بينخس خوشابا

الصيذ في مجتمعاتنا

الصيد يف جمتمعاتنا ظاهرة تراثية
الشماس بينخس خوشابا
يُر َشٕء اإلَعبٌ ف ٙثداٚبرّ األٔنٗ ثدأد يعّ عًهٛخ انصٛد كئحددٖ ٔظدب م انوصدٕل عهدٗ هرا دّ
ٔقد اعزجسد يسحهخ يٍ يساحم رؽٕزِ ٔثبإلظبفخ إنٗ كَٕٓب أحددٖ زكدب ص انوصدٕل عهدٗ ان دٕد
ٔانغراء فأَٓب أٚعبً ْٕاٚخ ٔزٚبظخ ٔالشانذ ْرِ انعًهٛخ رزٕاصم يع انكثٛس يٍ يوج ٙانصدٛد ٔفدٙ
يخزهف انًجزًعبد حزٗ أصجوذ ْرِ انعًهٛدخ انٛدٕو فد ٙانًجزًعدبد انًزًدَدخ ْٕاٚدخ يسيٕقدخ ٔنٓدب
أَدٚخ ٔأععبء ٔرجس٘ ظًٍ قٕاَ ٍٛخبصخ ثزهك اندٔل ٔنٓب فزساد يوددةح يدٍ أ دم انو دبؾ عهدٗ
انزٕاشٌ ف ٙانؽجٛعخ إال أَّ ٔنألظف ُْبك ٕاَت ظدهجٛخ نعًهٛدخ انصدٛد ٔثدبألخ فد ٙانًجزًعدبد
انًزخه خ ٔانزٚ ٙوكًٓب قبٌَٕ انغبة ٔانر٘ كبَذ يوصهزّ انُٓب ٛخ ان عبء عهدٗ أَدٕام يخزه دخ يدٍ
انوٕٛاَبد ٔانؽٕٛز ٔانكب ُبد األخسٖ ثعجت اظزغالل اإلَعبٌ نٓرِ انكب ُبد ف ٙانسثح ٔانًبل يًدب
أةٖ إنٗ اَ ساض انكثٛس يُٓب ٔالشانذ ُْبك ثعط األَٕام ف ٙؼسٓ ٚب إنٗ انصٔال ٔاالَ ساض ندرا
روبٔل ثعط اندٔل انًزًدَخ  .إٚدام ثعط ْرِ انوٕٛاَبد انُبةزح فد ٙأيدبكٍ نهو دبؾ عهدٗ إَٔاعٓدب
َٔعهٓب ثغٛخ حًبٚزٓب يٍ ٚد انجشس ٔاَ ساظٓب.
ٔ ثبنُعدددجخ نًجزًعبرُدددب َودددٍ يدددٍ األ دددٕزٍٛٚ
ٔانكٕزة ٔانعسة فُٓدبك أهدبَ ٙخبصدخ نعًهٛدخ
انصٛد ظٕاء ف ٙانهغخ انعدسٚبَٛخ أٔ انكسةٚدخ أٔ
انعسثٛدددخ فأهُٛدددخ ظدددًُٛدٔ ٔخجدددٕر انكٕزةٚدددخ
ٔأهبَ ٙانسأ٘ انعسٚبَٛخ ْٔكرا أٚعبً انعسثٛدخ
ٔانزدد ٙرددسثػ يددب ثدد ٍٛانصددٛد ٔانوددت ْدد ٙخٛددس
ةنٛددم عهددٗ االزرجددبغ انزسارددٔ ٙانسٔحدد ٙنٓددرِ
انًجزًعبد نعًهٛخ انصٛد .
ٔانٕٛو ٚزجبْٗ انشجبة ف ٙيب ثُٓٛى ف ٙانصٛد ،
ٔيددٍ انجدددٚس ثبنددركس أٌ انوٕٛاَددبد انًسهٕثددخ
ف ٙانعًهٛخ ف ٙيُبؼ ُب ْ ٙأٔالً انٕعدم انججهدٙ
ٔانر٘ ٚأر ٙثبنًسكص األٔل ردى انخُدبشٚس انجسٚدخ
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ٔٚهٓٛب ٔف ٙانًسحهخ األخٛسح يجًٕعدخ انؽٛدٕز
كدددبن جا ٔانددددزاط ٔان ؽدددب  . . .اند د اٌ عًهٛدددخ
انصٛد نٓب أصٕنٓب ٔقٕآَُٛب ٔيُدر ان ددو ٔحزدٗ
انٛدددٕو ر دددٕو ثٓدددب يجًٕعدددخ يدددٍ انشدددجبة حٛدد
ٚخس دددٌٕ نعددددح أٚدددبو كدددأَٓى فدددَ ٙصْدددخ ٔقدددد
رعددزغسم يددب  ٚددبزة األظددجٕم ٚ ،وًهددٌٕ يعٓددى
أهرٚزٓى ٔيشسٔثٓى ٔعدح صٛدْى ٔٚجٛزدٌٕ فدٙ
انكٓددٕح حٛد ٚكددٌٕ انهٛددم  ،نٛددم ظددًس ركزُ ددّ
األهددبَ ٙانشددعجٛخ ٔانزسارٛددخ  ،رددى فدد ٙانصددجب
انجدبكس قجددم ثددصٔج ان جددس ٚعددعٌٕ خؽددخ ظددٕاء
نهٕعددم انججهدد ٙأٔ انخُددبشٚس انجسٚددخ فًددُٓى يددٍ
ٚجهدددط عهدددٗ ي دددبزم انؽدددسم ٔثعكدددط ارجدددبِ
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انسٚح ٔاٜخسٌٔ ٚجدأٌٔ ثزًشٛػ انًُؽ خ حزدٗ
رٓسة انوٕٛاَبد إنٗ رهدك انؽدسم انزدٚ ٙجهدط
اٜخددسٌٔ فدد ٙيٕاظددعٓى ثًثبثددخ كًددب ٍ ْٔكددرا
روبصس انوٕٛاَبد ف ٙيُؽ دخ غسافٛدخ يوددةح
ٔر زح انُٛساٌ عهٓٛب يٍ يعبفخ ٚعدٓم انعدٛؽسح
عهٓٛب ٔٚزى اصؽٛبةْب .
أيددب انجٕاَددت انعددهجٛخ عهددٗ انصددٛبة ٔثددبألخ
يٍ انوٕٛاٌ َ عدّ فُٓدبك انعدٚدد يدٍ اندركسٚبد
انًؤنًددخ ٔانزدد ٙأةد إنددٗ ي زددم انصددٛبة َ عددّ ،
فكى يٍ انشجبة زا ظوٛخ ْرِ انعًهٛدخ  ،فأَدب
ظددًعذ يددٍ حدددرُ ٙعددٍ ظددٛبم أ ددخب فددٙ
جددم ٕ ددٍ فددَٓ ٙهددخ كددبَٕا قددد خس ددٕا فددٙ
عًهٛخ انصٛد ٔ ،قجم ظُ ٍٛقزم دبة فد ٙقسٚدخ
ٕنَٓ / ٙهخ خؽأ يٍ قجم أصدقب ّ ُْٔبك يدٍ
قزم يٍ أقسة انً سث ٍٛإنٛدّ ٔثؽس ٚدخ انخؽدأ ،
ُْٔدددبك يدددٍ يدددبد هسقدددبً فددد ٙانُٓدددس ثعدددد أٌ
عص ذ ثّ انًٛبِ ٔظسثذ ثّ انصدخس فًدبد ،
ٔأيددب انجسحددٗ فٓددى أعددداة كجٛددسح ٔقددد أصددجح
انددجعط يعبق دبً ثعددجت ْجددٕو انوٕٛاَددبد انجسٚددخ
عهدددددٓٛى ٔ ،كدددددى يدددددُٓى ٔقدددددع ظدددددوٛخ اندثجدددددخ
ٔانوٕٛاَدددبد انً زسظدددخ األخدددسٖ كهٓدددب ثعدددجت
عًهٛخ انصٛد .
ٔانصدٛد نددّ حصددزّ فدد ٙانغُددبء انشددعج ٙانًدددعٕ
زأ٘ ر يٍ ذنك قٕنٓى :

ܵ
ܤܝ ܵ
ܠܤ ܼ ܵܬܐ ܕܓܹܐ ̤ܪܓܹܐ
ܫܡ ܼ
ܝܤܝ ܼܲܣ ̤ܡ ̈ܟܹــــــܐ
ܵܓ ܼܲܘ ܲܗ ܼܲܩ ܼ
ܵܨ ܼܝ ܵ
ــــܕܢ ̈
ــــــܝܹܐ ̰ܵܟ ̤ܘܟܹـــــܐ
***
ܠܨ ܵ
ܚܝ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܕܢܝ̈ܪܝܹــــܐ
ܝܕܐ ܼ
ܼ
ܲ
ܵܣܕ ܹ ܼܲ
ܒܙܝܹــــــــــܐ
ܪܝܢ ܹܗ ܬܘ ܼ
ܝܢـــܐ ܵ
ܕܠܐ ܼܲܩ ܼ ܵ
ܼܲܥ ܵ
ܒܝܹܗ
ܝܬܐ ܼ
***

ܵܩ ܵܡܐ ܲ
ܬܝܵܐ
ܕܬܘ ̈ ܹܦـܐ ܒܪܹܫ ܼ
ـــــــܝܹܐ ܵ
ܵܨ ܼܝ ܵ
̈
ܒܓ ܼ ܵ
ܡܝــــــܐ
ܕܢ
ܪܝܵܐ
ܵܒ ܼܙܝــــ
ܩܞܝ ܹܡــܗ ܼ
ܼ
ܢܝ ܼ
***
ٔقدددد عدددد انًؽدددسة انشدددعج ٙانساحدددم أنجدددسد
زٔ ٛم انوت ٔانصٛد ف ٙعدح أهُٛبد نّ :

ܕܝܘ ܵܪܐ ܼܲ
ܘܒܪ ܼܝܵܐ
ܵܐܬܝ ܼܝ ܼܲܘܬ ܲ ܼܓ ܵܙ ܵܠܐ ܼ
ܵܐ ܵܢܐ ܼܲܨܝܵ ܵܕܐ ܵܒܪ ܹ ܼܟ ܼܝ ܼܝ ̤ܘܢ ܗܘܝܵـــــــܐ
ܘܩ ܵ
ܬܠܝ ܠܤܕ ܼܝ ݉ܢ ܵܬܐ ܼܲ
ܠܝ
ܞܡܬ ܼ
ܨܠ ܼܲܝ ܼ
ܼܲܣ ̤
ܼ
ܝܘ ܵܪܐ ܝ ܹܡܗ ܼܲ
ܼܲ
ܤܝ
ܪܝܵܐ ̤ܝ ܼ
ܤܝ ܵ ،ܒ ܼ
ܣܛ ܼ
ܘܒ ܼ
ܒܝ ܼ

ٔأخسٖ ف ٙأهُٛخ :

ܡܝ
ܚܙܝ ܼ
ܕܓ ܵܙ ܵܠܐ ܨܠ ܼ ܵܝ ܼ
ܡܝ ܼܵܓ ܵܙ ܵܠܐ ܼ
ܼܲܨܝ ܵܕܐ ܼܵ
ܵ
ܡܝ
ܟܘ ܹܣܐ
ܢܝ ܼ
ܪܒ ܼ
ܥܝܢ ܼܟܝ ܼ
ܫܞ̈ܪܢܹܐ ܼܲܩܕ݉ܡ ܼܲܕ ̤
ܼܲ
ܐܘܢ ܝܵ ܵܡܕ݉ܐ ܲ
ܚܡܝ ܼ ܵܬܐ
ܙܥܙ ܵܪܐ ܼܵܓ ܵܙ ܵܠܐ
ܼ
ܵܐ ܵܢܐ ܹܠ ̤
ܒܘ ܼܟ ܼܣܢ
ܫܘ ܼܒ ܼ
ܦܘ ܵܪܐ ̤ܠ ܼ
ܪܡܝ ܝܵܐ ܵܟ ܼ
ܕܹܐ ܼ
ܟܹܐܦܐܵ

ٔأهُٛدددددخ انودددددت يدددددبث ٍٛخجدددددٕكٔ ٙظدددددًُٛدٔ
انكٕزةٚخ ةنٛم آخس عهٗ اقزساٌ انوت ٔانعشد
ثبنصدددٛد ٔكٛدددف ْسثدددذ خجدددٕك ٙيدددع حجٛجٓدددب
ٔنكددٍ فددَٓ ٙبٚددخ انًؽددبح ٚه دد ٙظددًُٛدٔ حز ددّ
ثعددجت ظددسثخ يددٍ زأض انٕعددم انججهددْٔ ٙكددرا
رُٕ خجدٕك ٙعهدٗ حجٛجٓدب فبألهُٛدخ ؼٕٚهدخ ال
ٚعع انًجبل ُْب نعسةْب .
ْٔكدددرا أٚعدددبً يٕ دددٕةح ْدددرِ األهدددبَ ٙنددددٖ
األخدددٕح انعدددسة ٔانزددد ٙردددسثػ عًهٛدددخ انصدددٛد
ثعالقخ انوت ٔانغساو .
ٔف ٙإحدٖ األهبَ ٙصٛبة ُذ آَد ٔ ٙدهٌٕ
صبةَٔ ٙر أٔ ٚب صٛبة انعًك صددن ٙثُٛدخ ر
 . . .ان .

ܼܲܥܨ ܵ
ܬܪܝ ܵ
ܪܬܐ ܥ݉ ܵܕ ܵܢܐ
ܪܬܐ ܼ
̤
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ܣܝ ܵܢܐ ܵ
ܠܪ ܵܢـــــــܐ
ܪܝܵܐ ܼ
ܼ
ܢܝ ܼ
ܛܬܝ ܵ
ܪܬ ܵܢــــܐ
ܵܩܐ ܵܒ ܼܙܝـــ ܼܲܢ ܼ
***
ܲ
ܬܘ ܹܦـــܐ ܼܲ
ܪܝ ܼܲܫܬ ܵܛ ܵܢܐ
ܕܚ ܼܒ ܼ
ܡܗ ܵܘ ܹܠܗ ̤ܩ ܵ
ܩܞܝ ݉
ܪܘ ܵܢܐ
ܵܠܐ
ܼ
ܗܘܝ ܼܲܬܢ ܵܐ ܵܢــــــــܐ
ܼܲܣ ܵܒܒܹܗ ܼ
***
ܣܝ ܲ
ܣܪ ܵܢܐ ܵ
ܠܝ ܵ
ܠܪ ܵܢـــــܐ
ܦܘ ܼ
ܼ
ܲ
ܵ
ܪܝ ܵܛܢـــــܐ
ܼܲܣܙܪ ܹ ܼܥܝـــــــܢ ܹܗ ܼ
ܛܬܝ ܼ ܵ
ܪܬ ܵܢـــــــܐ
ܵܩܐ ܵܒ ܼܙܝـــ ܼܲܢ ܼ
***
ٔأكثدددس انًٕاظدددى انًسهٕثدددخ نددددٖ انصدددٛبة ْدددٙ
َٓبٚدخ انخسٚدف ٔثداٚددخ انشدزبء ف د ٙأٔل ْؽددٕل
األيؽدددددبز أٔ انثهدددددٕط رُكشدددددف آردددددبز أز دددددم
انوٕٛاَبد ٔركٌٕ فسٚعدخ ظدٓهخ نهصدٛبة ٔعهٛدّ
ف دددد اخزدددبز فصدددم انشدددزبء يدددٍ يُؽ زُدددب َٓهدددخ
ٔيجًٕعددددخ يددددٍ انصددددٛبة ٍٚانددددرٚ ٍٚوددددبٔنٌٕ
انزٓٛئددخ نعًهٛدددخ انصددٛد  ،ف دددْ ٙددرا انًٕظدددٕم
ُْدددبك ٔصدددف نهشدددزبء يدددٍ يُؽ زُدددب ردددى رجددددأ
انًجًٕعخ ثبنزوبٔز ٔروعٛس انهٕاشو يٍ أ دم
انصددٛد فأظددًبء انشددجبة ْدد ٙرٕيددب  ،أثددٕ َبصددس
يٍ قسٚخ خهٛالَ ، ٙخٕ بثب ٔٚعًَّٕ ٕ دبثٙ
يٍ قسٚخ ثهًُد  ،أٔزٔ ةق ٛدٚ . . . ٙعُد ٙأٔزٔ
اثٍ ق ، ٙ ٛكٕخٕ ٔ ٙشٚف يٍ قسٚخ دٕن، ٙ
أثيي أخددٕ ؼؽددب يددٍ قسٚددخ يٛسٔكدد ، ٙةٚشددٙ
ةثٛددد ٔزةار ددد ٛكجٛدددس يدددٍ قسٚدددخ خهدددٛالٌ
ٔرٕفٔ ٙعًسِ ُٚبْص  69يعسٔح ثوجدّ نهودٕو
انوٕٛاَبد ثشكم عبو .
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ٔيُبؼ انصٛد فد ٙثسَدبيجٓى ْد ٙجبي اية ،
يُؽ دددخ ةال ثدددسةاٌ كٓدددف صدددبٔٔزا  ،كٓدددف
قسظبٚب .

̤ܣ ܵ
ܕܢ ݉ܛ ܵܡܐ
ܬܘܐ ܼܲ
ܬܡܗ ܲܘܢ ܵ
ܠܒ ݉
ܚܘ ܵܪـــܐ
ܝܘ ܵܪܢ ܹܐ ܼ
ܼ
̤
ܡܘ ܲ
ܼܲܐܝ ܼܟ ܵܟ ܲ
ܒܝܘܡ ܼ ܵ
ܕܓܒ ܵܪــــܐ
ܡܗ ܲܘܢ ܼܣܢ ܵ
ܲ ܼܝܝ̈ܪ ܹܐ ܟ ܹܡ ݉
ܙܣ ܵܪܐ
ܘܣ ܼ ܵܒ ̈ܵܬܐ ܵ
ܵܣ ܼ ̈ ܹܒܐ ܵ
ܩܪ ܵܪـــــــــــــܐ
ܲ ̈ ܲ * ܲ* * ܵ ̈ܵ
ܡܘܕ ܹــܐ ܼܐܦ ܼܝܡܕ ܼܬـــــــــــܐ
ܼܝ ܼ
ܲ
ܲ
ܵ
ܲ
ܝܡ ̈ܝ ܵ
ܝܬــܐ
ܣܟ ܵܢܐ ܼܓܘ ܼܒ ܼ
ܹܠܐ ܼ
ܘܠܐ ܪܥܵ ܵܬܐ ܼܲ
ܘܩ ܼ ܵ
ܵ
ܠܓܐ ܼܲ
ܒܬ ܵ
ܪܬـܐ
ܵ
ܵ
ܦܡ ܵܬـــــܐ ܝ ܲ ܼܡ ̈ܝ ܼܲ
ܓܘ ܵܬ ܼ ̈ܬـܐ
ܒܝܕ ܼ
***
ܕܣܪܝܵܐ ܼܲ
ܐܝ ܼܲܤܢ ܵ
ܵ
ܕܒܤܤܐ ܹܠـــــܗ
ܼ
ܵ
ܼܲܬ ܵ
ܠܓܐ ܼܣܢ ܨܠ ܵܝـــܐ ܵ
ܒܟ ܹܡـــܐ
ܨ ܵ
ܦܪܐ ܵ
ܦܤ ܵܤܐ ܼܲܝـــــܗ ̤ܒ ܹܡـــــܗ
̤
ܵ
ܵ
ܲ
ܲ
ܘܣܤܘܩ ܼܨܕܪܐ ̤ܒܕ ܦ ̤ܡܞ ܹܡܗ
***
ܲ
ܙܣܪ ܹܠܗ
ܠܒܘܠ ̤ܣ ݉ܢܕܪ ܹ ݉ܫ ܼܣ ̤
ܘܒܘ ܼ
ܼ
ܼܲ
ܚܝ ܵܙܐ ̤ܒܕ ܣ ܵܓ̰ ̤ܘܒ ܹܡـــــܗ
ܘܚܕ݉ ܼ
ܼܲܥܢ ܼܲܦ ܵ
ܬܘܪ ܹܠــــــــــܗ
ܥܘ ̈ܢ ܹܐ ܼܲܣ ̤
ܠܓܐ ܲ
ܢܬܪ ܹܠـــــــܗ
ܼܲܬ ܵ ܼ
ܒܐܩ ܹܡܗ ܼܲܣ ̤
***
ܵ
ܦܝ ܵ
ܐܝܡــ ܵܢܐ
ܟ ܵܤــــــــܐ ܼܲܫ ܼ
ܪܬܐ ܼ
ܣܤܘ ̤ܩ ܵ
ܡܬܐ ܠـــــ ܲܗܘ ܼܲ
ܫܤ ܵܝ ܵܢܐ
ܼ
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ܝܥ ܼܘܢ ܵܝ ̈ܬ ܲܘ ܲܗ ܼܲܬ ܵ
ܠܓܐ ܼܝــــــــ ܵܢܐ
ܵ
ܛـــܘ ܵܪ ܵܢܐ
ܒܘܫ
ܼ
ܣܟܬ ܵܢــــــܐ ܼܲܣ ̤
***
ܬܘܐ ܼܲ
ܣܪ ̤ܡܢ ܦـــــ ܼܘܠ ܵܛܢܐܵ
ܒܤ ܵ
̤
ܲ
ܚܟ ܼܝ ܲ
ܣܕܒ ̤ܪܬ ܠـــ ̤ܩܢ ܵܝ ܵܢــــــܐ
ܼܐ ̰
ܼ
ܵܣ ܼ ̈ ܹܒܐ ܼܲܩܕ݉ܡ ܢـــ ܼܘ ܵܪـــــــܐ ܫ ܵܛ ܵܢܐ
ܒܘܚܹܐ ܠـــــ ܲܗܘ ܼܲ
ܵ
ܫܤ ܵܝ ܵܢـــــܐ
ܣܬ ܼ
ܹ *ܲ * ܵ ܵ* ̈ܵ
ܥܒܪܚــــ ܼܠܝܡܘ ܼܬـــــــــــــܐ
ܼܲܣ ̤

ܵ
ܵ
ܣܬ ܲ
ܢܘܝ ܹܐ ܼܲܐܢ ܼܲܗܩــــــ ܵܝ ܼ ̈ܬـــــــܐ
ܫܥܝ ܼ ܵܬـــܐ
ܕܓܘ ܼܲܬ ܼ
ܕܓ ݉ܢ ܵܒ̈ܪ ܹــــܐ ܲ ܼ
ܼܲ
ܵ ܹ̈ ܲ ܵ
ܕܐ ܼ ܵܒ ܵܗ ܼ ̈ܬــــــــــܐ
ܼ
ܘܗܘܣـــــܤܐ ܼ
***
ܒܤ ܵ ܲ
̈
ܵ
ܬܒ ܼܒܹـــــــܐ
ܬܘܐ ܼܐ ̤ܙ ݉ܠܜ ܼܲܒ ܼ
̤
ܲ
ܕܚܘ ܵܫ ܼ ̈ ܹܒــــــܐ
ܵܫــــــ ̤ܬܚ ܼܣ ܼ ܵܝܐ ܼ
ܼܲܚ ܵ
ܤܪܐ ܘܥܵ ܼܲܪ ܼܲ
ܩ(ܫ ܼܟ ܵܪܐ) ̤ܐ ܢ ܵܗܘܹـــܐ
ܼܲܩ ܼܲ
ܝܤܛــــــــــ ̤ܒ ܵ
ܙܣ ܵܪܐ ܵܪܘܹـــــــܐ
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