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 ل والخيالةيْنحو معجم للخ

 ()ليْيرات الخَسِات مَلحَطَمُصْ
 الدكتور سليمان قطاية

 باريس

 اريف الل غوية:بادئ ذي بدء أن أذك ر ببعض التع أود  

 .ة: مشتق  من حصانة، ألن ه محرز لفارسه. وهو الذ كر، وجمعه أحصنحصان

. والجمى:: : األنثى،، وهىم مىن حجىر ،ليىه، أي منعىه. وعيى  العىر  حصىون احجر
 حجور وحجورة. وأحجار.

 جم:: أعيا  وعيو .ل: واحدها عائ ، ألن ه يعتا  فم مشيته. واخيل

سم لألنث،. اال( يكر س هذا وجمع ا: أفراس. وكان الرسو  ) .: واحد العي فرس
 وتصغيرها فريسة. 

 ا .أصحا  العي . ومفردها: عي  خّيالة: 

 س.: صاح  الفرس. وجمع ا: فرسان، وفوار فارس

 : حذق أمر العي  وأحكم ركوب ا ف و فارس بالعي .ةفراسة، وفروسة، وفروسيّ 
 : الماهر فم ركو  العي .والفارس

 : تظاهر بالفروسي ة.تفّرس فالن
                                                 

  ،:ديق السي د الدكتور جلي  العطية الذي وف ر لم ،ددًا من المراج أقد م جزي  شكري وامتنانم إل، الص 
 ا لما جاءت الدراسة كما هم، وكما أردته ل ا.التم لواله
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وقد ا،تدنا ،ند سما،نا كلمة الفروسية أن نحمل ا ،ل، معناها الجاهلم  أي: 
ذي تتمث   فيه صفات الماهر فم ركو  العي ، والماهر فم أمورها الحربي ة، وال

 القو ة والصبر والش جا،ة والكرم والمروءة، وك   المث  التم يحاول ا الفرد فم حياته.

وظل ت هذه الصفات فم العربم  الفارس بعد اإلسالم وانتقلت منه إل، فرسان 
ما متضائلة حت، اعتفت  العصور الوسط، فم أوروبا ... وتابعت مسيرت ا نو،اً 

 العالمية األول،. تمامًا عال  الحر 

 أجد من الضروري  أن نمي ز بين: الذ

 فّن ركوب الخيل والفروسّية

 ، أي الحذق بركو  العي .فراسةولذا أستعم  كلمة: 

 .الخّيالة أوركوب الخيل أو كلمة: 

 للمعن، البطولم القديم. الفروسّيةوأترك كلمة 

 : حصان للداللة ،ل، الذكر.لمةوأستعم  ك
 ، األنث،.: للداللة ،لوحجر

الد ق ة العلمي ة؛ ألننم أ،تقد جازمًا بأن  الفراسة ليست من : وهدفم من ذلك
أبوا  اللغة أو األد  ب  هم ،لم قائم بذاته، وسأحاو  أن أشرح ذلك فم سياق 

.  موضو،م 

 أم ا كلمة فرس: فأترك ا كاسم نوع، وهم تعنم األنث، والذكر.

لك الوصو  إل، وض: معجم وسأنشر عالصة بحوثم تبا،ًا، وهدفم من ذ
 للمصطلحات الفني ة المتعل قة بالعي  والعيالة.
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ولم أحاو  نشرها مباشرة فم كتا ، وذلك كم يتسن ، لألعوة العلماء القيام 
بالنقد البن اء وتقديم المالحظات العلمي ة الموضو،ي ة، للوصو  إل، ما فيه عدمة 

 العربي ة وأبنائ ا.

 الله الموفق.و"فوق ك   ذي ،لم ،ليم" و 
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ا،تمدت فم دراستم هذه ،ل، كتا  أبم ،بيدة الموسوم "بالعي " و،ل، كتا  
"العي " ألبم سعيد األصمعم. والسب  فم ذلك أن نم أعذت ،ن بقي ة الكت  قلياًل 

 بما فم ذلك المعاجم، ف ما، ،ل، ما وجدت، األكم  واألوس:.

 جاء فم كتا  أبم ،بيدة المصطلحات التالية:

 مشم. -2

 ن، التدف ق، وال رولة، والتأب ض.،نق: ومنه: التكدس، التقد ي، العسال -1

 العب : ومنه: التطريح. -2

 الجري. -2

 المالقطة. -5

المناقلة: الثعلبي ة، وهم التقري  األدن،. والتقري  األ،ل، وهو اإلرعاء  -6
 األسف  واإلرعاء األ،ل،.

 االحتفا . -7

 .اإلحصاف -8

 .العذوفة -9

 .ميعة -20

ف، والملذ  والتمع ط، والملخ، واالجتناح، والحضر: ومنه النقز، الذر  -22
 والمرواحة، والبشك، والجربذة، والنعثلة، والملق.

ويقا  للفرس، حس  قو  أبم ،بيدة: "سابح، وساط، ونضرج، ومتشغ ر، 
 وعنوف، ومعاج، ومن  ، ومناه ".

 ا أبو سعيد األصمعم فيذكر المصطلحات التالية:أم  
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 ذأالن -5 توق ص-2 مشم -2

 عب  -6 دأالن -2 ،نق -1

 هزع -12 امجاج -22 تقري  -7

 مص: -11 اهماج -25 ثعلبي ة -8

 هملجة  -12 رديان -26 احضار -9

 ارتجا  -12 دحو -27 ،دو -20

 اشتراف -15 طميم -28 دري -22

 انبساط" -16 قران -29 اهذا  -21

  مزع -10 ال ا  -22

 ثم  يضيف: "ومن مشم العي :

 زدو -21 غلج -7 كتف -2

 قطاف -22 ضبر -8 نسف -1

 سعة -22 ضب: -9 هرج -2

 فراغة -25 كري -20 حت   -2

 عناف -26 سدي -22 سطو -5

   تيح -6
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 ونجد فم الكت  األعرى مصطلحات إضافية وهم:

  اشداف -5 مزع -2

  سحق -6 غلجان -1

  غرضة -7 مطر -2

  معج -8 شد   -2

لمصطلحات يعود إل، أن  العر  كانوا يعيشون ،تقد أن  سب  هذا الغن، فم اأ
قبائ  متفر قة متناز،ة، فكان لك  قبيلة تقريبًا مصطلحات ا، فلما جاء اإلسالم، 
وتأس ست الحضارة، وبدأ العر  بضبط لغت م، وظ ر اللغوي ون، جع  هؤالء نص  

من  أ،ين م جم: هذه الكلمات فم معاجم. فانطلقوا فم الص حارى العربية يجمعون ا
لغويين، بمعن، أن م لم يكونوا أولئك  واأفواه البدو، فجمعوا الكثير من ا، وكان

الفرسان المحن كين، ولذا نجد اليوم بعض التناقض والتكرار، واألعطاء. ودليلم 
األصمعم  بشمء من المبالغة،  عيدالمعروفة التم يقص  ا أبو س قص ة،ل، ذلك ال

 أجزاء جسم الحصان. فيعلمنا كيف غل  أبا ،بيدة فم وصف

لقد مض، ذلك الز مان وول ،، ونجد اليوم أنفسنا أمام مصطلحات أجنبي ة ،ل، 
 ة العلمي ة.ة والموضو،ي  غاية من الد ق  

صحيح أن  الغر  قد استفاد كثيرًا من العر  فم ميدان الفراسة، ولكن ه طو رها 
 ، وابتكر، وال يزا .كثيرًا جد اً 

 ... لي ة، فما بالك بالفراسة؟ولقد أهم  العر  تراث م ك
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ل، أوروبا أو أصي  نذه  إ أردنا شراء حصان ،ربم  لقد أصبحنا اليوم إذا 
يخ مكتوم مبلغ ،شرة ماليين له أغل، األسعار. كمثا : دف: الش   :أمريكا، وندف

 ... ...؟؟؟ دوالر ثمن حصان

أن  أساتذة لذا فالتصد ي لوض: معجم حديث للفراسة، ،ملي ة شاق ة جد ًا لدرجة 
ة البيطرة أو الفراسة ال يستعملون العربية ب  اللغات األجنبية بما في ا الفارسي  

ب  فم رأيم الذي وهو الس   .ركي ة. وهم مصطلحات باقية منذ األزمان البعيدةوالت  
ة يجع  معظم المترجمين يحجمون ،ن ترجمة كت  الفراسة من اللغات األوروبي  

 .كسالحي ة إل، العربية وبالع

حافة الر ياضي ة  االهتمام ،ن كذلك ترد د أصحا  دور النشر، ورجا  الص 
 ة وأعبارها إل، جان  ،وام  أعرى ال مجا  لذكرها هنا.بالفروسي  

جية مسيرات و ال بد  لنا قب  ك  شمء أن نف م تمامًا وبدقة متناهية فيزيول
 الحصان.

، نقد م الذراع ،قدم اليمنيسير الحصان كاإلنسان تقريبًا. فنحن ،ندما نعطو بال
األيسر فم الوقت نفسه. والعكس بالعكس. وكذا الحصان ف و يقد م الطرف األيمن 

، م: الطرف العلفم    األيسر. األمامم 

ولكم يس   الف م ،ل، القارئ ألفت نظره إل، أن الحصان يعتبر فم الدنيا 
غلب ا مأعوذ ،ن مصطلحات عاصة به، أ كل ا حيوانًا نبياًل فال تستعم  له إال  

 اإلنسان. وهكذا نقو :

للحصان أربعة "أطراف": طرفان أمامي ان، وطرفان علفي ان. ويرمز ل ما كما 
 يلم:

.  م.: طرف أمامم 
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.  خ.: طرف علفم 

 ، وأيسر: ر. وهكذا فللحصان: نن: ميسبة لليمين واليسار فالرمز هو: أأما بالن

 م  أيسر.: طرف أمام. ر يمن. وم.أ: طرف أمامم   .ن م.

 : علفم  أيسر.. ر . وخ.: طرف علفم  أيمن. ن خ.

 وثم ة تعاريف من الضروري  تحديدها أيضًا:

 لك   طرف أثناء تحركه ،د ة مراح :

 الر ف: -2

 والد ،م -1

 والوض: -2

 والوطء -2

 أي أن  قدم الحصان أثناء الحركة:

ض، يرتف:، ويظ  فترة قد تطو  أو تقصر مرتفعًا فم ال واء، ثم ينز  إل، األر 
 وأعيرًا يضغط ،ليه كم يستطي: أن ينق  قدمًا أعرى.

و،نىىىىىدما تلمىىىىىس قدمىىىىىه األرض الجاف ىىىىىة تسىىىىىم: لىىىىىه رن ىىىىىة تسىىىىىم ،: الوقىىىىى:. ويرمىىىىىز 
 ل ا بى: تا.

 نسم م الطرفين الجانبيين: الطرف األمامم  والطرف العلفم  لجان  واحد.

  المحد د ونسم م الطرفين القطريين: الطرفين الواقعين فم ن اية قطر المستطي
 باألقدام األربعة.

 وباعتصار طرف أمامم  أيمن، وطرف علفم  أيسر. وبشك  آعر:
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 .ن خ. -. ر م.        و   .ر خ. -. ن م.

 ومما تجدر اإلشارة إليه أن  السر،ة ،ام  م م  جد ًا.

 الزم ن: هو المد ة الفاصلة بين وقعين متتاليين للقدم نفسه.

 البطمء، وقصير لدى الحصان السري:. والز من هذا طوي  لدى الحصان

الموطئ: هو المدة التم تستغرق ا القدم أثناء لمس ا األرض حت ، ارتفا، ا 
ًا. ن الموطئ قصيرًا جد  ا،ن ا. فإذا كان الحصان مصابًا بآفة مؤلمة فم قدمه، ك

 وينعدم تمامًا فم حالة الكسر.

 لفيتين.والعواء: هو المسافة بين القدمين األماميتين، أو الع

 والذ را،ة: المسافة بين القدم األمامية اليمن،، والعلفية اليمن،. 

ويكون ذلك بدراسة: األثر، أي أثر أقدام الحصان ،ل، الرم  أو األرض 
 اللينة. ويقا : حصان أثير، أي ،ظيم أثر الحافر.

جاه ومجمو،ة اآلثار ،ل، عط  واحد تد،،: در  األثر. وهو يد   ،ل، ات  
 يكون فم الحا  الطبيعي ة بسيطًا، مستقيمًا.الحصان، و 

 .ويقا  للحصان إذا جاوز حافر رجليه موض: حافر قدميه: "أقدر"

ذا قصر  حافر رجليه ،ن موض: حافر يديه ف و: "شئيت".  وا 

ذا انطبقا ف و:"أحق ".  وا 

 واالرتكاس: هو مجمو،ة ال ز ات التم يشعر ب ا الفارس أثناء السير.

ر أن  كلمة ركض ال تستعم  للحصان، قا  أبو سعيد ومن الجدير بالذ ك
"يقا : ،دا الفرس، وأنا أ،ديته، ومر  يعدو، ويعدى، ويجري، ويجرى،  :األصمعم  
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ضته أنا بغير ألف، وال يكون ما ُيركضه صاحبه. وقد َرك  وال يكون يركض، إن  
 يسر".ركض هو، إن ما الر كض تحريكك إي اه برجلك أو بغير ذلك، وسار هو أو لم 

 المسيرات

قلنا إن الحصان كاإلنسان له مسيرات ثالث. ولكن  ا بسب  طبيعة الحصان 
 أكثر تعقيدًا.

فإذا راقبنا الحصان فم الطبيعة، ودرسنا مسيراته المعتلفة وجدنا أن له: 
 مسيرات طبيعي ة غريزي ة.

 ، قاب  للتدري  والتعليم. وقد استطاع اإلنسان أنولكن  الحصان حيوان ذكم  
 يدر به فوص  إل، مسيرات مصطنعة أو مكتسبة.

 تقس م مسيرات الحصان إل،:

مسيرات ممشي ة: أي أن  جسمه ال يترك األرض، ب  يبق، بتماس  مع ا  -
 دومًا.

ومسيرات مقفوزة: أي أن  الحصان عال  فترٍة ما يفقد تماس ه م:  -
 األرض، ويكون فم ال واء. وقد تكون هذه المسيرات:

 ق وأن شرحنا.ُقطري ة كما سب -

 وقد تكون جانبي ة.     -
  ا:رات بأن  يوتوصف هذه المس

 جميلة، أو جي دة، أو بر اقة.
 توصف ،لمي ًا بأن ا: ماك
 كبيرة أو ممت دة: إذا وصلت إل، حد ها األقص،. -
 أو قصيرة، متكد سة: إذا كانت ،ل، العكس. -
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 أو أن  ا: مرفو،ة أو ،الية. -

ذا أثن، الحصان أطرافه كثيراً   قلنا إن  ا: متأبضة. وا 
 أم ا إذا مد  قوائمه كثيرًا قلنا إن ا: مملوعة.
 ك مركز الثق  ضعيفًا. ومذروفة، إذا كانت منعفضة، وكان تحر  

 ة ثابتًا.و وتكون منتظمة: إذا كانت سر،ت ا واحدة، وطو  العط
بعد ك   هذه المقدمات نبدأ بدراسة أبسط مسيرة للف م، ولكن  ا األصع  تحديدًا و 

 من الناحية اللغوية.
 "العب : هو أن ينق  أيامنه جميعًا وأياسره جميعًا". يقو  أبو ،بيدة:
 ذلك العب ".ووضع ما معًا ف ح )الحصان( بين يديهو : "إذا رامويقو  األصمع

 ونجد التعريفين هذين فم ج   القواميس العربي ة.
ادلة هذه كتابة مع أي أنن ا إذا ،دنا إل، الرموز التم ذكرت ا آنفًا، استطعنا

 :المسيرة بالش ك  الت الم
 .لخإ.... . ن ح. -.ر خ. -.ر م.

مسيرة الجم  والفي  والزراقة. كما تالحظ ،ند بعض الم ور، والعيو   وهم
العجوزة، والمتعبة لكن  ا شاذ ة ،ند الحصان فم الحا  الطبيعي ة. ويمكن تدري  

 الحصان ،لي ا.
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البيرو نوع من العيو  التم تمشم ب ذه المسيرة، والمسيرة هذه مريحة وفم 
جدًا للفرس والفارس. ولقد لجأ إلي ا المدرب ون اإلنجليز قديمًا كم تستطي: الن ساء 
امتطاء العي  جانبًا، أي ما يد،م "بطريقة اآلمازون". وتبلغ سر،ة الحصان في ا: 

و  فتسم ، المسيرة حينئذ: العب  ك م. وقد تزيد ،ند بعض العي 21إل،  9من 
 الط ائر.

وكن ا، نحن األطباء، قد تعل منا جميعًا بأن نسم ، إحدى ضربات القل  
 المرضي ة: العب .

ذا راجعنا "المعجم الطب   د" وجدنا الكلمة وأمام ا ترجمت ا إل، الفرنسية وا  م الموح 
 .GALOPواإلنجليزية ،ل، أن ا :

 .TROT ا الى: لعر  اليوم هذه الكلمة ،ل، أن    الفرسان اوكثيرًا ما يستعم

 .AMBLEوالحقيقة كما ذكرت ا سابقًا. فترجمة هذا المصطلح فم رأيم هم: 

ة مقفوزة، حيث يق: الطرفان القطريان فم الوقت ولنعد اآلن إل، مسيرة طبيعي  
 نفسه، وبالت تالم. ومعادلت ا:

 .لخإ خ. ر. ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ..... –م. ن  ىىن. ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى خ. –ر.  م.

سبق أن قلنا إن  فم ك   مسيرة مقفوزة زمنًا ال يكون جسم الحصان عالله 
 بتماس  م: األرض.

ويسم ، بالفرنسي ة ما ترجمته "التعليق" أي الزم ن الذي يبدو فيه الحصان وكأن ه 
صف الحصان فإننا نجد كلمة: ل، قائمة و فم ال واء. ولكن نا إذا رجعنا إ معل قاً 

سابح. وأ،تقد أن  هذه الكلمة مشتق ة من رؤية الحصان عال  ذلك الزمن، حيث 
 يبدو وكأن ه يسبح فم ال واء.

 لذا أفض   تسميته بفترة الس باحة.
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 فإذ ،دنا إل، المعادلة الس ابقة وجدنا: 

 .ن م.    فترة السباحة      .ر م.  

 

 خ. ر.                 .. نخ                    

خ. ن.( يقعان ،ل، األرض فم وقت واحد، أو  -وذلك ألن  الط رفين )م. ر
 الطرفين القطريين اآلعرين.باألحرى فم اللحظة نفس ا، كذلك هم حا  

قتان، تتناس  ك   من ما م: وق: الطرفين، وبين ما زمن هو: ر وهكذا ُتسم: ط
 فترة الس باحة.

رس فم هذه المسيرة قيامًا وقعودًا. فيشعر وكأنه مقذوف ويكون ارتكاس الفا
إل، أ،ل، ثم  يسقط ،ل، مقعدته. إذن: ال تغيير فم مركز ثق  الفارس، وال الفرس. 

 لذا ف م مسيرة ثابتة.

 
 .ن اية الوطء األيسر -2

 فترة السباحة ثم: -22

 .الوطء الوتري األيمن -222
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 ن فم زمن الوطءفم هذه المسيرة: يكون الطرفان الموجودا

 متوازيين دومًا.

 
 العربة السلوكية يجرها متقر 

ذا ،دنا اآلن     :إل، المصطلحات العربي ة وجدناوا 

 ري ".قفم المعجم الوسيط: "إذا ،دا )الحصان( ،دوًا دون "اإلسراع" ف و الت  

 بينما يقو  األصمعم: "إذا رف: يديه ووضع ما معًا فذلك هو التقري .

أبم ،بيدة فإن ه يذكر التقري  بين العنق "وهو أدن، مشية أم ا فم كتا  
 للفرس" وبين فص  المكر س لى"أصناف الحضر".

 .Petit Galopبكلمة:  MERCIERسيه ر وقد ترجم ا مي
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 TROTًا أن  كلمة: تقري  هم: الى شعصي   دوأ،تق

 وهم تتناس  م: هرولة اإلنسان.

 وتوجد أنواع كثيرة منه.

رف: نه مشم، يكون وض: الطرفين القطريين فم لحظة فإذا كان بطيئًا وكأ
 اآلعرين تمامًا.

وأسم يه: التقري   Trot Raccouci ou Assembléويسم ، بالفرنسية: 
 المتكد س.

ذا أسرع قلياًل، ظ رت فترة الس باحة، ولكن  ا قصيرة. وهو بالفرنسية  وا 
Suspension التطريح"،  فإذا ،دنا إل، صاحبنا أبم ،بيدة نراه يذكر كلمة"

ومعناها كما جاء فم الوسيط: "مشم ذي كال  وضعف" وأجد أن  ا تتناس  م: هذا 
 .عالنو 

وقد يتقر   الحصان ويج د نفسه ، دون أن يتقد م. فيتع  وُيتع  الفارس معه. 
 وأسم م هذه المسيرة: الكردحة.

ذا كان الحصان فم ك   وقعة يرف: طرفيه بسر،ة ورشاقة فيبدو وكأن ه ي قفز وا 
)التقري  المقفوز(. وأجد أن ا تتناس   Trot Sautéسم يت مشيته هذه بالفرنسية 

 م: كلمة "مالقطة" التم تعنم: عف ة وض: حوافر الحصان ،ل، األرض.

، إذ يرتف: فم ال واء ثم   والواق: أن هذه المسيرة متعبة للفارس بشك  عاص 
 يسقط ،ل، السرج بك   ثقله، ،ل، مقعدته.

 "التقري  القائم". والذي سا،دهم ،ل، ذلك هو أن     ابتكر العر :ول ذا السب
زعم الركا  قصير. ،ل،  ،ريض يسمح للفارس بالوقوف، كما أن   م  ا  العربالرك  

 ،كس السرج اإلنجليزي .
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 ح الفارس والحصان معًا.يوهو ير  .أم ا اإلنجليز فقد ابتكروا "التقري  المرفوع"

قاع حركاته بدق ة م: إيقاع مسيرة التقري . فإذا ولكن ،ل، الفارس أن ينظ م إي
ارتف: ثم  جلس م: وقعة القدم اليمن،، قي : إنه تقري  مرفوع ،ل، اليمين، و،ل، 

 اليسار فم الحا  المعاكسة.

يالمًا ف و: الجالس بال ركا . ويعتقد األطباء أن ه  أم ا التقري  األشد  إز،اجًا وا 
 المشاهد ،ند الفرسان القدام،. السب  الرئيسم فم انضغاط الفقرات

ولم يكن العر  ي تم ون به كثيرًا. كما أن  الحصان نفسه، فم الحا  الطبيعي ة 
 عال  بض: عطوات. ال يسيره إال  

وباستطا،ة الفرس المدر   أن ُيطوِّ  العطو بشد  ،ضالته وتقل ص ا، دون أن 
 ل ا وهو "التقري  األ،ل،".يزيد ،ددها أو يقل  

"تقري  الس بق" إذ نراه يطو   العطو كثيرًا، ويقل   زمن الوق: حت ،  والعكس فم
ب: فإن  ارتكاس الفارس هو فترة السباحة. وبالط   يجاوز كسر الثانية. بينما تطو ال 

 لذا ال سباق فم التقري . .ديد، م: آالم مقعدة بشك  ال يطاقاالنز،اج الش  

المسيرة فوصلوا إل، حصان  وقد استطاع الفرنسي ون تدري  عيول م ،ل، هذه
 ًا ،ل، التقري . وهو "المتقر  ".مدر   بشك  جيد جد  

"العربة  وتجري سباقات له، دون أن ُيرك ، ب  يجر  ،ربة عفيفة جدًا تد،،:
ورة(. ويتاب: السباق مراقبون، ضمن سي ارة، فإذا غير الس ولكي ة". )انظر الص  

ة ب اذ النوع من السبق تد،،  الحصان مسيرته ُ،د  عاسرًا. وتجري رهونات عاص 
الثالثية، أو الربا،ية. ،ل، المتراهن أن يحرز سلفًا أسماء العيو  الثالثية األول، 
الفائزة: إما بالترتي  أو دونه، أو أسماء العيو  األربعة األول،. والر بح فم حالة 
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سيرات األسماء بالترتي  كبير جدًا بآالف أضعاف المبلغ المراهن ،ليه. من الم
 :ةة الممشي  الطبيعي  

ذات أربعة أزمنة، تتاب: الوطآت قطري ًا وهم مسيرة طبيعي ة المشي أو الَعَنق: 
 انطالقًا من أحد األطراف األماميين. ومعادلت ا:

 م. ر. ... إلخ –خ.  –خ. ن.  –م. ر. 

وثبات  ،متواص  م: األرض بوطأة قدمين أو ثالثويظ   جسم الحصان بتماس  
 ًا.يرة كبير جد  هذه المس

وهم مسيرة متوس طة بين المشم والتقري  وتتناس  م: كلمة المشي المرفوع: 
ا ارتكاس الفارس ف و بسيط، "هرولة" أو "هملجة" كما جاء فم كتا  أبم ،بيدة. أم  

 يكاد يكون معدومًا.
 تستعم  هذه المسيرة من آن إل، آعر، ولبض: عطوات فقط.: القهقرى
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لذي يود  الر جوع إل، علف بتحدي  ،نقه ليلقم بمركز ثقله إل، يبدأ الحصان ا
، ثم  الطرف  ،العلف ويحر ك أحد أطرافه، ثم  يتبعه بتحريك الطرف األمامم القطري 

 القطري اآلعر.

وهم مسيرة مستحيلة فم حالة آالم الكتف، أو إذا كان الحصان ،صبيًا أو 
 .اً األطراف مكسور مريضًا. ويج  ،دم التفكير في ا إذا كان أحد 

بالتقري  أو  العر  تدري  عيول م لترج: الق قرىولقد استطاع الفرسان 
 بالحضر. وق   جد ًا من الفرسان الغربيين من استطاع ذلك.

الحضر: وهو فم رأيم الجري بشك  ،ام. وله ،د ة أصناف: وهو مسيرة 
 دلت ا:معاو قطرية مقفوزة، ذات ثالثة أزمنة م: زمن راب: هو: السباحة. 

 .لخإ .... .ن ن. سباحة خ. م. – .ن ح. –ر.  م.

ذا ترجمناها إل، طرقات: تاك كانت :  وا 
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 .لخإ....  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تاك – تا -تا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتاك  –تا  –تا 

قدم األعيرة ويقا  إن  الحصان يحضر ،ل، األيمن أو األيسر، وذلك حس  ال
التم تالمس األرض. وأ،تقد أن ا تتناس  م: كلمة: اجتناح الذي يصفه أبو ،بيدة 

 ."بقوله:"المجتنح: الذي يكون ضبره فم أحد شق يه، يجتنح ،ليه ويعتمد لحضره

ذا كان الحضر ،ل، در  مستقيمة، فللحصان الحر ية فم أن يحضر ،ل،  وا 
. أم ا إذا كان الد ر  محنيًا أو دائريًا، األيمن أو ،ل، األيسر حسبما يرتاح إليه

،تبار. ولمقاومت ا ،ل، الحصان أن وج  ،ندئذ أن ُتؤعذ القو ة الجابذة بعين اال
ًا يحضر ،ل، القدم األنسي ة بالنسبة لمركز دائرة الدر . ويقا  ،ندئذ إنه يحضر حق  

 أو ،ل، الحق  أو الصحيح، والعكس: يحضر عطأ.

 أصناف الحضر:

: وهو حضر النزهة، وفيه تميز األزمنة الث  لط  ر االحض  الثة التم سبق بيعم 
 أن وصفناها، بشك  جي د وواضح.

المعتد : وهو الحضر الجي د المريح. وأفض  أنواع مسيرات  والحضر
 الحصان. وهو المرغو  فيه، والمحبو  من قب  الفرسان. لذا كر سُت له كلمة:

 "الملذ " من قائمة أبم ،بيدة.

 حضر بطمء: يصادف ،ند العيو  المتعبة والرعوة، أو سيئة التدري .وثم ة 

وهو حضر  .كة، وتسم: فيه أربعة وقعات بداًل من ثالثةوفيه أربعة أزمنة متفك  
 .المضمار. ويشاهد ،ند العيو  المستعملة فم مدارس تعليم العي الة
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 .زمن تحضيري -2

 .قذف مقد م الجسم فوق الحاجز -1

 .ارتفاع متدر ج نحو وفوق الحاجز -2

 .سباحة -2

 ( إل، األرض.Receptionوصو  ) -5

وذلك لتعليم الفرسان المبتدئين. وهو، فم رأيم يتناس  م: كملة "الذأالن" التم 
 وصف ا األصمعم بقوله: "مر  عفيف سري:".
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 ا: "اجتماع القوام ونجد فم قائمة أبم ،بيدة كلمة "النقز" التم يصف ا ،ل، أن  
" ويقو  المعجم الوسيط: "نقز يكون حضره وثباً و ًا، وال يبسط )الحصان( يديه، جميع
، وقفز". وال يذكر األصمعم هذه الكلمة فم أنواع وه وث  صعداً د: فم ،الظ بمُ 

 الحضر. لذا أترك ا لوصف أنواع القفز فيما بعد.

لك أم ا حضر الس بق: ف و سري: جدًا لدرجة أنه ال تسم: فيه سوى طرقتين، وذ
ألذن ال تستطيعان ابسب  اقترا  الطرقات بعض ا م: بعض لدرجة أن  العين و 

 .التمييز فيما بين ا، ويكون الحصان أحق اً 

 .شديدًا، م: تقار  العط،" يقو  الوسيط: "أحصف الفرس: ،دا ،دواً 

 لجزي: "اإلحصاف هو غاية الحضر".اويقو  ابن 

 ديد أو حضر الس بق.لذا أجد كلمة "إحصاف" متناسبة م: الحضر الم
حركة متتالية، ينقذف في ا الحصان فوق حاجز ما ثم  ينز  بعده. وقد القفز: 
: نثنين معًا. والقفز مؤلف من حركتيجز فم العلو  أو فم العرض، أو االيكون الحا

لحاجز تقريبًا أو امن أسف  إل، أ،ل،، ومن أ،ل، إل، أسف . ويقتر  الحصان من 
 يقفز من وضعي ة الوقوف . اذ أنحضرًا. ومن الش  

 ويمي ز:

القفز السري:: وهو القفزة التم يقوم ب ا الحصان ليتجاوز ،ارضة ما، ملقاة 
،ل، األرض، أو حاجزًا ،شبيًا صغيرًا. وأجد أن ه يتناس  م: كلمة "نقز". وهو ما 

 ة: قفزات العروف:يسم ، بالفرنسي  

Sats de Mouton  حينما يرت: ويمرح. لحصاناأي القفزات التم يقوم ب ا 
 ، يص  إل، العنق ثم  الث بات. يعف ف الحصان مشيته حت  الوقوف: 
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"أو  نقصان الحضر: التراد ، ثم  الفتور" وأ،تقد أن ما  ويقو  أبو ،بيدة :
ة ب ما.  تعبيران أدبي ان ال وجود لمسيرات عاص 

 أم ا إذا كان الوقوف فجأة ف و الكبح أو الكمخ أو الكمح.

: كبح ا بجذب ا إليه لكيال تجري" ط: "كمح الد اب ة باللجام كمحاً وفم الوسي
ض العي  ويدر ب ا )ج( كمحة "وكمخ ... والكامح: الذي يرو   و"أكمح الد ابة: كمح ا
 .. الفرس باللجام: كبحه"

 وللكبح أشكا  ثالثة:

: يتكد س ر الجسم.  إمساك علفم  الجسم كلي ة تقريبًا ،ل، العلفيتين ومؤع 
 بسب  وجود العاء فيه. "ه: "الكمخولنسم  

: ،ل، العكس، يتكد   س الجسم كل ي ة ،ل، األماميتين ومقد م إمساك أمامم 
 الجسم، وينعفض المحور رأس ،نق. ولنسم ه: "الكمح" لوجود حرف الميم فيه.

: يتكد س الجسم فيه ،ل، األطراف األربعة. ولنسم ه: "الكبح" إمساك ربا،م  
 أربعة( فيه.لوجود حرف الباء )من 

 وللميسرات كما سبق وأن قلنا صفات متعد دة:

فالمسيرة الجي دة: هم التم تمنح الحصان منظرًا يوحم بالعز ة، واألصالة، 
ة الت امة والنشاط.  والعف ة والمرونة فم الحركات والصح 

"ميعة الفرس حضره، نشاطه، حت ، يكون هو الذي ينزع قب   :يقو  أبو ،بيدة
الحصان الدائمة فم االندفاع  ةأي: رغب "، فإذا تراد  فقد ذهبت ميعتهأن يكف  فارسه
ته إل، أمام بك     .. قو 

 IMPULSIONوأ،تقد أن ا تتناس  م:: 
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د ،لى، عىط  مسىتقيم واحىد. فىإذا سىار بشىك  متعىرج و،لى، ويسير الحصىان الجي ى
 "لثعلبي ىىةن ىىا مشىىية الكلىى . وأ،تقىىد أن كلمىىة "اإعط ىىين، قيىى  ،ىىن مشىىيته بالفرنسىىية: 

 مناسبة ل ا تمامًا.

ىىا إذا كىىان تقريبىىه ذا طرقىىات مفك كىىة، ويتىىأعر العلفي ىىان قلىىياًل قيىى  إنىىه تقريىى   أم 
 منكسر أو منفص  وأجد كلمة "عذرفة" مناسبة ل ذا المعن،.

مقىىدم الجسىىىم  لحضىىر والتقريىى  أي: أن  اوقىىد يعلىىط الحصىىان فىىم مسىىيرته بىىين 
ره. وبىالعكس. وهىم مسىيرة العيىو  المحط مىة، أو التىم ال  يحضر، بينما يتقىر   مىؤع 

يعىىرف فرسىىان ا كيفيىىة توازن ىىا. فىىإذا اسىىتمر ت وصىىلت فىىم ،ىىدم توازن ىىا إلىى،: مشىىية 
رة أو ما يسم   Allure depieال زار   .Saut de Derrière، أيضًا: قفز المؤع 

هىىىذا. يقىىىو  أبىىىو ،بيىىىدة فىىىم التشىىىغ ر:  لمىىىة "التشىىىغ ر" تفىىىم بىىىالمعن،وأ،تقىىىد أن  ك
 القوائم متفر قة، ويكون الحصان بعيد القدر ال صبر له"."تذه  

ىىىىا الش ىىىىد، و ال ىىىىد ، واإلهىىىىدا ، والن ىىىى ، واإلن ىىىىا ،  البشىىىىك، فأ،تقىىىىد أن ىىىىا و أم 
مت ا بما يسمي ه الغربيون: "بحضر جمترادفات م: بعض الفروق البسيطة، ويمكن تر 

التىدقيق، أجىد . ونظىرًا لغنى، اللغىة العربي ىة، وضىرورة Galop de Chargeاإلغىارة" 
ىىا كلمىىة ،ىىض  ،لىى، العنىىان  أن كلمىىة إمسىىاك تعنىىم كىىبح الفىىرس السىىري: أو إيقافىىه. أم 
فىىىأحتفظ ب ىىىا لمعنىىى، الش ىىىد العفيىىىف المتكىىىرر ،لىىى، العنىىىان كىىىم يعف ىىىف الفىىىرس مىىىن 

 سر،ته.

فىىىه أبىىىو ورب مىىىا كىىىان المعىىىج مرادفىىىًا للثعلبي ىىىة ،لىىى، أن يطب ىىى ق فىىىم الحضىىىر إذ يعر 
،ل، إحدى ،ضادتم العنان مر ة فم الش ق  األيمن، ومر ة ،بيدة بقوله: "هو اال،تماد 

 فم الش ق األيسر، يمعج مر ة كذا، ومر ة كذا".

الجىىري، والعىىدو، والغلىىج )وهىىو: إذا بىىدأ )الحصىىان( الجىىري  ويمكىىن أن نقىىو  إن  
.األصمعم   –ن يعتلط أدون   (، تتناس  م:: الحضر العادي  أو الطبيعم 
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، والسىىطم )ف ىىو سىى ىىا الس ىىدي  ثنىىاء أاٍد وسىىاٍط(: ف ىىو الحصىىان الىىذي يرفىى: ذيلىىه أم 
الجري ،ل، شك  ريش الن عام، وهم صفة واسمة وممي زة للحصان العربم  األصىي ، 

ويقىىرمط، يقىىا :  وال تىىرى ،نىىد غيىىره. يقىىو  األصىىمعم: "التىىوق ص: هىىو أن ينىىزو نىىزواً 
يرة الناجمىة سبانية" أي المسىالعطوة اإلمر  يتوق ص به فرسه" ورب ما كانت ما يسم ، "

ذا  ،ىىىن تىىىدري  عىىىاص  بحيىىىث يرفىىى: الحصىىىان أمامي تىىىه كثيىىىرًا وألقصىىى، حىىىد  ممكىىىن. وا 
م بىىى  ظىىى   ثابتىىىًا ف ىىىو ه أو بإحىىىداهما دون أن يتقىىىد  يىىىضىىىر  الحصىىىان األرض بأمامي ت

فن( أو "األعامة".  صافن )من: الص 

ذا دفى:يىت، واقفىًا ،لى، علفي  ه ،اليىاً يىأما إذا رف: أماميت بقدميىه  ه ف ىو "التشىبي " وا 
 علفًا ف و "الترفيس".

ويدر   الحصان فم الغر  ،ل، أن يقفز فم ال واء ،اليًا ويرف: يديىه، ويىرفس 
  ا: القفزة المرفوسة.يًا. وأسم  بعلفيتيه وهو فم ال واء، بحركة جميلة جد  

ىىعبة التىىم يقىىوم ب ىىا الفرسىىان فىىم المىىدارس العاليىىة: تىىدري   ومىىن الحركىىات الص 
 َرضة".فأسم ي ا "،َ  Appuyerلعرض الحصان بحيث يمشم با

ىىىة نىىىوع مىىىن المسىىىيرة بحيىىىث يمشىىىم الحصىىىان ،لىىى، عىىىط  مسىىىتقيم، إن مىىىا كىىى    وثم 
والتساؤالت بىين نفيذ، وتثير الكثير من المناقشات ين ،ل، عط : وهم صعبة التتقائم

ىا بقي ىة الكلمىات ": "الكتىف أنسىي اEpaule en Dedansمعتلف المىدارس. وهىم  . أم 
 ف أحاو  االستفادة من ا فم دراساتم القادمة.ألعرى، فلسو ا

العالصىىىىىة: ال حاجىىىىىة لنحىىىىىت كلمىىىىىات جديىىىىىدة. مىىىىىن األفضىىىىى ، فىىىىىم ا،تقىىىىىادي، 
االسىىتفادة مىىن غنىى، اللغىىة العربيىىة. ومىىا دراسىىتم هىىذه إال محاولىىة فىىم هىىذا المجىىا . 
وسىىىىأتاب: هىىىىذه الدراسىىىىات حت ىىىى، الوصىىىىو  إلىىىى، وضىىىى: معجىىىىم متعىىىىد د اللغىىىىات للعيىىىى  

 وللعيالة.
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: أن ىىىىه لىىىىتف م معىىىىانم هىىىىذه الكلمىىىىات والمصىىىىطلحات، يجىىىى  التمىىىىر س فىىىىم والواقىىىى
العيالىىىة، بشىىىك  ،لمىىىم  حىىىديث. والس ىىىب ، فىىىم القىىىديم والحىىىديث، أن مىىىن أهىىىتم ب ىىىذه 

: أشعاص، ندر من كان له باع طوي  فم الفروسي ة. وهكذا إذا استعرضنا يالمواض
 فة وجدناها كما يلم:الكت  المؤل  

  دين أمثا  "كتىا  فضى  العيى " تىأليف أبىم علىف كت  أل ف ا فق اء ورجا -2
،بىىدالمؤمن بىىن علىىف الىىدمياطم، وكتىىا  ابىىن قىىي م الجوزي ىىة "الفروسىىي ة فىىم اإلسىىالم". 
وهىىىم ،بىىىارة ،ىىىن تجميىىى: لكىىى   اآليىىىات القرآنيىىىة واألحاديىىىث النبويىىىة الشىىىريفة المتعل قىىىة 

هىىىان والس ىىىباق ة فيمىىىا يتعل ىىىق بالر  ريعة اإلسىىىالمي  بالعيىىى ، مىىى: شىىىرح ل ىىىا، و،ىىىرض للش ىىى
 والج اد.

ىىكتىى  أل ف ىىا لغوي ىى -1  ،ر بىىن المثن ىىون، أمثىىا  "كتىىا  العيىى " ألبىىم ،بيىىدة معم 
 التميمم، و"كتا  العي " لألصمعم.

كتىىىا  األقىىىىوا  الش ىىىىاغية فىىىىم "ف ىىىىا ملىىىىوك أو أمىىىراء فرسىىىىان أمثىىىىا : كتىىى  أل   -2
"جىىوا   للملىىك المجاهىىد ،لىىم بىىن داود الرسىىولم الغس ىىانم، وكتىىا  الفصىىو  الكافيىىة"

السىىىائ  ،ىىىن العيىىى  األصىىىائ " للملىىىك ،بداللىىىه بىىىن الشىىىريف حسىىىين، وكتىىىا  "حليىىىة 
 األندلسم. رحمن بن هذي الفرسان وشعار الشجعان" لعلم بن ،بدال

كت  أل ف ا معل مو السالح والتدري  ،ل، القتا  واأل،ما  العسكري ة، أمثىا   -2
 الرم اح األحد . "كتا  الفروسي ة والمناص  الحربي ة" لنجم الدين حسن

 

 



 -119- 

الطىىرد، في ىىا فصىىو  ،ىىن العيىى ، أمثىىا  "كتىىا  و كتىى  ،ىىن الصىىيد والبيىىزرة  -5
الصىىيد والطىىرد ،نىىد العىىر " لمج ىىو  تحقيىىق: د. ممىىدوح حق ىىم، وكتىىا  "أنىىس المىىال 

 بوحش الفال" البن المنكلم.

ف ىىىا أدبىىىاء، ضىىىم نوها فصىىىواًل ،ىىىن العيىىى  والفروسىىىية. أمثىىىا  "كتىىىا  كتىىى  أل   -6
 ام.للجاحظ و"كتا  الفالحة" البن العو   الحيوان"

كت  أل ف ا بياطرة وسي اس، أمثا  "كتىا  كشىف الويى  ،ىن أمىراض العيى "  -7
 المعروف بالن اصري  و"كتا  الصنا،تين البيطرة والزردقة" البن المنذر البيطار.

ف ا معاصرون من رجا  األد ، ورجا  العلم، أمثا  "كتىا  العيى  كت  أل   -8
، و"كتىىىا  العيىىى  والفروسىىىية فىىىم للىىىدكتور البيطىىىري أحمىىىد غس ىىىان الغىىىادري   والجمىىىا "

 اإلسالم " للدكتور محمد إبراهيم نصر.

ق ولىم تطبى: بعىد. وأفضىل ا م لىم تحق ىهذا ،دا ،ن الكثيىر مىن المعطوطىات الت ى
ين ف ىىو فىىم رأيىىم كتىى  البيىىاطرة والسىىي اس، أمثىىا  كتىىا  "البيطىىرة" للصىىاح  تىىاج الىىد  

 حىىىصمحىىىد دة ودقيقىىىة. يقىىىو ، مىىىثاًل: فىىىم الفصىىى  المكىىىر س لف يسىىىتعم  مصىىىطلحات
 الحصان بغية شرائه:

تىىه ... فأ،جبىىك واستحسىىنته، احتجىىت أن لإذا نظىىرت إليىىه )الحصىىان( وتأم   ."..
بًا ثم  ر إليه معن  ظتن  ".محضراً  قًا ثم  مقر 

وهكذا ف و يعطينا، مباشرة، ودون أي  ج د عاص، التعابير المستعملة بالنسىبة 
الث، كمىا يعطينىا تفاصىي  مدهشىة لكثيىر مىن المصىطلحات التىم تبىدو يرات الىث  للمس

 غامضة أو صعبة الف م.

ذرع ذرا،ىىة: كىىان  – .ومثىىا  ذلىىك: يقىىو  الوسىىيط: "ذرع ذر،ىىًا: سىىار ليىى  ن ىىار
 ذار،ت الد ابة وغيُرها الطريق: مد ت با، ا وذرا، ا لتقطعه". –واس: العطو 
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 ....؟؟. دة ،ل، وفرة الكلمات لديهوال نجد هذه الكلمة ،ند أبم ،بي

ىىا تىىاج الىىدين فيقىىو : "ذرا،ىىة الفىىرس: أن ينظىىر إلىى، آثىىار قوائمىىه األربىى: فىىم  أم 
األرض إذا جرى، فانظر أن ترى أثره حافرًا حافرًا، فقس بين حوافره األرب: فإن كىان 
ن زاد ،لىى، ذلىىك ف ىىو الغايىىة فىىم الذرا،ىىة، وال يكىى اد بين مىىا سىىت ة أذرع ف ىىو الىىذ ري:، وا 

ط ، والمتوس ىىمءمىىا بىىين حىىوافره ثالثىىة أذرع، ف ىىو بطىى ن كىىان قىىدرا  يقىىدر ،لىى، مثلىىه. و 
ذرع إلى، الس ىت ة فمىا دون ذلىك ف ىو الىذي قىدره فىم األرض فىوق األربعىة أالذ را،ة هىو 
 البطمء".

ذا تأم   لنىىىا الكتىىى  المنشىىىورة فإننىىىا نجىىىدها كل  ىىىا، دون اسىىىتثناء أدبي ىىىة، كمىىىا نجىىىد وا 
ىىى الغىىربيين ُيعضرضىىىون ،ىىىن ة وهكىىىذا، فقىىىد قىىىام ون بالكتىىى  العلمي ىىىالكتىىى  األدبيىىىة، وي تم 

كلىىوت  سىى ا الفرنسىىم  ة بىىأبم ز،بىى  التىىم أس  بي ىىاألسىىتاذ بالمدرسىىة الط   Perron نبيىىرو 
CLOT د ،لىم الكبيىر، بترجمىة كتىا  "كشىف الويى  فىم أمىراض بك فم ، ىد محم ى

. 2851ام العيىىى ، أو، كتىىىا  الصىىىنا،تين البيطىىىرة والزردقىىىة" ونشىىىره فىىىم بىىىاريس ،ىىى
ا كتىا  البيطىرة لتىاج .. أم ى ..؟؟. اريخة حت، هذا الت  والكتا  هذا لم ينشر فم العربي  

الىىىدين، فقىىىد نشىىىر حىىىديثًا تصىىىويرًا ،ىىىن معطوطىىىة قديمىىىة. بىىىثمن فىىىاحش، وال يسىىىتطي: 
..؟؟؟ مىى: أن  فىىم الىىبالد العربيىىة . ال مىىن كىىان ،لىى، ،لىىم مسىىبق بالموضىىوعإقراءتىىه 

 بالعربي ة. كلي ات بيطرة، بعض ا يدر س
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أمتار ف و )أي  2م( أي = 0،50أذرع )الذراع=  6إذا كانت المسافة = 

ذا كانت المسافة = من  =  م2م إل، 2،50أذرع أي  6إل،  2الحصان( ذري: وا 
ذا كانت أق  من   .= بطمء م2،50أذرع أي  2متوسط الذرا،ة وا 

اح  تاج الد     .95ص:  -ا  البيطرةين( كت)،ن الص 

ة واآلن أجم: فيما يلم ك   الكلمات المذكورة، م: ترجمت ا إل، الفرنسي  
 ة:واإلنجليزي  
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 Stallion Etalon حصان

 Horse Cheval فرس

 Mare Jument حجر

 Horserding Equitation فراسة

 Knightood Chevaleire فروسية

 Rider Cavalier عي ا ، فارس

 Horserding Monte (à cheval) رك  العي 

 Amble Amble عب 

 Ambler Ambleur عبا 

 piaffe Pas Espagnole توق ص

 Piaffer  صفن، اعامة

 Croupade Croupade القفزة المرفوسة

 Ballotade Ballotade الرفسة المقفوزة

 The Haifàpast Appuyer ،رضة

 Shoulder In Epaule en dedans الكتف أنسي ا

 Levade Levade تشبي 

 To pull on Botter ترفيس
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 La Queue en  ساطم

Panache 

 Pace, Gaits Allure مسيرة

 Waiked Pace Allure Marchee مسيرة ممشي ة

 Jumping Pace Allure sautée مسيرة مقفوزة

 Diagonal Pace Allure diagonale مسيرة قطري ة

 Lateral Pace Allure Latérale مسيرة جانبي ة

 Beautiful Pace Allure, Belle مسيرة جميلة

 Good Pace Bonne مسيرة جيدة

 Talented Pace Brillante اقةمسيرة بر  

 Extended Pace Allongée ةمسيرة ممتد  

 Collected, Gathred سةرة متكد  يمس

Paces 

Rassemblée 

   

 Rising Paces Relevée مسيرة مرفو،ة، ،الية

 Slwo Pace Basse مسيرة منعفضة

 Regule Paces Régulière مسرة منتظمة

 Movement , Action Le Mouvement الحركة
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 Le Lever  الرف:

 Leg in the Air Le soutienen الد،م

 Step Le poser الوض:

 Leg in the Ground L’appui الوطء

 The Time Le Temps الزمن

 Beat Battue وق:

 Stride Foulée ،ةذرا

 Moment of باحةفترة الس  

Suspension 

Suspension 

 Scent Empreinte أثر

 Track Piste در  األثر

 True Lead Juste ou Se Couvre أقدر، قرون

 Se Déjuge  شئيت

 Se Méjuge ou Se  أحق  

  Découvre 

 Réaction  ارتكاس

 Natural Pacces Allures Natuelles مسيرات طبيعية

 The Amble L’Amble العب 
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 The Trot Le Trot التقري 

 The Collected Trot Trot Rassemblé ستقري  متكد  

 Slow Trot Ralenti تطريح

   كردحة

 Trottiner  مالقطة

 Ordinary Trot Trot Sauté ou التقري  الجالس

Ordinaire 

 Setted Trot Sitting التقري  القائم

Trot 

Trot Assis 

 Rising Trot Trot Enlevé التقري  المرفوع

 Trot on the Right Sur Le Pied Droit أيمن

 Trot on the Left Sur Le Pied أيسر

Gauche 

 Trot without Trot Assis Sans التقري  الجالس بال ركا 

Etriers 

 Etended Trot Trot Allongé التقري  األ،ل،

 Flying Trot Trot de course تقري  الس بق

(volant) 

 Trotter Trotteur حصان متقر  
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 Jockey Jockey جوكم

 Sulky Sulky ،ربة سولكي ة

 Seat Assiette قعدة

 Rail Barre ،ارضة

 Obstacel Obstacle حاجز

 Tiercé  مراهنة ثالثية

 Quatré  مراهنة ربا،ية

 The WaIk Le pas المشم، أو العنق

 Rising Walk Pas Relevé لجةهم

 On the Ground  

 To Rein Back Le Reculer الق قرى

 The Gallop الحضر

(Canter) 

Le Galop 

، جري، الحضر الطبيعم
 ،دو

Natural Canter Galop Naturel 

 Slow Canter Galop Ralenti الذأالن

 Utility Canter Glop de Manège حضر المضمار

 Extended Canter Galop Allongé احصاف
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 The Canter Galop Modéréou الملذ  

Canter 

 Jump Le Saut القفز

 Landing Le Récéption الوصو 

 Fast Jump Saut Vite نقز

 Jumping in low Saut en ContreBas القفز انعفاضاً 

 Jumping in large Saut en Largeur القفز ،رضاً 

 Jumping in High Saut en contreHaut اً القفز ،لو  

 Halt Arrêt, Arrêt االمساك الفجائم

Brusque 

  sure les Antérieurs كمخ

  sur les Postérieurs كبح

  sur les Members كمخ

 Dog’s Pace March en Chien ثعلبي ة، معج

عذرفة غلج )جرى جريًا 
 فيه اعتالط سير بسير(

Slow Trot Trot Rompu, 

Décousu, Désuni 

(Traquenard) 

 Aubin ou Trot  تشغ ر

Forcé 
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 Saut de pie  قفزة ال زار

رة  Saut de Derriére  قفزة المؤع 

 Impulse L’Impulsion ميعة
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 بيروت. -دار إحياء التراث العربم - القاهرة – مجم: اللغة العربية

ىىىىىاح : تىىىىىاج الىىىىىد   -16 لعربيىىىىىة مع ىىىىىد تىىىىىاريخ العلىىىىىوم ا -كتااااااب البيطااااار ين: الص 
 .2982 -فرانكفورت -اإلسالمية

 -الطبعىىىة الثالثىىىة -المعجااا  الطباااي الموحااادمجلىىىس وزراء الصىىىحة العىىىر :  -17
2982. 
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