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)مغرز �سيارة( فهو مكان ه�ش تعلق 
وحرف  م�سريها،  �أثناء  �ل�سيارة  فيه 
)�ل�سعيب( هو )خط �لتما�ش ما بني 
�لعقم و�لـــو�دي( و�أمــا )�جلــال( فهو 
�نحد�ر �لعقم جهة �لو�دي، و)حافة( 
مبعنى )حـــرف �لــعــقــم مــع �جلـــال(، 
�ل�سرق  جهة  �سم�ش(  )مطلع  وكلمة 
)�لنخل  هي  و)�لغر�ي�ش(  للمزرعة، 
و)�سبعة  �لــغــر�ــش(،  حديث  �ل�سغري 
ع�سر مية( )1700 ريــال(، و)�ل�سمن 
و�ل�سمني( يق�سد به )عندما ت�سمن 
وقد  �ل�سوق  يف  �سمنها  ويباع  �ملا�سية 
يـــ�ـــســـادف ذلــــك فــ�ــســل �لـــربـــيـــع ومــا 
بــعــده(. و)�حلــبــو�ــش( هــي �حلــو�جــز 
هي)  �ل�سيل(  و)مــ�ــســارب  �ملــو�نــع،  �أو 
م�سادر طرقه �لفرعية( �أما )�لثمايل 
وقد  )�مل�ستنقعات  فهي  و�حلــ�ــســاوة( 
وي�سهل  و�لـــرمـــال  �لــبــطــاح  تغطيها 
حفرها و��ستخر�ج �ملاء منها(، )و�أهل 
�حلــــال( هــم )�أ�ــســحــاب �ملــو��ــســي(، 
)ومــغــايل �حلـــال( )مــا غــا  ثمنه 
منها(، فهذه م�سطلحات غريبة، ويف 
نف�ش �لوقت طريفة، جاءت من و�قع 
يعي�سها  كــان  �لتي  و�لبيئة  �ل�سليقة 
�سدرت  فقد  �لتعليم.  قبل  �لأو�ئــــل 
هـــــذه �لـــوثـــيـــقـــة يف 1376/6/9هـــــــــــــ، 
ثم  �لثالثة،  �ل�سعودية  �لدولة  بد�ية 
مع  و�مل�سطلحات  �ملــفــاهــيــم  تــغــريت 
مـــرور �لــزمــن و�لــتــطــور �مللحوظ يف 
�لناحية  يف  وخا�سة  �لــنــو�حــي  كــافــة 
دليل  وهــذ�  نعي�سها،  �لتي  �لثقافية 
�سياغة  �جلـــــذري يف  �لــتــحــول  عــلــى 
�لأ�سلوب و�لطرح يف تدوين �لوثائق 
و�لـــ�ـــســـكـــوك، و�ـــســـاهـــد عــلــى �لــنــقــلــة 
ــائــي  �لــقــ�ــس �لـــنـــوعـــيـــة يف �جلــــانــــب 
هذه  نعر�ش  جعلنا  وما  و�لتوثيقي، 
وتكون  �ملــقــارنــة،  ك�سف  �إل   �لوثيقة 
مقارنة  �ملا�سي  �لع�سر  على  �ساهدة 
و�لــتــطــور  و�لنه�سة  �لــتــقــدم  بع�سر 
يف ظـــل �لـــدعـــم و�جلـــهـــود �ملــبــذولــة 
للو�سول �إلى حتقيق �لعد�لة و�لرقي 

و�لنماء و�لزدهار، وباهلل �لتوفيق.

ن�ص الوثيقة
رب  �هلل  �حلـــــمـــــد  �هلل  »بــــ�ــــســــم 
�أنا يا  �لعاملني وبه ن�ستعني لقد بعت 
�أم  عبد�لعزيز بن ... قليبي �مل�سمات 
و�لكاينة  ر�سا وهي معروفة �حلــدود 
وطولها  �لــو�ــســط  �ل�سعيب  بــحــدري 
من قبلة �إلى �ل�سرق 60 بوع للرجال 
�لــــر�هــــي ومـــــن �لـــ�ـــســـمـــال لــلــجــنــوب 
حر�ويهن ويحدها من قبله �لعو�سزة 
�سيارة  �لــذي مغيب جنوم عن مغرز 
�ل�سعيب  جــال  �سمال  ومــن  �لق�ساب 
ياقف  �ل�سعيب  حــرف  �جلنوب  ومــن 
مطلع  ومـــن  �ل�سعيب  حــافــة  مــاقــف 
نــايــف وذلــكــم  �سم�ش غــر�يــ�ــش عــمــي 
بثمن معلوم  وهــي   ... بــن  زيــد  على 
�سبعة ع�سر مية تخلف منهن  قــدره 
ثـــاثـــمـــايـــة ريــــــال مـــلـــي حـــتـــى بــيــعــة 
عليه  و��ــســرطــت  و�ل�سمني  �ل�سمن 
����ش���رط ق��ب��ل ف��ي��ه �أن�����ه م���ا ي��ت��ع��ر���ض 
�أو  جــريــانــه  تغري  بحبو�ش  �ل�سعيب 
مينع  مــا  و�نـــه  �ل�سيل  م�سارب  تغري 
�ملــ�ــســلــمــني يــ�ــســربــون مـــن �لــثــمــايــل 
و�حل�ساوة يحفرونها وي�سربون منها 
حالهم  مغايل  ويكلون  �لديرة  من 

 ... و�أذنــت ملن ي�سهد و�سهد فهد بن 
وذلــك   ... ر��ــســي  بــن  وكاتبه حممد 
يف تاريخ ت�سعة من جماد �سنة 1376 
من �لهجرة �لنبوية و�سلى �هلل على 

حممد و�أله و�سحبه �أجمعني(.�.هـ.
تف�شري الوثيقة

منذ  كتبت  و�لــتــي  �لوثيقة  هــذه 
�أكـــر مــن ن�سف قـــرن مــن �لــزمــان، 
حتـــــتـــــوي عــــلــــى مــــــفــــــرد�ت غـــريـــبـــة 
ومــ�ــســطــلــحــات فـــريـــدة حتــكــي لغة 
�ملا�سي، ولو تتبعنا بع�ش ما ورد من 
تلك �لكلمات �لتي يف ثنايا �لتدوين، 
لوجدنا �أن كلمة )حدري( يق�سد بها 
)قبلة(  كلمة  و�أن  حتــت(،  �أو  )�أ�سفل 
)�لبوع  و�أن  �لغرب،  جهة  بها  يق�سد 
للم�سافة  �لقيا�ش  و�سيلة  �لــبــاع(  �أو 
كلمة  و�أن  )�ملـــــر(،  يــعــرف  مـــا  قــبــل 
�لرجل  به  يق�سد  �لــر�هــي(  )�لرجل 
�ـــســـاحـــب �لــــبــــاع �لـــطـــويـــلـــة، وكــلــمــة 
�أو )�سبه  )حر�ويهن(تعني )تقريباً( 
�أنو�ع  من  نوع  و)�لعو�سزة(  مماثل(، 
�لكثري،  �ل�سوك  ذ�ت  �لــري  �ل�سجر 
�أمــــــا )مـــغـــيـــب جنــــــوم( فــيــقــ�ــســد بــه 
)�جلهة �لتي يقا�ش بها �لأبعاد(، �أما 

وثيقة طريفة �شاهدة على الع�شر املا�شي


