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قبل عقوٍد خلت درجت املراأة التي تنتمي اإىل طبقٍة اجتماعّيٍة معّينٍة يف منطقة اخلليج العربّي وعند 

البدو يف بالد ال�ّشام والعراق و�شيناء؛ على ارتداء ال�ّشِوْيِعيَّة فوق لبا�شها الّتقليدّي �شيفًا و�شتاًء، ويف 

�شاعاٍت ومنا�شبات حمّددة، ورّبا لهذا ال�شبب حملت هذا اال�شم.

وهي رداء اأ�شود وا�شع جّدًا ي�شبه عباءة الّرجل )َعَباَية(. ا�شمها القدمي املندثر )َمْدَخر(، كما ُتعرف 

باأ�شماٍء خمتلفة ح�شب املنطقة، فهي )ِب�ْشت(، )دّفة(، )اأّم الـَمـكا�ِشْي(، )اأّم خدود(، )اأّم القيطان/ 

الِبْيطان(، والقيطان خيوط حريرّية رفيعة مربومة كاحِلبال.

بطريقة  معّينٍة  جهٍة  نحو  قلياًل  ُتيلها  اأو  م�شتقيم  ب�شكٍل  راأ�شها  على  ال�ّشِوْيِعيَّة  ت�شع  ال�ّشّيدة  كانت 

اأو ت�شع  َكْبَعة(، وُت�شدلها حّتى كعبيها، وقد ترفع طرفيها االأماميني على �شاعديها،  ُتدعى )قْبَعة/ 

اأحد الّطرفني حتت اإبطها.

�شت  وف الّناعم والغليظ، فُخ�شّ اأو من ال�شّ ال�ّشِوْيِعيَّة م�شتورٌد، ُي�شنع من احلرير اّلالمع  وقما�ش 

الّرجال تّيزوا  اأن  اإاّل  ا�شتغلن يف خياطتها،  الّن�شاء  اأن  لل�ّشتاء. ومع  وفّية  وال�شّ يف،  لل�شّ احلريرّية 

واأبدعوا وا�شتهروا فيها.

االإح�شاء  اأن  اإىل  امل�شادر  بع�ش  وت�شي   ،) بنِّ خْمَ  / )ْمـكبنِّ ُيدعى  ال�ّشِوْيِعيَّات  خياطة  يف  وامل�شتغل 

تفّوقت يف خياطتها، تلتها ال�ّشارقة ودبي واأبوظبي، وا�شُتهرت حماه ال�ّشورّية والنجف العراقّية بحياكة 

ِري/ اخْلَوار( من خيوط الّذهب واحلرير، والحقًا توافرت اليابانّية واالإجنليزّية. ب/ الزَّ )الق�شَ

اإىل  الّراأ�ش  مقّدمة  من  تبداأ  االأوىل  الّطول،  مت�شاويتي  عر�شّيتني  )فّجتني(  من  ِوْيِعيَّة  ال�شُّ تتكّون 

منت�شف اجل�شم، وتت�شل مع الّثانية يف منطقة )اْلـكْبَنة/ اخَلْبَنة(، وهي ثنيٌة عر�شّيٌة تنح الّتف�شيل 

�شكاًل منحنيًا يتنا�شب و�شكل اجل�شد، وت�شاعد على اإطالتها اأو تق�شيها ح�شب طول مرتديتها.

وال�ّشِوْيِعيَّة مفتوحٌة من االأمام ب�شكٍل كامٍل، ولها فتحتان �شّيقتان للكّفني، واملنطقة اّلتي تو�شع على 

من  )بَطاَنة( تنعها  الّداخل  من  بها  ُتخاط  الّرجل،  بعباءة  مقارنًة  املراأة  عباءة  اأ�شيق يف  الّراأ�ش 

االنزالق، وحتّد من تلفها ب�شبب زيت ال�ّشعر العطرّي.

ب ذهبّي يتمّيز بروعة وجمال اأ�شكاله، يو�شع على حاّفتيها االأمامّيتني، يبداأ  ولل�ّشِوْيِعيَّة اخلليجّية ق�شَ

من منت�شف اجل�شم وُيلّف نحو االأعلى لي�شل اإىل الّناحية املقابلة، وينتهي بزوجي قيطان ذهبّيني، يف 

نهاية كّل خيط كرة �شغية )عِمْيَلة/ َب�ْشَرة( كاّلتي يف عباءة الّرجل، وُت�شاف القيطان من منت�شف 

ب،  ِري على الكتفني اإىل نهاية الكّمني وفتحتيهما. فاإن تغّي لون الق�شَ ة اإىل اأ�شفلها، ومن الزَّ ال�ّشِوْيِعيَّ

ُيّدق بطرقٍة معدنّيٍة لتلميعه، يف عملّيٍة ُت�شّمى )ُبْرَداخ(.

م�شوغة  عَماِيل(  )َب�ْشَرات/  ذات  �شِوْيعّيات  ارتداء  اإىل  ال�ّشّيدات  بع�ش  عمدت  الّتميّز،  يف  وزيادة 

من الّذهب اخلال�ش باأحجام واأ�شكال خمتلفة قد ت�شل اإىل حجم حبة اجلوز، واأحيانًا ي�شل طول 

كبتني. ال�شل�شلة اإىل الرُّ

اّلذي  اال�شتعارة  نظام  انت�شار  يف  اأ�شهم  ثمنها  فارتفاع  ال�ّشِوْيِعيَّة،  بارتداء  العادات  بع�ش  ارتبطت 

ا�شتمّر حّتى بداية الّطفرة االقت�شادّية. ففي االإمارات ت�شتعيها العرو�ش يف بع�ش املناطق لرتتديها 

ليلة زفافها وجتّلل بها حني ذهابها اإىل بيت زوجها، ويف بع�ش دول اخلليج االأخرى تلتزم العرو�ش 

بارتدائها اأ�شهرًا عّدة، كما ترتديها بع�ش ال�ّشّيدات يف فرتة احلداد، وال يخلعنها اإاّل عند الّنوم. 

اخلياطة،  وطريقة  ب  والق�شَ االأقم�شة  اأنواع  اختالف  مع  مو�شتها  فعادت  ال�ّشِوْيِعيَّة،  ينتِه ع�شر  مل 

ا�شتخدامهّن  ينا�شب  اأكتافهن با  الفتيات على  واأ�شبحت من دون )َخْبَنة( وبطانة، وباتت ت�شعها 

اليومّي لها يف اأمكنة العمل.
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