبخاصة نهاية شهر يناير.

قــنـطري:
نوع من الحمام البري له شكل جميل.

قـــرمــوط:
تسمية تطلق على ثمر شجرة )القرط(.

قـــمـــارة:
تســـمية تطلق على الغرقة الموجودة في مؤخرة الســـفينة، التي ينام ويحتمي فيها البحارة 

من البرد ورذاذ الماء المتطاير أثناء سير السفينة.



حرف

الَكـ
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كَــــايــم:
تســـمية تطلق على إحدى الخشـــبات التي تســـتعمل قوائم في الجزء الخلفي من السفينة، 
وهي خشبات يوضع فوقها قطعة من القماش يقال عنه )طربال( ليقي من حرارة الشمس.

كَــــب:
يقـــال عن َكـب في اللهجة عصا ثقيلة تســـتعمل في المعارك، ويطلق على القســـم األعلى 

من صاري السفينة.

كَــــبـعــة:
تســــمية تطلــــق على وعــــاء صغير يســــتعمل لشــــرب الماء، وهو عبــــارة عن ثمــــرة جوز الهنــــد الجاف، 
والهدف من أستعماله كوعاء للشرب أنه يساعد على االقتصاد في شرب الماء أثناء رحلة الغوص.

كَـــبكَــوبـــة:  
تسمية تطلق على السرطان البحري الذي يعيش في قاع البحر، كثير التزاوج ينشط في فصل 

الصيف، يتميز بمالقط قوية يستخدمها في تقطيع الغذاء.
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كَـــتارَة:
تسمية تطلق على نوع من السيوف ذات النصل المنحني على هيئة قوس.

كَـــحْـفِية:
تســـمية تطلق على غطاء الرأس الذي يضعه الرجل على رأسة عندما يلبس الغترة والعقال، 

وتتميز بلونها األبيض وخيوطها الزاهية وهناك عدة أشكال لها.

كَـــيـكَانــة:
تسمية تطلق على القطعة التي يظهر منها ثمر النخيل ومن ثم تجف وتنكسر، وربما هناك 

تسمية أخرى في بعض المناطق الزراعية في دولة اإلمارات.

كَـــيـشَــرانــة:
تســـمية لنوع من األسماك التي تعيش على شـــكل مجموعات وتستوطن المياه العميقة 

والشعاب المرجانية وحطام السفن وهناك اسم آخر لها وهو )بوحيفة(.

كَـــرْطُــوع:
تسمية تطلق على سمكة الشعري صغير الحجم والذي يبلغ حجمة كف اليد.

كَـــْراْح:
مصطلح بحري قديم يستخدمة أهل البحر ويطلق على آخر االجزر في منتصف الشهر القمري، 

وتظهر بعض الجزر الصغيرة التي يقال عنها حالة.
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كَـــْرَعــة:
تطلق هذه التســـمية على فترة غوص لمدة خمســـة أيام أو أســـبوع، وكل ما يجمع من لؤلؤ 
خالل هذه الفترة يصر في قطعة من القماش ويربط ويوضع في صندوق الحفظ والمسمى 

بشتختة والهدف من هذه العملية هو حساب المدة التي قضاها الغواصون في البحر.

كَـــْركَــورْ:
تسمية تطلق على قفص الصيد الذي صنع من اسالك حديدية رفيعة، يضعه الصياد في قاع 

البحر ويتركة لمدة أربعة أيام أو أكثر ومن ثم يرفعه ليجمع ما فيه من أسماك.

كَـــزاز:
مصطلـــح كان يطلـــق علـــى شـــركة النفـــط التـــي كانـــت تقـــوم بالبحث عـــن النفط ومســـح 
المنطقـــة البرية بوضع االســـالك الطويلـــة ممدودة علـــى األرض وتتم عمليـــة تفجير منطقة 

محددة للكشف عن النفط في باطن األرض.

كَـــازْ:
تسمية تطلق على الكيروسين الذي يستخدم في اشعال النار وهي مادة بيضاء.

كَـــيــن:
تســـمية لنوع من األســـماك التي تعيش بالقرب من الشعاب المرجانية هي سمكة الببغاء، 

وتكثر في فصل الصيف وهي من األسماك التي لها قيمة شرائية عالية.
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كَـــْرظــة:
تسمية تطلق على قطعة القماش الصغيرة التي توضع في وسط السروال، وهناك أشكال 

)للَكـــْرظــة( في أنواع المالبس النسائية.

كَـــراض - كَــرََظ:
مصطلح يســـتخدم فـــي اللهجة المحلية بمعنى حشـــينا فيـــك أو تكلمنا مـــن وراك، أو اغتاب 

شخص أثناء غيابة.

كَرطاسة:
تسمية تطلق على الورق.

كَْرهود:
تســـمية تطلـــق علـــى المنطقة المنخفضـــة، وهناك منطقة فـــي إمارة دبي تقـــع بجانب خور 

دبي، وهي من المناطق المهمة.

كَـــْرْنـبُــع:
مصطلح يطلق على الســـيارة القديمة، وخاصة من نوع )الجيب( كثيرة الضجيج أثناء ســـيرها 

في الطرقات، وتعرف من بعيد من شده صوتها.

ـــشـار: َْ ك
تسمية تطلق على متاع البيت من أثاث وأغراض، وما يحتاج إليه المرء من البضاعة.

كَـــصـار:
تســـمية تطلق علـــى الصخرة البارزة في البحر وتشـــكل خطـــراً على المالحـــة البحرية، وتكون 

قريبة من شاطئ أو من جزيرة.
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كَـــْركَــرة:
تسمية تطلق على الشارع غير المعبد وتكثر به الحفر والمطبات الرملية.

كَـــرْنـــدو:
اسم يطلق على وعاء شبيه بالدلو مصنوع من الحديد يستخدم في نشل الماء من البئر.

كَـــصـاب:
تسمية تطلق على الجزار الذي يبيع اللحم.

كَـــطاع:
مصطلـــح بحري يطلق على نوع من ســـفينة البوم التي تقوم بقطع المســـافات في الخليج 

العربي فقط وال تخرج منه، فتجول بين دول الخليج في نقل البضائع لصغر حجمها.

كَــطو:
تسمية تطلق على القط، والجمع )َكــطــاوة(.

كَــفدة:
تسمية لنوع من العصي الغليظة، وهي نهاية جريد النخل وتستخدم لوقود النار.

كَــفاطة:
تسمية لقطعة حديدية على شكل شراك تستخدم لصيد الفئران والثعالب وغيرها من الحيوانات.

كَقر محـلك:
من المعاني المتداولة والمقصود بها اجلس مكانك ال تتحرك وال تعمل أزعاج.

كَاصر:
مصطلح يســـتخدم فـــي العامية ويطلق على الشـــيء القاصر الذي لم يكتمـــل مثال الثوب 

قاصر إشوية.

كَلة:
تسمية تطلق على كيس من التمر المصنوع من سعف النخيل ويكون شكلها دائريًا، كانت 

تجلب من مدينة البصرة في العراق.

كَلص:
نوع من الحبال الغليظة تستخدم في قطر بعض السفن الكبيرة.
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كَلولة:
تسمية تطلق على قذيفة المدفع، ويقدر وزنها بالعشرة كيلوات، وتوجد )الَكـلولة( في وقتنا 

الحاضر أمام المتاحف الوطنية.

كَملو:
تسمية لنوع من األسماك الموسمية المهجرة.

كَماش:
تطلق هذه التسمية على اللؤلؤ في اللهجة المحلية وعند أهل الغوص.



حرف

الكاف
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كـــاْويَـــة:
تسمية تطلق على المسمار الذي يستعمل في ربط البيص بأضالع السفينة، وأصل التسمية 

أن هذا المسمار يحمى بالنار وتكوى به خشبة السفينة.

كــاتـــلي:
تسمية تطلق على المكان الذي يجلس عليه النوخذة في السفينة، وال يوجد الكاتلي إال في 

السفن الكبيرة التي تستخدم في الشحن والمسافات البعيدة.

كــــاروب:
تسمية تطلق على فسيلة نخل تكون الصقة في جذع النخلة، وهي غير صالحة للزراعة.

كـــاموخ:
تسمية تطلق على رأس ما يشد به على ظهور اإلبل، وربما تختلف التسمية في بعض مناطق 

دول الخليج.

كــاُوْوكـــي:
تسمية تطلق على نوع من اللؤلؤ ذي شكل متميز، وليس له قيمة ثمينة.

كـــانــة:
تسمية تطلق على مقود السفينة، وربما أصل التسمية هندية.
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كــابر:
تسمية تطلق على نوع من السكاكين الكبيرة التي تستخدم في الدفاع عن النفس وخاصة 

عند مواجهة بعض الحيوانات المفترسة.

كـــانس:
الضب عندما يكون متوارًيا في الجحر، وال يخرج لمدة أربعين ليلة في موسم الشتاء.

كــبش:
خشـــبة طويلـــة يحملهـــا المقاتلـــون لكســـر الحواجـــز واألبـــواب الكبيـــرة مثـــل: أبـــواب القالع، 

والحصون لكي يدخلوا بداخلها.

كـبريت – جـبريت:
تســـمية تطلـــق على علبة بهـــا عيدان الكبريت تســـتخدم إلشـــعال النار أو للتدخيـــن ولها عدة 

أشكال وألوان.

َكــبَــت:
تسمية تطلق على خزانة المالبس وهي كلمة دخيلة من اإلنجليزية.

َكـــْراب:
تســـمية لنوع من أســـماك القرش التي تتغذى على الجيف واألســـماك النافقة، وهناك اسم 
آخر للكراب وهو أحد حبال الســـفينة التي تســـتخدم في ربط مرســـاة السفينة وهو من الحبال 

القوية من نوع )الكنبار(.
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كــرسـي الــوعــيان:
تسمية لنوع من الكراسي الكبيرة التي تستخدم لصف الصحون والجدور بالقرب من مطبخ 

البيت.

كـَـْرب أو كـــربــة:
بفتح الكاف وســـكون الباء، وتلفظ كربة، وهو أصل الســـعف الملتصق بجذع النخلة، والجزء 
العريض الذي يبقى من أصل النخلة بعد القطع، ويســـتخدم الكرب في ســـرعة إشـــعال النار 
حيـــث يتميز بســـرعة اشـــتعاله، ويبقـــى جمًرا لفتـــرة طويلة، لـــذا فهو يســـاعد على بقـــاء النار 

مشتعلة عند وضع قطع من الحطب وغيرها.
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ِكــُجـــْوَجـــة:
تســـمية تطلق على وســـادة تتكـــون من جزءين الجـــزء العلوي عبارة عن وســـادة تثبت عليها 
خيـــوط )التلـــي( والخـــوص والفضـــي والجزء الســـفلي عبـــارة عن قطعـــة حديديـــة مخروطية 

الشكل، تعمل المرأه في غزل الخيوط على الكجوجة.

ْكــــراز:
تســـمية تطلـــق علـــى اإلناء المصنـــوع من المعـــدن أو الســـتيل أو التنك، يوضع فيه الســـمن 

البلدي، والحجم الكبير منه يستخدم لحفظ الدبس والعسل.

كـــروان:
نوع من طيور الليل حجمها يكبر حجم الحمامة قلياًل، وهو أغبر اللون، ومموه بشكل يخالط 
الطبيعة، ويســـعى في جوف الليل للبحث عن الغذاء، ويخلد إلى الراحة خالل النهار كله في 

مكان ال يغادره إال إذا شعر بالخطر، ويكون وقت استراحته بعيًدا عن المرعى والصيادين.
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كــري – چــــري:
هو صاحب الجمال الذي ينقل الناس من مكان إلى آخر.

َكـْفـَخــة الــطير:
مرض يصيب الجمل في رأسه.

كلسة:
نهاية حبل يأتي على هيئة حلقة مستطيلة لإلمساك بها.

كـــم الــذيـبة:
منطقة صحراوية تقع في الجهة الشرقية لمنطقة الخوانيج، وتبعد عنها نحو 8 كيلو مترات.

كـــوثر:
نبات موسمي ينمو في فصل الشتاء وبعد سقوط األمطار مباشرة، ال يتعدى طوله 60 سنتيمتراً، 
ويتراوح عمره ما بين 3 و 4 أشهر، وال يتحمل حرارة الشمس، كما ال ترغب فيه أكثر الدواب والمواشي.

كــوخــة:
تأنيث لكلمة )كوخ( وهو البيت المتواضع الذي يكون عادة من القش أو سعف النخل، وربما 
قصد بها هنا التصغير، ويطلق على الصياد بواســـطة الكوخة )المكوخ(. والكوخة كما يبدو 
من اســـمها مكان صغير يتسع لشخص واحد أو شـــخصين مع بعض أدوات الصيد من شباك 
وحمام وغيره، ويكون أعلى الكوخة مســـاوًيا لســـطح األرض، أو يكون نصفها تحت مســـتوى 
األرض والنصف اآلخر بارًزا إلى أعلى على شكل قبة صغيرة تموه بالطين من الخارج، وتغطى 
بأغصـــان الشـــجيرات الموجـــودة في ذلك المـــكان؛ حتى يتســـنى للصياد النظر مـــن خاللها، 

ومراقبة الموقف، ورصد الطيور من حوله.

كـور:
يجمع على أكوار، وهو شداد الناقة.



331

كـــوار:
تسمية تطلق على اإلناء الذي يشعل فيه النار ويستخدم لتحضير الشاي والقهوة  ويستخدم 

للتدفئة في فصل الشتاء القارص.

 

َكـــرحــاف:
تسمية تطلق على الحذاء الذي تكون قاعدته من الخشب محدث أصوات غريبة أثناء المشي 

وخاصة على األرضية الصلبة.

َكـــْرتـــون:
تسمية تطلق على الصندوق المصنوع من الورق القوي الذي تحفظ فيه بعض األدوات لمدة 

قصيرة.

َكــْرمـــة:
تســـمية تطلق على ســـلة مصنوعة من سفيف الخوص، وتســـتخدم الكرمة عند البعض من 

أهل البادية في حلب النوق.

ِكــْرفــايَــة:
تسمية تطلق على سرير النوم، المصنوع من الخشب.

ِكْشـِتبـان:
تســـمية تطلق على قطعة من الحديد على شـــكل قلم مجوف من الداخل تدخل المرأة فيها 

إصبعها، لتقيها من وخز اإلبرة في أثناء الخياطة، على أنها دخيلة من الفارسية.

ِكـــْفــت:
تسمية لنوع من األمراض الذي يصيب الماعز في فصل الصيف من كل سنة.

َكــواِشـــي:
تطلق تســـمية الكواشـــي علـــى نوع من الحلـــي كروية الشـــكل تعلق في آذان النســـاء أيام 

األعراس والمناسبات وهي كلمة دخيلة من التركية.
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كــنبار:
نـــوع مـــن الحبال التي تصنع من ليف النخل بعد جلدها وتهذيبها، ولها عدة اســـتخدامات في 

الربط والرفع والجر.

َكــمـــر:
تســـمية تطلق علـــى الحـــزام ذي الجيوب، لوضـــع النقود واألشـــياء المهمة فيـــه وخاصة في 

موسم الحج.

كـــوار:
تسمية أناء محشو بالرماد يستخدم للفحم والجمر ولشوي ولطبخ بعض أنواع الخبز مثل الخمير.

ُكــوتـية:
تســـمية تطلق على نوع من الســـفن الخشـــبية، هندية الصنع، تســـتخدم في الشحن وتتميز 

بشكلها المختلف، وهي من السفن القديمة.
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ُكــوز: 
تسمية على إناء فخاري يشبه الجرة يستخدم لألغتسال، تصنيعه محلي.

ِكــيت:
تســـمية تطلـــق على نوع من الســـفن الصغيرة التي تســـتخدم بيـــن ضفتيـــن، أو التنقل بين 

السفن ونقل البحارة.

كــيرخــانـة:
تســـمية تطلف على آلة خياطة تســـتخدمها النســـاء في خياطـــة الثياب النســـائية والرجالية، 

وفي الماضي كان ال يخلو أي بيت من هذه اآللة الضرورية.



حرف

الــچ
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چـــاِســر:
تســـمية تطلق على طبل صغير يستخدم في الضرب عليه عند بعض الفرق الموسيقية في 

المناسبات الوطنية.

چـــامـــي:

تسمية تطلق على اللبن الناشف والرائب، ويؤكل بعد أن يصب عليه الدهن الطبيعي مع التمر.

چــكـــار:
تسمية لوحدة وزن كانت تستخدم في األسواق المحلية.

چــسي:
اسم لنوع من األسماك الساحلية غير الصالحة لألكل، يتميز بشوكة حادة في أعلى الظهر.



337

چـــيل:
مصطلـــح بحري يطلق على المد العالي في آخر الشـــهر فيقال )المايـــه چـــيل( أي أن التيار في 

آخره.

چـــف الــسبع:
اســـم لنوع من األقمشـــة النســـائية القديمة مـــن نوع الحرير المزينة برســـوم علـــى هيئة كف 

السبع، وعرف هذا االسم عند بائعي القماش.

چـــافـــتوة:
تســـمية لقطعة خشـــبية توجد في مقدمة الســـفينة تحت فنة الصدر تشـــد بها خشب الربط 

والحزام.

چـــْيَسـة:
تســـمية تطلق على القفص المصنوع من شـــراخ عذوق النخل والعســـق، يوضع فيه الحمام، 

والدجاج وبعض الطيور الداجنة.
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چـــنـعــدة:
تسمية لنوع من األسماك المشهورة محليًا والجمع )چـــنـعــد( تتميز بقيمتها الشرائية العالية 

وهي من األسماك التي تنشط في فصل الشتاء .

چــولـــة:

تسمية تطلق على آلة الطبخ التي اشتهرت في منطقة الخليج العربي.
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چــنــچـــوس:
اسم لنوع من األسماك السطحية التي تعيش بالقرب من الشاطئ على شكل مجموعات 

وهي من األسماك غير الصالحة لألكل.

چــمـــود:
تســـمية تطلق على الكمادات التي توضع على بعض آالم الجســـم، ويفضل أن تكون هذه 

الكمادات دافئة وهي عبارة عن قطعة قماش من النوع الثقيل.

چــيـبال:
تســـمية لقطعة من كرب النخل تســـتعمل للداللة علـــى أماكن قراقير الصيـــد، عندما تكون 

طافية على سطح الماء مربوطة بحبل متصل مع القرقور الموجود في قاع البحر.

چــكـــار:
مصطلح بحري يطلق على آخر المد البحري في منتصف الشهر القمري.

چــكبك:
تسمية تطلق على نوع من األزرار الحديدية الصغيرة التي تستخدم لبعض المالبس الخفيفة 

وأصل تسميتها عند ضغط بعضها بالبعض تخرج صوت )چــك( فقيل عنها چــكبك.
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چــاقـــر:
مصطلح يطلق على القوة والتحدي في أداء عمل شديد ال يتحمله أي شخص.

چــياس:
تسمية لوحدة وزن تزان بها بعض المواد مثل األرز والتمر والقهوة، وهذا في الماضي.

چــــْر:
تسمية تطلق على نوع من أسماك القرش الكبير غير الخطرة وهو )حوت القرش(.

چــــزْل:
تسمية لقطعة حديدية تستخدم لكسر المواد االسمنتية وتكسيرها.

چــــاسـح:
تسمية تطلق على مخلب الصقر الخلفي الذي يمسك به الطريدة.
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چـــليب الدو:
تســـمية لنوع من األســـماك، تعيش بالقرب من الشـــعاب المرجانية، وهي من األســـماك غير 

المرغوبة في األكل.

چــــونــة:
تســـمية لمادة تتكون من شـــحم الخرفان ومادة جيرية بيضاء تخلط بعضها ببعض، ويطلى 

بها الجزء الذي تغمره المياه من جسد السفينة.



حرف

الالم
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الس:
تســـتعمل هـــذه اللفظـــة للداللة على قطعـــة من القماش يضعهـــا الرجل علـــى كتفه أثناء 

المناسبات، أو عند الذهاب إلى السوق.

الُهـــــْوب:
تسمية تطلق على اللهب الشديد، وخاصة في موسم القيظ وخاصة إذا كان الهواء جافًا.

اليــث ، لُــْوث:
مصطلح يســـتخدمه أهل البحر عندما تقذف األمواج بكل شيء طاف على الشاطئ ويطلق 
علـــى المكان غير المرتب ويطلق مصطلح اليث على الشـــخص الـــذي يكون مريضًا عدة أيام 

في الفراش.

اليـــح:
تسمية لنوع من الحبال التي تستخدم في السفينة.

لــيـان:
تسمية لنوع من الشعاب المرجانية تكون على شكل إناء.



345

ِلــِجـــي:
تسمية تطلق على ما أكمل ثالث سنوات من اإلبل.

لَــَحـف والجمع لــحوف:
تسمية تطلق على الكهوف البحرية التي تكثر بها األسماك مثل الهامور والشعري وغيرهما 

من األسماك القاعية.

الحـــم:
مصطلح بحري يطلق على السفينة التي المست القاع ويصعب عليها التحرك من المكان.

لــحــاي:
نوع من أسماك القرش، التي تعيش بالقرب من الشعاب المرجانية وحطام السفن.

لـحــيـمر:
اسم لنوع من العواصف المحلية التي تعصف بالجو وتكون شديدة السرعة وتصل سرعتها 
مـــن 100 – 140 عقـــدة في الســـاعة وغالبًا مـــا تكون بحملة بســـحب ممطرة، وتخلـــف أضراراً 
جســـيمة بعد هدوئهـــا، تهب هذه الرياح كل 10 ســـنة مرة واحدة وخاصة فـــي فصل )أصفري( 

في در التسعين.
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لَبْوكَــة:
تســـتعمل هـــذه اللفظـــة بمعنى اللقب الـــذي يطلق على عائلة أو شـــخص، وغالبـــًا ما يعرف 

الشخص بتلبوكته.

لــمـبــو بالروان:
تســـمية لنـــوع من الثمار الذي يكثر فـــي فصل الصيف، له مذاق لذيذ أثنـــاء األكل، يتميز بمادة 

لزجه تلصق بك.
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لــخــمـة:
نوع من األســـماك الخطرة، تتميز بشـــوكة حادة تســـتخدمها بالدفاع عن نفسها عندما تحس 

بالخطر.

لَــشــطة:
تسمية تطلق على الضرب بالسوط ويقال: )أبوية لشطني بالسوط(.

لــظ:
تسمية تطلق على نور البرق عندما يلظ في السماء ويقول أحد الشعراء:

بارج في المغيب الض والاح       وناسًا بلوني أب بالويهم
ونحن ثنية هب أصــــــــالح        عشرة بخناجر بالجيــهيم

لــغــاي:
تسمية تطلق على الشخص الذي يتدخل في ما ال يعنيه وال يعجبه شيء.

لــغــط أو مـلغـط:
مصطلح عامي يطلق على الجو الرطب وخاصة في فترة الصيف عندما يكون الهواء مشبعًا 

بالرطوبة.

لــفــاح:
تســـمية تطلق على طريقة صيد ســـمك القبـــاب، وخاصة في المنطقة الشـــرقية من الدولة 

مثل خور فكان والفجيرة.
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لــقـيـمات:
تســـمية لنـــوع أكلـــة محليـــة قديمة، وهـــي عبارة عـــن عجينة توضع فـــي الزيت بعـــد أن يغلي 
ويكون على شـــكل لقيمات، لها لـــون بني، يكثر طبخ اللقيمات في المناســـبات واألعراس، 

يضاف الدبس والسمسم إليه.

لــؤلـــؤ:

تسمية لنوع من الرطب الذي ينضج آخر الموسم، يتميز بلونه األصفر دائري الشكل.
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لـــوهـة:
اسم طير بحري لونه أسود وهو من الطيور المقيمة يستوطن بعض الجزر، وهو كثير األكل، 

يطير ويتحرك على شكل مجموعات كبيرة، له رقبة بارزة.



حرف

الميم
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مـحـزم أو حـزام:
تســـمية تطلق على حزام يشـــد به اللباس على وسط اإلنســـان، ويسمى محزم ويحتوي على 

خنجر، ويطلقون محزم على الجزء الذي يحتوي على صف من الرصاص.

مـنحاز ورشاد:
يتكون المنحاز والرشـــاد من قطعتي حديد أو نحاس، وهو على شكل وعاء يدق ويطحن فيه 
الهيل والقهوة وغيرهما من التوابل، وال يخلو مطبخ البيت من المنحاز والرشـــاد وهما شـــي 
أساســـي في كل بيت ويختلف في أحجامه وأشـــكاله وغالبًا ما كانت تجلب هذه األدوات من 
الهند، أما الرشاد فهو قطعة نحاسية أو حديدية تدق به القهوة وغالبا ما يكون وزنه ثقيًال، أما 

في الوقت الحالي فقد حلت مكانهما بعض األدوات الكهربائية.



353

مـــالــچ:
تســـمية تطلق على اللوح الخشـــبي الذي يعد رئيســـًا في بناء الســـفينة، وغالبًا ما يكون في 

قعر السفينة وهناك مالچ أول وثان وثالث وهي من األلواح التي تركب فوق بيص السفينة.

مـــاهــود:
تســـمية تطلـــق على نوع مـــن القمـــاش الفاخر الجيـــد الذي يســـتخدم في صناعـــة العباءات 

المطرزة الجميلة.

مــبرطــم:
تسمية تطلق على الغضب عند الطفل عندما يبكي ويمد شفته، مما يدل على غضبة.

مــتبريـــد:
مصطلـــح عامـــي يطلق على الشـــخص التعبـــان الذي يصعب عليـــه القيام بعمـــل أو القيام 

بالمشي وربما يكون مصابًا بحمى أو مرض.

مـــاصــر:
تطلـــق كلمة ماصر علـــى الحبل الذي تربط به أطراف الشـــباك التي تجر بالقرب من الســـاحل 

يعتمد في جرها على سواعد الرجال.

مــتــغــبي:
تســـمية تطلـــق علـــى من تّغيـــب عن البلـــد أو مســـافر أو كثير المشـــاغل ال يحضر المناســـبات 

وغيرها، فيقال )فالن متغيب(.

مــتــوت:
تسمية لنوع من األسماك الصغيرة التي تستخدم في بعض األكالت الشعبية.
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مــْتـــوزي:
تسمية تطلق على الشخص متحمل المشقة واأللم والصعاب والمشاكل.

ِمــْثــعــاب:
أداه تشـــبه منقار الصقر تستعمل في إنزال السمن الحار، أو المرق على األرز، وتختلف التسمية 

في بعض المناطق الساحلية.

مــثبــن:
تسمية لماعون مصنوع من سعف النخيل يوضع فيه لقاح النخلة عند طلوع النخلة للتلقيح.

مـنامــه:
تســـيمة تطلق على جلســـة مرتفعة عن األرض ما يقارب مترين تســـتخدم للنوم في موســـم 
القيـــظ في الليل، وهي عبـــارة عن مجموعة من الدعون )ســـعف النخيل( تفرش بقطعة من 
الســـجاد والحصير، وهـــي بمثابة مكان النوم الرئيســـي في موســـم )القيض( بســـبب ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، وغالبًا مـــا تكون المنامـــة بنيت في مكان خـــال من البيوت وفـــي فضاء يدخل 

عليها الهواء من كل مكان.
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مــاجـهير:
تقـــع طـــوي ماجهيـــر فـــي المنطقـــة الواقعة شـــمال شـــرق طـــوي الرميـــرم على بعـــد نحو 5 

كيلومترات، وفي الجهة الجنوبية الشرقية إلمارة الشارقة.

مـــاِخــْض:
الناقة التي على وشك الوالدة بيوم أو يومين.

مـحــانـي:
منطقة صحراوية تقع بالقرب من منطقة عوافي.

مــحــايــين:
منطقة صحراوية تقع  شمال شرق منطقة المزهر في الوقت الحاضر.

محـوي:
مصطلـــح يطلـــق علـــى لفافة على شـــكل صرّة توضـــع خلف الســـنام، وتتصل بالشـــداد كي 

يجلس عليها الراكب.

مــحـــلوي:
مصطلـــح عامي يطلق على الشـــخص الذي يقـــوم بصناعة الحلوى وطبخهـــا وصبها وتفنن 

في مذاقها.
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مــحيلة:
طوي محيلة: تقع في منطقة مصفوت القريبة من مدينة حتا، وتنطق محلًيا امحيلة بتقديم األلف.

مــحــبس:
تســـمية تطلق على الخاتم الذي تضعه المرأة في إصبعها الصغيرة ، وغالبًا ما تلبســـة المرأة 

المتزوجة، واختفت المحبسة في الوقت الحاضر.

مــحــصرة:
مصطلـــح قديم يطلق على آخر الجزر، فيقال الماية محصرة، أي في آخر جزرها، ويحدث هذا في 

آخر الشهر العربي.

مــحكَـــبة:
تسمية لحبل من الصوف، يشد على بطن الحصان ليربط به السرج.

ِمْحماس:
تســـمية تطلـــق علـــى أداة حديدية يصل طولها إلى 30 ســـم، تســـتخدم في حمـــس القهوة 

وغالبًا ما يكون مع التاوة.

ْمــحــايــاة:
مصطلح يستخدمه أهل الغوص عندما يأكل الغواص بعض التمرات أثناء النهار وهو يقوم 

بالغوص والسبب هو تصبير الغواص على الجوع.
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َمــْحـَمــــل:
تسمية تطلق على السفينة الخشبية.

مـــجــدمــي:
مصطلح عامي من مصطلحات الغوص، وهو اســـم يطلق على شـــخص كونه مقدمًا على 
غيره في المســـؤولية عن البعض، وهو الذي يأخذ األوامر من قائد السفينة ويعطيها للبحارة. 

وقال أحد الشعراء في المجدمي:
لمجدمي قم نشر الجيب    النوخذا ناوي بــــتسارة
يبغبنا دار الغــــراشيب    أمطورق الحنا في يمناه

مــجـــدح:
تســـمية تطلق على اآللة التي يثقب بها الخشـــب، يتميز المجدح بحديدة يقدح بها الخشـــب، 

وهي من األدوات المهمة عند صانع السفن، ولها عدة أشكال.
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مــجـــالع:
تسمية تطلق على اآللة التي ترمى بها الحجارة، تتكون من حبلين.

مچبوس:
تســـمية لنوع مـــن األرز واللحم أو الســـمك أو الدجاج، وهو من األكالت الرئيســـية في كل بيت 
ومكوناتـــه الســـمك أو اللحـــم واألرز وبعض البهـــارات مثل الكركـــم والبزار والقرفـــة والليمون 

اليابس والطماطم.

مــچــري:
تسمية تطلق على الشخص الذي يقوم بنقل العوائل على ظهور الجمال من الساحل إلى 

المناطق الداخلية مثل العين وليواء وغيرها من المحاضر والمصايف.

مــچــسـة:
تسمية تطلق على فضالت الطعام مثل عظام األسماك أوعظام الذبيحة، وغيرها، وغالبًا ما 

تقدم المچــسـة للقطط والكالب.

مــچــنــوز:
تسمية تطلق على التمر المرصوص في خرس أو قلة التمر.



359

مــچــفـــوت:
مصطلح يطلق على انسان أو حيوان ربط بحبل قوي يصعب اإلفالت منه.

مــْچــوچــب:
مصطلـــح يطلق على الماء المتجمـــع بعد المطر والعاكس صورة الغيـــوم في الماء. وقال 

أحد الشعراء:
مـچـوچـبن مايه أتهرق     أسقا المزارع والبساتبن

مخـرافة: 
هـــي الســـلة الُمســـتخدمة لجنـــي ثمـــار الُرطـــب تحديـــًدا عند خرفـــه، وهـــي مصنوعة 
يدوًيا من خوص النخيل )ســـفيف(، وتبدو كالســـلة المســـتديرة على طرفيها حلقتان 
لالســـتعانة بهما على حملها، وتتنوع أحجام المخرافة حســـب اســـتخدامها، وقد يبدو 
شكلها مماثاًل للجفير -السلة التي استخدمتها النساء قديمًا لحفظ أدوات الخياطة 

واألقمشة.

ِمـــْخــباط:
تســـمية تطلق على الجزء الرصاصي في الطلقة، وهناك تســـمية أخرى تطلق على 
عصا غليظة يستخدمها صياد السمك في تنظيف القرقور من الشوائب العالقة به 

بعد خروجه من البحر.
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َمــَخــض:
تسمية تطلق على مخيض اللبن الرائب الذي تؤخذ الزبدة منه.

ْمــُخــــومـــي:
تسمية تطلق على التمر الحامض الذي المسه الماء أو الرطوبة.

مــخـــالة: 
كيس من الخام الســـميك بحجم 60 × 40 ســـنتيمتراً تقريًبا، ومخيط من ثالثة أطراف، ويبقى 
الطـــرف الرابع مفتوًحا، وله شـــريط من الخام أو الجلد يســـتعمل لتعليق المخالة على الكتف 
أثنـــاء التدريـــب والصيـــد، وللمخالة أغـــراض متعـــددة منها: اســـتعمالها كحقيبة لنقـــل أدوات 
الصيـــد، وكذلـــك وضع الصيد فيهـــا، واســـتعمالها في عملية عـــزل الصقر عن الفريســـة، عن 

طريق وضع المخالة فوقها.
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مخـوص:  
نبات جبلي، ينمو في فصل الشتاء.

مــدرسـان:
منطقة صحراوية تقع غرب طوي غفر وجنوب شرق قرن مكتوم، وهي من المناطق الداخلية.

ْمــَدبــس:
تسمية تطلق على التمر الذي مزج بالدبس فيقال عنه مدبس.

مـــدســة:
اسم عرقوب بارز في منطقة فلج المعال، ومشهور عند أهالي المنطقة.

مدبسة:
تســـمية تطلـــق على غرفة ليس لها نوافـــذ، يجمع فيها التمر في آخر الموســـم، تتميز بقنوات 

أرضية يجري من خاللها الدبس بعد أن ترتفع درجة حرارة الغرفة.

مـــدر:
تســـمية تطلق على الطين والطمي الذي ينتج عن جريان األودية بعد سقوط األمطار ويتميز 
بلونـــه األحمر، ويســـتخدم المدر في بعض الصناعات المنزلية فـــي الماضي وخاصة عند أهل 

الجبال.



362

ِمْدخنة:
تســـمية تطلـــق علـــى أداة على شـــكل هـــرم، توضع عليهـــا المالبـــس لتبخيرهـــا، صنعت من 

الخشب، تتميز بنقوش ذهبية.

مــديــفـيـنـة:
منطقة صحراوية تقع في الجهة الجنوبية الغربية لطوي النخرة، وهي من المناطق القديمة.

مـــدين:
طوي مدين: تقع جنوب إمارة دبي، وبالقرب من منطقة الشونة السكنية.

مـــرار:  
عشب جبلي ينمو في فصل الشتاء، ويكثر في وقت هطول األمطار، وتتغذى عليه األغنام.
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مــرضـعـة:
تســـمية تطلق على القارورة التي يوضع فيها الحليب للطفل الرضيع لكي يرضع منها، ولها 

عدة أشكال.

مــرفــعـة:
تسمية لسلة تربط وتعلق في مكان مرتفع لحفظ الطعام وبعض األشياء المهمة خوفًا من 

وصول القطط والحشرات إليها.

مــريــر: 
اســـم لنـــوع مـــن النباتات المشـــهورة تتميـــز بزهرتها الصفـــراء، وتنبـــت في المناطـــق الرملية 

الصحراوية، وربما تختلف تسميتها في بعض المناطق.

مــربـض:
أثر الحباري في مكان االسترخاء، حيث تربض في مكانها لفترة طويلة؛ طلًبا للراحة في النهار 

بعد عناء السعي الطويل في الليل.
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مـــربــّعــة أذن:
تقـــع في منطقـــة أذن في إمـــارة رأس الخيمـــة، وبنيت من )اليـــص(، كانت تســـتخدم كنقطة 

مراقبة وحماية في زمن المرحوم الشيخ سلطان بن سالم القاسمي في سنة 1936م.

مـربعة مصفوت: 
تقع في منطقة مصفوت التابعة إلمارة عجمان على قمة أحد الجبال، ويراها الزائر من بعيد، وتعد 

من المربعات المهمة في الماضي، حيث إنها تكشف الداخل لمنطقة مصفوت من بعيد.

مربعة مـعـيرض: 
تقع في وسط منطقة معيريض، وتعد من المربعات القديمة في إمارة رأس الخيمة.
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َمـْرخ: 
بفتح الميم وسكون الراء، جمع ومفردها مرخة، وهو نبات بري وجبلي واسع االنتشار، له أعواد 
طويلة وكثيرة، وليس له ســـاق وال ورق وال شـــوك، وله زهرة صفراء صغيرة، وينبت في األودية 
واألراضـــي الرمليـــة، وقد يطول المرخ حتى يصل إلـــى أربعة أمتار، واإلبل عامة تأكله وبشـــكل 

خاص أطرافه الدقيقة، كما تتخذ أعواده للنار؛ لسرعة اشتعالها.

مــردف:
طـــوي مردف: تقع في الجهة الجنوبية لطوي رويان وتبعد عنها نحو 4 كيلو مترات، وال يعرف 

متى حفرت هذه الطوي.

مـــرزبـــان:
نوع من النخل له ثمر يشبه األصبع.

مــرســل:
حبل يجلد من الخيوط، ويستعمل في ربط الصقر وشد وثاقه.

مــرغــم:
طـــوي مرغم: تقع في نفس المنطقة التي ســـميت عليها، وهي طوي مهمة في الماضي، 

وتقع على طريق دبي العين.

ْمــرَّقـــَب:
طـــوي مرقب: بتســـكين الميم وفتح الراء وتشـــديد القاف مـــع فتحها، وتقع علـــى طريق دبي 
العيـــن، وأصبحـــت في الوقت الحاضر من المناطق الزراعية المهمة، ويطلق هذا االســـم على 
منطقـــة مرقـــب؛ لوجود طوايـــة لها رقاب مرتفعة عن ســـطح األرض؛ لتجنب ســـقوط الجمال 

فيها عند ورودها الماء، وعليه فإن كل طوي لها رقبة يقال عنها )الطوي مرقب(.
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مــرقـبات:
منطقة برية تقع بالقرب من ند طروش، وتحديًدا جنوب شرق مدينة دبي.

مــرو:
عشب جبلي ينمو في فصل الشتاء، ويستخدم علًفا للحيوانات مثل: المواشي.

مــروح:
مصطلح بري يستخدم لتتبع أثر األرانب عند سعيها مع بداية حلول الظالم، وتبدو نشطًة، وتكون 
ســـريعة في مشـــيها؛ للوصول إلى منطقة الرعي التي تهجرها وتبتعد عنهـــا في النهار، وتكون 

آثار أقدامها األربع في خط مستقيم الواحدة تلو األخرى، ويقص هذا األثر عكسيًا، أي إلى الخلف.

مــريال:
منطقـــة صحراوية تقع بعـــد منطقة الهباب مباشـــرة للمتجه إلى منطقة المـــدام، وتكثر بها 

شجرة المرخ.

َمـــرَاَغــة: 
بفتح الميم والراء الغين، كل منطقة رملية تتمرغ بها الجمال أي: تحك جسدها بتلك الرمال؛ 

من كثرة الحشرات العالقة عليها.

ِمــرواح:
تســـمية لها عدة معان، ومنها تســـمية تطلق على عصا طويلة موضوعة في الرمل بالقرب 
من الشاطئ لالستعانة بها في بسط شباك الصيد لكي تجف وتظهر منها رائحة األسماك، 
وهناك مســـمى آخر وهي المنطقة الرملية التي يتم نشـــر أســـماك السردين )العومة( عليها 
لكي تجف وتقدر مساحتها بحوالي 100متر تقريبا، وهناك أسم آخر متداول في البيئة الزراعية.

ْمـــرامـــاة:
مصطلح بحري يطلق على تمايل السفينة جراء األمواج والرياح الشديدة.
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ِمــرش:
تطلق هذه اللفظة على ما يرش به ماء الورد على ضيوف األعراس والمناســـبات، ويتم الرش 

فوق الرأس.

َمــْرَحـــلة:
اسم يطلق على وعاء من الخوص يوضع على ظهر البعير أو الدابة لوضع البضاعة فيه، مثل 

دلة القهوة واألكل وغيرهما من مستلزمات الرحلة.

َمــريـــة:
تســـمية تطلق على القالدة المصنوعة من الذهب التي تضعها المرأه في رقبتها، ولها عدة 

أشكال.

ْمـــرَويَـــة:
تســـمية تطلق على المـــرأه التي تقوم بجلب المـــاء من البئر التي تبعد عـــن البيت ما يقارب 

100 متر أو أكثر.

مـــزابــا:
منطقة صحراوية تقع شمال طوي الخوانيج.

 ِمــْزمـــار:
تســـمية تطلـــق علـــى إحـــدى آالت النفـــخ الموســـيقية، أســـطوانية الشـــكل، غالبًا ما 
تستخدم هذه  في فن )اليوا( ولها شخص متخصص في العزف عليها، وتسمى في 

بعض دول الخليج )صرناي(.
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مــزالي:
تســـمية تطلـــق على قطعة خشـــبية تركب في الباب الخشـــبي، وهـــي بمثابة القفـــل الداخلي 
للغرفـــة، وكثيراً ما كان يســـتخدم المزالي في األبـــواب الكبيرة، يربط المزالي بحبل قوي يســـاعد 
الشخص الذي يريد الدخول في البيت فيقوم بسحب الحبل المربوط بالمزالي فينفتح الباب له.

مزهــبة:
حقيبة تستخدم لحفظ أدوات المسافر على ظهور الجمال.

ِمـــْزمـــاة:
نوع من السالل التي تصنع من خوص النخيل، تستخدم لحمل السمك فيها وبعض األشياء.



369

مـــزنـة: 
بعض السحب البارزة التي تتشكل فوق الجبال، وتكون بارزة للعين، وأغلب أيامها ممطرة.

َمــْدلــوچ:
تسمية تطلق على التمر الممزوج ببعض البهارات مثل السنوت أو الزنجبيل.

ِمــْدعـمـية:
تســـمية تطلق على الخشـــبة الضخمة في مقدمة الســـفينة، لتقيها الصدمـــات القوية أثناء 

سيرها في البحر مسافات طويلة.

مـسـحـاة: 
أداة تســـتخدم فـــي الحفر والحـــرث للزراعة، وتتكون مـــن قطعتين: علوية وهـــي حديدة مثلثة 
الشـــكل بحجم كف اليد، وأخرى عبارة عن خشـــبة مدورة الشـــكل، وتتفاوت أحجام المســـحاة، 

حسب الطلب وحجم العمل المراد إنجازه من المسحاة. 
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مـسجد الشريعة: 
يقع في منطقة حتا، وســـمي مســـجد الشـــريعة لكونه يقع في منطقة الشريعة بحتا، ويعد 

من المساجد القديمة في المنطقة.

مــسـعــود:
منطقة شبه زراعية تقع بالقرب من منطقة لهباب.

مــســكـونـة:
منطقـــة صحراوية تقع جنوب رملة البحوث، وتعد من المناطق المشـــهورة في الماضي عند 

أهل البادية.

مـــسـلي:
تسمية لنوع من النخيل، له ثمر أصفر فاتح، وهو من األنواع الجيدة.

قال أحد الشعراء في نخلة المسلي:
 عــايابـي هالمـــسـلي      مالـي مـــن يـــرقـاه
لي نبتــــــه وسقـاه يعل انـــظره يــــختلي 

وأصبح مفارج هـالحياه أخــاف أرقــــاه واولــي 

مسنّد:
طوي مســـّند: بتشـــديد النـــون، تقع بالقرب مـــن طريق الشـــارقة الفجيرة، و في ســـيح مترامي 

األطراف.

مــســوح:
تسمية للناقة التي تدر الحليب عند المسح على ثديها بدون أن يرضعها وليدها.
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مـــشد:
عصا متينة تربط في أعلى الســـقا، تســـتخدم لخض اللبن تربط من الجهتين وتســـتخدم في 

دفع اللبن إلى األمام والخلف.

مـشـرف:
منطقة سكنية تقع في الجزء الجنوبي إلمارة دبي، وتشتهر برمالها الذهبية الناعمة وأشجارها 
العالية، وكانت تشتهر في الماضي بكثرة أشجارها، وعذوبة مائها المستخرج من طوي مشرف.
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مـشـب:
قطعة مصنوعة من ســــعاف النخلة على شــــكل دائرة تســــتخدم إلشــــعال النار بشــــكل ســــريع، 

وغالبًا مايكون المشب بجوار الكوار.

مـشـتـخــتة:
تسمية للغرام فون الذي توضع فوقة أسطوانات تخرج منها أصوات غنائية، لها أحجام وأنواع 

مختلفة.

مــشي:
نوع من األنواع المشـــهورة في مشـــي اإلبل العادي، وتعد أدنى ســـرعة للمشـــي بحيث يبدو 

فيها الراكب يتمايل يميًنا وشمااًل وإلى األمام وإلى الخلف.
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مشير قوة الشمس:
نبات جبلي، ســـمي بهذا االســـم ألنه يتجه إلى الشـــمس وكأنه يشـــير إليها، وله رائحة كريهة 

تبقى لفترة غير قصيرة في راحة اليد بعد لمسه.

مــشــمـوم: 

نوع من النباتات التي تزرع في المنازل والحدائق، ويتميز برائحة زكية، وتكثر زراعته عند مداخل 
البيوت والمستشفيات، وزهوره بنفسجية.

مــصــب:
إناء على شـــكل غوري الشـــاي، يســـتخدم في صب البتـــرول والديزل وبعـــض المحروقات في 

الماضي، لعدم وجود مضخة تساعد على ضخ السوائل، وله عدة أشكال وأنواع.
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مـصـيحان:
تسمية لنوع من اإلبل التي تتميز بلونها األحمر واألصفر الداكن القريب إلى السواد.

مــضــرب:
تســـمية تطلـــق علـــى الشـــخص المتخصص فـــي خياطـــة )الدواشـــق(، عملـــه الفعلي نفش 
القطـــن ومـــن ثم يحشـــيه في قطعـــة قماش حمـــراء ويخيطهـــا بطريقة دقيقـــة ويتفنن في 

صناعة الدواشق التي تستخدم للنوم.

مـضـروبــة:
تســـمية لنوع من األكالت المحلية المكونة من الدجاج والخبز والمرق وبعض البهارات وهي 

من األكالت اللذيذة، تتميز بطعم خاص.
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مــصطــاح: 
بنـــاء مـــن دعون النخيل يأخذ شـــكاًل مربًعا، ويرتفـــع قرابة المتر عن األرض، ويوضـــع عليه التمر؛ 

للعمل على تجفيفه.

المصيف:
طوي المصيف: وتنطق محلًيا طوي لمصيف، تقع في مدينة حتا، وطوي ثانية تحمل االسم 

نفسه، تقع في منطقة مصفوت القريبة من مدينة حتا.

مضاحية:
طـــوي مضاحيـــة: وتنطق محلًيـــا امضاحية بزيادة األلف قبـــل الكلمة، وتقع فـــي مدينة العين، 

وفيها يقول الشاعر سالم الجمري:

   جنب ايـديه عليها ال تــمر     وال طوي لمظاحية صوبه تلين

مـطرّق:
طـــوي ْمَطرَّْق: بســـكون الميم وفتح الطاء وتشـــديد الراء مع فتحها وســـكون القاف، وتنطق 
محلًيـــا لمطـــرّق، قام بحفرها ســـامان لمطـــرّق، وتقع قريًبا من منطقة المســـند في الشـــارقة، 
وجنوب غرب طوي مســـند، وتحديًدا شـــمال غرب جزعات بن رحمـــة، ويصل عمق هذه الطوي 

من 9 إلى 12 متًرا تقريًبا.
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مــطـوعــة:
تســـمية تطلق على المرأه التي تقـــوم بتعليم األوالد القرآن الكريـــم وتجويده وختمه، وتتخذ 
مـــن منزلها مقـــراً يحضر له الطـــالب- بنـــات وأوالداً- وتقوم بالقـــراءة على االنســـان المريض 

وغيره ممن يحتاجون القراءة.

مـظـلـول:
طوي مظلول: تقع بعد طوي مرّقب في الجهة الجنوبية الغربية.

مــعــشي:
وهـــو أثر األرنـــب خالل الليل فـــي مناطق المراعي، وهي تســـير على مهل ويكـــون أثر القوائم 
األماميـــة منفرجتيـــن، بينما تكـــون القائمتان الخلفيتان فـــي خط واحد، الواحـــدة خلف األخرى، 

ومثل هذا األثر ال يقص؛ لطول سعي األرنب خالل الليل، ولما في ذلك من جهد جهيد.



377

ْمزَملة:
اســـم لســـرير معلق على جانب ســـفينة الغوص يجلس عليها نوخذا الســـفينة يراقب العمل 

أثناء، وينام عليها.

مـعــطان:
مكان تبرك فيه اإلبل بعد العطن والوصول وقت الضحى.

مــلــيح: 
نوع من النباتات الموســـمية التي تنشـــط بعد هطول األمطار، وينبت في المناطق الجبلية، 

وأوراقه مستطيلة، وهو من النباتات قصيرة العمر.

مــلـقـاف:
أداة حديدية تستخدم في إخراج الدلو من البئر حين ينقطع الدلو عن الرشاء.

مــلوية: 
بفتح الميم وفتح الالم وســـكون الواو وكسر الياء، وتلفظ عند البعض اآلخر ملوياة، وسميت 

بهذا االسم؛ ألنها تأخذ بااللتواء على النباتات واألشجار القريبة منها.
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مــلــيلو:
نوع من الزواحف التي تكثر في السهول الحصوية وخاصة في منطقة دبا، وهو من الحيوانات 

المتواجدة على طول العام.

مــلـفـودة:
نـــوع من النخل يتميز بلونـــه األحمر، وال يتمتع بالحـــالوة كباقي النخيل، وشـــكله دائري، أصغر 

بقليل من نخل اللولو.

مهتدي:  
نبات جبلي، ينمو في فصل الشتاء، ويتكاثر عند هطول األمطار، وله رائحة طيبة.

مــهــفـة:
تسمية لنوع من سف خوص النخيل، صنع على شكل ورقة عريضة بها عصا غليظة تستخدم 

في أوقات الحر، يهف بها الشخص على وجهه من شدة الحر.
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مــوس: 
مصطلــــح يطلق على أطــــراف في جناح الصقر، وهو ريشــــة واحدة في كل جنــــاح، ويعد الركيزة 
الرئيســــة للقفز عندما يعتمد على أجنحته وهو على األرض؛ لحفظ توازنه، وهذه الريشة تلعب 
دورًا في حماية باقي الريش من التكّسر، وهي على الدوام األكثر قابلية للكسر نظًرا لموضعها 
المتطــــرف، والــــذي يجعلها عرضة لالرتطام ومالمســــة األشــــياء كلما رف الصقــــر بجناحيه، مما 

يتطلب المسارعة إلى تجبير الموس عند كسره قبل تتابع تكسر األرياش التي تليه.

مــيز:
بإمالـــة حرفـــي الميـــم والياء علـــى وزن كلمة ليل، وهو شـــجر جبلي ينمو في فصل الشـــتاء، 
ويتكاثـــر في سلســـلة الجبال الشـــمالية لدولة اإلمـــارات، ويأخـــذ الناس ثمره بعـــد تجفيفه ثم 

يؤكل مجفًفا، وأحياًنا طرًيا، كما يعد نوًعا من المكسرات التي تحفظ في المنازل. 

ميـسم: 
من أدوات الطب الشـــعبي وال يزال اســـتخدامه قائًما إلى اليوم، وهو عبارة عن حديدة توضع 
على النار حتى تصبح حمراء اللون من شدة النار، ثم توضع على المكان المصاب في جسم 
المريـــض، وهـــي عدة أنـــواع منها: المطـــرق وهو حديـــدة طويلة محنيـــة الـــرأس، والركزة وهو 
قضيب من الحديد يتخذ شـــكل المســـمار، والحلقـــة وهي حديدة دائرية تســـتخدم في بعض 

الحاالت،  والدبوس ويستخدم في حاالت الوسم الدقيقة التي ال تحتاج ميسًما كبيًرا.
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ِمـــيزان:
تسمية لنوع من الموازين التي تستخدم في وزن بعض البضائع مثل األرز والسمك وغيرهما 
من األشـــياء الضرورية وغالبًا ما يكون هذا الميـــزان موجوداً في البقاالت وغيرها من المحالت 

التي تبيع السلع الغذائية.

مــــْرْيــَحــانــة:
تســـمية لنوع من األلعاب الشـــعبية، وهي عبارة عن عمودين من الخشب مثبتين في األرض 
ويربـــط في الوســـط حبالن متدليان تجلس عليهـــا البنات أثناء التمرجـــح، وغالبًا ما تكون هذه 

اللعبة خاصة بالبنات.

مـمــروســـة:
تســـمية لنوع مـــن األكالت الشـــعبية تطلق على نوع مـــن الطعام يتكون مـــن التمر بال نواة 

يقلى بالسمن على أنها مزج وخلط التمر بالماء.

ِمـْرِســـل:
تسمية تطلق على الحبل الذي يربط بساق الصقر، خوفًا من هروبه.

مــزور:
تسمية لوحده وزن من أوزان اللؤلؤ.
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ْمــزَلــة:
تســـمية لنوع من دالل صنع القهوة، ومن ثم تصب في دله أخرى تصب فيها القهوة بعد أن 

تصفى ويقال عنها دلة رسالن.

مـمـزور :
مصطلح يطلق على شئ مملوء بالماء.

مــتزهـــب:
تســـمية تطلق على الشـــخص الجاهـــز، لعمـــل أو الذهاب لرحلة أو ســـفر ويكون جاهـــزاً، بكل 

أمتعته من لباس وشراب وغيرهما.

مــزچـــوم:
تسمية تطلق على المصاب بالزكام.

ِمـسـاب:
تسمية تطلق على خشبة تربط بها حبال الغوص، وتكون من جانب السفينة.

ِمـْسـَحل:
تسمية لنوع من الحديد تسن بها السكاكين الكبيرة التي تستخدم في نحر الذبائح. ويقول 

المثل الشعبي: )ما تقص السكين إال من قوة صاحبها(.

مــْسطاع:
تســـمية تطلق على قطعة من الخشـــب القوي الذي يســـتخدم في ســـطع كرة المســـطاع، 
وهي من األلعاب الشـــعبية الحماســـية ينقســـم العبوها إلى فريقين ويتكـــون كل فريق من 

عشرة إلى أثني عشر العبًا.

ِمــْســَكر:
مصطلح بحري يطلق على المكان الذي تحشـــر فيه األســـماك في آخر الجزر والذي وضعت له 
شـــباك ثبتت بعصي غمســـت في األرض لرفع الشباك لتجنب قفز األســـماك من فوقها مثل 

سمكة البياح، تجمع األسماك في آخر الجزر من منطقة السكار.

مــنكَــــسي:
تسمية تطلق على نوع من أسماك الخن كبيرة الحجم.
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مـنــدوس:
تسمية لصندوق متوسط الحجم يستخدم لحفظ المالبس النسائية وبعض الحلي الذهبية، 

يتميز المندوس بنقوش نحاسية جميلة.

ْمــَســلــة:
قطعة من الخشـــب على شـــكل إبرة تســـتخدم فـــي صناعة البيوت الســـعفية، مثـــل الخيام 

والعرش، تغرز في أحد أطرافها لربط جريد السعف والجريد.

َمـشــخــص أو مشاخص:
تســـمية لقطعة ذهبيـــة توضع على مقدمـــة البرقع، تتزين بـــه المرأه. وقال أحد الشـــعراء في 

المشخص:
ســـالم ولفا من وطـنا ياهال أب سالم يابه الجـــار 
مبعد وبره معــــطشنا ســــالم ويـــــاك سـفار 
صليح من ساي الــدمنا وياراكب خـشنيت لـوشار 
وأنتــه للغالي أتــعـنا حـلني أنا باولع أصـــطار 
اسمه حمد ولونه حسنا سابح علينا فـــــرخ بــحار 

ومخضب كـــــفه بحنا ويقــول شايف قيد وهيار 
يامشخص الخزنه غدا وبار    ويادنه فيها خسرنا..الخ
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ِمــَشــب:
تســـمية تطلـــق علـــى مهفة النـــار، دائرية الشـــكل تصنع مـــن خوص النخيـــل وله عـــدة ألوان، 

تستخدم في أشعال النار.

ِمــَشـچ:
تسمية تطلق على خوصة أو حبل رفيع يشك به السمكة بعد صيده، ومن ثم يعرض للبيع.

ِمـْشـعاب:
تسمية لنوع من العصي القوية ذات رأس معكوف.

ْمـِشـْيحــات:
مصطلح يستخدمة أهل األبل عند االستعداد للرحيل والسفر إلى مناطق بعيدة.

َمـشــْق:
مصطلح يســـتخدمه أهل الغوص عندما يتم فلق المحار على شاطئ البحر في مكان أعتادوا 

الجلوس والتجمع فيه.

ْمــطارْزي:
تســـمية تطلـــق على حارس الشـــيخ الـــذي يحمل ســـالحه للدفاع عنـــه، أو المرافق لـــه في حله 

وترحاله، ومالزمته في جميع األوقات.

ِمــصــد:
تطلـــق هـــذه اللفظـــة على مـــا تصد به الريـــاح، ويكون مـــن جريد النخيـــل، وهذا فـــي المناطق 

الزراعية.

ْمــصـاوخ:
تســـمية تطلق على الشـــخص الـــذي يتظاهر بالصم والـــذي ال يتجاوب عند النـــداء عليه، وهنا 

يتعمد عدم الرد.

َمــْطــمــرة:
مصطلـــح بحري يطلـــق على المنطقـــة الطينية التي تختفـــي فيها بعض األســـماك واللخم 

تحت الطين أو الرمل، وتكون منطقة معروفة عند الصيادين.
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مـطـمــر:
تسمية تطلق على أي شيء متخف تحت الرمل وخاصة نوعًا من األسماك وبعض الحيوانات 

البحرية.

مــطــركَـ:
تطلـــق علـــى العصـــا الرفيعـــة التـــي يحملهـــا الرجـــل فـــي زياراتـــه أو أثناء المشـــي، ولهـــا عدة 

استخدامات.

ْمــطـبن:
مصطلح يطلق على أكلة شعبية عند أهل اإلمارات، وهي عبارة عن سمك مع حشوة يغطى 
باألرز األبيض، وهناك تسمية أخرى تطلق على نوع من األسماك، مثل سمكة الحاسوم عندما 

تدفن جسمها في الرمل عندما تحس بالخطر.

َمــطري:
مصطح يســـتخدمه أهل الغـــوص ويطلق على غواص اللؤلؤ في أيامـــه األولى من الغوص، 

والمقصود أن جسمه طري.

مــطــبكَــــة:
تسمية لنوع من العلب النحاسية التي يوضع فيها الذهب وغيره من األشياء الثمينة.

َمـْطـرحانـية:
تطلق هذه التسمية على مكان تتوقف فيه السفن أو مكان بعد أن رمت مرساتها في البحر.

ْمـِطـشش وطشاش:
تستعمل هذه اللفظة للداللة على المطر الضعيف في آخر الموسم.
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ْمـَطــوع:
هو الرجل الذي يقوم بتعليم وحفظ القرآن الكريم، ويطلق على المرأة مطوعة.

ْمــَطــفي:
هـــو الســـمك المقلـــي بالزيت المخلـــوط بالبهـــارات مثـــل البزار والثـــوم ويكون على شـــكل 

صالونة خفيفة، تؤكل من األرز األبيض، وهي من األكالت الشعبية.

َمــْرزاب:

 

تسمية لقطعة خشبية أو حديدية بارزة ثبتت فوق سطح البيت، تعمل على خروج مياه األمطار 
بعد أن تتجمع.

مــْركـبانـية:
تســـمية لقطعة حديدية على شـــكل دائرة لهـــا ثالث أرجل يوضع فوقهـــا جدر الطبخ 
وتوقـــد النـــار تحتهـــا وخاصة الجـــدور الكبير التـــي يطبخ فيهـــا اللحم، والقصـــد بكلمة 

)مركبانية( أن القدر راكب فوقها.
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َمـــرجــي:
تسمية تطلق على الشخص الذي قام بإنزال سفينة في البحر أستعداداً لرحلة الصيد.

مـــرامـــاه:
مصطلح بحري يطلق على السفينة عندما تتمايل إثر األمواج العالية.

ْمـَظــمر:
تسمية تطلق على من يتولى تدريب اإلبل لتخوض غمار المسابقات في الميادين المجهزة 

لها.

ْمــظاِعـــد:
تطلق هذه اللفظة على نوع من الحلي الذهبية.

الـمـرمـوم:
طوي المرموم: من أشـــهر الطواية المعروفة في إمارة دبـــي، وتقع في الجهة الجنوبية منها 
وقريًبا من طوي الفقع، وكانت في الماضي نقطة استراحة للقوافل المتجهة لمدينة العين 

للتزود بالماء.

قال الشاعر محمد المطروشي  في طوي المرموم:
 بدعي عسا المرموم شيطان        يرمي بدارة تستوي شـين
يينا مرقب والوزاء هــــــــان       شفت السهالة والهناتين

مـسـلة:
تســـمية لقطعـــة مـــن العصـــي الغليظة على شـــكل إبرة تســـتخدم في خياطة اليـــرب الذي 

يحفظ فيه التمر، وهناك شخص متخصص في صناعة اليراب والقلة.
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ِمــْعـبَـَطــة:
مصطلح بحري متداول في سفن الغوص يطلق على أحد حبال الغوص، وهو ذو ثالثة رؤوس 

يربط على أحد مجاديف سفينة الغوص ويكون في طرفه السفلي حصاة الغوص.

َمــْعـــثُــور:
تســـمية تطلق على الشـــخص كثير العثرات، الذي تواجهه المشاكل في كل األوقات، ويقال 

)فالن معثور( أي يتشاءم الناس منه.

ِمــْعــشرة:
تسمية تطلق على المقبرة.

َمـــْعـــترش:
تسمية تطلق على غطاء الوعاء الذي لم يحكم قفلة بطريقة صحيحة أو يصعب غفله.

ْمــَعـــلي:
مصطلح بحري يطلق على الســـفن المتجهة إلى أعالي البحـــار في الخليج العربي مثل دولة 

الكويت والبحرين، وعكس كلمة معلي )سنان(.

مـعــراض:
تسمية لخشبة عريضة تستخدم لنوم الدجاج عليها، مرتفعة عن األرص مترين  تقريبًا.

ْمعيچيل:
تسمية إلحدى األلعاب الشعبية في اإلمارات، وهي قطعة قماش على هيئة حبل قوي، يلوح 

بها أحد الالعبين أثناء بدء اللعبة.
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مـقـراض:
أداة حديديـــة تســـتخدم لفتـــح العلـــب المغلقـــة، تتميز بـــرأس حاد يقطـــع غطـــاء العلبة بكل 

سهولة، وكان يستخدم في سبعينيات القرن الماضي.

ِمــَغـــر:
تســـمية تطلـــق على الرمل األحمـــر، الذي كان يجلب مـــن بعض الجزر البحرية، ويســـتخدم في 

بعض الصناعات.

ِمــَغـــر:
مصطلح يطلق على الفتحة الموجودة في قاعدة ســـفن صيد األســـماك، مهمة هذه الفتحة 

خروج الماء المتجمع في قعر السفينة عند رفعها إلى الشاطئ.

مــغــزل:
تســـمية لقطعة خشـــبية يلـــف عليها بعـــض من شـــعور الماعز، تســـتخدم كمغـــزل لصناعة 
بيوت الشـــعر وغيرها من األشـــياء الضرورية كالســـدو والمفارش، تلعب النساء دوراً كبيراً في 

الصناعات اليدوية التي يستخدم فيها المغزل.
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ْمــغـَــفــي:
تســـمية تطلـــق على أي شـــيء طاف على ســـطح الماء، وهناك اســـم آخر حيـــث يطلق على 

الرجل الساذج، واألبله، وكثير النسيان والالمبالي. 

َمــغـــولـي:
تسمية تطلق على الرطب أو التمر الذي بدأ يتلف أو الناشف وغير الناضج.

مـقـايل الوحـر:
منطقة صحراوية تقع بالقرب من طوي نزوى وتحديًدا في الجهة الجنوبية الغربية، وربما أتت 

التسمية لكثرة حيوان الوحر في هذه المنطقة.

مـقـود:
الجزء المتدلي من الحبل بعد رأس المطية.

مكتـوم:
طوي مكتوم: تقع في الجهة الشمالية الشرقية لطوي النخرة.

مـــَكــشـّة: 
بتشـــديد الشـــين، مكنســـة أو أداة تنظيـــف البيـــت قديًمـــا، وصنعـــت في الماضي من ســـعف 

النخيل.

مـلـغـوثــة:
منطقة صحراوية تقع شمال شرق غافات براشي.
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مــنـقـلة: 
لباس واق لليد بشـــكل أســـطواني تدخل اليد بداخله ويحمل الصقـــر عليه، ويصنع من الخام 
الســـميك أو السجاد، وفي بعض المناطق األخرى يستعمل الصقارون قفاًزا من الجلد الناعم 
يغطي اليد إلى ما دون المرفق، ويبرز منه أصبعان هما: الخنصر والبنصر، ويحمل عليه الصقر، 
وكال الطريقتيـــن جيـــدة، وتتفقان على أنهما لباس واق لليد من مخالـــب الصقر الحادة، ويجد 

الصقر فيها أرًضا مناسبة يقف عليها أثناء حمله ونقله من مكان إلى آخر.

مـنـيور أو المنجـور: 
بكـــرة ترتكـــز على جذعين يصل طولهما نحـــو 4 أمتار، وهي جزء مع عملية اليازرة المشـــروحة 

في باب الدال "دلو اليازرة"، وفي المنيور يقول الشاعر:
منيور قلبي حايـــف       قّطع غـزل   اهدوب
لّو ابظرب الرهايف       عن وصلهم ما تـوب

كمـــا أن المنيور تطلق على رداء من جلد الخروف، معلق به عدد من أظالف الماشـــية، يلبســـه 
الرجل ويلفه حول وسطه، وحينما يباشر العزف يقف مرتاد المنيور، ويقوم بهز وسطه ليضبط 

إيقاع النغم.
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مـويـجـعـة:
منطقة صحراوية، وتعتبر من المناطق الداخلية في الدولة، وتقع جنوب منطقة أم نهد التي 

تبعد عنها نحو 5 كيلو مترات.

مـويــهـات:
منطقة صحراوية تقع بالقرب من طوي الرميرم الواقع شمال مطار الشارقة الدولي.

مـچــــبة ـ مكبّة: 
غطاء يوضع على أواني الطعام، ويصنع من خوص النخل.

َمــْحـيزة:
تســـمية تطلق على قطعة من الخيش تلف على شـــكل دوالب بحجم 50 سم وترش بالماء، 
يوضع فوقها جدر الرز بعد ما يطبخ ويكون جاهزاً للغراف منه، ويحصل هذا في سفن الغوص 

الكبيرة.

مـفـروك:
تسمية تطلق على قرص الخبز الحار الذي يصب عليه السمن البلدي، ثم يقلى ويمكن طحنه 

وتفتيته، ويضاف له الزنجبيل والتمرأوالسكر، ويقول عنه البعض )قرص مفروك(.
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مـيـصاص:
تســـمية لنـــوع من الطيـــور شـــبه المقيمة التـــي تقتات على األســـماك الصغيرة، تســـتوطن 
الخيـــران والموانـــي في الحصـــول على غذائها، وهي مـــن الطيور التي تتميـــز باللون األبيض 

وربما تختلف التسمية في بعض المناطق.

مـفـلـكَـــــة:
تطلق على اآللة التي تشبة السكين، معكوفة الشكل تستخدم في فلق المحار.

ِمــكـسـار:
تســـمية تطلق على مكان الحفلة أو العرس، تقام للنســـاء لمشـــاهدة زهبة العروس، تتجمع 
فيـــه نســـاء الحي على شـــكل دائرة ومن ثم تبـــدأ أم المعـــرس بعرض كل ما قدم للعروســـة 
وضعه في قطعة من القماش أو )دوشق( والمكون من لبس وقطع قماش تلبسه العروس.
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مــكــسر:
تســـمية لقطعة من الخشـــب تستخدم في صناعة شباك الصيد يلف عليها نوع من الخيوط 
الرفيعـــة، يقـــوم الصانـــع بحركة ربط هـــذه الخيـــوط ببعضها ينتج عنها شـــبك صيـــد، ويقوم 

شخص ماهر بصناعة هذه الشباك.

مــكَـــسر - مـقصر:
تســـمية تطلق علـــى لباس من مالبس الرجـــال، وهو من القماش الخفيف يلبســـة الرجل في 

موسم )القيظ( وهو على شكل قميص أبيض اللون.

مــكـوخ:
مصطلح يطلق على الشخص الذي يقوم بصيد الصقور.

مـعـكَــــصـة:
يطلـــق علـــى المرأه التي تقوم بعملية تســـريح شـــعر العـــروس ولفه وربطـــه بطريقة جميلة، 

وتكون مشهورة بخفة يدها في تصفيف الشعر.

ِمـــالس:
اســـم لنوع من أدوات الطعام على شـــكل مغرفة أو ملعقة من الحجم الكبير يســـتخدم في 

غرف األرز من القدر إلى صينية الطعام ويقول المثل الشعبي:

)لي في الجدر يطلعه المالس(. ويختلف المالس في حجمه، فمنه الوســـط ومنه الكبير الذي 
يستخدم لقدور األعراس الكبيرة.

َمــلــْز أو مــليز:
تسمية عامية تطلق على الشيء اللزق أو الرطب أو شيء يصعب االمساك به.
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ِمــْلـتــفـت:
تسمية تطلق على القالدة، أو السوار تلبسه المرأة في ساعدها، وهو من الذهب الخالص.

مــْلســون:
تسمية تطلق على الشخص سليط اللسان أو كثير الكالم والمجادلة.

مـلـكَـــمــة – تلـجـيمة:
تســـمية تطلق على دلة القهوة الكبيرة التي تفور ويغلـــي ماؤها، ثم تزود بالقهوة، ثم توزع 

على دالل المزالة وخاصة في األعراس والمناسبات.

ْمـلـْهـيَـلة الرعـيان:
تســـمية لنوع من الطيـــور البرية التي تلبد علـــى األرض ويرّغب الرعيان في صيـــده فهم دائمًا 

يطاردونه.

َمـلــة:
تطلق على نوع من األواني المنزلية التي تتواجد في المطبخ، يصب فيها الحليب أو الماء أو 

تغسل فيه الفواكة والخضار وتختلف في أحجامها.

َمـْنــدازي:
مصطلح قديم يستخدمه كبار السن، المقصود به الشي الخاص.

ِمــنــقاب:
تطلـــق هذه التســـمية على منقـــار الطير الذي ينقب بـــه الحب، مثل منقـــار الدجاجة والحمامة 

وغيرهما من الطيور الداجنة.
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مـنـظـرة بوحـبيبين:
تسمية لنوع من المرايا رسم عليها طاووسان، كانت تعلق في البيوت في الماضي وشكلها جميل.

َمـْنـتَب:
نوع من العصي الغليضة في رأسها قطعة حديد معكوفة على شكل صنارة )ميدار(. 

َمـْنثُــورة:
تســـمية لنـــوع مـــن القالئد الذهبيـــة التـــي تعلقها المـــرأة في رقبتهـــا في بعض المناســـبات 

والزيارات واألعراس، وهي من القطع الذهبية الثمينة.

مــنــچــف:
تسمية تطلق على الشخص الذي شبع من شيء وال يرجع له ويصد عنه.
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مــنــچـوس:
تسمية تطلق على الشيء المقلوب رأسًا على عقب.

مــنــحــاز:
تســـمية تطلـــق علـــى الهـــاون، وهو الوعاء النحاســـي على شـــكل قمـــع، ويســـتخدم في دق 

القهوة والهيل وبعض البهارات.

مــْنـــدي:
قطعة خشبية متينة توضع تحت حملة السفينة أثناء صناعتها، أو توقفها بعد انتهاء موسم 

الغوص.

َمـْنــدوس:
اسم يطلق على الصندوق المصنوع من الخشب المزخرف بالنقوش النحاسية والذي توضع 

فيه المالبس.

َمـْنـسـول:
تسمية لنوع من العباءة، أو البشت المصنوع من الصوف، وغالبًا ما يكون قصيراً يستخدمه 

الرجال في بعض المناسبات والرحالت البرية.

َمـْنـشـولة:
مصطلـــح عامي قديم يقال عنـــد بعض القبائل عنـــد االنتهاء من أكل الوليمـــة، والمقصود 
بكلمة )منشـــولة( كل شـــخص يقوم على راحته عن ســـفرة األكل حينما يريد أو يشـــبع، وفي 

هذه الحالة ال يلزمه صاحب الدعوة بالجلوس.

مـْنـشــلة:
تســـمية لنـــوع من خيوط الصيـــد التي توضع وتربط بـــه أكثر من 500 صنـــارة وتركه تحت قاع 
البحر لمدة ســـاعتين أو أكثر، ومن ثم رفعه وفك األســـماك التي علقت بالصنارة، مثل أسماك 

الشعري والهامور والفرش وبعض من أنواع أسماك القرش.

َمـْنـُشــول:
يطلق على الشعر الطويل عند بعض النساء وخاصة الشابات.

َمــْنـظـرة:
تسمية تطلق على المرآة العاكسة لصورة الشخص الواقف أمامها.
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َمــنَز:
تسمية تطلق على ما يمكن أن يكون سريراً للطفل، يوضع وينام فيه، ويغطى بقطعة من 

القماش، ويكون معلقًا بحبل في بعض األيام.

َمـتـنعـْز:
مصطلح يطلق على الشخص أو الشي الذي انفرد وحده أو منعزل على جنب.

ِمـْنـفـظ:
تســـمية تطلق على اإلناء المصنوع من خوص النخيل، يســـتخدم في وضع الرطب الهامد أو 

العذق بعد قطعة وضعه في المنفظ، وله عدة استخدامات في البيئة الزراعية.
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َمـشــوْط:
تطلق على المصباح الكهربائي المحترق أو به عطل.

ِمــْنــقـر:
تســـمية تطلق على آله النجار التي ينقر بها الخشـــب وخاصة في قطع أو حفر بعض األخشـــاب، في 
مناطق ضيقة، وهناك عدة أنواع من المناقر يستخدمها النجار في الحفر والقطع وتهذيب الخشب.

َمْنــور:
تســـمية تطلـــق على الســـفينة الحربية التـــي كانت تقصف المـــدن وهي متوقفة فـــي البحر، 

والكلمة دخيلة من اإلنجليزية.

َمــْنـحـوس:
مصطلح يطلق على الشخص تعيس الحظ.

ِمــْهــباش:
مصطلـــح يطلق على ملقـــط الجمر والمصنوع من الحديد الخالـــص، وغالبًا ما يكون بالقرب 

من النار في حاالت وجود جمر.
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مــرطـبان:
تســـمة لقطعـــة فخاريـــة تســـتخدم لحفـــظ األشـــياء المخللـــة أو الســـمن البلـــدي وغيرهـــا من 

المأكوالت المحفوظة.

مـــِيــل:
اســـم لخشـــبة في مقدمة الســـفينة، تقيها من الصدمات، وهي خشـــبة أساســـية من أضالع 

السفينة. وقال أحد الشعراء هذه األبيات:
الميل والبرميل منطر     حتى الصفايح شقن اللوح.



حرف

النـون
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نـاچــــوت:
تسمية لنوع من الثعابين البحرية الخطرة التي تعيش في قاع البحار وتقتات على األسماك.

ناصــوب:
تســـمية تطلـــق على حجر لونـــه أحمر منتصب في قـــاع البحر وهي من الصخـــور الخطرة على 

السفن.

نَـاعــر:
تسمية لنوع من الرياح المحلية التي تشتد في أول فصل الصيف وخاصة في الفترة الصباحية.

نــاقــوبـة:
تســـمية قديمـــة تطلق علـــى الرطبة التـــي أكل منها الطير جـــزء وترك جزءاً في عـــذق النخلة، 

فيقال عنها ناقوبة أي أن الطير نقب منها.

نَــاقـــة:
تطلق هذه اللفظة على أنثى الجمل وهي الناقة.
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نــالية:
تطلـــق هـــذه اللفظـــة علـــى الخريطة البحريـــة التي يســـتدل بها على مســـالك الســـير البحري 
ومناطـــق تواجـــد الهيرات التي يكثـــر بها محار اللؤلؤ، ومن أشـــهر الخرائط البحريـــة في الخليج 

العربي، خريطة الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم.

نامــوس:
مصطلح يســـتخدمه أهل ســـباق الهجن والخيل حيث يقال )يستاهل الناموس( وهو 
معنـــى يمكـــن توهمه مـــن النامـــوس ويقال لصاحـــب الجمـــل أو الخيل التـــي فازت 

بالسباق.

نــايف:
تسمية تطلق على الشيء المرتفع مثل أعالي الجبال والرمال المرتفعة وغيرها.

نـبال:
تســـمية لنوع مـــن قنافذ البحر الخطر التي ترمي أشـــواكها عندما تحـــس بالخطر والدفاع عن 

نفسها.

نَــزاف:
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تطلـــق علـــى المضخة التي تســـحب المياه من قعـــر الســـفينة وتلقيها في البحـــر ويقال عنه 
)منزفة(.

نـَْزوانـــية:
تسمية تطلق على ما يلبس في فصل الشتاء من العباءات الصوفية.

ِنـسناس:
مصطلح يطلق على هبوب الرياح الباردة الخفيفة، وخاصة في الصباح الباكر.

نـكَـفـــة:
تسمية لنوع من اللؤلؤ العالق أو اللصق في قعر المحارة وتصعب إزالته.

نَـْفــنُــْوف:
تســـمية تطلـــق على ثـــوب المـــرأة الجديد، وتســـتخدم هذه التســـمية في بعـــض دول الخليج 

العربي مثل دولة الكويت ومملكة البحرين.

نــقـع:
تستعمل هذه اللفظة للداللة على الماء البارد، الذي يصعب على الشخص شربه.

نـكَـا:
مصطلح يطلق على الرمال المرتفعة والبارزة في الصحراء.

نَــُكــود:
تطلق هذه اللفظة على الكثيب الرملي القليل.

نــهــام:
تسمية تطلق على الشخص المنشد على ظهر السفينة في سفن الغوص.

نــهــْم:
تسمية لنوع من الحيتان البحرية الضخمة التي تعيش في المحيطات العميقة.

نـــبـات: 
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تســـمية تطلق على لقاح النخل الذي يلقح به ثمر األنثى من شـــجر النخيل، وهو عبارة عن ثمر 
شكله أبيض، ويستخرج من )فحل( النخل، وله رائحة زكية.

نــوام:
تســـمية لنـــوع من فصيلة ســـمكة القرش، تتميز بجســـمها المفلطـــح، ولونها البنـــي الفاتح 
المائـــل إلى البياض، تعيش بالقرب من الشـــاطئ ويكثر ظهورها في فصل الصيف، وهناك 

تسمية أخرى تطلق على النوام وهي الطائرة الورقية التي يقوم بصنعها األوالد.

نَـعـــت:
مصطلح عامي يقال عندما ترشـــد شـــخص أو تدله على مكان ما ســـواء في البحر أو في البر، 

فيقال )فالن نعت فالنًا( أي دله ووضح له االتجاه الصحيح فيقال )فالن جاء على النعت(.

نَــَهــي:
مصطلح عامي يطلق على الشخص الذي ذهب وراح إلى مكان.

نَــْودان:
يوسم بها الشخص الذي يكاد ينام ويالحظ علي يتثاءب كثيراً.
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نَــْر - نَــرة:
تســـمية لقطعة من النحاس تشبه المســـمار الكبير تثبت في سكان السفينة لتكون هناك 
انســـيابية ومرونـــة فـــي حركة الســـفينة عنـــد ألتفافها يمينـــًا وشـــمااًل. وهناك بيتان من شـــعر 

للمرحوم الشاعر راشد بن طناف قال فيهما:

سكان قلبي كاسر النر       مايستوي قبال ويـشــــوح

الميل والبرميل منطر         حتى الصفايح شقن اللوح

نـــبــق: 
شـــجرة تثمر في شـــهر أكتوبر وتنضج في شـــهر يناير من كل ســـنة، وتختلف في ثمارها، فمنه 

الطويل والدائري، وله عدة ألوان.
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نـــاعـــس:
آثـــار األرانب في الصباح الباكر، وعادة تكون حمراء من آثار الطل )الرطوبة(، وهي تســـير قصًدا 
في اتجاه مغايـــر لوجهة المراعي، وتكون آثارها من وضع قوائمها األمامية مثنى ملتصقتين 
إلى بعضهما، وكذلك القائمتين الخلفيتين، وهو ما يعرف لدى الصيادين بالصفيف، إذ إنها 
تصـــف القائمتيـــن الخلفيتين مـــع بعضهما، والقائمتيـــن األماميتين مع بعضهمـــا أيًضا أثناء 

مشيها من وطأتها حتى يصعب اقتفاؤها، وهذا أثر يتبع إلى األمام.

نـــاير:
طائر الحباري الهارب بخطوات متباعدة تكشح وجه األرض بأطراف أصابعها هرًبا من الصياد، أو 
أي خطر يتهددها بين الشجيرات، متجنبة طريق الصياد ووجهته قبل أن يكتشفها أو يضطرها 
إلى الطيران، وتلك فرصة الصقر المدرب ومهمته في الكشف عنها، وتحديد مكانها من بعد، 

وربما يصل إلى أكثر من كيلومتر واحد حسب تضاريس المنطقة.

الـنبـغا:
من المناطق القديمة التي تقع في منطقة بياتة التابعة إلمارة أم القيوين.

نـبّوت سيف: 
نوع من الرطب الجيد غالي الثمن، ويسميه البعض نبتة سيف.

نــثــيلة:
الرمل المستخرج من باطن البئر، وربما استعملت للرمل المستخرج من باطن األرض عموًما، 

ويقول الشاعر محمد بن سوقات:

هوب ناسي فضلكم حاشا وكال         لين أوارى في اللحد تحت النثيله

نــخــلي – النـخلي:
منطقة زراعية تقع على طريق دبي الهباب، وهي تابعة إلمارة دبي.

نــد الـثمـام:
مرتفع رملي يقع غرب عود شربو.

نـــد أم الحصــا:
هضبة مرتفعة تقع جنوب مدينة دبي.

نـــد طـروش:
يقع شمال ند أم الحصا مباشرة.
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نزّاع:
نون مائلة وتشديد الزاي، نبات بري ينمو في فصل الشتاء، يتكاثر مع هطول األمطار، وتتغذى 

عليه اإلبل.

نـــزوة – نزوي: 
طـــوي نزوة: تقع في الجهـــة الجنوبية لمنطقة الهبـــاب، في إحدى المـــزارع الموجودة هناك، 
وقـــام صاحب المزرعة بترميم الطـــوي، ولم يعد للماء أثٌر فيها، بنـــاء على الصورة الملتقطة 
للطـــوي بتاريـــخ 2011/9/6م، وتعد من أقدم الطوايـــة في دولة اإلمـــارات، وتقع جنوب طوي 
الهباب ويعود تاريخ حفرها ألكثر من أربعمائة سنة، وقد ذكرها الماجدي بن ظاهر في شعره:

على نـــزوه وماحاز الهباب         ووادي الجرن واسقانا زمـــان.

النسرية:
طوي النســـرية: تقع في الجهة الجنوبية الشـــرقية لرملة سويحان وهي من الطواية القديمة 

والمشهورة بعذوبة مياهها.

نــشال:
الناقة خفيفة اللحم في منطقة الفخذين، وتكون سريعة العدو في السباقات.

نـصـاصـة:
طوي نصاصة: تقع بالقرب من منطقة السمحة بإمارة أبوظبي.

يقول الشاعر سعيد بن علي بن ميزر الرميثي:

 على انصاصه ورمـل الزناد          سويــحان واسقى الـرمل لي حـــذاه 
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نصي:  
نبـــات بـــري تتغـــذى عليه اإلبل والماشـــية، وهـــو من النباتـــات البريـــة التي تظهر أثناء موســـم 

األمطار، وغالًبا ما يظهر في الرمال الصحراوية.

نـــغــال:
تســـمية لنوع من النخيل الذي ينضج في موســـم القيظ، وهـــو أول الرطب الذي يباع ويكون 

سعره مرتفًعا في األيام األولى في السوق.

نـفـتــة:
تسمية تطلق على بيت الدبي والمصنوع من الطين الجاف، وغالًبا ما يبني بيته في األشجار 
وخاصـــة في أشـــجار الحمضيات واألماكـــن المظلمة، ويهاجم الدبي كل مـــن يحاول االقتراب 

من بيته.
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نــقـا النـوى:
منطقة صحراوية مرتفعة تقع بالقرب من وادي شخبوط الذي يقع على طرق العوير.

نــقـا مـويـزة:
منطقة صحراوية تقع في الجهة الجنوبية الغربية لطوي العشوش.

النّّقاع:
طوي الّنّقاع: بتشديد النون والقاف، تقع في منطقة مصفوت القريبة من مدينة حتا.

نـقـرة:
طوي نقرة: تقع في الجهة الشرقية من منطقة سويحان.

نــمـيشي:
نوع من الرطب المرغوب عند أهالي المنطقة.

نــكـدات الـزمــول:
اسم لمنطقة صحراوية تقع في الجهة الشمالية الشرقية.

نـكـدة الـحـبـّاي:
تقع في الجهة الشرقية لمنطقة العوير.
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نـــــوادر: 
نوع من النخل قليل االنتشار يتركز في بعض اإلمارات، وينضج غالًبا في شهر يوليو، وهو من 

األصناف المحببة عند البعض، وغالًبا ما يؤكل رطًبا.

نـــويــلة: 
نوع من النباتات الجبلية التي تنبت على ســـفوح الجبال، ويتميز بثمره، وأوراقه الخشـــنة، وهو 

من النباتات المعمرة التي تكثر في المنطقة الشرقية.

نـسر: 
نـــوع مـــن الطيـــور الجارحـــة ذات المخالب الحـــادة، وتســـتوطن المرتفعـــات الجبليـــة، وخاصة 

الشاهقة، وهي شبه مقيمة، وتقتات على الجيف والطرائد.



حرف

الهاء
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هــال:
هو الهال الذي يستخدم في القهوة العربية وبعض األكالت السكرية.

هــامل:
تسمية تطلق على النخلة التي تحمل ثمر الشيص وال تعطي ثمرا جيداً كامل النضوج.

هــامــور:
تسمية لنوع من األسماك القاعية المشهورة في الخليج العربي.

هـــاويــه:
مصطلـــح يطلق على الشـــخص الذي يقوم ببيع الماء على بيـــوت الفريج، وهو يجول معلقًا 
صفيحتيـــن من الماء بواســـطة حبلين صغيرين تـــم يربط كالهما بطرفي خشـــبة موضوعة 

على كتفه. أما الشخص الذي يبيع الماء على حمار فيقال عنه كندري.
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َهــب رِيــــح:
تطلـــق هذه اللفظة على الرجل الشـــجاع، صاحب النخوة، يســـاعد كل النـــاس ويعرض حياته 

للخطر من أجل المساعدة ونصرة المظلوم.

ِهــبان:
تســـمية لقربـــة ينفخ فيها لتطلـــق أصواتًا موســـيقية يرقص عليهـــا الرجال والنســـاء بحركات 
منتظمة مشـــكلين صفين، وهذا في المناســـبات واألعراس، وهي من الفنون القديمة التي 

جلبت من بعض الدول المجاورة.

هـليــهــلي:
تسمية لنوع من األعشاب التي تستخدم في الطب الشعبي، وهي من األعشاب المشهورة 

عند أهل اإلمارات.

هــردة:
تسمية تطلق على طحينية خلطت بالسمسم والزيت، تستخدم في بعض األكالت المحلية.

هـــد:
تســـمية تقال عند اإلفالت من الشـــيء وكثيراً ما تستخدم كلمة هد عند أهل الغوص، عندما 
ينـــزل الغـــواص إلى القـــاع يقال عنه هد، وفـــي قولهم هد الطيـــر أي أنقض على الفريســـة أو 

الطريدة.

هــدن - هــدان:
مصطلح عامي يستخدمه المزارعون، ويطلق على نضوج الرطب الهامد وتكاثره في موسم 

الجني.

هــزيل - هــزيلة:
تســـميه تقـــال وتطلق على الشـــيء الضعيف، وخاصة على األســـماك غيـــر الصالحة لألكل، 

الضعيفة في غير موسمها، أو على الدابة النحيفة غير القادرة على المشي.

هـــذربان:
تســـمية تطلق على الشـــخص كثيـــر الكالم من دون فائـــدة، ويتدخل في كل مـــا ال يعنية من 

خالل الحديث في المجالس أو التجمعات فيقال عنه )فالن هذربان(.
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هـــريس:
تســـمية تطلق على أكلة شـــعبية مشـــهورة تتكون من حب القمح والطحين واللحم، وتكثر 

في المناسبات السنوية مثل شهر رمضان واألعياد.

هـــوز:
تطلق هذه اللفظة على خرطوم الماء الذي يستخدم في سقي الزروع والحدائق المنزلية.

هــفـة:
مصطلـــح يقال عن الشـــخص غير العاقل أو من يتصرف بغير حكمـــة ودراية ويرتكب أخطاء ال 

إرادية، فيقال عنه )فالن فيه هفة(.

اْهــجــال:
بثبوت األلف وسكون الهاء، صوت من أصوات اإلبل.

الـهـباب أو لـهباب:
طـــوي الهبـــاب: تقـــع منطقة الهباب فـــي الجهـــة الجنوبية إلمارة دبـــي، وتبعد عنهـــا نحو 30 

كيلومتراً، وهي من الطواية القديمة في الدولة، وتشتهر بخصوبة التربة.
يقول الشاعر الماجدي بن ظاهر:   

على نزوه وماحاز الهباب         ووادي الجرن واسقانا زماني 
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هــدهــد:  
طائر مهاجر ومقيم ومنتشـــر بشـــكل كبير، ويعد أحد الطيور الجميلة التي تفضل المتنزهات 

الشجرية، ويقوم ببناء أعشاشه في الحفر الصخرية والثقوب وفي جذوع األشجار.

هـــرش:
يجمـــع على هروش، وهو نبـــات ال يتعدى طوله المتر تقريًبا، وله أوراق طويلة تشـــابه الريحان، 

وأكثر الدواب والمواشي ال ترغب في أكله.

َهـــْرم: 
بفتح الهاء وســـكون الراء والميم، نوع من النباتات الصحراوية التي تتحمل الحرارة الشديدة، 

ويعد الهرم من النباتات المتواجدة طوال السنة.
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هـــرن:
تســـمية تطلق على الصوت الصادر من الســـيارة للتنبيه على شخص أو حيوان ليأخذ حذره أو 

يفسح الطريق للقادم تجاهه. 

هــزع ســعايد:
هزع مشهور يقع في منطقة فلج المعال، وكانت تسكنه مجموعة من البدو.

هــزيز:
تستعمل هذه الكلمة في اللهجة على الشيء الذي يهتز ويرتعش من فعل شيء.

هــزر - هـزرك:
تسمية تطلق على توقع الشيء )فيقال هزرك فالن بيوافق على الشيء المطلوب؟(.

هـشــوش:
الناقة عندما يدر لبنها سريًعا أثناء عملية الحلب.

الهمــل: 
الجمال أو اإلبل التي تترك للمرعى من غير راٍع.

هــور غــنــزول:
يقع هور غنزول في الجهة الشمالية من منطقة الخوانيج.

هـــوش:
يســـتعمل هذا االســـم ويطلق على مجموعـــة من األغنام التي تســـرح في الصبـــاح الباكر مع 

الراعي.
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هـــــيل:  
وتضاف لها أحياًنا ألف والم التعريف فتلفظ الهيل، وهو نوع من الكثبان الرملية المتوسطة 

االرتفاع، وتتحرك باستمرار، وكثيًرا ما تنهار بين مدة وأخرى.

هـــاللـي:
نوع من الرطب الذي يكون آخر األنواع في الثمر. يقول الشاعر محمد المطروشي:

ريت عرش القيظ مفروشه         بالزبد يبري مع اهاللي
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هــاللـي:
تسمية لنوع من األسماك التي تعيش بالقرب من الشعاب المرجانية تتميز بخطوط صفراء 

وهي من األسماك الجميلة ولذيذة الطعم، ولها أسم آخر يقال عنها )أبوعاشون(.

هـــــور:  
األرض المنخفضة التي تحدها التالل الرملية من جميع االتجاهات.

هــولــو:
مصطلـــح يتغنى به البحـــارة في عملهم اليومي وخاصة صيادين األســـماك، عندما يقومون 

بجر الشباك على الشاطئ، أو أثناء التجديف.
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هـــير:
تسمية تطلق على مغاصة اللؤلؤ الذي يكثر فيه المحار.

هـــيار:
تســـمية عامية يســـتخدمها أهل اإلبل، وهو حبل تربـــط به قوائم البعير قدمـــه اليمنى مع يده 

اليسرى.

ِهــيُـور:
تســـمية تطلق على طعام الغداء الذي يتأخر عن موعدة األصلي ويكون قبل العصر، فيقال 

البارحة الغداء كان هيور.

هــيــال:
تســـمية تطلق على شباك الصيد التي ألقيت من السفينة وتركت هائمة مع التيار لفترة من 

ساعة إلى ساعتين ومن ثم ترفع وتجر على ظهر السفينة.

هـــيز:
تسمية تطلق على الشخص الكسول الذي يتكاسل عن عمل شيء وعرف واشتهر بكسله 

الدائم.



حرف

الواو
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وادي ابـلـيـس:
يقع جنوب غرب مدينة دبي.

وادي الــشبك:
يقع قبل منطقة العوير بنحو 3 كيلو مترات.

وادي الــصـفا:
يقع جنوب غرب إمارة دبي.

وادي الــقــرحه:  
واد كبير يقع جنوب شـــرق منطقة الرفيعة، ويكثر فيه شـــجر الغاف والســـمر، وهو من الوديان 

الجميلة خاصة بعد هطول األمطار.

وادي الحــيل:
يقـــع في المنطقة الجبلية شـــمال غرب إمـــارة الفجيرة، وهـــو من الوديان الوعـــرة، وتوجد فيه 

بعض المزارع والقرى.  
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وادي الـمـيّرة:
يقع في قلب مدينة حتا.  

وادي الـمـعـاضـيدة:
يقع شمال منطقة بالغربان في منطقة فلج المعال.

وادي الـمـويـجعـة:
واد مشهور يقع جنوب غدير أبوصفية.

وادي سلــوم:
يقع في الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة الفقع.

وادي سليمان:
يقع في الجهة الشمالية الشرقية لمنطقة بياتة التابعة إلمارة أم القيوين، وهي من المناطق 

البرية.

وادي ســـنابــل:
يقع في الجهة الشمالية الغربية لطوي الفقع، وهو سيح ممتد يحده غرًبا طوي ظليما.

وادي مــديــة:
يقع شمال غرب منطقة أم نهد الصحراوية الواقعة على طريق دبي العين.
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وادي مرة - الـمـــرة:
يقع في الجهة الجنوبية الغربية لمنطقة اللسيلي.

وادي مــسـعـد:
يقع في الجهة الشرقية لسيح الدحل.

وادي وسام:
هـــو واد متفـــرع من ثالثـــة وديان، وهي: وادي حام، ووادي ســـهم المار بمنطقـــة الفرفار، ووادي 

الحيل، وهذه الوديان تشكل واديين آخرين هما: وادي الراس، ووادي السور.

يمر وادي وســـام بمجموعة من النخيل، ومن أشـــهر هذه النخيل مزارع الشـــيخ سعيد بن حمد 
القاســـمي، ونخيل حســـين البيرق وجاسم البيرق، وكذلك نخل زينب على جانب الوادي، ومن 
بداية نخل زينب والمحاذي لها أشـــجار الكلكل حتى المنطقة التي ينقســـم فيها إلى فرعين 

عند نخل يوسف اللوغاني

الفرع الصغير يتجه جنوًبا إلى مقياض قبيلة الزعاب في الدحيات، وينتشـــر في هذه المنطقة 
وبالتحديـــد عنـــد مركـــز الدفـــاع المدنـــي حالًيا، أمـــا الفـــرع الرئيـــس فيتجه شـــرًقا مـــارًا بمنطقة 

)العاقولة( والفصيل إلى البحر.

وجــــناء:
تسمية لنوع من النوق التي يكون شكلها ضخًما.

وادي ســـنــا:
اســـم لواد يقع في الجهة الشـــمالية الغربية لمدينة دبا، ويتميز هـــذا الوادي  بوعورته، وتوجد 

فيه بعض المزارع.

وارش:
تســـمية تطلق على الجدار الذي يبنى حاجزاً على سطح البيت، ويتميز بعدة أشكال تتميز بها 

البيوت.

وارم – وريم:
تســـمية تطلـــق علـــى الشـــي الـــوارم وخاصة علـــى الشـــخص الغضبان من شـــيئ وقـــال أحد 

الشعراء:
وال الباجي ويــــــم حلو المتن في الغاية 

يتبخص في الحريم مــحد أنا شـــــراتي 
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وحـوش ـ لوحوش:  
طـــوي الوحوش، وينطق لوحوش: وهي من الطوايـــة القديمة، وال يعرف من قام بحفرها، إال 
أن الروايات تتفق على أن الشـــيخ ســـلطان بن مجرن قام بترميمها، وتبعد طوي لوحوش عن 

العوير نحو 6 كيلو مترات، ومن ثم عمل لها ترميم جديد من قبل السيد عبداهلل بالهلي.

ُوَحـــرَة:
تسمية تطلق على نوع من الزواحف الصحراوية وهناك اسم آخر يطلق على نوع من األسماك 

التي تعيش في المناطق الرملية الساحلية وتتميز بشوكة حادة.

وخــيفــة:  
كيس صغير بحجم الكفين يصنع من خوص النخل، ويوضع فيه الرطب.
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وذم:
خيوط تربط الدلو بالعرقاة، وهي خشـــبة مصلبة تكون على فوهة الدلو، وفيها يربط الرشـــا، 

وتكون في العادة من الحبال القوية.

وشــاح:
منطقة زراعية تشـــتهر بزراعة النخيل، وهي من المناطق التـــي تفصل بين الجبال والمنطقة 

الرملية، وتقع شرق شمال منطقة )طوي حمدة(، وتبعد عنها نحو 5 كيلو مترات تقريًبا.

وضـيحي:
من فصيلة المها، ويتميز بلونه األبيض ناصع البياض، وبقرنين كبيرين. 

وعـــب:  
منطقة مســـطحة الشـــكل ومخصصة لزراعـــة الحب )الحنطـــة(، وتتم زراعـــة المحصول عادة 
في فصل الشـــتاء بعد تســـاقط األمطـــار، وتجنى ثماره في فصل الخريـــف، وتوضع هذه الثمار 
في الينور على شـــكل أكوام، ثم يتجمع أهالي المنطقة على دق الحب وتســـمى )الفزعة(، 
ويكـــون الـــدق بواســـطة عصـــا كبيرة مأخـــوذة من أشـــجار الســـدر أو القـــرط، وهذا النـــوع يمتاز 
بالصالبـــة والقوة؛ لتســـاعد على فصل الحبوب من الســـنابل، وأحياًنا يســـتخدم الفرد الواحد 
عصيين إلنجاز العمل بدقة وبشـــكل أسرع، والوعب هو حقل يزرع فيه أهل الجبل الحب والبر؛ 

ليعينهم على تدبر معيشتهم.

أما حديقة المنزل في الجبل فتســـمى )المفسل(، وفيها أنواع متعددة من األشجار والنباتات، 
مثل: النخيل، والتين، والســـدر، والسقب، وتعيش هذه األشـــجار طوياًل دون الحاجة إلى الكثير 

من مياه الري.
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وكــــر:  
قائـــم مخروطـــي الشـــكل مصنـــوع من الخشـــب، له قاعدة مســـطحة مـــن األعلـــى، ومغطاة 
بقطعة من الســـجاد أو الخام السميك يقف عليها الصقر، وفي أسفله قضيب من الحديد له 
رأس مدبـــب يضرب في األرض كلما أريد وضع الصقر عليه خالل أوقات الراحة في المســـاء، فال 

يستطيع الصقر اقتالعه، فهو ثقيل بحيث ال يستطيع حمله.

وكـــري– وچـــري:
طائـــر من الجوارح مـــن فصيلة الحـــرار، ويعد أكثرها شـــيوًعا، وهو بأحجـــام مختلفة وخصائص 
متفاوتة فيما بينها، فمنه الجيد ومنه الرديء، وهو الصقر الشعبي واألكثر انتشارًا بين العامة 
مـــن الناس، وربمـــا كانت أثمانه المناســـبة ووفرتـــه مبـــررًا القتنائه من قبل الهواة متوســـطي 

الحال، والذين تتوفر لديهم الرغبة في العناية بالصقور وتدريبها.
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وي هياسة:  
أداه تستخدم في حرث األرض الزراعية في الماضي.

الــويّــايـة:
بتشديد الياء األولى وتخفيف الياء الثانية، وهي منطقة جبلية تقع في الجزء الجنوبي إلمارة 
دبـــي، وقريًبا من الحدود مع ســـلطنة عمان، وتوجد منطقة أخرى فـــي إمارة أم القيوين تحمل 

اسم الوياية.

واش:
نـــوع مـــن الطيور الجارحة التـــي تعيش في الصحـــراء، وبالقرب مـــن الواحات المائيـــة، ويتميز 

بلونه البني الفاتح، وينشط في فصل الربيع، وهو من الطيور المهاجرة.

وم:  
منطقـــة جبليـــة تابعة إلمـــارة الفجيـــرة، وتوجد بها مســـاكن قديمـــة وبيوت بنيت مـــن الطين 

والحجارة الجبلية، وتعتبر في الوقت الحاضر محمية تراثية.
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وادي طوي تاهــل: 
واد مشهور يقع بالقرب من طوي تاهل، وهو من المناطق الجميلة.

ورع:  
نوع من األشجار الكبيرة التي تنبت في المناطق الجبلية، ويستخدم كعلف لبعض الحيوانات، 

ويتميز بزهرة بارزة للعيان، ويكثر في الوديان الجبلية.

ورقة شجرة السلم:  
صورة لورقة شجرة السلم التي تعيش في سيح السلم، وهي شجرة قريبة من شجرة الغاف، 

وتكثر هذه الشجرة في سيح السلم.

وچـــا:
تسمية تطلق على الرباط الذي يشد به رأس قربة الماء.
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ِوَدچ:
تســـمية تطلـــق على مادة شـــحمية تصنـــع من شـــحوم الخرفان وتســـتخدم كطالء الســـفن 

وبعض المراكب الخشبية بعد خلطها بمادة جيرية.

َوْدرة:
تسمية تطلق على جزء من أجزاء السفينة، وهو مصطلح يستخدمه صناع السفن.

َوِجـــيد:
مصطلح يطلق على نوع من الخشب الذي يستخدم في اشعال النار.

َورْس:
تســـمية لنوع مـــن المســـاحيق العطريـــة ذات رائحة عطريـــة، يتميـــز بلونه األصفر، تســـتخدمه 

النساء للزينة، ويستخدم في صبغ مالبس الرجال.

وز:
تســـمية لنـــوع من األســـماك الســـامة تعيـــش في قـــاع البحر، كانـــت تهاجم غواصـــي اللؤلؤ 

وتشكل خطراً كبيراً عليهم.

وزار – أزار:
تسمية لقطعة من القماش يلفها الرجل حول وسطه، وخاصة أثناء القيام بعمل.
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ورور:
تطلق هذه اللفظة على آلة تشـــبه المســـدس الكبير، تســـتخدم في تكســـير الصخور الكبيرة 

والخرسانه األسمنتية القوية.

وشــار:
تسمية تطلق على السفينة الجديدة التي تم بناؤها وهي على أستعداد للنزول إلى البحر.

ِوِشــب:
تســـتعمل هذه اللفظـــة للداللة على الســـعة والضخامـــة وخاصة يطلق علـــى الثمر الكامل 

النمو والكبير الحجم.

 وكَــيشي:
تســـمية تطلق على نوع من فصيلة جرذان الصحراء، تنشـــط في المســـاء للبحث عن األكل، 

تتميز بذنبها الطويل وتتخذ الجحور بيوتًا لها.

ْولـــيد:
تســـمية تطلق على الفتى الصغير الذي لم يتجاوز ســـنتة الثالثة عشـــرة، يقوم بعمل خفيف 

على ظهر السفينة مثل فتح المحار وغيره.

وِنــي:
مصطلح يطلق على الشخص الذي يكثر من الشكاوى والحجج.

َوَهـــي:
تسمية تطلق على شدة الحر والهواء الجاف.



حرف

الياء
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يــاهــوم:
تسمية لنوع من الرياح المحلية تنشط في فصل الشتاء.

يـاْبـَـية:
تسمية تطلق على حوض يبنى من الطين بجانب بئر الماء تشرب منه اإلبل واألغنام وغيرها 

من الحيوانات.

يارُوف:
تسمية تطلق على شبكة صيد سمك وخاصة سمكة النيسر التي تنشط في فصل الصيف.

يــازرة:
تســـمية تطلـــق على آلـــه ثابتة تتكون مـــن جذوع النخـــل ودلو كبيـــر مربوط بحبل يجـــره الثور 
الســـتخراج المـــاء مـــن البئر وصبـــه في حـــوض تتوزع الميـــاه من خاللـــه على المزرعـــة، ويقوم 

شخص بتوجية الثور في الحركة وجر دلو الماء.
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يـازِي – يازِين:
مصطلح يطلق على بحارة السفينة وهو أن عدد البحارة مكتمل للرحلة.

ياس:
تسمية لنوع من الشجر ثمره مر ويشبه ورقة الحناء، وتستخدمه النساء للزينة.

يَاعــدة:
الياعدة أنثى الخروف.

يــبري:
اســـم لنوع من الرطب ينضج في آخر موســـم الثمار ينشـــط ويطيب في المناطق الســـاحلية 

شديدة الرطوبة، يتميز بلونه األصفر الفاتح وله مذاق لذيذ.

يـحــلــة:
تســـمية لنـــوع من األواني الفخارية الني تســـتخدم لحفـــظ الماء فيها أو جلبـــه من مكان إلى 

مكان آخر، ولها عدة أشكال.
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يـعـدة أو أيــعــدة:
تســـمية لنوع من النباتات الجبلية تنشـــط بالظهور بعد ســـقوط األمطار الموســـمية بشـــهر 

تقريبًا، وتستخدم في عالج بعض األمراض الباطنية وهي من األعشاب المفيدة.

ياثُــوم:
تطلق على الكابوس، الذي يزعج الشخص النائم.

يـاُفـــر:
تســـمية تطلق على الحصـــان الصغير الذي فصل عـــن أمه وربما تختلف التســـمية في بعض 

مناطق الدولة.
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يالــس:
اسم لنوع من أنواع اللؤلؤ الذي له قاعدة جالس عليها.

يـاُمــور:
تســـمية تطلـــق على الخشـــبة المثقوبة في رأس دقل الســـفينة المركبة فيـــه تمر من خاللها 

حبال الشراع.

يــامــود:
مصطلح بحري يطلق على مجموعة كبيرة من األسماك تسير بالقرب من سطح البحر محدثة 

حركة تتميز بها عن غيرها من األسماك وخاصة أسماك القباب والتبان والصدا.

يَـــٍري:
تسمية لنوع من األســـماك السامة التي تعيش على شكل مجموعات تتخذ األماكن القذرة 

مسكنًا لها، تتميز بشوكة حادة في أعلى ظهرها.

يــْرز:
تســـمية لنوع من العصي الغليظة توجد في طرفها قطعة من النحاس أو الفضة أو الحديد 
على شـــكل فأس يحملها الرجال من قبيلة الشـــحوح الذين يعيشـــون فـــي المناطق الجبلية 

واشتهروا باليرز.
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يــراْب:

تسمية لسلة سعفية متوسطة الحجم تستخدم لحفظ التمر في نهاية الموسم.

ِيـــرِيـــدة:
تسمية تطلق على سعف النخلة الذي جرد وتم تنظيفه من الخوص ويكون جاهزاً لألستعمال 

لصناعة العريش.
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يـــدع:
تسمية تطلق على جذع النخلة.

يــطـلع:
مصطلح عامي يستخدمة القناصون، وهو عندما يرى الصقر الطريدة يبدأ   بتحريك رئسه إلى 

األعلى واالسفل أستعداداً للطيران واألنقضاض عليها.

يـاْنـَحــة:
تطلق على شجرة تنبت في الصحراء، تتميز بجوانح لها.

يـالـوج:
تســـمية تطلـــق على وعاء التمـــر، يكون أكبر من كلـــة التمر وأصغر من اليـــراب، ومصنوع من 

خوص النخل.

يَـاهـــِي:
تسمية لنوع من الرياح المحلية التي تهب من جهة نجم الياه، وتنشط في فصل الشتاء.
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يـبـارة:
تســـمية تطلـــق علـــى عيدان تجبـــر بها العظـــام المكســـورة بخلطة مواد عشـــبية من الســـدر 

والعنزروت.

ِيـْتـَحـفى:
يستعمل هذا الفعل للداللة على الترحيب الكثير بشخص عزيز وغال وله احترام عند الناس.

يـتحـرطم:
يســـتعمل هذا الفعل عن شـــخص يتكلم وهو في شـــدة الغضب، أو عنف على مجموعة ما 

في قولهم: )فالن يانا يتحرطم علينا(.

يــزاف:
هو الشـــخص الذي يقوم بالمناداة على السمك المعروض في ساحة سوق السمك ويحدد 

سعره حتى تتم المزايدة عليه من قبل التجار.

يــوان:
تســـمية لقطعـــة خشـــبية علـــى شـــكل كأس كبيـــرة الحجم تســـتخدم لطحـــن الحـــب )دق الحب( 
تستخدم عصي غليظة في طحن الحب بالضرب داخل اليوان بعد أن تمأل بالحب، وغالبًا ما كانت 
تســـتخدم هذه في البيوت الكبيرة مثل بيوت الشـــيوخ والتجـــار، وكان يجلب اليوان من إحدى 

الدول االفريقية.
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يمل العوعو:
تســـمية لنجمة البحر من الحجم الكبير الذي كان يحضره الغواص معه بعد الرجوع من رحلة 

الغوص كهدية لولده بعد أن يملح ويجف على شكل جمل يلعب به األوالد.
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مـؤلف الكتاب:

جمعة بن خليفة أحمد بن ثالث الحميري، نشأ وترعرع في إمارة دبي التي تفخر 
رائعة، ليغدو  بشواطئها الساحرة، فألهمه عشق البحر وما يزخر به من كنوز 
ناشطًا ومؤلفًا معروفًا في مجاالت الغوص واللؤلؤ والتراث البحري والشؤون 
لوزارة التربية والتعليم، والتي  البيئية، ورغم تفانيه في عمله بالسلك اإلداري 
ناهزت 21 عامًا، إال أن شغفه بالبيئة التي عاش فيها بقي همه الدائم، ويبرز ذلك 
من خالل عضويته في عدد من الجمعيات مثل المحميات البحرية في المنطقة 
الشرقية) دبا الفجيرة(، وفريق الغوص التابع لشركة نفط الكويت، عالوة على 
عضوية منذ عام  1995م في جمعية اإلمارات للغوص، والتي يشغل حاليًا فيها 

منصب مدير المشاريع التراثية. 
شهادة  يمارس السيد جمعة رياضة الغوص منذ عام 1991، وقد حصل على 
غواص منقذ عام 1995 ، وقد أهلته خبرته في الميدان لترأس فريق الغوص التابع 
لجمعية اإلمارات للغوص في مهرجان دبي للتسوق لمدة 7 سنوات، ويصبح 
محاضراً في الغوص واللؤلؤ، وناشطًا بيئيًا في الحمالت البحرية، حتى أنه أصبح 
محلاًل لسباقات السفن الشراعية لقناة دبي الرياضية، ومقدمًا لبرامج تراثية في 
القنوات الفضائية،  ولم يكتف السيد جمعة بممارسة الغوص، ولكن عشقه 
للعوالم البحرية، دفعه إلى التخصص واالحتراف في التصوير تحت الماء، فقد 
حصل على شهادات متخصصة في تصوير الفيديو والصور الثابتة تحت الماء.

والمؤلف من محبي العمل التطوعي فقد كانت له مشاركات في حملة 
كل  تسونامي في تايالند عام 2006 م، وفي إنشاء المحميات البحرية في 
على  من دولة الكويت وإمارة الفجيرة، عالوة على إنشاء المعارض التراثية 
مسيرته  مستوى المدارس والدوائر المحلية، وقد أهلته أعمالة للحصول خالل 
على 220 شهادة تقدير من عدد من الجهات الحكومية، كما تم اختياره في عام 
2011 كمستشار للهوية الوطنية في مركز االحصاء التابع لحكومة دبي وتم 

الحصول على جائزة سلطان العويس لإلبداع المركز األول على مستوى الدولة 
بكتاب موسوعة اإلمارات البحرية.

وقد صدر للمؤلف حتى اآلن:
1- الغوص واللؤلؤ في دولة اإلمارات العربية المتحدة - 2006م.

2- خارطة مغاصات اللؤلؤ في دولة اإلمارات العربية المتحدة - 2006م.

3- معجم المصطلحات البحرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة - 2009م.

4- رجال الغوص واللؤلؤ - 2009م.
5- األسماك والحياة البحرية - 2010م.

6- رحلة الغوص واللؤلؤ )الجزء الثاني( - 2011م.
7- موسوعة اإلمارات البحرية - 2012م.

8- موسوعة اإلمارات البرية )الجزء األول( - 2013م.
9- موسوعة اإلمارات البرية )الجزء الثاني( - 2014م.

10- دبي واللؤلؤ )الجزء األول( - 2015م.

bin.thaleth@hotmail.com :يمكن التواصل مع المؤلف عبر البريد اإللكتروني
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18 إبره جولة: 
18 أكوار: 
18 اإلبل المجاهيم: 
18 أبو الطحين: 
19 أبو صيحه: 
19 أثبه: 
19 أثل: 
19 أحشفة: 
19 أخيضر: 
20 أَرَا: 
20 أرطا: 
21 أرزيز: 
21 أََسْل: 
21 أرنب: 
22 أسماء أصوات اإلبل: 
22 البصيرة:  
22 أثب: 
22 أبوالعليق: 
22 الحمامة الصماء )ضاضو(: 
22 الحبية: 
22 العبيلي: 
23 أبوجعل – أبويعالة:  
23 أفعى: 
23 الرفيعة: 
24 القبيسات: 
24 الـسـويدا: 
24 العصم: 
25 أبوالعفين: 
25 الحرارة: 
26 الغبرة: 
26 الغمير:   
26 المــسك: 
27 اْشخـَرَه: 
27 أشــعب: 
27 أعــواد الـمـناصــير: 
27 أم أربع وأربعـــين:  
27 أم أرقــــبة:   
27 أم الــحـباب: 
27 أم الــــروب: 
28 أم السميم ـ أم السموم: 
28 أم الطين: 
28 أم الفـيـش: 
28 أم تــــاج:  
28 أم حرفــين: 
28 أم حــيش: 
28 أم خـــمس:   
28 أم دري: 
28  أم دكــــي: 
29 أم رشـــاد: 
29 أم عـــشر: 
29 أم فـــتيـلة: 
29 أم فـــريــج: 
29 أم قــمعــة: 
29 أم كـــنـت: 

30 أم نــهــد: 
30 أمــبــو بالـحـصا: 
30 الــعــطنـة: 
30 الـعــطين: 
30 أم ويه أبيض: 
31 الـحــلوة: 
31 الـحصن الـشرقي: 
32 الـسـامان: 
32 الــنـخـره: 
32 الــســلـول: 
33 أْمـــكــورنــة: 
33 الـعـقــيلة: 
33 الــعــلـم: 
33 أعـــنزة: 
33 أم قرقاع:  
33 أنوان: 
34 أحــفــرة:  
34 أرخــمـــة: 
35 الـحـفـرة: 
35 الـــبــاح: 
35 الــيـاليس: 
35 الـصـرمـة: 
36 الــيروف: 
36 الــبـثنـة: 
36 الـفريد: 
37 الـيـفر: 
37 السرحة: 
37 الّسـْريه: 
37 الفقع: 
37 الـسعـدية: 
الــيـمـا:  38	
38 أم دويــس: 
38 أم رخيش: 
38 أم الصبيان: 
38 أضــفــرة: 
39 امكـطن أو مقطن: 
39 أنكفـظ أو انـقـفـظ: 
39 إيــالل: 
39 الـمونتــاز: 
39 الـمـويـجـعـة: 
39 الـمـويــهـات: 
39 الـــــميَْز:  
40 الملـحــة: 
40 الـمـداوير: 
40 المغاتـير:  
40 المرّة:  
41 الـمـرمـوم: 
41 أمـــبردة: 
44 بادلة:  
44 بارظ: 
44 بالدي: 
44 بالدسيس: 
44 بكشة: 
44 بــديدة: 

الفهرس
	45 بـرنـوص: 
45 بــشت: 
45 برمة: 
46 بـرصـيص أو حريص: 
46 بريو: 
46 بزّ: 
46 بسرة: 
46 بطان: 
46 بطانة: 
47 بوحمير: 
47 بو: 
47 بــوطيرة: 
47 بوالغانيم: 
47 بــوصي: 
47 بــوفــتـيلة: 
47 بارح: 
48 بَـــارِك: 
48 بـارجــيل: 
48 بــاز:  
49 بــاعـــيل: 
49 بـحـث والجمع بحوث: 
49 بــحـوث الجــريــنة: 
49 بــحـوث الــرويــة: 
49 بــحــوث بن دري: 
49 بــحــوث يـباره: 
49 بـحـوث:  
50 بـجـــلي: 
50 بــدحــة: 
50 بــدايع ابن مـعــصم: 
50 بــدع المـغـني: 
51 بــدع أم مــويــلح: 
51 بـدع بالهلي: 
51 بــدع ابن بــرقــع: 
51 بــدع ابن غــنــام: 
51 بـــدع بوعـمـيم: 
51 بـدع حّصة: 
51 بــدع حمـــدان: 
51 بــدع سعيد: 
51 بـــدع سيف: 
51 بــدع مـطـر: 
52  الـبـدعات: 
52 بــدود: 
52 بــديرات مـــرغـم: 
52 بديرة: 
52 بـــديرة – بداير:  
52 بديع أو لـبديع: 
53 بــراق: 
53 بـــرقا اللــيان: 
53 بـــرقا ثــمـــود: 
53 بـــرج الــنـجــدي: 
53 بــرج طــالع: 
54 بــــرحـــي:  
54 بــردي: 
54 برقــع:  
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55 بـــري – برج: 
55 بـــري بــخـّـوت: 
56 بــصـل مي: 
56 بــشاع: 
56 بـشـتخـتة: 
56 بــقـل لــوذة: 
56 بـــونــفـــخ – عباد الشمس: 
57 بــــري )برج( ضــاية: 
57 بـــري الجـزيرة الـحمـراء: 
57 بـــري حـليس: 
57 بـــري خـت: 
57 بـــري شــمـل: 
58 بـري مـديـقـوه: 
58 بــــريــم: 
59 الـبرير: 
59 بسبيس: 
59 البسـتان: 
59 بـصـوه: 
59 بصيلو: 
59 بــطـن الــحـمـراء: 
59 بــطـن الــرمــاق: 
59 بـطـين السلمة: 
59 بـــعــير: 
59 بــقــل بوخـمـوس: 
59 بكــــره: 
60 بلخـبيـص: 
60 بلعـــيس: 
60 بـليـشة: 
60 بـلـــسم:  
61 بن َشنّة:  
61 بن غـباش: 
61 بـــنــج:  
61 بنات هملول: 
61 بنت لبون: 
61 بو الحصين أو الحصني: 
62 بو الزبـــد ـ أم الزبـد: 
62 بو بثن: 
62 بـصـيالت: 
62 بوبصـــالة: 
62 بــوحـــقـب: 
63 بو بشير أو بالبشير: 
63 بوش: 
64 بــوسـليح: 
64 بــوعـلـعال: 
64 بــُوم: 
65 بــومـة: 
65 بـومـه: 
65 بومـــراده: 
66 بومريخة وبلحـويذ: 
66 بــــومـعــان:  
66 بـنـت الـمـطر:  
67 بـوهـرمة: 
67 بـيـت الــغــنم )زريبــة(: 
67 بــيت الــقـفـل:  

67 بـيت الــرحى: 
68 بـــيــاتـة:  
68 بــيــــدار:  
68 بـيشك – بيشق: 
69 بــــذوار: 
69 بــلــولــة: 
72 تــبالغــة: 
72 تـــاهــل:  
72 تْبع:  
72 تــحــبوا: 
72 تــــدرز: 
72 ترچــيبة: 
73 تْركي:  
73 تــريك: 
73 تـشـولـيب: 
73 تـطـروقـة: 
73 تـغـرودة: 
73 ِتَفـــْك: 
74 تـــمــر:  
74 تــل الـزعـفران: 
74 تــل بــاش: 
74 تـل طـالب: 
74 تـــلـــواح: 
75 ـِـَكْه:   تنـ

 75 تين جــبلي:  
75 تـــاوه: 
78 ثـعـــلب:  
 78 ثمام ـ اْثَمام:  
78 رْ:   ثــَـوَّ
79 ثــَــيِّل:  

 79 ثــقــبـة: 
 80 ثــمــرة الــحــبن: 
 81 ثـمرة الـعــريا: 
84 جــاعــد: 
84 جــدر: 
84 جافـلة:  
84 جـانـحة أو يانحة: 
85 جـبل عـلي: 
85 جـبل عـمـر: 
85 جـــــت: 
85 جـــرن: 
85 جــرية: 
85 جــرير: 
85 جــز )أثـل(: 
85 جــزعـات بن رحمة: 
85 الجزعان: 
85 جــزعـة بن تـعـبـه: 
86 جـــرنــاس: 
87 جش الـرملـي:  
87 جش حبش: 
88 جش ربيع: 
88 جـــش سويــح: 
88 جـــش نـغــال: 
88 جــفـير:  

89 جـــالبــة:  
89 جـــالف: 

 90 جـلـد الحــبال: 
90 الــجـمــة: 
90 جـمـل أو يـمل الـعـقرب: 
90 جـويرع: 
91 جــبل أم الـنـسور: 
91 جـبل الــحــّدة: 
91 جـي ون: 
94 حابــوط: 

 94 حـابـول: 
94 حــايل: 
94 حـــايوس: 
95 حــبل كــْنــبار: 
95 حــباره: 
95 حـــب: 
96 حـــبابـــة: 
96 حـــبن:  
97 حـبيــبو:  
97 حــشـف: 
97 حـــدب غــانـم: 
97 حــقــانــة: 
98 حــدبـة الـخـروس: 
98 حــدبــة الـخــزنــة: 
98 حــدبــة وادي الصفا: 
98 حــدمــدم: 
98 حــذراْف: 
98 حــــر:  
99 حربث: 
99 حــربيــة: 
99 حرشا: 
99 حرمل:  
99 حـــرِّيق:  
99 حـــصــن الجــزيـرة: 
99 حـصن الشارقة: 
100 حـــصن الــغـيــل:  
100 حـــصــن المـــزرع: 
100 حـصن المـعــال: 
100 حــصن بالحسن: 
101 حـصن فــلي:  
101 حصن كـلباء )القلعة(: 
101 حـــصــن نـصـلـة: 
101 حـضـار:  
102 حـضارة: 
102 حـضـروم: 

 102 ـْـــطبة:   حـطبة ـ اح
102 حــفــانــة: 
102 حـفــير:  
103 حــَـقان: 
103 حــقـة وتلفـظ )حجة(: 
103 الــحـقـف: 
103 حـكـمة - حـــچــمـة 
103 حـــلف:  
103  حـلوج - حـلوق: 
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104 حــليـبة الــحـمـام: 
104 حـــلـمــة:  
105 حـــلـبان:  
105 حــمــاري: 
105 حــمــاض الـجـبل:  
106 حــماطــة: 
106 حــمـد: 
106 حـمـدة: 
106 حــمـــري: 
106 حــمـيــض:  
107  حــنــضـد:  
107 حـنايا: 
107 حــنـدول: 
108 حـنظـل – حنظلة: 
108 حــنــظل الــجــبل:  
109 حـَــْنك:  
109 حــنــين: 
109 حـــوار: 
110 اء:   حــُـــوَّ
110 الــحــويّـة: 
110 حـــياني:  
110 حــاسـوم: 
111 حــاسر: 
111 حـتحات: 
111 حــبايــة: 
111 حــدر: 
111 حــرز: 
112 حــداد: 
112 حـصير: 
113 حــظيرة: 
113 حــظــرة: 
113 حــل: 
113 حــلول: 
113 حـــال: 
113 حـمارة الـقايــلة: 
114 حــمــو: 
114 حـنـتر أو مـحنـتر: 
114 حــلبس: 
114 حــنــا: 
114 حــنزاب: 
115 حـنيش: 
115 حـوحاو أو محوحو: 
115 حـــوي: 
115 حــياطــة: 
115 حــيل – والجمع حـيول: 
115 حـيـسة: 
115 ِحــيفــة: 
115 حـــيزة: 
115 حــيامــة: 
118 خــاز بــاز: 
118 خـاشـوكة: 
118 خـطار أو خاطر: 
118 خـــبط: 
119 خـايــع:   

119 خــبّـيز:  
119 خـبارة : 
119 خــباط: 
119 خــبب: 
119 خــبي المــطاوعـــة: 
120 خـرايـج أم بــيات: 
120 َخـرَْب:   
120 خـَـْرْس:  
120 خــرعــوب:   
120 خـَـرََف – يـخـرف: 
120 خـرّمـان:   
121 خـَـِري: 
121 خــريجـة رشــيد: 
121 خــريـمة بـوسالم: 
121 خـــريـمة رويــشد: 
121 على خـــــزز: 
121 َخــْزنة: 
121 خـزيز: 
121 خــزّيمة: 

 121 خــزامـــزم:  
121 خشكارة: 
122 خـشاش:  
122 خــصاب:  
123 خـصـف:  
123 الــخــصـوب: 
123 خـصـيم: 
123 خـّصـــين:  

 124 خـضرمة:  
124 خـضيرة: 
124 خـضيري: 
124 خـض اللبــن: 
125 ـْـطام:   خــطام ـ اْخ
125 خــــف: 
126 خــفــرة: 

 126 خــفــي:  
126 خــــالص:  
127 خـُــــلُْو: 
127 خــمــرية: 

  127 خـناصير: 
127 خـنـاكـة )خـناقـة(: 
127 ـْـيَر:  ـِــن خـ
127 خـنـيزي:  
128 الـخــوانـيج: 
128 خــوص أو خــوصـة:  
128 خــويردان: 
129 خـيّـسة:  
129 خــيــس: 
129 خــامــر: 
129 خــبانــة: 
130 خــدار: 
130 َخــــرَب: 
130 ْخــــراَطــة: 
130 خـــرجــية: 
130 خــراز: 

131 خــريز: 
131 خــريجـة: 
132 خـــزام: 
132 َخـــــط: 
132 خــطاف رفـــاي: 
132 خطيفة: 
133 خـــالل: 
133 ِخــِمـْيـل: 
133 خــنــدريس وحولي: 
134 ِخـْنـَفـروش: 
134 خــنــصر: 
134 خــيــشة: 
135 خـــيدة: 
135 خــيمـة مـحـيبة: 
138 داب: 
138 داثــــر: 
138 داحـــول: 
 138 دامــــوچ: 
138 دبـــــچ: 
138 دبـشة: 
138 دبـــوة: 
138 دچـــــة: 
138 درس: 
139 ِدرْفانَة - مريحانة – ميرحانة: 
139 دروازة: 
139 دريـــة- دحروي: 
139 دريــشة: 
140 داس:  
140 داحـــوس:  
141 دب: 
141 دخناـ اْدخــنا: 
141 دراويــزا: 
141 دســت:  
142 دفـــرة: 

 142 دلــو اليازرة: 
142 دلي أو الدالي: 
142 دمــيـة الــخــادم: 
142 دمــية مـسيطيح: 
142 ديــسر:   
143 ديــــس: 
143 دعــلـــي: 
143 دهــينــة:  
144 ديــدمــان: 
144 دعــاثير: 
144 دعـــن: 
145 دغـــر – داغـــر: 
145 دغـــش: 
145 دلـــة: 
146 دلــة أم صـمــامــة: 
146 دوشــك: 
147 ُدْوالب: 
147 دوري بوســبع: 
147 دوري الهريس: 
149 دوري بوطيور: 
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148 دوري: 
149 دنـــبل: 
152 ذاري: 
152 َذرَا: 
152 ذانـــون: 
153 ِذرْب: 
153 ذعـــذاع: 
153 َذلُـــْول: 
153 ذرة: 
153 ذبـــاح: 
153 الـــذود: 
153 َذنـــان: 
153 ًذل: 
156 راحــــــلة: 
156 راشد الغـربية:  
156 راشد الشرقية:  
157 ربــج: 
157 ربــل: 
157 رجـاس: 
157 رجـيـبة ثــمــود: 
157 رحـــا:  
157 الرحمانية: 
158 الـرحـيات: 
158 رخــمــة: 
158 رّخــيمـــه:  
158 رزم الـحـمـرا: 
158 رزم يـــبارة: 
158 رزم: 
159 رزوم مـسـكـونـة: 
159 رزيـــز:  
159 رشــا: 
159 رصـــاغ: 
160 رعــــل :  
160 رعـــلــة: 
161 رغــــاء: 
161 رفــــوك: 
161 رقــعـــة بـوضـفيرة: 
161 رقـعــة مـشـجر: 
161 رْقـــوم ـ ارقوم: 
161 رقــيـما: 
161 رقـــيلي: 
162 ركــض أو ربعــان: 
162 ركـــنــة: 
162 رمـــاح: 
162 رَْمـــْث:  
163 رمــث البحر:  
163  ركـــوس: 
163 رجـــل الــحرباء – درمــق: 
164 رجـــة:  
164 رمـــرام:  
165 رمــلـة الـبـحــوث: 
165 رمــلـة الـخــضر: 
165 رمـلـة الـقـحـط: 
165 رمــلـة شـــربـو: 

165 الـرميرم: 
165 رويــان: 
165 الــرويـجـي: 
165 رويحانة: 
165 الـرويــدات: 
166 رابـــية: 
166 راس: 
166 راْعـــِبي: 
167 رادو: 
167 راْعـــدة: 
167 رَْحــمـاِنــي: 
167 رداع – ردع: 
167 رِْســــالن: 
168 رِشــاد: 
168 رِصـــاغ: 
169 رضـــاخ: 
169 رهـــام: 
169 رُْوَشـــن: 
169 روشــنـة:  
172 زامـــلة: 
172 زَبـــوت: 
172 زَرْبُــــول: 
172 زِرِْيبــــة: 
172 زَْورة: 
173 ـْــتُــون:  زِي
173 زفـــانــة: 
174 زامــة: 
175 زاهـــدي:  
175 زبــــيـدي:  
176 زرب: 
176 زرفـــل: 
176 زريــة: 
176 زرعـــي:  
176 زغـنيب: 
177 زقــب: 
177 زلزلة: 
177 زهرة األرطا:  
178 زهـــرة الـمــشـموم:  
178 زهـــرة الــدقــابيس:  
179 زهــرة األْشَخرَه : 
179 زهـــرة الــحـمــاض : 
180 زهـــرة الـمـخـيسة:  
180 زهـــرة الـعـشرج:  
181 زهة أبـوالـعفين:  
 181 زهــرة الــســلم:  
181 زهـــرة الــغــريرا:  
182 زهــــرة الــغــويف:  
182 زهـــرة الــيـعـاضـــيد:  
182 زهـــرة اآلرا:  
183 زهـــرة الرمرام:  
186 ســـاحــة: 
186 ِسـْحــناة: 
186 ِســـدرة: 
186 َســْريــَحـة: 

186 ِســِعــن: 
187 ِســـفافـه: 
187 ســف: 
188 سـاتر:  
188 الـسـاد: 
188 الـسـاروق: 
188 ســبلة: 
188 سبوق: 
189 سحابة:  
189 ســجــنـي:  
189 سر الجمل: 
190 ســـرب: 
190 السربو: 
190 سد حتا:  
190 سقــب:   
191 سالما : 
191 ســال:  
191 ســـلطانة:  
192 سلم:  
192 ســـديـريـاة: 
192 سـل لـخـم:   
193 سـلي:  
193 ســليـماني: 
193 سـّمـان: 
193 سّمان: 
193 سـمحـان:  
194 ســمرة المــري: 
194 ســملع: 
194 سنام :  
194 سـنـجـاري: 
195 سنيبــلو:  
195 سهيلة: 
195 سهيلة: 
195 سوق اإلبل في العين: 
195 ســّكــري:  
196 ســماور: 
196 سـمـرة:  
197 سـيح الـبـحـوث: 
197 سـيح الــرمــرام: 
197 سـيح الـصـاخـوب: 
197 سيــــح المــلعــب: 
197 سيح المــيــدر: 
197 ســيح الـنـخرة: 
197 سيـح الـوكـرة: 
197 سـيح أم يــاهــا: 
197 سيـح بـرقـا اللـيان: 
197 سـيح بـوركـبة: 
198 سيح بياتة: 
198 ســيح حــفـير: 
198 سـيح خــويردان: 
198 سيـح رهــاف: 
198 سـيح رويـشد: 
198 ســيح ســدرة: 
198 سـيح سـليـمان: 
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198 ســيح شــربـو: 
198 سـيح شـعيلـة: 
198 سـيح شـميرخ: 
199 سيـح ضمـيدا: 
199 سـيح غـفـر: 
199 سـيح فــايدة: 
199 ســـيح قـريـطيـسة: 
199 ســيح قـنـانـيص – الـقـنـانـيص: 
199 سـيح كـمـران: 
199 سـيح مــدران: 
199 سـيح مـسنّد: 
199 ســيح هــويــر: 
199 ســيح يــبارة: 
200 ســــيداف البحر:  

 200 ســـيداف الـجــبل: 
200 ســــيــل: 
200 ســـقــل: 
201 ِســْفـرَة: 
201 َســـْكـتُـوْن: 
201 ِســكا )ِســقا(: 
202 سچكل – سكل: 
202 ِســمـارِْي: 
202 َسـْمْبـْوَســة: 
202 ســمـة: 
203 َســْمــُســْوم: 
203 ْسناِفي: 
203 َســـنــع: 
203 َســْنـُطــور: 
204 َســهــام: 
204 ِســْنـيار: 
204 ســـُوط: 
204 ِسيفة البحر: 
204 َســنا: 
205 ْسـِوْيـعــيـة: 
205 ِســْيــح: 
205 َســـرٌود: 
208  شــاُحــْوْف: 
208 شــاُذوب: 
208 ِشــْطـفـة: 
208 ْشــغــاب: 
209 َشـكــحـة: 
209 شـَكـرة: 
209 َشـجـِيــْج:  
209 ُشــــلُـوٌع: 
209 ِشــمــاريخ: 
210 َشـْمـبَرْيــش: 
210 ْشــنـاف: 
210 َشــنـة: 
210 ِشــْمـطِري: 
210 َشـْنـيُــْوٌب: 
211 ُشـــْوْنـــكي: 
211 ِشــْيــلَــة: 
211 ِشــْنـتار: 
211 ِشــْيـنُــدو: 

211 شـــادر الـتــلـة: 
211 شــبـيـبي: 
212 شــبــقة ـ أشـبـچـــة: 
212 شــَحـام: 
212 شّحيمة: 
212 شحيمة األرض: 
213 َشْرَشْر: 
213 شــرف  بن عـبيد: 
213 َشــــْربَـة: 
214 شــرف الـعـفـار: 
214 شـــرف ســلّوم: 
214 شــــداد: 
214 َشّكاع: 
215 شــريعة فلج العال: 
215 شــريـعـة: 
215 شــّما: 
216 شـمالية: 
216 شـمـطـوط عــزّان: 
216 شـمـطـوط مـشغـونة: 
217 شــمطوط: 
217 شــــــوع:  
218 الـشــونـة: 
218 شــوكـة الـنخلة: 
218 شوكــة شجرة السلم: 
218 شــــــيب: 
219 شـيـشـي: 
219 شـــكــلـة: 
219 شــجـرة الغراب: 
220 شـــريـاص: 
220 شـــاهون – شاهوني: 
221 شــاهين: 
221 شــيص: 
224 صـافي صـنيفي: 
224 َصــْفــار: 
225 َصـْفـُصـْوٌف: 
225 ِصـــالَمــُة: 
225 ِصــــالني: 
225 صــكــلة – صقلة: 
225 ْصــالفــة – صلف: 
226 َصـْمـَعــا: 
226 َصـْنـفير: 
226 ِصـنـيــة: 
226 صــْنُطــوانَـة: 
227 ِصــْيرَم: 
227 َصـــو: 
227 َصـــالونة: 
228 صـــخبرة:  
228 ْصــْعود ـ اصعود: 
228 صـــعــير: 
228 صـفـرد: 
228 صــقـل: 
229 صنيدعـــو: 
229 ُصــــْوَغـــة: 
229 ِصــيوان: 

229 صـبـط:   
230 صــجـعـي: 
230 صجعـة – الصجعة: 
230 صـــخبرة:  
230 صــرناخ:  
231 صـفـرية الحـلوا: 
231 صــفـوان: 

 231 صــّفـة أو الصّفـة: 
231 صــوغــان: 
232 الصيد بالصقور: 
232 صــديـعــوة:  
232 صـــوايــد:  
233 صــــرمــة: 
233 صــمــاع: 
236 َضـْحـضــاٌح: 
236 َضغوة: 
236 ضــبح: 
236 ضـبيـة: 
236 ضـــب:  
237 ضـمـيدة: 
237 ضـــرع:  
237 ضـنـحـة:  
237 ِضـــَوى: 
240 طــارٌِش – طرشة: 
240 طـــارج:  
	240 طـــار: 
240 طاسة الحلوى: 
241 طــاسـة الذهب: 
241 طــاِمــح: 
241 ِطــبَع: 
242 َطـْبـلَـة: 
242 طــبـقــة: 
242 طـبقـة أم قــبع: 
243 طـبـقـة أم حالقة: 
243 ْطـــراَفــة: 
243 َطــْربوشــة: 
243 َطــْرُطــْور: 
244 ِطــْربــال: 
 244 ِطــْرَفشـانـة: 
244 طـشــْونــة: 
244 َطـْشت أو طش: 
245 َطــف: 
245 َطـــل: 
245 َطـّعاَمْه أو طعام: 
245 طــوي الـعـشـوش: 
246 طـــويّين: 
246 طـــوي الـصرمـة:  
246 طــوي الدحـــل: 
247 طـــي: 
247 طـــوي الحفرة : 
248 َطــــْرق:  
248 طلـــع:  
 249 طـلعـة: 
249 طـــال: 
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249 طليلي: 
250 طــوي ســـويـدان:  
250 طــوي الــعــصـم: 
250 طــوي ســاتر: 
251 طــوي عبيد مصبح: 
251 طــوي سيف بن سالم:  
252 طـوي فاطمة: 
252 طـــرثــوث:  
253 طـــراقــة: 
253 َطـْنـبُــْورة: 
253 َطــانف: 
253 َطــنــاف: 
253 َطــهـــْف: 
254 َطــواش: 
255 ِطـْيطار: 
255 طــوس غــربلـة: 
258 عـــاِذر: 
258 عــارظ – ِمـــْعـراظ: 
258 عـــاروك: 
258 عــاُصــوف: 
258 عــــاف: 
258 َعـــبــار: 
258 ِعــْبِريــة: 
259 ْعـِبـْيدار: 
259 عـــبــو: 
260 ْعــتاد: 
260 ْعـــِتلَــة: 
260 عــْدالـــي: 
260 عــادي اإلبــل: 
261 الـعــجـبان: 
261 عــرقــوب الـجــفرة: 
261 عــرقــوب الــرمـرام: 
261 عـــرقـوب الـعـلـم: 
261 عــرقـوب ثــريا: 
261 عــرقـوب ذروب: 
261 عــرقـوب سـباع: 
261 عــرقـوب شديد: 
261 عـرقـوب ظـبـيان: 
261 عـرقـوب عــرافي: 
262 عــجــوة: 
262 عــثـــمــر: 
262 ِعـــچــَوه: الضب أو الثعلب: 
263 عــيطـمـانـة: 
263 عرقــوب:  
263 عــزبــة:  
264 ِعــْسِبِج: 
264 َعــْسَقــة:   
265 عـسلـة ـ اعسلة: 
265 عـسـو: 
265 عـــش: 
266 ِعــْشــة: 
266 عـــشرج:  

 266 عـــريـيا:  
267 عـــراقــي: 

267 عـــرفي:  
268 عــــريــون: 
268 عـــجــلـة – حـــصــل:  
269 عــــذج:  
269 عــضــاد: 
269 عــطورات: 
270 عـظلم: 
270 عــقــرب:  
270 عــنـفـلوص: 
271 عــنــفــوز: 
271 عــماد: 
272 عـــنــبر: 
272 عـــنـبري:  
272 عــنــدب:  
272 عـــني: 
273 عــنافــة: 
273 عـــواد هــدومـة: 
273 عــود الــبـاللـيـط: 
273 عـــود الجــرينة: 
273 عـــود أم خــالد: 
273 عـــود دراري: 
273 عـــود شــربــو: 
274 عــوسـج: 
274 عــــوانـــة: 
274 الـعــوير: 
274 عــيـدان الـبـقـر: 
274 عــين بــقـر: 
275 عين الحمامة: 
275 عــين الغــمــور:  
275 َعــربــانــة: 
275 َعــْريش: 
275 عـراَكـــيـة: 
275 ْعـــرِيبــيا: 
276 َعـــْزال: 
276 ِعــــزبَـــة: 
276 َعـــفـاَوة: 
276 ُعــَطــبَة: 
276 َعــْطـَفــة: 
276 ِعــَطــن: 
276 َعــطار: 
277 ْعــمـــار: 
277 ِعــنــاَفــة: 
277 َعـْنِزوت: 
277 َعـــنـــه: 
280 غـــاُدوف: 
280 ُغـــبــة: 
280 ْغـــدان: 
280 غــارًزا: 
281 غــافـات الـبقـر: 
281 غــافــات السهل: 
281 غــافــات الـطــيار: 
281 غـافـات الـعـظـبـة: 
281 غـافـات الـفـهـود: 
281 غــافـات الـكــلبـة: 

281 غــافــات الـكـهـف: 
281 غــافـات بــراشــي: 
281 غــافـات بن خـنفـور: 
 281 غـافـات جميلـة أو يـميلة: 
282 غــافـات شـخـبوط: 
282 غــافــات عــيدة: 
282 غــافــات مـشرف: 
282 غـــافة: 
282 غـــليــل نــيـيد: 
283 غــليــل الـقـنيفرة: 
283 غــلــيـل ديـــايــة: 
283 غــليـل الــقــارة: 
283 غـــدير عــثــمــر: 
283 غــــدر:   
283 غــــبان:  
283 غـبـشة: 
283 غــبيطات: 
283 غــدير أبــوصـفـية: 
283 غـــديــر الــعــبـد: 
284 غــدير حـليس: 
284 غــــر: 
284 غـــرا: 
284 غــزيْل الــنـبات: 
284 الغرضة أو البطان: 
284 غـشار: 
285 غــضـب: 
 285 غــطـوط: 
285 غــطي:   
285 غــفـــر:  
 286 غـــديــر: 
286 غـلــجــة: 
287 غــمــر: 
287 غـــرزة:   
287 غــرّيـــرا:  
288 غـــويــف:   
288 ِغـــَدَف: 
289 َغــْرَشــــة: 
289 ْغــشامي: 
289 ِغـْشــَوة: 
289 ِغـِشيم: 
289 ِغــِضــف: 
289 َغــْمــرْي: 
289 ِغــْلــج: 
290 غـــالجـــة: 
290 َغـمـازي: 
290 َغــَمـار: 
290 َغــفا: 
290 َغــمــاْس: 
290 ِغـْمــَسـة: 
290 ِغـــوازِي: 
291 ُغـــوري: 
291 َغــْنـَچــــــة: 
294 فـــاِظــح: 
294 فــــالــع: 
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294 فــــوالــة: 
294 فاغي: 
294 فـــث: 
294 فـــحــل: 
295 فـحــال: 
295 فـشـت: 
295 َفـْرَدة: 
295 فـــردة: 
296 فرفارة: 
296 فـــلــج: 
297 فــلي: 
297 فــن الــندبــة: 
297 فـــيـار: 
298 فــاِلــي: 
298 َفــتـَخــة: 
298 َفــرارة: 
298 َفـــروخـــة: 
298 ِفــــْتر: 
298 َفـــْرخــة: 
298 ِفــرصــاد: 
299 َفـــرض: 
299  ِفــرْيــْج: 
299 فساَكــة: 
299 ِفــــرضــة: 
299 َفـــز: 
299 ْفــطام: 
300 فــاطــر: 
300 ْفـــالص: 
300 فــقــع:  
301 ِفـــلَـــخ: 
301 فــلــْوچــــــة: 
301 َفــنــة: 
301 فـنــدال – هــندال: 
302 َفــنـــَخ: 
302 َفــنَــر: 
302 فــنـطاس: 
303 َفـــْنـتير: 
303 َفــنار: 
303 ُفْوَعة: 
303 ِفـــيز: 
303 َفــن: 
303 ُفـــودة: 
303 َفــِري: 
306 َقــــار: 
306 قــــولــوة: 
306 قـــامــج: 
306 قـايـــمة: 
306 قـبقاب:   
306 ْقـــراح: 
306 قــرط ـ اْقــرَطة: 
307 قـــرمــوشـة: 
307 قـــرم: 
307 قــرن الـبـدود: 
308 قــرعــة: 
308 قــرن الـجـمـع: 

308 قــرون الملح: 
309 قــرن أم الــحـصـا: 
309 قــرن سـعيد بن خميس: 
309 قـــرن نــزوى: 
 309 قـــرقــاع: 
309 قــرقــور شـراخ: 
309 قــرن: 
310 قــرنة – جـرنـة: 
 310 قـريص الراعي: 

 310 قـصدة: 
310 قــْص: 
311 قــطــا: 
311 قـطاة: 
311 قـطب: 
311 الـقـظـام: 
311 قـفـر الثعـلب: 
311 قــفــة: 
312 قــلـعـة الــبـثـنة: 
312 قــلـعـة الـحــيل: 
312 قـلـعـة الـذيــد: 
312 قــلـعـة ضـايـة: 
312 قــلـعة الفـجيرة: 
313 قـلـعـة الفهيدي: 
313 قـلعة فــلي: 
313 قــلــعــة: 
313 قـلعـة مسافي: 
314 قــلــعـة وحــلــة: 
314 قــلــعــة الــغــيل: 
315 قــنـّاص: 
315 قــنطــرة: 
315 قــنـطري: 
315 قـــرمــوط: 
315 قـــمـــارة: 
318 َكــــايــم: 
318 َكــــب: 
318 َكــــبـعــة: 

 318 َكـــبَكــوبـــة:  
319 َكـــتارَة: 
319 َكـــْحـِفية: 
319 َكـــيـَكانــة: 
319 َكـــيـَشــرانــة: 
319 َكـــْرُطــوع: 
319 َكـــْراْح: 
320 َكـــْرَعــة: 
320 َكـــْرَكــورْ: 
320 َكـــزاز: 
320 َكـــازْ: 
320 َكـــيــن: 
321 َكـــْرظــة: 
321 َكـــراض - َكــرََظ: 
321 َكرطاسة: 
321 َكْرهود: 
321 َكـــْرْنـبُــع: 
321 ـــشـار:  َكْ
321 َكـــصـار: 

322 َكـــْرَكــرة: 
322 َكـــرْنـــدو: 
322 َكـــصـاب: 
322 َكـــطاع: 
 322 َكــطو: 
322 َكــفدة: 
322 َكــفاطة: 
322 َكقر محـلك: 
322 َكاصر: 
322 َكلة: 
322 َكلص: 
323 َكلولة: 
323 َكملو: 
323 َكماش: 
326 كـــاْويَـــة: 
 326 كــاتـــلي: 
326 كــــاروب: 
326 كـــاموخ: 
326 كــاُوْوكـــي: 
326 كـــانــة: 
327 كــابر: 
327 كـــانس: 
327 كــبش: 
327 كـبريت – جـبريت: 
327 َكــبَــت: 
327 َكـــْراب: 
328 كــرسـي الــوعــيان: 
328 كـَـْرب أو كـــربــة: 
329 ِكــُجـــْوَجـــة: 
329 ْكــــراز: 
329 كـــروان: 
330 كــري – چــــري: 
330 َكـْفـَخــة الــطير: 
330 كلسة: 
330 كـــم الــذيـبة: 
330 كـــوثر: 
330 كــوخــة: 
330 كـــوار: 
330 كـور: 
330 َكـــرحــاف: 
330 َكـــْرتـــون: 
330 َكــْرمـــة: 
330 ِكــْرفــايَــة: 
330 ِكْشـِتبـان: 
330 ِكـــْفــت: 
330 َكــواِشـــي: 
331 كــنبار: 
331 َكــمـــر: 
331 كـــوار: 
331 ُكــوتـية: 
332 ُكــوز:  
332 ِكــيت: 
332 كــيرخــانـة: 
336 چـــاِســر: 
336 چـــامـــي: 
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336 چــكـــار: 
336 چــسي: 
337 چـــيل: 
337 چـــف الــسبع: 
337 چـــافـــتوة: 
337 چـــْيَسـة: 
338 چـــنـعــدة: 
338 چــولـــة: 
339 چــنــچـــوس: 
339 چــمـــود: 
339 چــيـبال: 
339 چــكـــار: 
339 چــكبك: 
340 چــاقـــر: 
340 چــياس: 
340 چــــْر: 
340 چــــزْل: 
340 چــــاسـح: 
341 چـــليب الدو: 
341 چــــونــة: 
344 الس: 
344 الُهـــــْوب: 
344 اليــث ، لُــْوث: 
344 اليـــح: 
344 لــيـان: 
345 ِلــِجـــي: 
345 لَــَحـف والجمع لــحوف: 
345 الحـــم: 
345 لــحــاي: 
345 لـحــيـمر: 
346 لَبْوَكــة: 
346 لــمـبــو بالروان: 
347 لــخــمـة: 
347 لَــشــطة: 
347 لــظ: 
347 لــغــاي: 
347 لــغــط أو مـلغـط: 
347 لــفــاح: 
348 لــقـيـمات: 
348 لــؤلـــؤ: 
349 لـــوهـة: 
352 مـحـزم أو حـزام: 
352 مـنحاز ورشاد: 
353 مـــالــچ: 
353 مـــاهــود: 
353 مــبرطــم: 
353 مــتبريـــد: 
 353 مـــاصــر: 
353 مــتــغــبي: 
353 مــتــوت: 
354 مــْتـــوزي: 
354 ِمــْثــعــاب: 
354 مــثبــن: 
354 مـنامــه: 
355 مــاجـهير: 
355 مـــاِخــْض: 

355 مـحــانـي: 
355 مــحــايــين: 
355 محـوي: 
355 مــحـــلوي: 
356 مــحيلة: 
356 مــحــبس: 
356 مــحــصرة: 
356 مــحَكـــبة: 
356 ِمْحماس: 
356 ْمــحــايــاة: 
357 َمــْحـَمــــل: 
357 مـــجــدمــي: 
357 مــجـــدح: 
358 مــجـــالع: 
358 مچبوس: 
358 مــچــري: 
358 مــچــسـة: 
358 مــچــنــوز: 
 359 مــچــفـــوت: 
359 مــْچــوچــب: 
359 مخـرافة:  
359 ِمـــْخــباط: 
360 َمــَخــض: 
360 ْمــُخــــومـــي: 
360 مــخـــالة:  
361 مخـوص:   
361 مــدرسـان: 
361 ْمــَدبــس: 
361 مـــدســة: 
361 مدبسة: 
361 مـــدر: 
362 ِمْدخنة: 
362 مــديــفـيـنـة: 
362 مـــدين: 
362 مـــرار:   
363 مــرضـعـة: 
363 مــرفــعـة: 
363 مــريــر:  
363 مــربـض: 
364 مـــربــّعــة أذن: 
364 مـربعة مصفوت:  
364 مربعة مـعـيرض:  
365 َمـْرخ:  
365 مــردف: 
365 مـــرزبـــان: 
365 مــرســل: 
365 مــرغــم: 
365 ْمــرَّقـــَب: 
366 مــرقـبات: 
366 مــرو: 
366 مــروح: 
366 مــريال: 

 366 َمـــرَاَغــة: 
366 ِمــرواح: 
366 ْمـــرامـــاة: 
367 ِمــرش: 
367 َمــْرَحـــلة: 

367 َمــريـــة: 
367 ْمـــرَويَـــة: 
367 مـــزابــا: 
367  ِمــْزمـــار: 
368 مــزالي: 
368 مزهــبة: 
368 ِمـــْزمـــاة: 
369 مـــزنـة:  
369 َمــْدلــوچ: 
369 ِمــْدعـمـية: 
369 مـسـحـاة:  
370 مـسجد الشريعة:  
370 مــسـعــود: 
370 مــســكـونـة: 
370 مـــسـلي: 
370 مسنّد: 
370 مــســوح: 
371 مـــشد: 
371 مـشـرف: 
372 مـشـب: 
372 مـشـتـخــتة: 
372 مــشي: 
373 مشير قوة الشمس: 
373 مــشــمـوم:  
373 مــصــب: 
374 مـصـيحان: 
374 مــضــرب: 
374 مـضـروبــة: 
375 مــصطــاح:  
375 المصيف: 
375 مضاحية: 
375 مـطرّق: 
376 مــطـوعــة: 
376 مـظـلـول: 
376 مــعــشي: 
 377 ْمزَملة: 
377 مـعــطان: 
377 مــلــيح:  
377 مــلـقـاف: 
377 مــلوية:  
378 مــلــيلو: 
378 مــلـفـودة: 
378 مهتدي:   
378 مــهــفـة: 
379 مــوس:  
 379 مــيز: 
379 ميـسم:  
380 ِمـــيزان: 
380 مــــْرْيــَحــانــة: 
380 مـمــروســـة: 
380 ِمـْرِســـل: 
380 مــزور: 
381 ْمــزَلــة: 
381 مـمـزور : 
381 مــتزهـــب: 
381 مــزچـــوم: 
381 ِمـسـاب: 
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381 ِمـْسـَحل: 
381 مــْسطاع: 
381 ِمــْســَكر: 
381 مــنَكــــسي: 
382 مـنــدوس: 
382 ْمــَســلــة: 
382 َمـشــخــص أو مشاخص: 
383 ِمــَشــب: 
383 ِمــَشـچ: 
383 ِمـْشـعاب: 
383 ْمـِشـْيحــات: 
383 َمـشــْق: 
383 ْمــطارْزي: 
383 ِمــصــد: 
383 ْمــصـاوخ: 
383 َمــْطــمــرة: 
384 مـطـمــر: 
384 مــطــرَكـ: 
384 ْمــطـبن: 
384 َمــطري: 
384 مــطــبَكــــة: 
384 َمـْطـرحانـية: 
384 ْمـِطـشش وطشاش: 
385 ْمـَطــوع: 
385 ْمــَطــفي: 
385 َمــْرزاب: 
385 مــْركـبانـية: 
386 َمـــرجــي: 
386 مـــرامـــاه: 
386 ْمـَظــمر: 
386 ْمــظاِعـــد: 
386 الـمـرمـوم: 
386 مـسـلة: 
387 ِمــْعـبَـَطــة: 
387 َمــْعـــثُــور: 
387 ِمــْعــشرة: 
387 َمـــْعـــترش: 
387 ْمــَعـــلي: 
387 مـعــراض: 
387 ْمعيچيل: 
388 مـقـراض: 
388 ِمــَغـــر: 
 388 ِمــَغـــر: 
388 مــغــزل: 
389 ْمــغـَــفــي: 
389 َمــغـــولـي: 
389 مـقـايل الوحـر: 
389 مـقـود: 
389 مكتـوم: 
389 مـــَكــشـّة:  
389 مـلـغـوثــة: 
390 مــنـقـلة:  
390 مـنـيور أو المنجـور:  
391 مـويـجـعـة: 

391 مـويــهـات: 
391 مـچــــبة ـ مكبّة:  
391 َمــْحـيزة: 
391 مـفـروك: 
392 مـيـصاص: 
392 مـفـلـَكـــــة: 
392 ِمــكـسـار: 
393 مــكــسر: 
 393 مــَكـــسر - مـقصر: 
393 مــكـوخ: 
393 مـعـَكــــصـة: 
393 ِمـــالس: 
393 َمــلــْز أو مــليز: 
394 ِمــْلـتــفـت: 
394 مــْلســون: 
394 مـلـَكـــمــة – تلـجـيمة: 
394 ْمـلـْهـيَـلة الرعـيان: 
394 َمـلــة: 
394 َمـْنــدازي: 
394 ِمــنــقاب: 
395 مـنـظـرة بوحـبيبين: 
395 َمـْنـتَب: 
395 َمـْنثُــورة: 
395 مــنــچــف: 
396 مــنــچـوس: 
396 مــنــحــاز: 
396 مــْنـــدي: 
396 َمـْنــدوس: 
396 َمـْنـسـول: 
396 َمـْنـشـولة: 
396 مـْنـشــلة: 
396 َمـْنـُشــول: 
396 َمــْنـظـرة: 
397 َمــنَز: 
397 َمـتـنعـْز: 
397 ِمـْنـفـظ: 
398 َمـشــوْط: 
398 ِمــْنــقـر: 
398 َمْنــور: 
398 َمــْنـحـوس: 
398 ِمــْهــباش: 
399 مــرطـبان: 
399 مـــِيــل: 
402 نـاچــــوت: 
402 ناصــوب: 
402 نَـاعــر: 
402 نــاقــوبـة: 
402 نَــاقـــة: 
403 نــالية: 
403 نامــوس: 
403 نــايف: 
403 نـبال: 
404 نَــزاف: 
404 نـَْزوانـــية: 

404 ِنـسناس: 
404 نـَكـفـــة: 
404 نَـْفــنُــْوف: 
404 نــقـع: 
404 نـَكـا: 
404 نَــُكــود: 
404 نــهــام: 
404 نــهــْم: 
405 نـــبـات:  
405 نــوام: 
405 نَـعـــت: 
405 نَــَهــي: 
405 نَــْودان: 
406 نَــْر - نَــرة: 
406 نـــبــق:  
407 نـــاعـــس: 
407 نـــاير: 
407 الـنبـغا: 
407 نـبّوت سيف:  
407 نــثــيلة: 
407 نــخــلي – النـخلي: 
407 نــد الـثمـام: 
407 نـــد أم الحصــا: 
407 نـــد طـروش: 
408 نزّاع: 
 408 نـــزوة – نزوي:  
408 النسرية: 
408 نــشال: 
408 نـصـاصـة: 
409 نصي:   
409 نـــغــال: 
409 نـفـتــة: 
410 نــقـا النـوى: 
410 نــقـا مـويـزة: 
410 النّّقاع: 
410 نـقـرة: 
410 نــمـيشي: 
410 نــكـدات الـزمــول: 
410 نـكـدة الـحـبـّاي: 
411 نـــــوادر:  
411 نـــويــلة:  
411 نـسر:  
414 هــال: 
414 هــامل: 
414 هــامــور: 
414 هـــاويــه: 
415 َهــب رِيــــح: 
415 ِهــبان: 
415 هـليــهــلي: 
415 هــردة: 
415 هـــد: 
415 هــدن - هــدان: 
415 هــزيل - هــزيلة: 
415 هـــذربان: 
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416 هـــريس: 
416 هـــوز: 
416 هــفـة: 
416 اْهــجــال: 
416 الـهـباب أو لـهباب: 
417 هــدهــد:   
417 هـــرش: 
417 َهـــْرم:  
418 هـــرن: 
418 هــزع ســعايد: 
418 هــزيز: 
418 هــزر - هـزرك: 
418 هـشــوش: 
418 الهمــل:  
 418 هــور غــنــزول: 
418 هـــوش: 
419 هـــــيل:   
419 هـــاللـي: 
420 هــاللـي: 
420 هـــــور:   
420 هــولــو: 
421 هـــير: 
421 هـــيار: 
421 ِهــيُـور: 
421 هــيــال: 
421 هـــيز: 
424 وادي ابـلـيـس: 
424 وادي الــشبك: 
424 وادي الــصـفا: 
424 وادي الــقــرحه:   
424 وادي الحــيل: 
425 وادي الـمـيّرة: 
425 وادي الـمـعـاضـيدة: 
425 وادي الـمـويـجعـة: 
425 وادي سلــوم: 
425 وادي سليمان: 
425 وادي ســـنابــل: 
425 وادي مــديــة: 
426 وادي مرة - الـمـــرة: 
426 وادي مــسـعـد: 
426 وادي وسام: 
426 وجــــناء: 
426 وادي ســـنــا: 
426 وارش: 
426 وارم – وريم: 
427 وحـوش ـ لوحوش:   
427 ُوَحـــرَة: 
427 وخــيفــة:   
428 وذم: 
428 وشــاح: 
428 وضـيحي: 
428 وعـــب:   
429 وكــــر:   

429 وكـــري– وچـــري: 
430 وي هياسة:   
430 الــويّــايـة: 
430 واش: 
430 وم:   
431 وادي طوي تاهــل:  
431 ورع:   
431 ورقة شجرة السلم:   
431 وچـــا: 
432 ِوَدچ: 
432 َوْدرة: 
432 َوِجـــيد: 
432 َورْس: 
432 وز: 
432 وزار – أزار: 
433 ورور: 
432 وشــار: 
432 ِوِشــب: 
432  وَكــيشي: 
432 ْولـــيد: 
432 وِنــي: 
432 َوَهـــي: 
436 يــاهــوم: 
436 يـاْبـَـية: 
436 يارُوف: 
436 يــازرة: 
437 يـازِي – يازِين: 
437 ياس: 
437 يَاعــدة: 
437 يــبري: 
437 يـحــلــة: 
438 يـعـدة أو أيــعــدة: 
438 ياثُــوم: 
يـاُفـــر:  438
439 يالــس: 
439 يـاُمــور: 
439 يــامــود: 
439 يَـــٍري: 
439 يــْرز: 
440 يــراْب: 
440 ِيـــرِيـــدة: 
441 يـــدع: 
441 يــطـلع: 
441 يـاْنـَحــة: 
441 يـالـوج: 
441 يَـاهـــِي: 
442 يـبـارة: 
442 ِيـْتـَحـفى: 
442 يـتحـرطم: 
442 يــزاف: 
442 يــوان: 
442 يمل العوعو: 

صص
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المراجــــــــــع:
تراث الجبال – دائرة الثقافة واإلعالم – حكومة الشارقة

خور فكان في ذاكرة الزمان – محمد خميس بن عبود النقبي   

حسن سليمان الحبسي – جمعية الحبوس للفنون الشعبية.

ملك على حسن الحبسي. لقاء المنطقة الجبلية

راشد سليمان الحبسي – األشجار الجبلية 

سالم خليفة البدواوي – مدينة حتا

خلف بن عبد اهلل الكعبي – مدينة حتا – لقاء  

راشد خليقة راشد الغفلي – ام القيوين – قرية بياته

راشد السبوسي – دليل منطقة الفقع .  

سالم بن معدن – راوي وخبير النباتات البرية  

سعيد بن محمد بن ثالث – راوي – لقاء 

سعيد خليفة بن ثالث – خبير نخل.

سالم جمعة الروم – شاعر وراوي.

عتيق خميس بن عابد المهيري – راوي. 

محمد المزروعي – راوي.  

ابراهيم االغش – باحث ومتخصص في المناطق الجبلية.

المرحوم/ إبراهيم صالح العوضي - باحث في التراث – متحف عجمان    

سالم على سالم بن دغيش الكتبي – لقاء منطقة المدام  

حمدان عبيد بن خصيبة – دليل في المناطق الصحراوية  

هارون صالح تميم – متعاون  

عبداهلل الهلي – دليل في المناطق الصحراوية  

جمعة الصلف – خبير في التراث الجبلي  

فيض البراري – محمد عبداهلل الظريف.

خليفة بوسكين – متعاون.

عبداهلل العليلي – دليل في المناطق الصحراوية.

عبداهلل الصريدي – خبير نباتات ومناطق جبلية.

عبداهلل الكتبي – منطقة الرفيعة.

عبداهلل الغوبي – منطقة سل لخم الفجيرة.



457

راشد غانم إمارة أم القيوين. دليل 

سعيد خليفة آل على – إمارة أو القيوين.

مطر الكتبي – منطقة مليحة.

ثاني بن عبيد الناوي – دبي. 

ميرة لغفلي – معدة ومخرجة

منيرة الحميدي – باحثة في التراث – إدارة التراث الشارقة.

عبيد بن علي بن محمد بن رشيد – منطقة البطايح.

وليد نغماش – بحث ميداني

محمد اليليلي – شاعر – وادي سهم

سالم عتيق المهيري – باحث ومدرب صقور.

مصبح على – منطقة شوكة.

متحف عجمان الوطني.

المشرفون على الكتاب:
إياد الموسى – متابعة عامة وإشراف – هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وسيم حواري – متابعة وإشرف – هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

العنود الفيل – متابعة فنية وتنفيذ – هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

زيد العتيبي – تدقيق لغوي ومراجعة عامة.

زاهد أدريس – هيئة المعرفة والتنمية البشرية. 

جـهاد ياسين – جرفيك وتصميم.
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مـــن مواليـــد دبـــي عمـــل في شـــرطة دبـــي مـــن 1990 إلـــى 2005 ومـــن ثم فـــي هيئـــة الطرق 
والمواصـــالت، وحاصـــل علي 40 شـــهادة تقدير من عـــدة جهات باحث في التـــراث ومتخصص 
في األزياء والسعفيات ولدية خبرة في مجال الهوية الوطنية ، محاضر في العادات والتقاليد 
ومتخصـــص في شـــجرة النخلة شـــارك في عدة برامـــج تلفزيونيـــة وإذاعية، وباحـــث في أغاني 
وألعـــاب األطفـــال القديمة عضـــو لجنـــة التحكيم المعـــارض المدرســـية التراثيـــة وعضو في 
جمعية التراث العمراني بدبي وشـــارك في جمعية أصدقاء البيئة ولدية عضوية في جمعية 
أصدقـــاء النخلة، يعمـــل حاليًا موظف تنفيذي فـــي مكتب زايد بن محمـــد العائلي التابع إلى 

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري.

سالم هالل عبيد سالم 
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تم التقاط صورة الغالف بتاريخ 4/4/2016 بمنطقة طوي السامان التابعة 

إلمارة الشارقة الواقع شمال غرب مدينة الذيد وصاحب الصورة مصبح الكتبي

تم ايداع هذا الكتب بوزارة اإلقتصاد برقم اإليداع  
)394 - 2016م(

حقوق الطبع محفوظة لدى المؤلف



موسوعة اإلمارات التراثية الجزء األول
هيئة المعرفة والتنمية البشرية

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 	

فاكس:	3640001	4	971+
info@khda.gov	:بريد إلكتروني

www.khda.gov.ae	:موقع إلكتروني

800	(KHDA)	5432


