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الإماراتّيات  ال�سّيدات  لدى  حا�سرًة  وتزييناتها  واألوانها  اأحجامها  اختالف  على  اقع  الَبَ ت��زال  ل 

املتقدّمات يف ال�سّن، كونها ت�سّكل جزءاً ل يتجزاأ من كمال لبا�سهّن واأناقتهّن وح�سمتهّن.

اقع قبل �سبعينات القرن املا�سي عادًة اأ�سيلًة من عادات الأمّهات واجلّدات،  ومثلما كان ارتداء الَبَ

كذلك كان الأمر بالّن�سبة اإىل الفتيات، فبمجّرد بلوغهّن وزواجهّن ي�سعنه يف املنزل والأماكن العاّمة 

واملنا�سبات املختلطة، التزاماً بالأ�سول والأعراف التي ن�ساأت عليها الإمارات.

املغفور له  ا�ستثنائّيًة يف خمتلف جمالت احلياة على يد  املجتمع يعي�ش نه�سًة  بداأ  وعندما  لحقاً 

باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وت�سجيعه امل�ستمر على �سرورة التحاق الفتيات باملدار�ش، 

تندر  واليوم  �سخ�سّية.  م�ساألًة  و�سعها  بات  الّت�سعينات  ويف  تدريجّياً.  اقع  للَبَ ا�ستخدامهّن  انح�سر 

روؤية ال�ّساّبات املَُتْبقعات، بينما ا�ستمّرت امل�سّنات على ما اعتدنه، نظراً اإىل مت�سكهّن برمزّية الَباقع 

ودللتها الجتماعّية.

قع الإماراتي واألوانه وتزييناته واأ�سماوؤه تبعاً ملكانة املراأة، واملنطقة اأو القبيلة التي  تعّددت اأ�سكال الُبْ

تنتمي اإليها، واملنا�سبة التي حت�سرها، والّرغبة ال�ّسخ�سّية فيما يتعّلق بحجمه، لكّن امل�سّنات حر�سن 

على و�سع َبَراقع فتحات العيون فيها �سغرية. اأّما ذات الفتحات الأو�سع فهي لل�سيدات الأ�سغر عمراً.

اأجزاء عّدة، فهناك )اجلبهة( التي تغّطي احلاجبني، ثم اخلّد الذي يتمو�سع  قع من  ويتكّون الُبْ

فوق اخلّدين كاماًل اأو فوق جزٍء منهما ح�سب الّرغبة، تليه )قرظة الّثّم( التي تغّطي الفّكني والفم، 

الَع�ْسقة(  القَظْب/  الّذقن، يف حني يو�سع )ال�ّسيف/  اأدنى نقطة يف عظمة  اإىل  القرظة  واأحياناً متتّد 

امل�سنوع من عذق الّنخيل على طول الأنف عند منطقة )اخَل��ّرة(، اأي النحناءين املمتّدين نزوًل من 

اجلبهة وحتى اآخر فتحتي العينني، وعادًة اإذا كان اخلّد كبرياً امتّد القَظْب حتى نهايته.

كما ُت�ساف )امل�ساطر/ ال�ّساطر( لتكون مبثابة دّعامتني جانبّيتني ت�سالن بني اجلبهة وقرظة الّثّم 

قع  اأو حمّدبة، بدءاً من منت�سف الوجه اإىل ما قبل الأذن��ني، ولربط الُبْ التي تاأتي م�ستقيمًة متاماً 

من  ت�سفر  �ُسُبوك(،  )قْيَطان/  يدعيان  جانبيه  على  خمتلفني  بطولني  خيطان  يثبت  ال��ّراأ���ش  خلف 

ي اأو الّذهبي. وفّية امللّونة مع الف�سّ اخليوط القطنّية اأو ال�سّ

ق��ع من خ��الل عملّية تدعى )ق���ْرظ(، م�ستخدمًة  ال��ُبْ العاّمة تخيط  ام���راأٍة من  ك��لُّ  كانت  وقدمياً 

قلة( ت�سقل  ة مثل )�ِسْيْت َخام، َخْرَجة ِنْيل، �َسْرَبت(، وب�َسَدفٍة كبرية مل�ساء جداً تدعى )�سَ اأقم�سة خا�سّ

القْيَطان خلف  تثبته على وجهها بربط  ثّم  )الّنيل( كي يبدو لمعاً،  لت�سبغه مباّدة  املخيطة،  حوافه 

الّراأ�ش، وترتكها متدلّية حتت ال�ّسيلة.

خّط  ُيزّيّن  حيث  الّنخبة،  ن�ساِء  على  وم�َساِخ�ش(  ��وم  )ُب��وْنُ َيا�سّية  الرِّ اق��ع  ال��َبَ ا�ستخدام  واقت�سر 

ات(،  )ِن���رْيَ ذهبّية  ل��ريات  اأي  )ُن���ْوم(، وحتتها )م�َساِخ�ش(  نتوءات  ذات  دائ��رّي��ة  ذه��ٍب  بقطع  احلاجب 

ب�)احللَق/  اق��ع  ال��َبَ ه��ذه  حُتّلى  وع���ادًة  ��رْيات.  ب��ال��نِّ اأو  فقط  بالّنُجْوم  َيا�سّي  الرِّ ق��ع  ال��ُبْ ُي��زّي��ن  واأحياناً 

القالليب(، وهي قطٌع ذهبّية ت�ساف على اجلانبني العلوّيني منه قبل �سبك القيَطان به.

قع اأ�سبح جزءاً من الأزياء الرتاثّية، اإل اأّنه ارتبط يف بع�ش القبائل والبيئات العربية  �سحيح اأن الُبْ

بالقّوة وال�ّسهامة، وُروي يل اأنه يف بع�ش البيئات العربية اأّن املراأة التي تتحّلى بال�ّسجاعة اإذا جلاأ اأحٌد 

اإليها يف اأمٍر اأو حاجٍة، م�سحت على ُبْرقعها للّدللة على اأّنها لن تخّيب ظّنه. يقول اأحد ال�سعراء:
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ْوم وْم�َشاِخ�ص،  ُبْرقع ِرَيا�شّي ُبْوْنُ

وُثْوْب ِرَيا�شّي، ُملّيان بقطع الّذهب

العني 1999، 

ة بالكاتبة من جمموعة »�شلطاين« اخلا�شّ

تِ��َبْق��ع          ع��ام��ك  ِو����ش  تِ��َبْق��ع  يالّلي 

م�سّرع يل  واق���ٍف  بحايل  ل��ك  و���ش 

وو�ساع خ��درات  عيون  عطاك  اهلل   

القاع عيني  طالعت  عينك  زي��ن  من 


