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 معجم المهن القديمة والحديثة
 حتى أبواب القرن الحادي والعشرين

 
 عربي عربي: القسم االول 

 
 : التسميات مستمدة من 

من أبحاث وتحقيقات عن أسواق حمص وصناعاتها والدليل التجاري لغرفة  -1
 تجارة وصناعة حمص 

 **الجليلين محمد سعيد القاسمي *من قاموس الصناعات الدمشقية للعالمين -2
 .  ***وجمال الدين القاسمي

 . قاموس الصناعات لعبد العزيز العبد اهلل إصدارات الجامعة العربية   -3
 
 
 
 
 

                                                           

 . الثقافة من حتقيق القانوين األستاذ ظافر القامسي عن وزارة  1691من كتاب صدر عام ( *)
 .هـ  1311 – 1226م و 1611 – 1483 **

*** 1499 – 1618 . 
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صانع اإلبر والمسالت للخياطة وقد انقرضت لورود اإلبر  أّبار
 .األجنبية 

 .المحامي  أبوكات
 . الصيدلي في لغتنا الدارجة  أجراجي

 .وهو دون المعلم والصانع  أجير

، الجوزة ، [ الزجاجة ] صانع األراكيل وأقسامها الشعبة  كيليأرا
 .والنبريج 

 .تغسل الرؤوس وبالنة تستعمل الكيس في التنظيف  أسطة الحمام
 . وهو مصلح األحذية  إسكافي 

 . حافر األنهر وشاقها وكاربها  أكار

 أالجاتي

 .صانع األالجا وهي األقمشة 
الهندية : طن ومنها أنواع األالجا أقمشة من الحرير والق

 .والقطنية والمصرية 
ومعلم األالجة يهيء الحرير أو الغزل ويمر عليه الفتال 
والمسدي والصباغ والملقى والمفزايكي والحائك ثم تغسل  
األثواب وتعطى للدقاق ثم للكبس فيصبح لها بريق ولمعان 

 .كاألمواج وتسمى صاية األالجا 
 .وهي مهنة قد زالت رسميًا ( . قديمةال)بائع األنتيكا  أنتكجي
 .بائع األشنان وكان يباع للنظافة  اشناني

 برابيشي 

والبربيش في . صانع البرابيش وهي جزء من األركيلة 
وصنعته أن يلف شريط رفيع من حديد . حمص هو النبريج 

على قالب كالقصبة مستو من خشب ويلصق عليه جلد 
ف فوق الجلد شريط أصفر رقيق بالسراس بإحكام جيد ثم يل
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ويجعل طوله على حسب رغبة المشتري ويجعل في أحد 
وفي الطرف اآلخر مثله إال أن رأسها ( بز)طرفيه من خشب 

 .رفيع لوضعه في قسم قالب األركيلة 
 بائع وصانع البرازق برازقي

 .صاحب البستان أو مستأجره  بستاني
 .بائع خرضة في غير دكان  بسطاطي

 بغاجاتي

 .قابل في الحمصية البقالواتي ي
يصنع من رقائق العجين األبيض ويمد في الصينية مدورًا 

التشابه ويرش السمن من كل طبق وآخر بمقشة مخصوصة 
ويحصل في وسط ذلك حشوة ويضع فوق الحشوات ثالث 
ورقات وبينها رشاش السمن ثم تقطع بشكل مربع بالسكين 

 .ويخبز ويرش عليها القطر 
 .كاري ، بائع البغال أو م بغال
 بائع البقر بقار 
 سمان بقال 
 .الدالك والمصوبن وهو من صناع الحّمام  بالن
 .بالحجر أو اللبن أو التراب  بناء

 الذي يصلح البنادق بندقجي
 .بائع البن وبعضهم يغشونه بالقضامة والشعير  ُبّني

 .يحفظ الباب ويحرسه ويالزمه  بواب

قط ، بائع الحبوب من قمح وشعير في مخزن في دمشق ف بوايكي
 .كبير 

 من يمسح ويطلي أصناف النعال واألحذية بالبوية والزيوت  بويه جي
 لمن يعزل اآلبار الحلوة في البيوت والدور وكان ينادي بيار

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 8 

 [ .معزل البيارة ] 

 بيطار

مطارق ، مباضع ، : والعدة . معالج الدواب ذات الحوافر 
 .مقراص ، إبر ، سلوكات  كفات ، محابك ،

االهليلجية مرض . ويجب عليه معرفة أمراض الحيوانات 
العنكبوتية في األنف ، . بحركة الرأس وسيالن األنف 

أسنان : الضفدع عروق خضراء تحت اللسان ، الشاعثة 
زائدة ، الخلد ، السعال ، القصر ، الجرو ، الشائكان ، 

 .الكوكب ، الحمر 

ذا.]معروف  تاجر سورة الجمعة [ )رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وا 
92) 

 .لمن يبيع التبن للدواب أو البناء  تبان
 من يخدم الحمامات يأخذ المناشف ويعطي الفوطة والنورة  تبع

وقد زالت هذه المهنة بعد ( التبغ)لمن يبيع التتن المفروم  تتنجي
 ( .الريجي)وضع الحكومة 

 .ب للزروع لمن يبيع الترا ترّاب 
 .من يترجم في اللغات  ترجمان
 .من يبيع التنباك وهو أقل ضررًا من التتن  تنبكجي
 .من يخبز الخبز في التنور ويبيعه  تنوري

رئيس الذاكرين في التهليلة ولمن تمت يده لقراءة القرآن على  تهللجي
 .نفس الميت بترتيبات معينة 

 ثعباني 
عد قلع أضراسه ويستفيد من من يجترئ على أخذ الثعبان ب

مآلفتها للحصول على المال وقد يبقيها في منزله ويأكل معها 
 .أو يرميها على بعض الدور ليأخذ أجرة الخالص 

من يأتي بالثلج من المحل المدخر فيه كالتل ومنين وغيرها  ثالج
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 .وال ينقطع الثلج صيفًا وال شتاء 

من يبرود ، ينفع الثوم في  من يبيع الثوم وأجود الثوم ما يرد ثوام
 .السعال وضيق النفس وقروح المعدة والرياح 

 .من يجبي المال  جابي

 جباسي
 (.الجص أو الجبصين )بائع الِجّبس 

والجبس قطع األحجار وحرقها وتبيضها ثم طحنها ،وفي 
 .الجبصين للحجر كالمسمار للخشب : المثل 

 جبان

 : بائع الجبن ومن أنواع الجبن 
 .تدق ويضاف إليها المحلب وحبة البركة [ : قرمانية ال] 
 .توضع في الزيت وأجودها المقلية [ : الزيتية ]
يسمن األجسام ويداوي = الصعتر + الجوز + الجبن ] 

بعض األخالط الصفراوية وحرقة البول وضعف الكلس 
 .وينعم الجلد ويحسن األلوان 

 .من يبيع الجدايا في أوائل الربيع  جدا

بائع الجرادق ، وهي ماعملت من عجين مائع عند يجمد  ادقيجر 
 .على النار ينشر أيامًا ثم يضاف إليه الدبس 

 .هو اللحام  جزار
 .صانع الجزمات ، العالية ويلبسها أمراء العرب  جزماتي

وهو من يربي ويرقص القرد أو الدب وهو من القبط  جعيدي
 .المعروفين بالنور 

 د الغنم ويبيعها إلى الدباغينمن يشتري جلو  جالد

ضافة الماء ] بائع الجالب  جلبجي هو منقوع الزبيب بعد هرسه وا 
 [ .والثلج إليه 

 .من يشتغل بجالل الدواب  جليالتي
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 .من يبيع الجمال أو يستأجرها ويؤجرها  جمال
 .يشتري الخيل ويحسنها ويبيعها  جنباظ

 .زورد والماس بائع الجواهر ، كالياقوت والال جواهرجي 
 .بائع الجوخ  جوخي
 .ينسج الخيوط من قطن أو حرير أو صوف وآلتها النول  حائك

يحرس األسواق ليال وينام بالنهار ، مع كل منهم صفارة  حارسي
 .اسمها ددك 

 .يصنع الحبر  حبار

 حبال

يصنع الحبال من ألياف قصب القنب وكان أجوده قديمًا 
طالعة على قنب ] الوارد من دوما  وأسوأه. الوارد من المزة 

ينقع قصب القنب مدة حتى يتحلل لحاوه الذي [ . دوما 
ثم يجفف اللحاء ويمشط ثم يفتل . يقشر ويستعمل للوقود

 .حباال

حمص ، فول ، عدس ، لوبيا ، قشر : بائع حبوب متنوعة  حبوباتي
 .رمان ، مناخل ، غرابيل ، مكانس 

 .من يقطع الحجارة  حّجار
 .من يمتص الدماء بالمحجم  امحجّ 

الكور والنفخ عليه بالكير ، : من يعالج الحديد وأدواته  حّداد
 .ويصنع منه اآلالت الزراعية والعربات ولوازم المحالت 

من يأخذ من غالب أجناس البضائع ويخرج للقرى ويتعاطاها  حّدار
 .الفقير عادة 

 .مة وبابوج من يصنع الحدوة في اسفل النعل من جز  حّذاء 
 .من يحرث األرض بآلة مخصوصة ويجرها ثوران  حرّاث
 .من يتعاطى شد األحمال بالحزم والربط  حزّام
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أما الذي يحشو الوسائد بالقطن . الذي يحشو الوسائد بالقش  حّشا
 .والصوف فهو المنجد 

 .من يبيع الحشيش ، من فصة وبيقة  حّشاش
 .من يحصد القمح والشعير  حّصاد
 .من يصنع الحصر التي تفرش في المحالت والبيوت  حصري

من يجمع الخشب وجذوع األشجار ويقطعها إلى قطع  حّطاب
 .صغيرة 

 .من يحفر القبور للموتى في المقابر  حفار القبور
 .من يحفر الختم المصبوب من النحاس األصفر الالمع  حكاك الخواتم

 حكواتي 

أو من الكتاب وينهيها من يحفظ الحكايات عن ظهر قلب 
عند معضلة ، مثل البطل عنتر في معضلة كوقوعه في 

أسر الفرس ، وماذا حدث ألحدهم مع زوجه ورفسه الطعام 
وشتم المرأة وكان الحكواتي يذهب إلى البيوت والمقاهي 

 . بارات لصاحب المقهى  11ويدفع الشخص 
 .يبيع اللبن الحليب من البقر والغنم والماعز  حالب

 .عزل الوبر عن الحبوب  حالج القطن
 .من يحلق الشعر من الرأس والوجه  حالق

 .من يبيع الحالوة الطحينية بالسكر أو الدبس  حلواني

من عنده حمير معدة ومهيأة لالجرة ، وقد تضاءل شأنها  حّمار
 .وكان يقود الحمار من مكان آلخر أجير الحّمار 

 .ى دابة بأجرة مخصوصة من يتعاطى تحميل البضائع عل حمال

 حمامي
معلم الحمام ، وعدة الحمام الفوطة والمناشف ومعه ناطور ، 

أما الخدمة . مصوبن ، قهوجي ، أجير ، وقاد ، زبال 
للنساء فهي المعلمة ، االسطة ، البالنة ، رقاقة البارد ، 
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 :وصف أحدهم الحمام . الناطورة 
 الجحيم وحمام كــان النار فيه      مسعرة بنيران

 دخلت أنا ومن أهواه فيه      فعادلنا كجـنات النعيم

يضاف لبعضه عصير الليمون . من يبيع الحمص المطبوخ  حمصاني
 .والكمون والطحينة 

 .وهو من يلعب بالحمام ويطيره ويشبكه في الكشة  حميماتي
 .بائع الحناء الذي يأتي من الحجاز  حناوي
 .ن يبيضها الذي يحور الجدران أو م حوار

 بائع أدوات النجارة من خشب ودف والمحل يسمى الحاصل  حواصلي 
 .القيم على الخان  خاناتي

 [ .الفرن ] يخبز الخبز بالنار  خباز
 .وهو يخبز لآلخرين أو لبيع الخبز 

 .الذي يتعاطى قضاء حوائج الكبراء  خدام
 [ .الخراطين]خرط العود والخشب بآلة خاصة وسوقهم  خراط

من يتجر ببيع أصناف كأدوات المائدة كما في سوق  خرضجي
 .العصرونية والحميدية 

من يحترف بلقط الخرق فيغسلها ويخيطها أكياسًا أو غير  خرقي
 .ذلك

 .من يدخر األقوات كالحبوب والسمن ليبيعه بربح مضاعف خزان

 خشاف

 .من يبيع الخشاف صيفًا 
ضافة السكر  هرس الزبيب واستحالب مائه: وصناعته  وا 

والنشاء مع الزبيب ورفعه إلى نار هادئة حتى يذهب طعم 
. النشاء ويصبح جامدًا ويباع بإضافة الجالب والثلج إليه 

 .هـ 1316وقد زال استعماله عام 
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وهي خض اللبن الرائب واستخراج الزبدة ثم غليها الستخراج  خضاض السمن 
 .السمن 

 .من يبيع البقول والخضار  خضري
 .بائع الخمر  خمار
 .بائع بطائن الثياب  خوام

العناية بمستلزمات الفالحة والحرص على اإليجار واإلشراف  خولي
 .على مصلحة المالك 

 خياش
 .الخيش ما ينسج من شعر الماعز وهو خشن جدًا 

أما المنسوج من مشاقة القنب فهو جنفاص والخيش يعمل 
 .لعرب البدو منها العدول لجلب الحبوب ومنه بيوت ا

 .من يفصل المنسوج وأدواتها معروفة  خياط 
 .صانع الخيام  خيمي

 داية 

والخالص واالهتمام .امرأة لها معرفة ومهارة في  التوليد 
تدق ] بالوليد وتتعاهد الوليد لنهاية األسبوع وحفلة الكراوية 

وتغلى بمادة السكر ويضاف إليها الجوز واللوز والفستق 
النقوط للداية حتى يوم [ ز الهند والصنوبروالبندق وجو 

 األربعين وحمام النفساء وللداية وظيفة أخرى هي التمشيط 

من يبيع الدبس المعلوم وهو درس الزبيب ويضاف إليه الماء  دباس
 .ويرشح ويغلى ويبرد ، ويباع بأغلى من السكر 

 دباغ

زالة الشعر منه ووضع عفص وشب والمكان  تنظيف الجلد وا 
 . غة دبا
 ينقع الجلد المملح يومين أو ثالثة ثم يكشط األغشية -1
 .نشره على السيبا بعد غسله غساًل جيدًا  -2
: أما الخالص بالشعر في إحدى ثالث طرق  -س 3
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كبريت وزرنيخ ) بالنورة / المعالجة بالكلس / بالتعريق 
ثم ينقع بماء النخالة والشعير أو قشر السنديان ( . وكلس 

 .وبراز الكالب 
 .من يدرس القمح أو الشعير  دراس

وأثواب القطن [ صايات االالجا ] من يدق األثواب الحريرية  دقاق 
 [ .صايات الديما ] 

 .يصنع الدك أي الحائط المبنى من التراب  دكاك
 من يبيع حوائج الناس لقاء نسبة معينة وهذه مهنة زميمة  دالل
 .أو المراش  دهان

 .الديما التي تصنع من القطنمن يتجر ببيع  ديمجي
 .من يذبح الدابة وموضعه المسالخ  ذباح
 .من يبيع ويتجر بالذهب  ذهبي

في اللغة كل من رعي أمر قوم وحفظهم أما راعي األغنام  راعي
 .فهو مرادنا 

 راقي
من يحترف الرقية وهي القراءة والنفث في المريض 

فلون من ويتأثر بهم المغ. والمصروع وتعليق األحجية 
 .الرجال والنساء ويتعلقون 

 .وصوابه رتاء  رتا
 .يؤجر نفسه لنقل المحصول من محل الحصد إلى البيدر  رجاد
 من يتجر بالرز رزاز

 رسام

من يرسم على القماش قبل التطريز على بقجة أو منديل أو 
لحاف أو سجادة وذلك بواسطة قالب من خشب ويشغل 

أو  [ الصرما ] أو بالقصب [ ز للتطري] بالحرير على الرسم 
 ، وهو غير رسام القرن العشرين [ كنويشا ] بالصوف 
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من يرش بالماء أرض األسواق التي أرضها تراب مرة أو  رشاش
 .مرتين يوميا لئال يصعد الغبار فيشوه البضائع

 رشام
وهو رجل يستأجره ملتزم أعشار القرى حيث يطبع بقطعة 

( بيدر)اسمه فوق كومة من دف محفور ومنقوش عليها 
 .الحبوب خوف سرقة شيء منه 

 .من يؤجر حميره للنقل من مكان آلخر  ركاب
 .فيه لمعرفة الطالع [ أي الحظ ] من يعاني ضرب الرمل  رمال

 .من يبيع الرماح المعلومة  رميحاتي

وهي مشية ( الرهونة ) من يروض الفرس على المشي  رهونجي 
 .مشيتها الخلقية  مخصوصة تطبع عليها خالف

 .بائع رؤوس الغنم المطبوخة  رواس

وذلك في [ القطعة ] مقلم أغصان الكروم بمنجل يدعى  زبار
 .أواخر الشتاء 

قميمي الحمام الذين يأتون بالزبل من خانات الدواب ويسير  زبال
 .وراء حماره متبخترًا 

 زجاج
 ميزات من يعمل أواني الزجاج من القناديل والقناني والقطر 

ورمل الزجاج موجود في منطقة عدرا يخلط مع الكلس في 
 .تنور ثم ينقل لتنور آخر فيمسك بعضه بعضًا كالعجين 

 زرابيلي
من يصنع الزرابيل وهي من أسمك أحذية الرجل وأغلظها 

: وكان يقال في المثل [ . حذاء الطنبوري ] وأرخصها 
 .صنعة الزربول ما بتبور 

ة األرض وخدمتها مقابل نسبة من من يقوم بزراع زراع
 .المحصول

 .من يسترزق بالتزمير بالقصب  زمار
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 .من يبيع عروق الورد والزهور  زهوراتي
 .بائع الزيت المستخرج من الزيتون على دابة مخصوصة  زيات

 سائس
اسم من يخدم الدابة كالفرس بالتنظيف والمسح والتأديب 

الذي ]ات أصبح عربجيًا والغسل والعليق وعندما كثرت العربي
 [ .يحسن سوق خيول العربات 

 سائق
كان اسم يطلق لمن يؤجر نفسه ألحد الطحانة لنقل الحبوب 
على الحمير من البايكة إلى الطاحون ثم ينقل الطحين إلى 

 .وأصبح اآلن يطلق لمن يقود السيارة أو القطار.األفران 
 .ا من عنده معرفة بتصليح الساعات أو بيعه ساعاتي
 . من ينقل كتابًا من مكان إلى آخر  ساعي

 .بائع أحشاء الغنم والماعز والبقر ورؤوسها  سخاتيري

) أو     ( حرامي ) من يأخذ مال غيره خفية ويسمى أيضًا  سراق
 ( .نشتري 

 سرايجي
صانع السرايج وهي أوعية كبيرة منسوجة من حشيش عريض 

يه التراب كالخوص الذي تصنع منه القفص ، يوضع ف
 .والقمامات 

 [ .المهود ] الذي يصنع السراير  سرايري
 .الذي يشتغل السروج التي توضع على الدواب للركوب  سروجي

من يخدم في اللوكندات والفنادق والمطاعم وعند األكابر ،  سفره جي
 .يرتب المائدة وينظفها 

قربة من يتعاطى نقل الماء أيام انقطاع الماء عن الدور ب سقاء
 .جلدية وأصبحت هذه المهنة اآلن ملغية 

اسم من يسكب النحاس وأللمنيوم بقوالب كاألجراس والهاون  سكاب
 .وغيرها

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 13 

من يعقد السكر ويعمل به أنواع الحلوى من المعاقيد  سكري
 .والمعاجن كالملبس ومربى الكّباد وراحة الحلقوم 

 .اسم من يصنع السالل ويبيعها  سالل
 .ن قصب أو خشب صفصاف وهي صنفان م

من يقطع نبات السل الذي ينبت في مروج دمشق وهو قش  سلي
 .الحصر 

 سمان

 .بائع السمن والزيت والمواد الغذائية 
للخالص من زنخته وطعمه إذا صار : فائدة في السمن 

كريها ، يضاف مقدار فنجان قهوة من المحلول الرائق لكلور 
مع الخفق الشديد ثم  الكلس القاصر لكل كيلو غرام سمن

 .يراق عليه الماء بعد تركه 

يدخل بين البائع والشاري وبعضهم ال ذمام لهم في بيع  سمسار
 .السلع أو البيوت والعقارات 

 .في صنف التنك وأدواته قصدير وكاوي  سمكري
 .بائع السنبوسك  سنبوسكاتي

ى يمأل بقفته ما جمعه الكناسون من قمامة يدفع بها إل سواري
 .بساتين سيده 

 .هو الذي يخرج  شرش السوس   سواس

الذي يسوط أو يحش الحشائس التي تنمو على أطراف  سواط 
 .القنوات وتمنع سير مائها 

 .من يبيع السيورة المعدة للقباقيب الخشبية  سيوري

 .من يصلح السيوف والسكاكين والخناجر  سيوفي
 .الشامية اليمانية والهندية و : من أنواع السيوف 

وظيفته المحافظة على حصة القرية من ماء النهر أو النبع  شادي
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 [ .العدان ] أو الساقية في وقتها المخصص لها 
 .من يحترف بواسطة أدبه فيمدح األمراء واألغنياء  شاعر

 .من يبيع الشال  شاالتي
 .استعطاء الناس بدون بذل العمل  شحاد

 [الفاخورة] ة التي تحفظ الماء فيها صانع الشربات أي اآلني شرباتي
 .التمر هندي والليموناضة : صانع المشروبات المتاحة  شربتجي

في حمص هو الذي يقوم بنسج قماش من شعر الماعز  شعار
 .يستعمل في بيوت الشعر للبدو 

 .إشعال القناديل بزيت الزيتون أو الغاز  شعال

ة السمسار الكائن في يقوم بعمل السمسرة المتنقلة لمصلح شفيع 
 .محله وينال األرباح 

 .صانع الشقف التي تشترى لزرع الرياحين  شقاف

 شالح
حرفة تتعلق بصناعة الدباغة في الجلود حيث ينظفها 

الغسال ثم يقوم الشالح بطلي باطنها بالكلس ويطبق كل جلد 
 .بصفين ثم يكشطها بسكين الدباغة 

 .صانع الشمع لإلضاءة شماع
 

 .يصلح ما فسد من الشماسي أو يبيعها  اتيشميس

 شواء اللحم
من يشوي اللحم في الدكاكين ويبيعها ومن أدواته طاولة 

وأواني وكاسات للشرب وكراسي للجلوس وسكاكين وأسياخ 
 .ملئ بالفحم المتقد [ وجاق ] مع 

من يصنع الشواريخ من النعل والجلد ، والشاروخ أخف من  شواريخي 
 .مى في مصر الشبشب ويس. الحذاء 

الذي يقوم بجمع الشيح والدردري والبالن من الصحراء للوقود  شياح
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 .في األفران والمعاصر وهي من مهن الفالحين 

تطلق على من عنده جمل يحمل الحجاج والتجارة وكانت  شيال
 .هذه المهنة تروج أثناء الحج 

 صائغ

 .من يعمل في الذهب والفضة 
، المنفاخ ، البوتقة ، الفرشايات من أدواته المكاوي 

المالعق وظروف : ويصنعون باإلضافة إلى األساور
 .الفناجين والكاسات والزنانير وأغمدة السيوف والخناجر 

 صاغرجي

. وتكون من جلود الخيل[ والدف [ ] الدربكة ] صانع جلود 
ويصنعها الشرباتي إذا كانت من طين والصناديقي من 

فيصنع دائرته القباقيبي أما ( طاراإل)أما الطار . خشب 
 .الطبل فيصنع دائرته العلبي 

 [ .التين الشوكي ] بائع الصبارة  صباراتي
 .وهو الذي يصبغ القماش على ألوان متعددة  صباغ
 .صانع الصابون وبائعه  صبان

 .بائع الكتب على أصنافها خطًا وطبعًا  صّحاف
 بائع الصدف صدفجي
 (وهي نعل أحمر من دون كعب ) الصرامي  صانع وبائع صرماتي
 .يلتقط ما خرج من صمغ الشجر  صماغ

 صناديقي

جمع ( البيريات)صانع صناديق وخزائن الخشب أو يصنع 
الطاولة ]بيرو لوضع المالبس المطوية ، والسكمالت 

كما يقوم بوضع الصدف . لوضع ما يلزم عليها[ الصغيرة
وهي هامة إلتمام جهاز  عليها، والخزائن لتعليق المالبس ،
 .العروس وهي مزدهرة في دمشق 

 .الذي يشتغل بالصوف تجارة وصناعة  صواف
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ويضعون إليه القلى ( مصول)من يضع العنب في وعاء  صوال العنب
 .والزيت مدة جزئية ثم ينشرونه ليجف 

 [ .بالشربات ] بائع الماء المتنقل  صوجي
 .كبريت والينطفئ في الهواءبائع الصوفان وهو يشتعل كال صوفاني

 .السمك أو الطير والوحش  صياد

كانت تطلق على بائع الحشائش والزهورات والبذورات أما  صيدالني
 .اآلن فهي تطلق على بائع األدوية الطبية البشرية 

أو صراف وهو من يبدل أصناف العملة حسب رغبة الطالب  صيرفي
. 

 .يب المحلى المجمد بالثلج لفظة تركية تعني بائع الحل ضرضرمجي
 .القط الضفادع وبائعها  ضفادعجي

من يضمن أصناف الفواكه من أصحابها بمبلغ يتفق عليه  ضّمان
 .الطرفان وقد يحدث ذلك بمزايدة 

 ( .عشي ) صانع الطبخ وباصطالح الشام  طباخ

من يطبع أصناف األلوان على األقمشة بواسطة قوالب من  طباع
 .صفائح نحاسية خشب محفور أو 

 طبيب 

من يطبب المرضى ويداوي داءاتهم ويجب أن يكون متخرجًا 
وقد أصبحت شامنا . من إحدى كليات الطب المعترف بها 

 :وقيل  في طبيب . مملوءة باألطباء ومن كافة النحل 
 لنا طبيب من النصارى     أمسى له في العالج صيت

 ا يميتلكن رأيناه ضد عيسى      فـذاك يحيـى و ذ
 هو من يستأجر الطواحين ألجل طحن الحنطة وخالفها  طحان

ملكية أو [ شرابة ] وكان لكل طربوش طرة . بائع الطرابيش  طرابيشي
 .عسكرية أو عباسية 
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 طرزي
 

عروق ، بحيرات ماء ، : وهو الذي ينقش األقمشة برسوم 
. طيور ، ورد ، ثم يباشر بالتطريز بخيوط الحرير الملون 

 .ا اللفات وسجادات الصالة واللحف والبقج ومنه
 .الذي يتتبع الوالئم بال دعوة  طفيلي

سائق الطنبر وهو عربة على عجلتين تجرها دابة تستعمل  طنبرجي
 .للحمل والنقل 

 طواب 

ضراب اللبن من التراب ضمن قوالب خشبية ، وقد يعمل 
الطواب في يومه ألفي لبنة ، واللبن المتضمن الطينة 

لمدهون بالكلس قد يبقى مائتي سنة ، ويقول المثل وا
 ( .كضرابين اللبن يعدون اآلالف وينامون على الحصير)

من يعمل في الطين ، وهي من الحرف المهمة ولها معلمون   طيان
 .ويسمى اآلن المليس . ومجارفتية وفّعالة 

 .هو بائع الطيور والعصافير المتنوعة  طيوراتي
 .لمكاتيب مع كافة أوراق الكتابة بائع ظروف ا ظراف

 عبجي 

 :بائع العباء وتاجرها وصنعها 
المقصبة ويلبسها األغنياء ، والمدفقة يلبسها : ومنها 

اآلخرون ، والحريرية في زمن الصيف وترسل بعضها إلى 
 .الموصل وبغداد 

 عتال
من يحمل البضائع على ظهره إليصالها إلى األماكن 

ؤتى البضائع على عربات أو المشروطة  ، وعندما ت
 .ينقلها العتال إلى داخل الخان أو المكان( سيارات)

 عجائبك عجائب
صاحبه يحمل صندوقًا فيه ثقوب على حجم العين مركب 

وبطرفي الصندوق ( للتكبير)عليه بلور النظارات للتحجيم 
أذرع ، يهرع إليه  11لولبان ملصوقان فيهما صور مشكلة  
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إذا انقلبت الصور من لولب إلى آخر األطفال والعامة ف
وقد اندثرت .انتهت الفرجة وأسدلت األقمشة على الثقوب 
 .هذه المهنة بعد ظهور السينما والتلفزيون 

 .يعجن العجين ثم يقوم المقرص بقرصه  عجان

 عراف
من يظهر معرفة الشيء المسروق وهي نوع من الكهانة 

وال يزال بعضهم كانت فاشية قبل اإلسالم الذي نهى عنها 
 .يزاولونها 

 عربجي

يعمل عند الوجهاء وعند ( عربة)المسمى ( العجل)سائق 
وعملهم . الضرورة أو أصحاب العربات ويالقي مشقة دائمًا 

في الربيع حيث يستنشق الراكب الهواء الطلق ويشاهد 
كسفح جبل : المناظر المحببة من األماكن المرتفعة 

دّمر ، : ناس أماكن المياه وفي الصيف يقصد ال. قاسيون
الهامة ، الربوة ، الجديدة ، عين الفيجة ، وينتقد الكاتب قسوة 

 .العربجية على البهائم وموتها بسرعة 

الشكوى ألولياء األمور ، ويجلسون = من يكتب العروضات  عرضحالجي
 .قرب دوائر الحكومة 

 عرقسوسي
الصنعة  بائع شراب منقوع السوس أيام الصيف ، ومعلم هذه

يجلس في دكانه وفيه الكراسي يجلس عليها من أراد الشرب 
 .وبعضهم يضعون السوس في القرب ويبيعونه في األسواق 

( شرش)الذي يقلب األرض الزراعية لتبقى رخوة لسريان  عزاق
 .الجذور مع قطع النباتات الضارة والعلمية بواسطة المر 

 عشا
وبعضهم عند األكابر ( عشي)وهو الطباخ واالسم المتداول 

وغالبيتهم يصنعون الطعام في األسواق ويبيعونه وال يأكل 
عندهم إال الغريب أو من ليس له عيال وبعضهم يعمل في 
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 ( .الفنادق)اللوكندات 

 عشار

من يشتري أعشار القرى من الحكومة بعد مزايدة يدفعها 
أقساط للحكومة ويستلم من حاصالت القرية / 9/على 

على القرية قولجية للمحافظة على الحبوب  عشرها فيضع
بعضهم يأخذ نصف ] بعد كيلها ومن األشجار بعد ضمانها 

المحصول إذا كان صاحب نفوذ ولم نر من حسنت نهايته 
 .منهم 

 عطار

في األصل لمن يبيع العطر واآلن من يبيع السكر والرز 
كما يبيعون . والملح واألصبغة والصابون والشمع والكبريت 

وسوقهم سوق ( للعالجات)ناف الزهورات والبذورات أص
 .البذورية 

 عطري
هو مستخرج العطر من الورد والعنبر  بواسطة الكركة وبعد 
وصول عطر الالوندة وغيرها من العطور من بالد  االفرنج 

 . أصبحت الصنعة كاسدة 
 .من يحترف في خيطان الحرير والصوف والقطن  عقاد

العقارب من أماكنها ويفرجي الناس عليها  من يحترف أخذ عقاربي
 .بعد التخلص من ابرها السامة 

بائع العكل ، ما يعصب به البدو والفالحون رؤوسهم فوق  عكالجي
 .، وتصنع العكل عادة من شعر الماعز ( الحطة)

 عكام

رجل من أهل الجلد والقوة على المشي في القفار واألوعار 
ليه المحارة التي يركبها حيث يسحب الجمل في الحجاج وع

شخصان ويتولى خدمتهما ويعطى إكراميات كلما قطع أربع 
 .مراحل 

حنطة : من يبيع أصناف الحبوب التي تستعمل لعلف الدواب عالف
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وهي قريبة من حرفة البوايكة  …، شعير ، كرسنه ، جلبانة 
. 

صانع األواني الخشبية من علب ومجامع وغيرها في سوق  علبي
 .وبعضها يستعمل لوضع الحلويات  القلبية

 علقي

بائع العلق الذي يأخذونه من األنهار ويستعمل الستخراج 
قال كاتب كنوز الصحة للعلق فائدة في شفاء .] الدم الزائد 

االلتهابات الموضعية وأجود العلق ما يوجد على ظهره 
 .خطوط صفر وخضر 

العلق  نغسل المكان بالماء الفاتر ثم يوضع: وكيفية وضعه 
ال يوضع عليه ملح أو  ومتى عض يترك ليسقط من نفسه وا 

 ( . مطحون التتن)نشوق 

 عميل
وهي وكالة من بائع أو دفتر في أصناف البضائع حيث يقوم 

رسال البضائع لمن يطلبها وتقيديها  العميل بالشراء وا 
 .وصرفها ولبعضهم دسائس وخبايات 

 عناب

يضعه ضمن سحارات  ناقل العنب من محله إلى البلدة حيث
 .بشكل جيد وكانوا ينقلونها بدوابهم 

من أصناف العنب الزيني ، أحمر ، أسود ، دربلي ، حلواني 
 .، بيتموني ، برمقي ، أصابع زينب ، قشمليش 

 من يضرب على العود  عواد

التي تعمل من عجين مخمر مائع يوضع عليه ]بائع العوامة  عواماتي
 .البورق عوض الملح وتوجد في اليوم الثالث للوفاة 

من يصنع المفاتيح المسماة بالسواقط والغاالت واألقفال  غاالتي
 .ويكون مستعدًا بدكانه بالشواكيش والمبارد والرزز والدقورة 

 .صانع الغربال والمنخل  غرابيلي
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من خشب مثقب نهايته [ إطار]غربال يصنع من طار كان ال
[ الخيطان]بثقوب متقاربة يدخلون فيها سرائد مثل المصيص 

من جلد الحصان بعد إزالة األشعار ومنه يحيكونها بثقوب 
كعين الديك وعندما تجف تصلح لهذا العمل ، ويستعمل 

لنخل أو الحبوب أو التبن لتخليصه من التراب وهذه  الغربال
فكان يصنع من  لمنخلعة مختصة بصنف النور  أما االصن

 . شعر الخيل ويستعمل لنخل الطحين والدقيق 

 غريواتي

 .صانع الغراء
الغراء من جلد البقر المجاد طبخه حتى يذهب صورة الجلد ]

وتكبس حتى يصفو ماؤه ويعاد الطبخ على ما لم يذب ويعاد 
الذين الكبس وتقطع بقدر الكف وتجفف وتباع للعطارين 

 .يبيعونه بدورهم للنجارين والصدفجية 

 غزالة

 .من تغزل الصوف 
المغزل ما يغزل به حيث تسحب خيطان من الصوف ويلفه 
دوالب المغزل وتبرم الدوالب حيث يكون ملصقًا به مردن من 
الحديد وتتعهد الطاق حتى ال ينقطع وعند تمامه تنقله من 

 .وتعمله شلال( الشموط)المردن إلى 
 .بائع الغزل القطني وتاجره  وليغز 

 وهو غاسل ومنظف جلود الغنم والمعز ، كالدباغ والشالح  غسال
 .تغسل الثياب في بيوت األغنياء  غسالة

صانع الغليون الذي يستعمل لتدخين التبغ وكان  يرصع  غاليني
 .بالصدف والنقوش ، وأهل دمشق ال يعتنون به 

من يذهب إلى ارزروم في تركيا  من يتجر ببيع الغنم ومنهم غنام
لى بغداد والموصل في العراق ليأتي بالغنم أو يكون له  وا 
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شركاء في البالد المذكورة ومنهم من له غنم يعلف في الشام 
والتجارة باألغنام . ولحم الغنم العواس أطيب من غنم نجد. 

 .في سوق الغنم 
 .من يشتغل عند المعلم لنقل الماء أو الطين  فاعل

 .بائع أصناف الفاكهة  فاكهاني

 فتال

من يفتل الحرير بعد بله بالماء ولفه على كوفيه ويلف طاقة 
منه على ماسورة من خشب حيث توضع المواسير على شك 
الدوالب ويعلق كل طاق على جلخ مؤلف من ستة أصابع 

جلخًا بالدست ثم يرفع الدست ويسلم إلى  29ومجموع 
 . المسدي 

 .ل بائع الفج فجال

 فحام

الفحم محروق شجر السنديان حيث يوضع ] بائع الفحم 
الخشب في وهدة يحرق بالنار حتى إذا اشتعل جميعه 
وتجمر يهال عليه التراب ويطفأ ويباع ويستعمل للتدفئة 
 .والطبخ ولشي الكبة واللحوم  وأجوده الوارد من بعلبك 

 فراء

 .من يتجر بالفرو ويتقن خياطته ولصقه 
السمور وااللما وهو األعلى ثمنًا وهناك : عه ومن أنوا

 :وقال أحدهم . بدمشق خان الفرو ضمن سوق الحرير 
 قلت لفراء فرى فؤادي      وزاد صدا وطال هجرا

 لما عشقت قـرا: قد فر نومي وقد صدري     فقال 
 .الزيتون  فراط

 فرام التتن
ين عبر تخميره بالماء ساعت[ الهاون]بواسطة آلة تعرف بـ 

ومن أنواعه البلدي والشبعاوي والكوراني والكفرسوساني ويباع 
 .سرًا عن الريجي والحكومة 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 23 

 فرضي
اسم العالم بالفرائض وما يتبعه من تقدير الخفوق وتقسيم 
السهام وهي مهمة لكثرة المياه في الدور واألوقاف فيقوم 

 .الفرضي بالتقسيم 
 .من يصنع جلد الغنم فراء  فرواتي
 .صانع الفطائر فطائري

لقاء البذور وهي من األعمال  فالح من مهنته األرض للزرع وا 
 .المهمة في العمران 

صانع وبائع الفالفل من الحمص والفول والمهنة انتقلت من  فالفلي
 مصر 

 فناراتي

من خام أو ورق بطول ثلثي ذراع وباستدارة ] صانع الفنار 
بنحاس أو  نصف ذراع يطبق وينشر ، أحد طرفيه مسدود

جلد وبواسطة محل لوضع الشمعة وبطرفه األعلى عالقة 
 .وقد كسدت الحرفة اآلن 

 .العامل في الغناء والموسيقى والرسم وما شابه ذلك  فنان
 . عامل الفاخورة وصاحبها  فواخيري

 فوال

بائع الفول المدمس الذي يصنع في جرة وماء يغمره مع رائق 
الحمام أو على الموقد وعند مسحوق القلي ويدفع في تنور 

تمام طبخ الفول يوضع عليه عصير الليمون الحامض أو 
الحصرم أو الرمان أو الخل وماء مذاب به مسحوق الثوم 

 .والملح والزيت 
 .من يتعهد بأرزاق العساكر   فوطورانجي

والمصطلح عليها الداية ، وهي التي تقوم بعملية توليد النساء  قابلة
 .النقوط خاصة إذا كان المولود ذكرا،وكانت تكرم ب

 . الذي يحكم بين الناس بالعدل  : قاضي 
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 قانونجي

من يضرب على وتر القانون ، وكان قديمًا يتولى الضرب 
عليه رئيس النوبة ، وجماعة النوبة تتألف من الضارب على 

القانون ، العود ، الكمنجا ، الدف ، الدربكة ، ولهم 
 .والختان والسيارين  حضورهم في ليالي الصفا

 قاووقجي

 . صانع القواويق التي انقرضت من أكثر من قرن 
قلنسوة من جوخ على قدر الرأس ولها بطانة : لقاووق 

وظهارة ويحشى بينها بقطن وسطح دائرتها المماس ألعلى 
الرأس وهو الترس عريض مدور وفي الترس نقوش تجمع 

عليه أي يجعلوا على زر ، ويلبسه العلماء بعد أن يعتموا 
 .حوله عمامة 

يلبسه األكابر ويشبه القاووق : العرف . للعسكر : القلبق 
 . بغير سطح مدور بل مخروطي 

 .اسم لكسوة الميري ومنها المفرط في الكبر : الطبزية 
لكل شيخ لبادته الطويلة : اللبادة . يلبسه المتصوفة : التاج 

القاووق أو اللبادة ومن ال يجيد التعميم على . بدل الطربوش 
يرسلها إلى من يجيدها من مرتزقة والسلطان محمود خان 

وورد أن عبد . أول من لبس الطربوش وترك التعميم 
الرؤوف باشا والي دمشق ذهب للحج بالقاووق المعمم وعاد 

 .بطربوش بعد األمر 
كانت طويلة وعريضة تتدلى على الكتفين والرقبة : الطرة 

 .عد منها فائدة وظلت تصغر حتى لم ي
لتعصيب النساء كانت كبيرة تلف على طاقية : الربطة 

مخصوصة كجرن الحمام وعلى أطرافها بنود وكان يلف 
الربطة نساء مخصوصات وتشك بالدبابيس ، وقد وهبت 
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 .سيدة ثرية بدمشق للفافة طاقيتها طاحونًا بتمامها 

 قباقيبي 

مرغوب صانع القباقيب من خشب الصفصاف والجوز ، وال
وكان للقباقيب . بطول نصف ذراع ( شبراوي)فيه سابقًا 

. سوق في حمص وحماه ولكنها ليست رائجة كما في دمشق 
 .وقد انتسخت صناعة القباقيب الخشبية اآلن 

 .من يزن األشياء الثقيلة  قباني

وهو من رجال السلطان والوالة والمنوط به عمل القبة  قبجي
 ( .الخيمة)

عب القرد المعروف بالسعدان ، والقراد في دمشق من يال قراد
 يعرف بالجعيدي س

 قربي
صانع القرب وهي ما كانت من جلود الغنم أو الماعز وذلك 

ويصنع . إلمالء الماء وكانت هذه المهنة تروج أيام الحج 
 .من الجلد مطرات صغيرة بطول ثلثي ذراع 

 قساطلي

وتعمل  صانع القسطل وهو ما صنع من التراب األحمر
بواسطة قوالب ثم تجفف وتشوى وهي تعد لسحب الماء 
الحلو من األنهر إلى الحياض ولها محلة مخصوصة 

 .القساطلية 
 .رجل الدين عند المسيحيين  : قسيس 

مهنة مؤقتة يقش بآلة ما يسقط من سنابل القمح أثناء نقله  قشاش
 .إلى البيدر 

وتغش بأصناف .  بائع القشطة التي تستخرج من الحليب قشاط
 .النشاء والرز الناعم إلى الحليب 

 .هو الجزار واللحام  قصاب
من يقصر القماش أي ينقيه من األوساخ وكان يوجد سابقا  قصار
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محل للقصارين في المرجة  موجود فيه عين ماء لتنظيف 
 .القماش بعد قصره 

ل الذي بقص شعر الدواب زمن الربيع كالحمير والغنم والجما قصاص
. 

 .األواني المصنوعة من الفخار [ الفواخيري]بائع القصع  قصاع

صانع األقصاب وهي أعواد من شجر اللوز من قرية شبعا  قصيباتي
 .تصبغ وتثقب ويوضع في رأسها غليون التتن 

صانع القضامة كالصفراء والمغيرة كما يحمص صانعها بذر  قضماني
 .البطيخ واليقطين والكوسا والفستق 

 .بائع القطن وتاجره  انقط

 قطعجي

صانع القطع ، والقطع لوح فيه حديث نبوي ذو حكمة أو 
وللقطعة برواز جميل ، ثم  . شعر يجيد كتابته خطاط بارع 

صار يأتي من اآلستانة أوراق قطع مطبوعة بماء الذهب 
 .ويجعل لها المراياتي بروازًا 

 .صانع وخابز وبائع القطايف  قطيفاتي
 .و صانع وبائع األقفاص وه قفصجي

صانع القفف والسرايج المصنوعة من نبات الحلفا ، نبت في  قففي 
 .مرج دمشق 

 .هو الغاالتي المتقدم شرحه  قفيالتي

قامة  قاّل العوامة  مر في العواماتي المصطلح في دمشق قراءة القرآن وا 
 .أيام على الميت وتؤكل العوامات آنذاك  3األذكار عن 

 قلبقجي
وكان بمثابة لبادة المولوية في طوله ] اسم لصانع القالبق 

إال أنه أسود لتفتيشه جلد الجدي الصغير وكان يلبسه جنود 
 .الحكومة ثم الحراس  ووضع في ترسه أعالم من قصب 
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والنافذة [ نوافذ بللور ممسوك بجبصين محكم ]صانع القماري  قمرجي
 . الواحدة قمرية واآلن قمرجي بائع البللور

 له أعمال في الخارج وله أجرة على البضائع وهي عمولة قمسيونجي

وهو قيم قميم الحمام ، يحمل الزبل ويشتريه للموقد في تنور  قميمي
 ( .الوقاد)الحمام وتحت يده 

 .بائع القنب  قناب
 . واقد الشموع وخادم الكنيسة  :قندلفت 

 :قنواتي 

يفتش على ( شاوي)المحافظ على طوالع الماء ويعرف باسم 
الطوالع التي تحت نظره ويتعهدها من الوسخ كيال يدخل في 

 [ . فيقوم القنواتي بتعزيلها]قساطلها ويسدها 
 .وتمد القساطل موصولة في بعضها 

 قنياطي
كاسح األخلية ويسمى قديمًا السرباتي وهو معزل الخوارج 

حيث يصلح ما تهدم من سياقات ويسهل مجراها ويعمل بها 
 [طنو ] يهود وصاحب المهنة في حمص ال

 قهوجي
قيم القهوة ومديرها من تحت إشارته وعدة القهوة كنابيات ، 

، صناع [ البلياردو]كراسي ، طاوالت ، نرد ، شدة ، ياردو 
 .للقهوة والشاي ، وسقاية ، ومقدم النار لألراكيل 

من يخدم القناصل األجانب ويسير أمامهم ولباسه جوخ  قواص
 .، وهو أرقى من الخادم مقصب 

نوع من الشحادة يحفظ محترفوها المدائح واألشعار ويندر في  قوال
 .دمشق من يحترفها بل من مصر 

 .من يحافظ على بيادر الغالل يستأجره العشار  قولجي

من يخدم عند األغنياء والتجار الكبار لضبط الحسابات  كاتب 
اصة إذا كان الكاتب بدفاترهم والكتابة حرفة رائجة بدمشق وخ
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 .أمينًا 
 .الذي يوثق العقود المختلفة  كاتب بالعدل

 كبابة الحرير
المجلوبة من أوربا ( من تاجر األالجا)تستلم كبابة الحرير 

وكل صنف على ( البذلة( )الزغبة( )الرفايع: )وتفرقها بأنواع 
 .حدة ثم ترسل إلى الفتال 

 .هو شوا اللحم  كبابجي
 .الكبريت وصانعه  بائع كباريتي

 .بائع الكتب كما في سوق المسكية قرب الجامع األموي  كتبي

من يكحل العيون المريضة والمهنة من أقسام الطب وقد قل  كحال
 وجودهم بعد ظهور الطب الحديث المعتمد على النظافة 

 كراكوزاتي

هو من يالعب صورًا مصنوعة من جلد على صفة اإلنسان 
حبها يشتغل في القهاوي ، ينصب ستارة في خيال الظل وصا

من قماش وبأسفلها خشبة بعرضها وفوقها سراج ويقف خلف 
وأشار إلى ذلك . الستارة ويأتي لكل منها بكالم خاص 

العارف بن عربي وهناك الوصاف و أن الستارة حجاب سر 
 .القدر المحكم في الخالئق 

( كسار حطب)كسار الحطب وكان يدور في الحارات مناديًا  كسار
 على تكسير الحطب 

 كشاك

يغمر البرغل في ماء حار حتى : الكشك . ] بائع الكشك 
 21يتشربه ثم يوضع عليه اللبن والحليب المخمر ويترك 

يومًا ليتخمر مع اللبن ، ثم يجفف ويطحن ، والكشك يؤكل 
. بإضافة الجوز والبصل والبقدونس والزيتون والزيت 

 . والفالحون يدخرونه 
 :ل القاسمي في مدح الكشك للصدر األعظم جواد باشا قا
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  الكشك أعلى غذاء ال نظير له
 لصحة الجسم واالخصاب للبدن     

 وكيف ال نر نظير وهو مشتمل
 على الغذائين من ُبرٍّ ومن لبـن     

 .بائع الكعك  كعيكاتي
 . من يتبع الجنائز ويأتي دور أهل الموتى لتقبل الصدقات  كالب
 .من متعلقات حرفة الطيان  كالس

 كمرجي
وهو إما أن يصنع [ ما يشد الوسط كالزنار ] صانع األكمار 

وينتهي . من الصوف حياكة أو يصنع من الجلد المدبوغ 
 .ويباع في سوق السروجية . طرف الكمر ببزيم 

وله [ . الكميون عربة طويلة لنقل البضائع. ]سائق الكميون  كميونجي
 .أجره معلومة 

 .من يكنس القمامة من الطرقات  كناس
 .صانع النعال من الكندرة والصباط والكالوش والجزمة  كندرجي
 .صانع الكنافة  كنيفاتي

 .كواء الطرابيش بواسطة قوالب النحاس  كواء
 .الذي يوقد فسه الفحم ( المنقل)صانع الكانون  كوانيني
 . يلقط ما وقع من سنابل القمح حول الرجاد القوط

 .مربي أوالد الوزراء واألكابر  الال

 لبابيدي

 .صانع اللباد 
يعمل من الصوف المندوف بوضعه على قطعة قماش    ] 
ذراعًا يعلو نصف ذراع ويرش بمحلول الصمغ  2.2×  8

ويصبغونه ويضعون عليه عصاة خفيفة يلفون عليها الملحفة 
حول العصا ثم ينشرونها بعد أن يكون الصوف قد صمد 
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كثر من ربع ذراع ثم يدلك باألرجل ويؤخذ إلى الحمام أ
ويصب عليه الماء الحار ويدلك ثم ينشر بالشمس والهواء 

 .ويستعمله البدو كفراش . ليجف 

 لبان
، يغلى الحليب وعندما يبرد [ الحليب الرائب ] بائع اللبن 

 8 – 3قلياًل يضاف إليه قليال من اللبن الرائب ويترك لمدة 
 .يتخثر  ساعات حتى

 . وهو الجزار والقصاب  لحام

حيث يسرقون ويبيعون في غير أماكن [ الحرامي]هو السارق  لص
 .السرقة 

 لطامة
من حرف النساء المتهتكات وأصبحت اآلن كاسدة ويتألف 

نساء يلبسن األسود ويسخمن جسمهن وعليهن  11 – 9من 
 .شعورهن ويدرن بأطراف دار الميت نائحات مولوالت 

من حرف ] من يلف القش مازرع بسنته من النصب  افلف
 [ .الفالحين 

 سيكارات التتن  لفافة 

من تقوم بالتنظيف في البيت عند الطلب وهي تسمية ومهنة   لفاية
 .جديدة 

 . ويديرها ( الفندق)من يستأجر اللوكنده  لوكندجي

هجاء ويقال له شيخ كتاب وهو من يلقن األطفال حروف ال مؤدب األطفال
 .والقرآن والكتابة وطرق الحساب 

 .في المآذن  مؤذن

 ماشطة
هي الداية والقابلة ولها مهمة لدى الزف لتأنس العروس بعد 

ذا لم ترد الزوجة الصغيرة غشيان زوجها . ذهاب أهلها  وا 
مسكت لها رجلها قسرًا وقد تقعد على صدرها وتطلب من 
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جهل الماشطة الزوج أن يفعل وقد يؤدي إلى أذى العروس ب
. 

 مبيض

 .يبيض أواني النحاس بالقصدير 
يحمي اإلناء ويغمس قطنة ويمسحه بمسحوق من النشاء 

ويمسح بها القصدير الذي يطلى به اإلناء ، ويكون قد جلى 
 .األوعية بالرمال ورماد الفحم لتنظيفها من المواد الدهنية 

 يخ وغيره يتبضع من التجار ويبيع على فرس أو دابة كالبط متعيش
 يعاون الطيان في إصالح الطين والكلس الزريقة و العدسة  مجارفي

 مجركش

وصوابه مزركش ، كانت هذه المهنة رائجة بالماضي حيث 
ألبسة )يقوم بوضع عروق من الفضة على الجهازات 

وكان الشافعية . ويخيطها بصورة مضبوطة ( العروس
 .يرفضون هذه الزركشة 

 مجري

يختن من األوالد البسًا ثوبًا أحمر صائحًا يمشي أمام من 
سعيد من : وبيده مجمرة فيها أنواع العود والبخور بقول 

قلب العامر يصلي على النبي واألوالد  –يصلي على النبي 
وينشدون أناشيد الكتاب ، كما يأتي المجري ليلة الزفاف 

 .ومحمل الحاج 

صات هو من يصلح ما تتلم من سكاكين وأمواس ومق مجلخ
 .بواسطة جلخ على دوالب 

 .من يجلد أصناف الكتب  مجلد

 محايري

وهو من يصنع المحاير من الخشب على صفة السرير 
للحجاج عند سفرهم للحجاز وهي شقتان محارة على كل 

طرف جمل تربط إلى ظهره ، تسع الشقة من المحارة فراش 
 .شخص واحد مع لوازمه 
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 .ن المحرمات من يأمر بالمعروف وينهى ع محتسب

 محمرة

من حرف الفالحة وتختص بالنساء وهي موقتة ، حيث تقوم 
النساء بدهن أصول الكروم بالحمر ضد دود يخرج من أصل 
العرائش ، والحمر أحسنه ما كان حجرًا صلدًا يؤتى به من 

 .صيدا 

 مخرس
من يصلح ما انكسر من الصيني والمالقي والبللور حيث 

فيه بمثقب حديد ويدخل فيه مسمارًا يثقب اإلناء من أحد طر 
 .من نحاس بعد أن يلحم القطعتين بمذيب الحمض 

 .وهو صانع المخلل  مخلالتي
 .وهو القوال  مداح 

 مدّرك 

وهو من يّدرك الشجر حيث يضع علبة قطعة خشب فيها 
تراب على غصن ويسقها أسبوعيًا في الصيف مرتين إلى أن 

ثم يبيعها أو يزرعها في يخرج لها جذور في فصل الشتاء 
 .مكان آخر في الدار 

 مدري

وهو من يخرج الحب من التبن وقد كانت رائجة قبل وجود 
الماكينات ، والمدراية عصا بطول ذراعين ونصف برأسها 

ذراع وعند  3/1أصابع مفروشة كالكف المفتوح كل أصبع 
وجود الهواء يطير التبن لخفته ويبقى القمح في الجهة 

م يضعون ما أخرجه بالغربال فيخرج التراب ويبقى األخرى ث
 .الحب 

 مرابع
هو من يستخدم عند أصحاب األمالك والبساتين من الفالحة 
من أخذ البذر وسقيه وحصده مع المحافظة على األشجار  

 .وله مقابل ذلك نسبة من المحصول 
وكان محترفوها الموسرون ( الربا)من يقرض الناس بالفايظ  مرابي
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 ،أما اآلن فقد عمت بها البلوى  فقط

 مرادني
[ بكرة]سيخ حديد في وسطه ماسورة خشبية ] صانع المردن 

وكل سيخ نصف ذراع يصلح لشغل الغزاالت يلف عليه 
 [ .سوق المرادنة بدمشق ] الحرير 

 .صانع وبائع المرايا ، ومركب البراواز الخشبية المدهونة لها مراياتي
 .طفال األغنياء أو من ال يدر لبنها وهي التي ترضع أ مرضعة
 .ناقل الرمال وبائعها  مرملي

من يأخذ أرض ويزرعها ويتعهدها ويستفيد من حاصالتها  مزارع 
 .عدا أجرة األرض وله الثلثان ولصاحب األرض الثلث 

صانع وبائع العباءات الرقيقة الضيقة المزينة أطرافها بالذهب  مزاوي
. 

 مزايكي

ألالجة فبعد صباغة شقف الحرير حيث يضع من متعلقات ا
 21أوتادًا من حديد ويعلق عليها الشقف وال تقل الشقة عن 

ذراعًا حيث يأخذ يضبطها ويصلحها ويوصل ما انقطع ثم 
 .تحمل إلى الملقى 

 .من يأتي بأنواع الخزعبالت والشعوذة  مزعبر

وهو الحالق والمصطلح عليه في دمشق هو من يختن  مزين 
 . الد ويقال له في حمص الحالق األو 

 .من يحترف بيع المسابح  مسابحجي

 مساح
من يمسح األرض بواسطة القياس وفي قرى دمشق القصبة 

 91قصبة والمد  281وهي عبارة عن سبعة أذرع والفدان 
 قصبة  31قصبة والمد  881قصبة والقيراط 

يوان حيث يذبح ويسلخ الح: حرفة من متعلقات القصابين  مسالخي
 .ويسلمه لألجراء لينظفوه 
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من يستأجر البساتين واألراضي المعدة للحرث والطواحين  مستأجر
 .والحماميم وهي نوع من التجارة تحتمل الربح أو الخسارة 

 .من يوقظ الناس لتناول السحور في شهر رمضان  مسحر
 .وهي سحب التراب من جهة ألخرى  مسّحي
 .متعلقات األالجا  مسدي

 .بائع المسك  كيمس

صانع المست وهو الخف الذي يعمل من الجلد األصفر  مسوتي
 .بدون كعب 

 .من ينفخ بالشبابة أو الناي ، قصبة فيها ثقوب  مشبب

صانع األمشاط الخشبية من خشب المشمش ومن حمص  مشيطاتي
 .من العظام 

. من يصارع أهل الجلد والقوة ، كان قل من يتعاطاها  مصارع
 .ارعة اآلن هواة ومحترفين وللمص

لفظة يونانية تعني [ ]الفوتوغرافيا]من يأخذ الصور من بآله  مصور
 .ويظهر الصور ويطبعها [ الرسم بالضوء

 .من يزرع أنواع البطيخ والقثاء وغيرها  مصّيف

 مضحك

من يضحك الناس من أفعاله وأقواله ويسمى أيضًا مهرج أو 
مزح أحد مزحة إال مج  عن علي رضي اهلل عنه ما. مسخن 

ياك أن تذكر ما يكون من الكالم مضحكًا  من عقله فجة وا 
ن حكيت ذلك عن غيرك   .وا 

امنعوا الناس المزاح فإنه يذهب بالمروءة : وكتب لعماله 
 .ويوغر الصدر 

هو من يطبع الكتب والمجالت والجرائد والدفاتر والفواتير  مطبعجي 
 .ثيرا وقد تطورت هذه المهنة ك. وغيرها 
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 مطربازي

من يبيع السلع المنوعة واألمتعة الجديدة والقديمة ومركزهم 
وفيه أصحاب الثروة من هذه الحرفة ( سوق األروام)بدمشق 

شبت نار وأخذت جميع  1316وأكثرهم عديمو التقوى وفي 
 .حوانيتهم والسوق الثانية 

 .من يطعم األشجار  مطّعم 
 .ن الفالحين من عنده معز للبيع ، من مه معاز

 معاك
حيث [ الكالبي]الذي يمرس المشمش . من مهن الفالحة 

القمرين فيمرسه بيديه أو رجليه ثم يضعه ( تيفار)يضعه في 
 .في دفوف ويعرض للشمس والهواء ليجف 

 .من يشوي المعاليق  معاليقي
 وهو القنياطي معزل

عشبات من الفالحة تختص بالنساء مؤقتة ربيعية وتقوم الم معشبة
 .بتخليص النبات من األعشاب الضارة 

معاصر الزيتون ، ]صاحب المعصرة أو مستأجرها ومنها  معصراني
 [ . …السمسم ، الدبس 

 .معلم األالجة وتعمل مهنة معلم  معلم
 .وهو البناء  معماري
 .يغربل الحنطة قبل تصويلها. من جملة صناع الطواحين  مغربل
 .من يغسل الموتى  مغسل
 .من يحترف الغناء  مغني

 مقبعة

اسم امرأة تطيب رؤوس القراع الذين تتقرح جلود رؤوسهم من 
الدمامل ، والقبع طاقية من جلد تطلى من داخلها بالزفت 

والشمع وتلبسه إياها وتقلعها بعد أيام وتقشط الرأس بالموس 
 وتدلكه بحمض الليمون وهي معالجة صعبة 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 39 

 مقرئ
بالتجويد محتسبًا أو بأجرة أما في  من يعلم الناس القرآن

حرف الشاميين فهو من يقرأ القرآن في المناسبات بأجرة  
 [ .كالمشايخ العميان]

 .صانع المقشات وبائعها  مقشاتي

من يتعهد بمشال الركب الحجازي ، فالغني يستأجر تختًا  مقّوم
 .والمتوسط محارة والفقير شبرية أو جماًل 

 . يؤجرها للركوب والحمل من عنده دواب  مكاري

 مكاويكي
ذراع  3/1وهو من خشب بطول ] من يصنع آلة المكوك 

مصفح من طرفيه بالنحاس مثقوب في وسطه بمستطيل ، 
 .يركب فيه ماسورة جديدة وهو من ضرورات الحايك 

صانع المكبات من قضبان الصفصاف أو القصب  مكباتي
 .واستعيض عنها بالنمليات لحفظ الطعام 

 .من العاملين في الحمامات العامة  كيسم

صانع الملبن وهو ما عمل بالدبس أو السكر بالنشاء ، خيط  ملبنجي
 .يشك فيها جوز وقصب عليها السكر المعقد أو الدبس 

 .وهو العشار  ملتزم
 .من متعلقات األالجة تهيئة الخيوط وتسليمها للحايك  ملقي
 .والسينما والتلفزيون راجت المهنة بعد قيام المسرح ممثل 
 .من مهنة الدايات ، الدلك الخفيف وخاصة لألطفال  ممسدة

لمن يرفع صوته بالنداء عن األشياء المفقودة وغيرها عند  منادي
 .الضياع أو عند الحكومة أو الدعاية للمحالت 

 .بائع المناديل ، والمنديل هو نقاب  مناديلي
 .جة صانع المنفاخ وصناعته رائ منافيخي

مخدات ، : من يخيط أصناف المفروشات البيتية ولوازمه  منجد
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 .لحف ، طواطي ،  واللحشات 
 .من يدعي معرفة السعود والنحوس  منجم

يستخدم عند المقوم في موسم الحج ووظيفته نصب الخيام  مهتار
 .وفكها 

 مهلبجي

حليب مع :  المحالية: من يطبخ في السوق أنواع الحليب 
 . فحه الجدي وعلى وجهها الجوز أن+ سكر 

 . الرز بحليب
 . حليب وسكر ورز ناعم :  المهلبية

 .حليب وسكر ونشاء :  األلماسية
 .حليب ونشاء وقطر :  لهيلطيةا

 .من أتقن فن الهندسة في كافة إختصاصاتها  مهندس
 .صانع األمواس والسكاكين  مواس

ليه وسلم شعرًا من يتلو قصة مولد الرسول صلى اهلل ع مواليدي
نشادًا وله فرقة تعاونه   .وا 

من يتاجر باألجبان واأللبان والخضار يبيعها بغير موسمها  موان
 .بسعر غال 

مهنة جديدة . في برميل يجره حصان أو بواسطة السيارات  موزع المازوت 
 .نشأت 

 .وهي اللطامة  نائحة
 .وهو حافظ الكروم وأيضًا على صانع الحمام  ناطور

سقوف ، طوانات ، : وهو من يعمل في أصناف الخشب  نجار
 .أبواب ، نوافذ ، خزائن ، صوفات 

من ينحت أنواع الحجارة حسب المرغوب ولها سوق  نحات
 .النحاسين بدمشق 
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سوق )من يطرق صفائح النحاس لصنع أوعية مختلفة منها  نحاس
 ( .النحاسين

 . من يتجر بالرقيق ، قديمًا كانت رائجة نخاس

وهو من ينشر أنواع الخشب كالجوز والصفصاف ويشتغل  نشار 
 .أصحاب المهنة عند الحواصلية 

 .صانع النشاء من القمح  نشواتي

 نصاب
من ينصب آلة الحياكة ويأتي الكالم عن النويالتي وقد 
 .يطلق االسم على من ال حرفة له إال التردد على األكابر 

 .اع أو على محتال يأخذ المال بالخد
 [ .أطباق القش]من يصنع النطع  نطاع

من يصنع ما يلزم الدواب من رسان وسماطات وعقل وهي  نطفجي
 .تابعة لصنعة السروجي 

 .من يتجر بالنعل ويبيعه لصناع األحذية  نعال
 .من يصلح ما فسد من أحجار الطواحين  نقار الطواحين

والشماعدين  من ينقش أصناف األواني كالبواطي والطاسات نقاش
 .والصواني والفوانيس 

 نقاشة 
 .من حرف النساء 

يذاب الشمع وينقش على األيدي بواسطة قشة ثم يوضع 
 .فوقها معجون الحناء تلف األيدي بقماش حتى الصباح 

 .صانع النقانق  نقانقي
 .من حرف الفالحة وذلك بقلع الحشائش الضارة  نكاش

 نواعيري
وفي دمشق ناعورتان في . من يصنع ويصلح النواعير 

وهي كثيرة [ . سيدي خليل]بستان القصر وأخرى داخل البلد 
 . في حماه وقليلة في حمص 
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ذراعًا  2.2هو من يصنع آلة النول ومنها خشبتان بطول  نويالتي 
 ( .العارضة)وخشبة ألعالها ( الفرزين)تسميان 

 .لمن يجمع الهباب ويبيعه  هباب
 .ن بائع الهواوي هواويني

أو الدقاقة ، تقوم بها النسوة وكانت متفشية زمن الجهل ، لم  واشمة 
 .وهي متفشية في البادية ( ص)يحبذها الرسول 

صانع األوتار من أمعاء الغنم ، وصالح أقواس المنجدين  وتار
 .وأنوال صناع الشال 

كان يطلق االسم على مجلد الكتب وقد يطلق االسم على  وراق 
 .،وعلى بائع الورق ( الملفات)الظروف الظراف بائع 

 .من يوقد النار في قميم الحمام  وقاد

من يستخدم في مزارع األغنياء المسماة الحوانيت في قرى  وقاف
 .دمشق 

 من يقوم بالعمل بمهام موكله بالدكاكين والحمامات وغيرها  وكيل
 دالل العبيد  ياسرجي
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 معجم المهن القديمة والحديثة
 ي انكليزيبعر : القسم الثاني 

 
 : التسميات مستمدة من 

 . أبحاث وتحقيقات عن أسواق حمص وصناعاتها لمحمد فيصل شيخاني   -1
 الدليل التجاري لغرفة تجارة وصناعة حمص -2
 **الجليلين محمد سعيد القاسمي *قاموس الصناعات الدمشقية للعالمين  -3

 .  ***قاسميوجمال الدين ال
 .قاموس الصناعات لعبد العزيز بنعبد اهلل إصدارات الجامعة العربية  -4

 قاموس المهن والصناعات لطارق كاخيا     -5
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . عن وزارة الثقافة من تحقيق القانوني األستاذ ظافر القاسمي  1691من كتاب صدر عام   * 
 .هـ  1311 – 1256م و 1611 – 1443 **

*** 1499 – 1614 . 
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 Grafter مطعم أو ملقح  النبات:  أبَّار  

 Well (Cleaner) Maker حافر ومنظف اآلبار:  آباري

 Camel driver = Cameler راعي اإلبل:  جمَّال= أبَّال 

  Needle’s Merchant بائُع أو صانع اإِلَبر: ِإَبِرّي 

 Archaeologist َأَثِريّ 

 Brick Maker = Burning Brick َصاِنع اآلجر ِمَن الطينِ :   آجري 

 Wage Worker .هو دون المعلم والصانع : أجير
 Paleontologist  : حفرياتي= إَحاثي 

 ير أو المتحّجرات النباتية والحيوانيةخبير في علم اإلحاثة أو األحاف

 Statistician إحصائي

 Biologist مختص في األحياء :  أحيائي

 Specialist أخصائي

 Moralist خبير في علم األخالق:  أخالقيّ 

  Leather’s Merchant تاجُر األديم وهو الجلد المدبوُغ :  أدَّام

 Literator أديب  

 Otologist لم أمراض األذنمختّص في ع:  أ ذنياتي

 Pipe Water : أراكيلي

Maker 
 .الشعبة   الزجاجة ، الجوزة ، والنبريج : صانع األراكيل وأقسامها

 Florist مختص في األزهار  :أزهاري 

 Dresser  Customer بائع أزياء نسائية:  أزيائي

 Professor أستاذ
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 Public Bathroom .تغسل الرؤوس :  أسطة الحمام

Governess 
 Offal Merchant :  سخاتيري= إسقاطي 

 الذبيحة وهي ما يرمي به القّصاب كالِكَرش والكبد والقوائم( عفش)بائع إسقاط 

 Archbishop أ سقف

 Shoes Corrector مصلح األحذية : إسكافي

 Rush Cuter : أسلي 
 . من يقطع نبات األسل الذي ينبت في مروج دمشق وهو قش الحصر

 Radiologist خبير في علم األشعة:  إشعاعاتي

 Fire Man رجل المطافئ:  إطفائي

 Neurologist خبير في علم األعصاب:  أعصابياتي

 River Laborer األنهر وشاقهاحافر : أكَّار 

 Silk And Cotton Textile Maker صانع األالجا :  أالجاتي
 .الهندية والقطنية والمصرية: ها أنواع أقمشة من الحرير والقطن ومن:األالجا 

ومعلم األالجة يهيء الحرير أو الغزل ويمر عليه الفتال والمسدي والصباغ والملقى 
والحائك ثم تغسل  األثواب وتعطى للدقاق ثم للكبس فيصبح لها بريق ولمعان كاألمواج 

 .وتسمى صاية األالجا 

  :إمام المسجد 

 Serologist صالمختص في علم األم:  أمصاليّ 

 Cashier أمين صندوق  

 Secretary سكرتير  عامّ  –أمين  عاّم 

General 
 Antique ( . القديمة)بائع األنتيكا :  أنتكجي

Sealer 
 Histologist .مختص في علم تشريح النسج :  أْنساجي
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 Sociologist خبيٌر في علم االجتماع:  اجتماعيّ 

 Mythologist : مثيولوجي = اسطوري

 خبير فيما يروى للعبرة من أخبار األولين

 Etymologist خبير في علم االشتقاق:  اشتقاقاتي

 Glasswort )Saltwort ,Salicornia) Sealer :  اشناني
 .بائع األشنان وكان يباع للنظافة 

 Economist اقتصادي

 Seller بائع

 Lime Merchant الكلس( الجير)َبائع  

 Ticket Window Attendant كربائع  التذا

 Fish Dealer بائع السمك

 Picture Seller بائع الصور

 Honey Merchant بائع العسل

  :باحث 

  Powder Maker صانع البارود:   باروديّ 

 Falconer حامل طير الباز في الصيد :  َبازي

ار  Navigator بحَّ

 Grocer : َبدَّال 

 والّسكر والصابون وهو ما تسميه العامة بالبقال بائع األطعمة المحفوظة 

 Pipe Water Tube Maker :  برابيشي
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. صانع البرابيش وهي جزء من األركيلة   
وصنعته أن يلف شريط رفيع من حديد على . والبربيش في حمص هو النبريج 

قالب كالقصبة مستو من خشب ويلصق عليه جلد رقيق بالسراس بإحكام جيد ثم 
ق الجلد شريط أصفر ويجعل طوله على حسب رغبة المشتري ويجعل في يلف فو 

وفي الطرف اآلخر مثله إال أن رأسها رفيع لوضعه ( بز)أحد طرفيه من خشب 
.في قسم قالب األركيلة   

 Sesame Rusk Maker صانع البرازق:  برازقي
 Packsaddle Maker َبْرَدعيّ 

 Telegraphist البرق موّظف في مصلحة التلغراف أو:  بْرقياتي

 Seeds Man بائع البزور:  َبزَّار  

 Fabrics(Textile) Merchant بائع الَبزِّ أي الثياب:  َبزَّاز

 Horticulturist .صاحب البستان أو مستأجره :  بستاني
 Street Sealer .بدون دكان ( طريق)بائع :  بسطاطي

 Optician َبَصِرّياتي

  Bakagaty .البقالواتي : للهجة الحمصية يقابل في ا:  بغاجاتي
 يصنع من رقائق العجين األبيض ويمد في الصينية مدورًا التشابه ويرش السمن

من كل طبق وآخر بمقشة مخصوصة ويحصل في وسط ذلك حشوة ويضع فوق 
 الحشوات ثالث ورقات وبينها رشاش السمن ثم تقطع بشكل مربع بالسكين

 .لقطر فوق ويخبز ويرش عليها ا

 Mule Driver = Muleteer صاحُب الِبَغالِ :  َبّغال  

 Cow Merchant بائع البقر:  َبّقار

 Rhetorician مختص في علم البالغة:  بالغياتي

 Bath Attendant من يخدم في الحّمام:  َباّلن
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  Tile Layer القرميد( اآلجر)بناء 

 Builder معماري = بناء 
 Gun Correct البنادق الذي يصلح:  بنادقي

 Coffee Sealer .بائع البن :  ب ّني
 Acrobat َبْهَلوان

 Door Keeper .يحفظ الباب ويحرسه ويالزمه :   َبوَّاب

 Wheat And barley Sealer : بوايكي 
 .في دمشق فقط  ، بائع  القمح والشعير في مخزن كبير

 Shoeblack ماسح األحذية:  بويجي
 يطلي أصناف النعال واألحذية بالبوية والزيوتالذي يمسح و 

 Egg Merchant بائُع البيض :  َبيَّاض

 Linen Draper بائُع أو صانع  المالبس الداخلية :  بياضاتي
 

 Farrier . الذي ينعل الدواب ذات الحوافر :  بيطار
 .مطارق ، مباضع ، كفات ، محابك ، مقراص ، إبر ، سلوكات : والعدة 
االهليلجية مرض بحركة الرأس وسيالن األنف . عليه معرفة أمراض الحيوانات ويجب 

أسنان زائدة : العنكبوتية في األنف ، الضفدع عروق خضراء تحت اللسان ، الشاعثة . 
.، الخلد ، السعال ، القصر ، الجرو ، الشائكان ، الكوكب ، الحمر   

 Veterinary َبْيَطري

 Merchant = Trades Man .معروف :  تاجر
 Horse Dealer تاجر  الخيل 

 Straw Merchant للدواب أو البناءبائع التبن :  َتبَّان

 Service Boy in Public Bathroom :  تبع
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 من يخدم الحمامات يأخذ المناشف ويعطي الفوطة والنورة
 Tobacco :  تتنجي

Sealer 
( .الريجي)هنة بعد قيام وقد زالت هذه الم( التبغ)من يبيع التتن المفروم   

  Earth Sealer .من يبيع التراب للمزروعات :   ترّاب
   الذي يعمل في التكية: تكّياتي 

َمان  َتْرِجم= َتْرج   = Interpreter .من يترجم في اللغات :  م 

Translator 
 Figurist صانُع التماثيل الصغيرة:  َتَماثيلي

 Date Merchant بائع التمر:  تَّمَّار

 Pipe Water Tobacco :  تنبكجي

Sealer 
 من يبيع التنباك وهو أقل ضررًا من التتن

 Tinker العامل في التَّنك:  َتَنكي= َتَنكجي 

  Kilner .من يخبز الخبز في التنور ويبيعه :  تنوري
  Praise Man = glorify Man :  تهللجي

 آن على نفس الميت بترتيبات معينةرئيس الذاكرين في التهليلة ولمن يقرأ القر 

 Fig Merchant بائُع التين:  تَّيَّان 

 Snake Hunter :   ثعباني
من يجترئ على أخذ الثعبان بعد قلع أضراسه ويستفيد من مآلفتها للحصول على المال 
وقد يبقيها في منزله ويأكل معها أو يرميها على بعض الدور ليأخذ أجرة الخالص منها 

. 

  Match Maker صانُع الثقاب :  ابيِثق

 Ice Seller بائُع الثلج:  ثاّلج

 Old Clothes Seller بائع الثياب القديمة:  ثواب
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 Garlic Sealer :  ثوام
 .من يبيع الثوم ، ينفع الثوم في السعال وضيق النفس وقروح المعدة والرياح 

 Tax Collector الضرائب( المال)محصل:  جابي

 Spy جاسوس

 Philatelist = Stamp Collector جامع  الطوابع البريدية

 Scavenger َجاِمع  الق َماَمةْ 

 Plasterer (. الجص أو الجبصين)بائع الِجّبس :  جصاص= جباسي 
 قطع األحجار الجصية وحرقها وتبيضها ثم طحنها:  والجبس ينتج من 

 Cheese Man : بائع الجبن ومن أنواع الجبن :  جبان
 .تدق ويضاف إليها المحلب وحبة البركة ( : القرمانية )
 .توضع في الزيت وأجودها المقلية ( : الزيتية )
يسمن األجسام ويداوي  األخالط الصفراوية ( = الصعتر+ الجوز + الجبن ) 

.وحرقة البول وضعف الكلس وينعم الجلد ويحسن األلوان   

 Kid Sealer .يع من يبيع الجدايا في أوائل الرب:  جّدا
 Dry Date Merchant :  َجدَّال

 بائع الجدال وهو الَبَلُح إذا اخضرَّ واستدار

 Bacteriologist خبير في علم الجراثيم:  َجرَاثيمي

 Surgeon = Operating Surgeon َجرَّاح

 Neuro Surgeon جراح األعصاب

 Sweetness Bread  Sealer بائع الجرادق :  جرادقي
ي ماعملت من عجين مائع عند يجمد على النار ينشر أيامًا ثم يضاف إليه الدبس وه

 .أو القطر 

 Jar Maker صانع الِجرار:  جرَّار  
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ام =َجزَّار   Butcher قصاب=لحَّ

 Boot Maker .صانع الجزمات :  جزماتي
 Brewer الجعة( البيرة)صانع :  َجعتي

 Monkey or Bear : َقرَّاد= جعيدي 

Dancer 
 .من يربي ويرقص القرد أو الدب وهو من القبط المعروفين بالنور 

 Geographer َجْغرَافي

  Julep Sealer .بائع الجالب:  جلبجي
ضافة الماء والثلج إليه   والجالب هو منقوع الزبيب بعد هرسه وا 

 Dermatologist مختصٌّ في علم األمراض الجلدية :  ِجلديَّاتي

 Skinner ي جلود الغنم ويبيعها إلى الدباغينيشتر :  جلودي
مركي  Customs Man ج 

 Wing = Winger (في الرياضة) َجَناح

 Left Wing جناح أيسر

 Right Wing جناح أيمن

 Horse Bayer And .يشتري الخيل ويحسنها ويبيعها :  جنباظ

Sealer  
ندي  Soldier ج 

 Ethnologist مختص في علم األجناس:  ِجنساني

 Socker صانع أو بائُع الجوارب : جواربيّ 

 Scout كشَّاف:  جوَّال

 Draper صانع أو بائع الجوخ:  ج وِخي

 Jeweler جواهرجي=  َجوَهري 

 .كالياقوت والالزورد والماس  صانع أو بائع الجواهر
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 Meteorologist = Merologist خبير بعلم الظواهر الجوية:  جوياتي

 geologist ختص في علم طبقات األرضم:  جيولوجي

 Weaver هو حائك الثياب: نّساج= حائك 

 Usher = Chamberlain حاجب

   Sentry = Sentinel = Guard : حارس
 يحرس األسواق ليال وينام بالنهار ، مع كل منهم صفارة اسمها ددك

 Governor وال  = حاِكم  

 Charlatan Quack الرجل يقوم بأعمال غريبة:  حاوي

 Ink Merchant الِمَدادِ ( الحبر)بائُع :  مداِدي= مدَّاد = حّبار 

  Cord يصنع الحبال من ألياف قصب القنب :  حبَّال

Manufacturer  
ينقع قصب القنب مدة حتى يتحلل لحائه . وكان أجوده قديمًا الوارد من المزة 
.يجفف ويمشط ثم يفتل حباالأما اللحاء فإنه . الذي يقشر ويستعمل القشر للوقود  

 Cereal Sealer :  حبوباتي
 الخ.…حمص ، فول ، عدس ، لوبيا ، ذرة : بائع حبوب متنوعة 

ار  Quarrier َقالُع الِحَجارة ِمَن المْحَجر أو الَمْقَلعِ : َحجَّ

 Cupping Man .من يمتص الدماء بالمحجم :  حّجام
 Iron Monger بائع آالت حديدّية بالية:  َحَدائدي

 Gardener حدائقي

 Black Smith = Iron من يعالج الحديد :  حّداد

Smith 
 Ambulant Sealer :  بائع متجّول= حّدار  

  .من يأخذ من غالب أجناس البضائع ويخرج للقرى ليبيعها 
 Plough Man .من يحرث األرض :  حرّاث
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 Sylvia Cultures حراِجي

 Silk Merchant Or  Silk Dealer لحرير صانع أو بائع ا:  حريري

 Packer .من يتعاطى شد األحمال بالحزم والربط :  حزّام
 Grass Sealer .من يبيع الحشيش ، من فصة وغيرها:  حّشاش

 Entomologist مختص في علم الحشرات:  حشراتي

 Reaper = Harvester .من يحصد القمح والشعير :  حّصاد
 Mat Maker .لحصر من يصنع ا:  حصري
  Lumberer :  حّطاب

.من يجمع الخشب وجذوع األشجار ويقطعها إلى قطع صغيرة   

 Grave Digger .من يحفر القبور للموتى في المقابر :  حفار القبور
 Lines Man (في ُكرة القدم) َحَكم  التماس

 Folk Taler :  حكواتي
ب وينهيها عند معضلة ، مثل وقوع من يحفظ الحكايات عن ظهر قلب أو من الكتا

البطل عنتر في  في أسر الفرس ، وماذا حدث ألحدهم مع زوجه ورفسه الطعام وشتم 
 .المرأة وكان الحكواتي يذهب إلى البيوت والمقاهي

 Wise = Theosophist = Sage َحكيم  

 Dairy Man .يبيع اللبن الحليب من البقر والغنم والماعز:  حاّلب
 Cotton Ginner .عزل الوبر عن البذور :  طنحالج الق

 Barber .من يحلق الشعر من الرأس والوجه :  حالق
 Sweets Merchant = Confectioner بائُع الَحْلَوى وصانعها:  َحْلَواني

 Ass (Donkey) Driver : حّمار
 من عنده حمير معدة  لألجرة وقد تضاءل شأنها 

  Porter = Carrier اطى تحميل البضائعيتع من:  َعتَّال= َحمَّال 
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 Bathroom Public معلم الحّمام :  حّمامي

Owner 
وعدة الحّمام الفوطة والمناشف ومعه ناطور ، مصوبن ، قهوجي ، أجير ، وقاد ، 

أمــــا الخدمــــة للنســــاء فهــــي المعلمــــة ، االســــطة ، البالنــــة ، رقاقــــة البــــارد ، . زبــــال 
 :وصف أحدهم الحمام . الناطورة 

 وحمام كــان النار فيه      مسعرة بنيران الجحيم
 دخلت أنا ومن أهواه فيه      فعادلنا كجـنات النعيم

 Cook Chick-Pea Sealer . من يبيع الحمص المطبوخ :  حمصاني
.يضاف لبعضه عصير الليمون والكمون والطحينة   

 Culver Owner :  حميماتي
.في الكشة من يلعب بالحمام ويطيره ويشبكه   

 Henna Sealer .بائع الحناء الذي يأتي من الحجاز :  حناوي
 Chalk Painter .الذي يحور الجدران أو من يبيضها :  حوار

 Carpentry Tools Sealer بائع أدوات النجارة:  حواصلي
 Servant َخاِدَمة

 Ware House Man = Store Keeper أمين مستودع:  َخاِزن

 Khan Owner .قيم على الخان ال:  خاناتي
 Baker ( .الفرن ) يخبز الخبز بالنار :  َفرّان= َخبَّاز

 Expert َخِبير

 Agricultural Expert = Architect خبير زراعي

 Cardiologist خبير  في أمراِض الَقْلبِ 

 Osteologist خبير  في الِعَظامِ 

 Paleologist خبير  في اللغاِت القديمةِ 

 Embryologist في علِم األِجنَّة خبير  
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 Stamp Maker :  ختَّامي
.من يحفر الختم المصبوب من النحاس األصفر الالمع   

 Manservant .الذي يتعاطى قضاء حوائج الناس:  خدام
 Wood Turner :  خرَّاط

( .الخراطين)من يخرط العود والخشب بآلة خاصة وسوقهم   

 Tableware عددة من  يبيع أصناف مت:  خرضجي

Sealer 
.كأدوات المائدة وغيرها كما في سوق العصرونية و الحميدية بدمشق  

 Rag Collector = Tatter :  خرقي

Collector 
 .من يحترف لقط الخرق فيغسلها ويخيطها أكياسًا أو غير ذلك

 = Ceramist صانع السيرميك والخزف:  َخزَّاف

Potter 

 Stock Market Owner :  خزان
 .من يدخر األقوات كالحبوب والسمن ليبيعه بربح مضاعف

 Wood Merchant بائع أخشاب:  َخّشاب

 Compote .من يبيع الخشاف صيفًا :  خشاف

Sealer 
ضافة السكر والنشاء مع الزبيب : وصناعته  هرس الزبيب واستحالب مائه وا 

ويباع بإضافة  ورفعه إلى نار هادئة حتى يذهب طعم النشاء ويصبح جامداً 
.وقد زال استعماله اآلن. الجالب والثلج إليه   

 Lepen Jerker : خضاض اللبن
 ومهنته خض اللبن الرائب واستخراج الزبدة منه ثم غليها الستخراج السمن

 Oceanographist خبير في علم البحار:  خضامي

  Vegetable Merchant بائع البقول والخضار :بقال=  خضري 
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 Calligraphist اطَخطَّ 

 Orator = Speaker َخِطيب

 Guards Man َخِفير

 Vinegar بائُع الَخلِّ :  َخالَّل

Merchant 
 Win Merchant بائُع الَخْمر :  َخمَّار

 Yeast Maker صانُع أو بائُع الَخِميَرة:  َخَمِيِري

 Garment Lining .بائع بطانة الثياب :  خوام

Sealer 
  :خوري 

 Farm Super Intendance = Farm-Overseer :  َجِريّ =ولي خ

 الذي يقوم بشؤون المزرعة بداًل من صاحبها

 Tailor .من يفصل المنسوج وأدواتها معروفة :  خياط
 Dress Maker :َخيَّاط  ثياب الِنَساء  

 Jockey َخيَّال

 Tent Manufacturer صانُع الخيام:  ِخَيِمي= َخيَّام 

 Pin Maker صانُع أو بائع الدبابيس:  بيِسيّ َدَبا

 Brocade Manufacturer صانُع الديباج:  َدبَّاج

 Concentrate Juice بائع الدبس:  دباس

Currant Maker 
 .ويصنع الدبس بدرس الزبيب و نقعه بالماء ثم يرشح ويغلى ويّبرد

 Tanner : دّباغ
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زالة الشعر منه ووضع عفص و   . شب ، والمكان دباغة تنظيف الجلد وا 
ينقــع الجلــد المملــح يــومين أو ثالثــة ثــم تكشــط األغشــية ثــم ينشــر علــى الســيبا بعــد غســله 

، ثم ينقع (زرنيخ وكلس ) بالمعالجة بالكلس والنورة: أما التخلص من الشعر فيتم. جيدًا 
 بماء النخالة والشعير أوقشر السنديان وبراز الكالب

 Diplomat دبلوماسي

 Chicken Merchant بائع الدجاج:  دجاجي

 Half Center قلب الَوَسِط في ُكَرِة الَقَدم :ْدرء 

 Grain .من يدرس القمح أو الشعير أو الحبوب:  درّاس

Thrasher  
  Gendarme َدَرِكّي 

  Textile Beater :  دقاق
 (  صايات الديما) وأثواب القطن ( صايات االالجا)من يدق األثواب الحريرية 

 Flour Miller طاحن الحبوب إلى دقيِق :  دَِّقيِقي

 Mud wall .يصنع الدك أي الحائط المبنى من التراب :  دكاك

Tamper 
 Masseur َدالَّك

 Town Crier :  داّلل
 من يبيع حوائج الناس لقاء نسبة معينة وهذه مهنة كانت زميمة

  :مرشد سياحي = دليل سياحي 

 Hematologist خبيٌر في علم الدَّم  : َدَمِويَّاِتي

 Painter مراش= َدِهان  

 Dyma Cotton Textile :  ديمجي

Dealer 
 .من يتجر بالديما التي تصنع من القطن

 Demographer الِّديُموْغَرافيا  ( علم السكان)َخبيٌر في  : ِديم وْغرافي
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 Slayer .من يذبح الدابة وموضعه المسالخ :  ذباح
 Gold Dealer .من يبيع ويتجر بالذهب :  ذهبي
 Pneumatologist .مختص في أمراض الرئة:  رئوياتي

 Rector = Chancellor رئيس  الجامعةِ 

 President Of The Republic رئيس  الجمهوريَّةِ 

 Conductor = Orchestra Leader رئيس  الجوِقة

 Head Of State رئيس  الدولةِ 

 Guide َدِليل= رائد  

 Cosmonaut = Astronaut رائد  الَفَضاءِ 

 Shepherd : راعي 
.في اللغة كل من رعي أمر قوم وحفظهم أما راعي األغنام فهو مرادنا   

  Cow Man راعي البقر

 Dancer َزفَّاف= رَاِقص  

 Typist ضارٌب على اآللة الكاتبة:  راقن 

 Charmer = Sorcerer من يحترف الرقية :  راقي
ويتأثر بهم المغفلون من . وهي القراءة والنفث في المريض والمصروع وتعليق األحجية 

 .الرجال والنساء ويتعلقون 

 Priest رَاِهب

  Cloth .وصوابه رتاء :  رتا

Corrector 
 Rheumatologist خبيٌر أمراض المَفاِصل:  ِرْثييَّاتي

اد  Form Ears Transfer :  رجَّ
 .قل المحصول من محل الحصد إلى البيادر يؤجر نفسه لن
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ال  Harness Maker = Saddler (السروج)صانُع الرَِّحال :  َرحَّ

 Rice Merchant بائُع الرزِّ :  رزَّاز

  Drawer = Painter رسَّام

 Charcoal Pin Sketcher رسَّام ِبَقَلم َفْحِميّ 

 Water Spray :رشاش 

Man 
اق التي أرضها تراب مرة أو مرتين يوميا لئال يصعد من يرش بالماء أرض األسو 

.الغبار فيشوه البضائع  

 Cereals Stamp :  رشام

Man 
وهو رجل يستأجره ملتزم أعشار القرى حيث يطبع بقطعة من دف محفور ومنقوش 

 .الحبوب خوف سرقة شيء منه ( بيدر)عليها اسمه فوق كومة 

 Lead Merchant بائع الرصاص:  َرصَّاص

 Lancer الضارُب بالرُّْمح:  َرمَّاح

 Diviner By :  رّمال

Sand  
.لمعرفة الطالع ( أي الحظ ) من يعاني ضرب الرمل   

  Spear Sealer .من يبيع الرماح :  رميحاتي
 Horse Dance walk :  رهونجي

Trainer  
من يروض الفرس على مشي الرهونة  وهي مشية مخصوصة تطبع عليها 

 .يتها الخلقية خالف مش

 Head shape cooking Sealer .بائع رؤوس الغنم المطبوخة :  رواس
 Plumassier صانع وبائع ريش الزينة:  ريَّاش

 Gymnast معروف: رياضي 
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  Vine Pruned :  زّبار
.وذلك في أواخر الشتاء ( القطعة) مقلم أغصان الكروم بمنجل يدعى   

 Garbage Collector :  زبال
 .الذي يأتي بالزبل من خانات الدواب ويسير وراء حماره متبخترًا 

 Glass Maker :  زجَّاج
مـــن يعمـــل أوانـــي الزجـــاج مـــن القناديـــل والقنـــاني والقطرميـــزات حيـــث يصـــهر رمـــل 

 الكلس في تنور ثم ينقل لتنور آخر فيمسك بعضه كالعجين( الجير)الزجاج مع 

 Zarbol Maker من يصنع الزرابيل:  زرابيلي
 ( .حذاء الطنبوري ) وهي من أسمك أحذية الرجل وأغلظها وأرخصها

 .صنعة الزربول ال تبور : وكان يقال في المثل  

 Knitter (Woman) سيِّدة تسرد أو تزُرد النسيج:  سرَّادة= َزرَّادة 

 Button Maker بائع وصانُع األزرار:  َزرَّار

 Land : زرَّاع

Agriculturer 
 م بزراعة األرض وخدمتها مقابل نسبة من المحصولمن يقو 

 Seismologist مختص في علم الزالزل:  زالزلي

 Reed Blower .من يسترزق بالتزمير بالقصب :  زمار
 Rose And Flowers Sealer .بائع الورد والزهور :  زهوراتي

 Oil Man بائُع الزيت وعاصره:  زيَّات

 Groom = Stable Man :  سائس
 .اسم من يخدم الدابة كالفرس بالتنظيف والمسح والتأديب والغسل والعليق

 Donkey : سائق

Driver 
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كان اسم سائق يطلق على من يؤجر نفسه ألحد الطحانة لنقل الحبوب على الحمير 
وأصبح اآلن .إلى الطاحونة ، ثم ينقل الطحين إلى األفران ( مخزن الحبوب)من البايكة 

 .السيارة أو القطاريطلق لمن يقود 

 Car Driver سائق سّيارة

 Magician = Necromancer راق  = ساحر  

 Thief = Robber = Stealer :  حرامي= لص = سارق 

 Clock Maker .من يعمل بتصليح الساعات أو بيعها :  ساعاتي
 Post Man :موزع الرسائل  =  ساعي البريد 

ان   Jailer = Goaler سجَّ

 Pounder = Crusher Man السحق هو تحويل الصلب إلى ناعم:  سحَّاق

 Saddler = Harness Maker :  جليالتي= سروجي = سَّرَّاج 
 

وبائعها( َرحل الدَّابة) صانُع السُّروج   

 Breeches Maker صانع السَّراويل:  َسراويلي

 Packsaddle Maker :  سرايجي
وجة من حشيش عريض كالخوص الذي صانع السرايج وهي أوعية كبيرة منس

.تصنع منه القفص ، يوضع فيه التراب والقمامات   

 Bed Maker ( .المهود ) الذي يصنع السراير :  سرايري
 = Waiter :  نادل= سفرجي 

Steward 
 .من يخدم في اللوكندات والفنادق والمطاعم والبيوت يرتب المائدة وينظفها 

  :سفير 

 Water Carrier :  سّقاء
 .من يتعاطى نقل الماء  بقربة جلدية وأصبحت هذه المهنة اآلن ملغية
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  :سقاف 

 Old Furniture Dealer من متاع البيِت ( القديم)بائع الَسَقط :  سَّقطي

 Pourer :  سكاب
 .اسم من يسكب النحاس واأللمنيوم بقوالب كاألجراس والهاون وغيرها

  Sugar Dealer  بائع السكر:  ّسكَّار  

 Coiner = Minter العملة( يسك) الذي يضرب :  ّسّكاك

 Cutler صانع السكاكين :  ّسكاكيني

 Marmalade And Jam Maker :  سكري
من يعقد السكر ويعمـل بـه أنـواع الحلـوى مـن المعاقيـد والمعـاجن كـالملبس ومربـى الكّبـاد 

 .وراحة الحلقوم 

 Flayer (who cuts up animal skin) سالخ الجلودُ :  سَّالخ

 Chain Maker :  ساّلل
 .اسم من يصنع السالل ويبيعها وهي صنفان من قصب أو خشب صفصاف 

 Ethnographer خبير في علم السُّالالت:  س الليَّاتي

 Ghee  Man .بائع السمن والزيت والمواد الغذائية :  سمان
ار كريها ، يضاف مقدار للخالص من زنخته وطعمه إذا ص: فائدة في السمن 

فنجان قهوة من المحلول الرائق لكلور الكلس القاصر لكل كيلو غرام سمن مع 
 الخفق الشديد ثم يراق عليه الماء بعد تركه

يـدخل بـين البـائع والشـاري وبعضـهم ال ذمـام لهــم :  سمساار
 .في بيع السلع أو البيوت والعقارات 

Broker 

 Sesame Seller بائُع السِّمسم:  سَّمَّسمي

 Plumber :  سَّْمَكِري
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.التنك وأدواته قصدير وكاوي صانع األدوات المنزليَّة من   

 Licorice Syrup : سّواس

Sealer 
بائع شراب منقوع السوس أيام الصيف ، ومعلم هذه الصنعة يجلس في دكانه 

وفيه الكراسي يجلس عليها من أراد الشرب وبعضهم يضعون السوس في القرب 
.يبيعونه في األسواق و   

   Grasslist : سواط

Man 
 يسوط أو يحش الحشائس التي تنمو على أطراف القنوات وتمنع سير مائها 

 Peddler = Itinerant = Pack Man بائع متجول:  س وِقيّ 

 Executioner = Hang Man ضارُب أعناِق الُجَناةُ :  سَّيَّاف  

 Cigarettes Manufacturer التبغ  لفائف( السيكار ) صانع :  سيكاريّ 

 Script Writer كاتب هيكل القطعة التمثيلية وغيرها:  سِّيَناْريوتي

 Cinematography ِسينَماِئيّ 

 Patten Belt .من يبيع السيورة المعدة للقباقيب الخشبية:  سيوري

Sealer 
 Sword Maker :  سيوفي

 .اليمانية والشامية : ع السيوف صانع السيوف والسكاكين والخناجر ،من أنوا

 Poet .من يحترف بواسطة أدبه فيمدح األمراء واألغنياء : شاعر

 Muffler Sealer = Shawl Sealer .من يبيع الشال :  شاالتي

 Net Hunter صانع الشباك: شَّبَّاك 
 

 Dendrologist خبيٌر في علِم الشََّجرِ :  َشَجرَاِنيّ 

  Mendicant .س بدون بذل العمل من يستعطي النا:  شحاد
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ام  Grease Merchant بائع زيوت التشحيم:  َشحَّ

ان  Load  Stocker َمن يشحُن البضائعُ :  َشحَّ

 Graphologist خبيٌر في علم الشخصية:  َشْخِصيَّاِتيّ 

 Anatomist خبيٌر في علم التشريح:  َشرَّاح

 Arteriologist خبيٌر في علِم الشرايينِ :  َشرَاِييِني

 Olla Maker = Jar Maker صانع الشربات الفخارية :  شرباتي
 Soft Drink صانع شراب التمر هندي و الليمون:  شربتجي

Maker 
 Police Man شرطي

 Chess Player العب الشطرنج:  شطرنجي

 Hair Maker : شعار 

سج بيوت في في دمشق من يصنع الشبك للنوافذ ، وفي حمص هو الذي يقوم بن
 .الشعر للبدو من شعر الماعز

 Lamp Light .من يشعل القناديل بزيت الزيتون :  شعال

Man  
 Barely Merchant تاجر الشعير:  شعيري

 Employer = worker م ْسَتْخَدم= عامل = َشغَّال 

 Flowerpot صانع الشقف الفخارية لزرع الرياحين :  شقاف

Maker 
 Drench Lime : شالح 

Man 
حرفة تتعلق بصناعة الدباغة في الجلود حيث ينظفها الغسال ثم يقوم الشالح بطلي 

 .باطنها بالكلس ويطبق كل جلد بصفين ثم يكشطها بسكين الدباغة 

 Candle Maker = Chandelier صانُع الشَّْمِع لإلضاءة:  َشمَّاع

 Umbrella .بائع الشماسي ومصلحها   : شميساتي

Sealer 
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 Meat Griller من يشوي اللحم في الدكاكين ويبيعها  :اللحم شواء 

  Pump من يصنع الشواريخ :  شواريخي

Maker 
 والشاروخ أخف من الحذاء ، ويسمى في مصر الشبشب

  بائع أو صانع الشوربة: شوربجي 

  Wormwood collector :  شياح
وقود الذي يقوم بجمع الشيح والدردري والبالن من الصحراء لل  

 Camel’s : شيال 

Porter 
 .صاحب جمل لحمل الحجاج والتجارة وكانت هذه المهنة رائجة أثناء الحج 

 Mayor المحافظ= َشْيخ  الَبَلِد  

  Goldsmith .من يعمل في الذهب والفضة :  صائغ
 :من أدواته المكاوي ، المنفاخ ، البوتقة ، الفرشايات ويصنعون باإلضافة إلى األساور

 .المالعق وظروف الفناجين والكاسات وأغمدة السيوف والخناجر 

 Publican صاحب حانة أو ماخور:  خّمرجي

 Restaurant صاحب  مطعم  

Owner 
 Hand drum Skin Maker :  صاغرجي

 .صانع جلود الدربكة والدف والطبل وكانت تصنع من جلود الخيل 
( اإلطار)صناديقي من خشب ، أما الطار ويصنعها الشرباتي إذا كانت من طين ، وال 

 .فيصنع دائرته القباقيبي ، أما الطبل فيصنع دائرته العلبي 

 Textile Glossier صاقل النسيج

 Card Board Maker صانع  الكرتوِن أو الورِق المَقوَّى

 Aloe Sealer ( .التين الشوكي ) بائع الصبارة :  صباراتي

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



91 
 

بَّاغ َباَغة( ُن الثيابِ تلوي)ِحرَفته :  صَّ  Dyer الصِّ

 صانُع الصابوِن وبائُعه: صابوني= صبَّان 
 

Soap Manufacturer 

 News Paper Agent = News Paper Man :جرائدي= صّحاف 

 الصُّحف أو يشتغل ببيعها( الجرائد)من يطبع 

 Journalist صحفي= َصَحافي 

 Shell Sealer بائع الصدف:  صدفي= صدفجي 
 Money Changer من يبدل العملة بأخرى:  صيرفي= اف َصرَّ 

 صانع الصرامي :  صرماتي
 وهي نعل أحمر من دون كعب  

Sandal Maker  

فَّار  Brass Ware Dealer تاجر النحاس األصفر:  صَّ

 Compositor (في المطبعة)ُمَصفِّف الحروِف :  َصفَّاف

ل الدعاوي في المحاكم:  َصكَّاك  Curt Clerk ُمسجِّ

 Gum collector .يلتقط ما خرج من صمغ الشجر :  صماغ
 :  َصنابيري
 الصنابير(الحنفيات)صانُع 

Taps And Faucets Manufacturer 

 Box Maker = Chest Maker = Cabinet Maker :  صناديقي
لوضع المالبس المطوية ، ( جمع بيرو)صانع صناديق وخزائن الخشب مثل  البيريات 

كما يقوم بوضع الصدف عليها، . لوضع ما يلزم عليها( الطاولة الصغيرة)الت والسكم
 .والخزائن لتعليق المالبس ، وهي هامة إلتمام جهاز العروس وهي مزدهرة في دمشق 

 Carter In Roast Meats And Grease Smelter  :  صَّهور

 شاوي اللحم وُمذيب الشحم
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 .صناعة الذي يشتغل بالصوف تجارة و :  صّواف
 

Wool 

Merchant 

 Currant Maker :  صانع الزبيب=  صوال العنب
 ويضيف إليه القلى والزيت ثم ينشره ليجف ( مصول)من يضع العنب في وعاء

 Hunter من حرفته الّصيد :  قناص= صّياد  

 Fisher = Fish Man صياد السمك

Pharmacologis :  صيدالني

t 
ئش والزهورات والبذورات أما اآلن فهي تطلق على بائع كانت تطلق على بائع الحشا

 .األدوية الطبية البشرية 

 Pianist على البيانو(عازف )ضارب  

 Ice Cream :  بائع بوظة= ضرضرمجي 

Maker 
.لفظة تركية تعني بائع الحليب المحلى المجمد بالثلج   

 Frog collector And Sealer القط الضفادع وبائعها:  ضفادعجي
  Fruit Entrepreneur :  ضّمان

 يضمن أصناف الفواكه من أصحابها بمبلغ متفق عليه وقد يحدث ذلك بمزايدة 

 Night Guardian = Night Watch Man حارس الليل: طائف  

 Cook Man .  عشي = ّطباخ= طَّاهي 

 Typographer عامل في مطبعة:  َطبَّاع

 Textile Printer :  طباع األقمشة
 من يطبع أصناف األلوان على األقمشة بواسطة قوالب من صفائح نحاسية

 Topographer ط بوغرافيّ 

 , Physician من يطبب المرضى ويداويهم :   حكيم=   طبيب

MD 
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ويجب أن يكون متخرجًا من إحدى كليات الطب المعترف بها وقد أصبحت بالد الشام 
 :قيل  في طبيب و . مملوءة باألطباء ومن كافة النحل 

 لنا طبيب من النصارى     أمسى له في العالج صيت
 لكن رأيناه ضد عيسى      فـذاك يحيـى و ذا يميت

 Dental Doctor طبيب أسنان

   Pediatrician طبيب أطفال

 Surgeon Doctor طبيب جرّاح

 Oculist طبيب  عيونِ 

 Physical Doctor طبيب فيزيائي

ان    Miller تأجر الطواحين ألجل الطحن  هو من يس: طحَّ
  Fez Sealer . بائع الطرابيش :  طرابيشي

ز= طَّرَّاز = طرزي   Embroiderer :  م َطرِّ
من يرسم على القماش قبل التطريز على بقجة أو منديل أو لحاف أو سجادة وذلك 

الصرما ) أو بالقصب ( للتطريز ) بواسطة قالب من خشب ويشغل بالحرير على الرسم 
 (كنويشا ) أو  بالصوف ( 

 Curio Dealer الطُّرف( التحف)جمَّاع أو بائع :  ط رفي

  Pedologist .مختصٌّ في  علم الطفولة :  ط فوليَّاتي

  Parasite .الذي يتتبع الوالئم بال دعوة :  طفيلي
 Parasitologist خبيٌر في علِم الطفيليَّات:  ط فيِليَّاتي

 Cart Driver :  طنبرجي
.سائق الطنبر وهو عربة على عجلتين تجرها دابة تستعمل للحمل والنقل   

 Cop :  طواب 

Maker 
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ضراب اللبن من التراب ضمن قوالب خشبية وقد يعمل الطواب في يومه ألفي لبنة ، 
 واللبن المدهون بالكلس قد يبقى مائتي سنة 

 Mill Owner صاحب مطحنة : طواحيني

  Inflatable Mattress Manufacturer انُع األطواف ص:  طوَّاف

 واألطواف ُقَرٌب ُيْنَفُخ فيها وُيَشدَّ بعضها إلى بعض كهيئِة سطح فوق الماء ُ 

 Aviator = Aeronaut َطيَّار

 Luter  With Clay Or cement من يعمل في الطين :  طيان
 ،ويسمى اآلن الملبس وهي من الحرف المهمة ولها معلمون ومجارفتية وفّعالة

 Ornithologist مختصٌّ في علم الطير:  َطْيريَّاتي

 Bird Fancier ُمَربِّي الطيور:  ط ي وري

 Envelope : ظراف

Sealer 
 .المكاتيب مع كافة أوراق الكتابة ( الرسائل)بائع ظروف

 Back (في كرة القدم) ظهير  

 Antiquary (Who Is Fond Of Antiquities) : َعاِدَياتي

 الباُحث في العادياتِ 

 Exhibitor َعاِرض

 Model Exhibitor عاَرض  أزياء  

 Scientist َعاِلم

 Naturalist عالم بالمذهب الطبيعي

 Farm Laborer عامل زراعي

 Pump Assistant عامل في محطة وقود

 Aba (Gown) Dealer بائع العباءات وتاجرها وصانعها :  عبجي
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 .المقصبة  والمدفقة ، والحريرية   :ومنها 

 Show Box :  عجائبك عجائب
صاحبه يحمل صندوقًا فيه ثقوب على حجم العين مركب عليها عدسات للتكبير 

وبطرفي الصندوق لولبان ملصوقان فيهما صور مشكلة ، يهرع إليه األطفال 
األقمشة والعامة فإذا انقلبت الصور من لولب إلى آخر انتهت الفرجة وأسدلت 

.وقد اندثرت هذه المهنة بعد ظهور السينما والتلفزيون .على الثقوب   

ان   Kneader .يعجن العجين ثم يقوم المقرص بقرصه : َعجَّ
 Runner َعدَّاء

  :عداد 

 Sooth Sayer من يظهر معرفة الشيء المسروق :  عراف
 وهي نوع من الكهانة نهى عنها اإلسالم

 Cart Wright رباتِ صانُع الع:  عرباتي

 Carter (العربة السوداء ) سائق عربة الركوب :  عربجي
وكان معظم عمل أصحاب العربات في . يعمل سائقا لعربات الوجهاء أو لعربته 

دمشق في الربيع حيث يستنشق الراكب الهواء الطلق ويشاهد المناظر المحببة 
ف يقصد الناس أماكن وفي الصي. كسفح جبل قاسيون: من األماكن المرتفعة 

دّمر ، الهامة ، الربوة ، الجديدة ، عين الفيجة ، وينتقد الكاتب قسوة : المياه 
 العربجية على البهائم وموتها بسرعة

 Motion Writer :  عرضحالجي
الشكوى ألولياء األمور، ويجلسون قرب دوائر الحكومة(العروضات)من يكتب  

 Licorice .سوس  ال( عرق)الذي يخرج  شرش:  عرقسوسي

Reaper 
 Monitor طالب يعين لمساعدة المدرس:  َعِريف

  Gruber = Hoer :  عزّاق

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



99 
 

الجذور مع قطع النباتات ( الشرش)الذي يقلب األرض الزراعية لتبقى رخوة لسريان 
 .الضارة بواسطة المر 

ال =  َعسَّال  Apiculturist = Bee Keeper ُمستْخرج العسل : النَّحَّ

 Military Man = Soldier ْسَكريعَ 

 Herbalist َعَقاقيري=  َعشَّاب

 Village Decimal :  عشار

Man 
من يشتري أعشار القرى من الحكومة بعد مزايدة ويستلم من حاصالت القرية عشرها 

للمحافظة على الحبوب بعد كيلها ومن األشجار بعد ( ناظر)فيضع على القرية قولجية 
 .ضمانها

  Bandagist صانُع أو بائُع الَعَصائبِ :  يّ َعَصائب

 Card Merchant غازُل الخيط وبائُعه:  َعصَّاب

ال  Trip Dealer الحيوانِ ( مصارين(بائع أعصاِل أو أمعاِء :  َعصَّ

 Spice Dealer :  عطار
في األصل لمن يبيع العطر والتوابل واآلن من يبيع السكر والرز والملح 

( للعالجات)، كما يبيعون أصناف الزهورات والبذورات واألصبغة والصابون
 .وسوقهم بدمشق سوق البذورية ، وفي حمص سوق العطارين

 Parfumer :  عطري
الكركة ، وبعد وصول عطر ( اإلنبيق)مستخرج العطر من الورد والعنبر بواسطة 

 .الالوندة وغيرها من العطور من البالد األجنبية أصبحت الصنعة كاسدة

 Haberdasher :  قَّادعَ 

وبائعهاالحرير والصوف والقطن صانُع الخيوط واألزرار من   

 Scorpion :  عقاربي
Owner 
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من يحترف أخذ العقارب من أماكنها ويري الناس عليها بعد التخلص من ابرها 
.السامة   

 Headband بائع العكل :  عكلجي

Sealer 
ع العكل عادة من شعرالماعز  العكال مايعصب به الرأس فوق الحطة،وتصن          

 Camel :  عكام

Owner 
رجل من أهـل الجلـد والقـوة علـى المشـي فـي القفـار والمنـاطق الـوعرة حيـث يسـحب 
جمـــل الحـــاج ويوضـــع علـــى كـــل جمـــل محـــارة يركبهـــا شخصـــان ويتـــولى خـــدمتهما 

 .ويعطى إكراميات كلما قطع أربع مراحل 

 Forage :  َعاّلف

Merchant 
حنطة ، شعير ، كرسنه، : يبيع أصناف الحبوب التي تستعمل لعلف الدوابمن 

 جلبانة ، وهي قريبة من حرفة البوايكة

 Wood Box :  علبي

Maker 
صانع األواني الخشبية من علب ومجامع وغيرها وسوقهم في دمشق سـوق القلبيـة 

 .وبعضها يستعمل لوضع الحلويات 

  Leech Sealer بائع دود العلق  :  علقي
 .الذي يأخذونه من األنهار ويستعمل الستخراج الدم الزائد 

للعلق فائدة في شفاء االلتهابات الموضعية وأجود العلق ما : قال كاتب كنوز الصحة  
 .يوجد على ظهره خطوط صفر وخضر 

نغسل المكان بالماء الفاتر والصابون ثم يوضع العلق ومتى عض : وكيفية وضعه 
ال يوضع عليه ملح أو نشوق يترك ليسقط من   ( .مطحون التتن)نفسه وا 

 Dean َعِميد

  Agent وكيل  =  عميل
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 Grape بائع العنب  :  عّناب

Merchant 
زيني ، أحمر ، أسود ، دربلي ، حلواني ، بيتموني ،  برمقي ،  : من أصناف العنب 

 .أصابع  زينب ، قشمليش 

 Ivory Merchant بائع العاج: عواج 

 Lute Player على العود ( يعزف)من يضرب :  ادعوَّ 
 Life Saver السباح الماهر المنقذ للغرقى:  عوَّام

 Float Sweet Sealer بائع العوامات:  عواماتي
عوض الملح ثم ( البوركس ) التي تعمل من عجين متخمر مائع يوضع عليه البورق 
 .اليوم الثالث للوفاةيقلى بالزيت ويغمر بالقطر، وكانت تقدم في دمشق ب

 Forster خبير في الغابات واألحراج:  ِحرَاجي= َغابي 

 Locksmith : قفيالتي= غاالتي 
المفاتيح المسماة بالسواقط واألقفال ويكون مستعدًا بدكانه ( الغاالت)من يصنع 

 .بالشواكيش والمبارد والرزز والدقورة 

 Sieve Maker .صانع الغربال والمنخل :  غرابيلي
من خشب مثقب نهايته بثقوب متقاربة ( إطار)كان الغربال يصنع من طار 

من جلد الحصان بعد إزالة ( الخيطان)يدخلون فيها سرائد مثل المصيص 
األشعار ومنه يحيكونها بثقوب كعين الديك وعندما تجف تصلح لهذا العمل ، 

راب وهذه الصنعة لنخل  الحبوب أو التبن لتخليصه من الت الغربالويستعمل 
فكان يصنع من شعر الخيل ويستعمل  المنخلكانت مختصة بصنف النور ، أما 

أما اآلن فإن الغربال والمنخل يصنعان من شبك معدني.لنخل الطحين والدقيق   
 

 Glue Maker .صانع الغراء:  غريواتي
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ماؤه الغراء من جلد البقر المجاد طبخه حتى يذهب صورة الجلد ويكبس حتى يصفو 
ويعاد الطبخ على ما لم يذب ويعاد الكبس وتقطع بقدر الكف وتجفف وتباع للعطارين 

 .الذين يبيعونه بدورهم للنجارين والصدفجية 

 Spinner = Spinning Mill Owner صاحٌب معمل َغْزل:  َغزَّال

 Wool Spiner .من تغزل الصوف :  غزالة
ان من الصوف ويلفه دوالب المغزل المغزل ما يغزل به حيث تسحب الغزالة خيط

، وتبرم الدوالب حيث يكون ملصقًا به مردن من الحديد ، وتتعهد الطاق حتى ال 
.ينقطع ، وعند تمامه تنقله من المردن إلى الشموط وتعمله شلال  

 Cotton Spin Sealer .بائع الغزل القطني وتاجره :  غزولي
 Skin Washer . هو غاسل ومنظف جلود الغنم والمعز:  غسال

 Wesher Woman المرأة التي تقوم بالغسيل:  غسالة

 Diver َمن ِحرفته الَغْطُس في الماء:  َغطَّاس

 Pipe Maker صانع الغليون الذي يستعمل لتدخين التبغ :  غاليني
.وكان  يرصع بالصدف والنقوش ، وأهل دمشق ال يعتنون به   

 Sheep Dealer من يتجر ببيع الغنم :  غنام
ومنهم من يذهب إلى تركيا والعراق ليأتي بالغنم أو يكون له شركاء في البالد المذكورة 

والتجارة . ولحم الغنم العواس أطيب من غنم نجد. ومنهم من له غنم يعلف في الشام 
 .باألغنام تكون في سوق الغنم 

 Earth Ware Maker صانع الفخار:  َفاخَّوري

 Laborer عامل=  َفاَعلَ 

 Fruit Merchant بائع أصناف الفاكهة:  فاكهاني

 Pomologist خبير في علم زراعة الفاكهة:  فاكهي

 Rope Maker :  فتال
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 من يفتل خيوط الحرير أو القطن أو الصوف على بعضها
 .بائع الفجل :  فجال

 
 

Radish Sealer 

 Coal بائُع الفحم أو المشتغل به:  فحام

Merchant 
حيث يوضع الخشب في . هو محروق شجر السنديان أو الصفصاف أو غيرها : الفحم 

كومة ثم يحرق حتى إذا اشتعل جميعه وتجمر يهال عليه التراب ليتفحم ، ثم يباع بعد 
 .إطفائه ، ويستعمل للتدفئة والطبخ ولشي الكبة واللحوم  وكان أجوده الوارد من بعلبك 

 Wild Animal Trapper وحَش بالفخاخَمن يصيد الحيواَن المست:  َفخَّاخ

 Furrier .من يتجر بالفرو ويتقن خياطته ولصقه :  فراء
السمور واأللما وهو األعلى ثمنًا وهناك بدمشق خان الفرو ضمن : ومن أنواعه 
 :وقال أحدهم . سوق الحرير 

 قلت لفراء فرى فؤادي      وزاد صدا وطال هجرا
لما عشقت قـرا: قد فر نومي وقد صدري     فقال   

 Tobacco :  التتن فرام

Hasher  
ََ البلدي  بواسطة آلة خاصة بعد نقعه وتخميره بالماء ساعتين ، ومن أنواعه قديمَا

 .والشبعاوي والكوراني والكفرسوساني وكان يباع سرًا عن الريجي والحكومة 

ّّ  أو  َفْرَشويّ  ونّي  Brush Maker صانع أو بائع الفراشي :  َفْرج 

 Prescript  Man :  فرضي
 هو العالم بالفرائض وما يتبعه من تقدير  وتقسيم السهام

 Sheep Leather .من يصنع جلد الغنم فراء :  فرواتي

Furrier  
  Mosaic Maker ف سْيِفَسائيّ 
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 Physiologist خبير في علم وظائف األعضاء:  فسيولوجي

 Stone Ring Maker صانُع فصوص الخواتم:  َفصَّاص

 Pastry Maker .صانع الفطائر:  فطائري
 Mushroom مختصٌّ في الفطريَّات أو علم الفطرِ :  ف ْطريَّاتي

 = Farmer :َفاّلح

Crofter  
لقاء البذور وهي من األعمال المهمة في العمران  من مهنته زراعة األرض وا 

  Flafel Maker :  فالفلي
 ول والمهنة انتقلت من مصرصانع وبائع الفالفل من الحمص والف

 Astronomer َفَلكيّ 

 Crock Cutter = Corks Dealer صانع أو بائع سدادات الفّلين :  فليني

 Light Box صانع الفنار :  فناراتي

Maker 
ويصنع الفنار من خام أو ورق بطول ثلثي ذراع وباستدارة نصف ذراع يطبق 

د لوضع الشمعة وبطرفه العلوي وينشر ، وطرفه السفلي مسدود بنحاس أو جل
 .عالقة لحمله وقد كسدت الحرفة اآلن 

 Artist :  فنان
 .العامل في الغناء والموسيقى والرسم وما شابه ذلك 

 Hotel Lord صاحُب ُفْندق  :  ف ْند قي

 Towel Weaver َمن ينسُج الُفوط أو يبيُعها:  َفوَّاط

 Bean Cook Merchant بائع الفول المدمس :  فوال
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ََ في جرة وماء يغمره مع رائق مسحوق القلي  حيث يوضع الفول المنقوع مسبقَا
ويدفع في تنور أو على الموقد وعند تمام طبخ الفول يوضع ( كربونات الصوديوم)

عليه عصير الليمون الحامض أو الحصرم أو الرمان أو الخل وماء مذاب به 
.مسحوق الثوم والملح والزيت   

 Food Army Supplier .من يتعهد بأرزاق العساكر  : فوطورانجي

Philosophe َفْيَلسوف

r 

 Midwife :  داية = م َولِّدة = قابلة
 ََ امرأة لها معرفة ومهارة في  التوليد والخالص وهي التي تقوم بعملية توليد النساء بناَء

 .على شهادة اختصاص من وزارة الصحة 

 Reader َقارئ

 Jurist . بين الناس بالعدل  الذي يحكم:  قاضي
 Highway Man العام الط ريق( عابر-سالك) قاطَّع

  Diamond Cutter =  Diamontaire األلماس ومشذب قاطع

 Dulcimer Player = Zither player :  قانونجي
من يضرب على وتر القانون  وكان قديمًا يتولى الضرب عليه رئيس النوبة ، 

ف من الضارب على القانون ، العود ، الكمان ،  الدف  ، وجماعة النوبة تتأل
.الدربكة ، ولهم حضورهم في ليالي الصفا والختان والسيارين   

 Cap صانع القواويق التي انقرضت من أكثر من قرن :  قاووقجي

Maker 
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قلنسوة من جوخ على قدر الرأس ولها بطانة وظهارة ويحشى بينها : والقاووق 
عريض مدور ،وفي الترس ( الترس) تها المماس ألعلى الرأس بقطن وسطح دائر 

نقوش تجمع على زر ، ويلبسه العلماء بعد أن يعتموا عليه أي يجعلوا حوله 
 .عمامة 
 . للعسكر : القلبق 
 . يلبسه األكابر ويشبه القاووق بغير سطح مدور بل مخروطي : العرف 
 .كبر اسم لكسوة الميري ومنها المفرط في ال: الطبزية 
 . يلبسه المتصوفة : التاج 
ومن ال يجيد التعميم على . لكل شيخ لبادته الطويلة بدل الطربوش : اللبادة 

القاووق أو اللبادة يرسلها إلى من يجيدها من مرتزقة والسلطان محمود خان أول 
 .من لبس الطربوش وترك التعميم 

ووق المعمــــم وعــــاد وورد أن عبــــد الــــرؤوف باشــــا والــــي دمشــــق ذهــــب للحــــج بالقــــا 
 .بطربوش بعد األمر 

كانت طويلة وعريضة تتدلى على الكتفين والرقبة وظلت تصغر حتى لم : الطرة 
 .يعد منها فائدة 

لتعصيب النساء كانت كبيرة تلف على طاقية مخصوصـة كجـرن الحمـام : الربطة 
وعلى أطرافها بنود وكان يلف الربطـة نسـاء مخصوصـات وتشـك بالـدبابيس ، وقـد 

 .وهبت سيدة ثرية بدمشق للفافة طاقيتها طاحونًا بتمامها 

 Sabot Maker صانُع الَقَباِقيب:  َقَباِقيبيّ 
وكانـــت القباقيـــب تصـــنع مـــن خشـــب الصفصـــاف والجـــوز ، والمرغـــوب فيـــه ســـابقًا 

وكـــان للقباقيـــب ســـوق فـــي حمـــص وحمـــاه ولكنهـــا . بطـــول نصـــف ذراع ( شـــبراوي)
 .زالت صناعة القباقيب الخشبية اآلن وقد . ليست رائجة كما في دمشق 

 Platform Scaler .َمن حرفتُه الَوْزن بالقبان: قباني
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 Tent Set Up :  قبجي

Man 
 ( .الخيمة)هو من رجال السلطان والوالة والمنوط به عمل القبة 

 Glass Ware Manufacturer صانُع األْقَداِح الزجاجية:  َقدَّاح

 Shooter (Football) رامي الكرة:  َقذَّاف

 Skin Maker صانع القرب :  قربي
وتصــنع القــرب مــن جلــود الغــنم أو المــاعز وتســتعمل لتعبئــة المــاء أو الزيــت أو الســمن ، 

 .كما يصنع من الجلد مطرات صغيرة  

 Tile Maker = Tiler القرميد( اآلجر)صانُع :  قرميدي

 Silk Worm Breeder مربي دود القز :  قزّاز

  Cleric :  قسيس = قس

وهي وظيفة كهنوتية رجل الدين عند المسيحيين   

 Tile Tube صانع القساطل :  قساطلي

Maker  
وتصنع القساطل من التراب األحمر بواسطة قوالب ثم تجفف وتشوى وهي تعد 

.لسحب الماء من األنهر إلى الحياض ولها محلة مخصوصة القساطلية   

  Wheat Spike collector :  قشاش
.مهنة مؤقتة يقش بآلة ما يسقط من سنابل القمح أثناء نقله إلى البيدر   

 Milk Cream Sealer القشطة ( القشدة)بائع :  قشاط
ار  Bleacher الذي ُيبيُض الثياب أي يجعلها بيضاء : َقصَّ

 Animal Hair Cutter :  قصاص
.ماعز والجمال الذي يقص شعر الدواب في الربيع كالحمير والغنم وال  

 Fictile  Vessel القصع الفخارية ( األواني)بائع :  قصاع

Sealer 
  :قصصي 
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 Tobacco Tube Maker األقصاب ( مشرب التبغ)صانع :  قصيباتي
 وأفضل األقصاب ما يصنع من أعواد شجر اللوز بعد  صبغها وثقبها

 Chick-Pea صانع القضامة :  قضيماتي = قضماني

Toaster  
 كالصفراء والمغيرة كما يحمص صانعها بذر البطيخ واليقطين والكوسا والفستق

 Cotton Merchant بائع القطن:  قّطان

 Tar Merchant القار (  القطران)بائع :  قيَّار = قطرنجي

 Art Master Piece Maker صانع القطع  :  قطعجي
أو شعر يجيد كتابته  والقطعة لوح من خشب أو نحاس فيه حديث نبوي أو حكمة

خطاط بارع ، وللقطعة برواز جميل ، ثم  صار يأتي من اآلستانة وغيرها  أوراق 
.قطع مطبوعة بماء الذهب ويجعل لها المراياتي بروازًا   

 Bread Velvet Maker .صانع وخابز وبائع القطايف :  قطيفاتي
 Glover = Glove Maker صانع أو بائُع القفازات:  قفازي

 Bird Cage صانُع أقفاص الطيور: قفصي = فاصق

Maker 
 Basket Maker صانع القفف والسرايج:  سَّالل = قففي

 .وهي مصنوعة من نبات الحلفا وهو نبت في مرج دمشق 

 Hatter صانع القالنس وبائعها:  قاّلس

 Center Forward (كرة القدم)أو ُمهاجم أوسط  الهجوم قلب

 Calpac Maker بق صانع القال:  قلبقجي
يماثل لبادة المولوية في طوله إال أنه أسود ألنه مصنوع من جلد الجدي : القلبق 

 الصغير وكان يلبسه جنود الحكومة ثم الحراس
 Swaddling Clothes Manufacturer :  قمَّاط

 بأنواعها( لفافات األطفال)صانع الُقمط 
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 Class Gypsum Window Maker صانع القماري :  قمرجي
.نوافذ زجاج ممسوك بجبصين محكم ، والنافذة الواحدة قمرية : والقماري   

  Commissioner :  قمسيونجي
على البضائع التي يبيعها( عمولة)له أعمال في الخارج وله أجرة   

  Dung Bayer For Public Bathroom Oven :  قميمي
 قد تنور الحمام وتحت يده الوقادهو قيم قميم الحمام ، يحمل الزبل ويشتريه لمو 

  Canal Digger القنوات ( األقنية)حفار: قنَّاء 

 Hemp Sealer .بائع القّنب :  قناب
 Lantern Maker :  َفَواِنيسي  = َقَناِدِيلي

 صانُع الَسُرج والقناديل والفوانيس

 Bird Catcher الَعَصاِفير َقنَّاص  

  :قنصل 

 = Sexton ن وهي وظيفة كهنوتيةمساعد للكاه:  قندلفت

Acolyte 
 Canal (شاوي)المحافظ على طوالع الماء ويعرف باسم :  قنواتي

Cleaner 
يفتش على الطوالع التي تحت نظره ويتعهدها من الوسخ كيال يـدخل فـي قسـاطلها 
 ويسدها فيضطر القنواتي لتعزيلها ، وتمد القساطل موصولة مع بعضها البعض 

 Cesspool َمن َيْنَزُح بيَت الَخالءِ :  اغَفرَّ  = قنياطي

Cleaner 
ويسمى قـديمًا السـرباتي وهـو حيـث يصـلح مـا تهـدم مـن السـياقات ( معزل الخوارج)

 ويسهل مجراها وصاحب المهنة في حمص كان يدعى  طنو

 Cafetier قيم القهوة  :  َقْهَوِجي
، صناع ( البلياردو)،  ياردو  كنبيات ، كراسي ، طاوالت ، نرد  ، شّدة: وعدة القهوة 

 .للقهوة والشاي ، وسقاية ، ومقدم النار لألراكيل 
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 Sewer Man القواديس ( الميازيب)صانع :  َمَياِزيبيّ  = َقَواِديِسيّ 

 Boater = Boat Man سائُق َقاَرب  :  َزْوَرقيّ  = َقَواِربيّ 

 Bow Maker صانُع الَقْوس وَحامُلها :  َقيَّاس = َقوَّاس

:  قواص  Consuls 

Servitor 
.من يخدم القناصل األجانب ولباسه جوخ مقصب ، وهو أرقى من الخادم   

  Saying Beggar :  قوال
االستجداء يحفظ محترفوها المدائح واألشعار ويندر في ( الشحادة )نوع من 

.دمشق من يحترفها   

 Threshing Floor Guarder :  قولجي
 .الغالل يستأجره العشار  من يحافظ على بيادر

 Governess َحاِضَنة = م َربِّية = َأِميَنة = َقيَِّمة

 مختص في علم الكائنات:  كائناتي
 

Ontologist 

 = Bookkeeper :   يازجي=  كاتب

Accountant 
من يخدم عند األغنياء والتجار الكبار لضبط الحسابات بدفاترهم والكتابة حرفة رائجة 

 إذا كان الكاتب أمينًا ،ويدعى اآلن محاسب بدمشق وخاصة

 Biographer (َترَاجِميّ )أو التَّرَاِجم  السَِّيرِ  كاِتب  

 Notary Public .الذي يوثق العقود المختلفة :  بالعدل كاتب
 Scrivener عمومي َكاِتب

ور الَهْزليَّة:  كاريكاتيري  Caricaturist رسَّام الصُّ

 Silk Yarn بابة الحرير تستلم ك:  الحرير كبابة

Agglomerater 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



14 
 

( البذلة( )الزغبة( )الرفايع: )المجلوبة من أوربا وتفرقها بأنواع ( من تاجر األالجا)
.وكل صنف على حدة ثم ترسل إلى الفتال   

 Hash Meat .هو شوا اللحم المفروم :  كبابجي

Griller 
 Match Sealer .بائع الكبريت وصانعه :  كباريتي

 Ram Merchant الكبَّاش( المنجنيق)َصاِحُب :  اشَكبَّ 

  مربي وبائع الخراف الكبيرة: َكبَّاش 

 Hepatologist = Liverlogist خبيٌر في علِم الَكِبِد :  َكِبِديَّاِتي

 Book Seller = Book Shop Man صاحُب َمْكَتبة= بائع كتب :  ك ت بي

ال Ophthalmolog من يكحل العيون المريضة :  َكحَّ

ist 
 .والمهنة من أقسام طب العيون وقد قل وجودهم بعد ظهور الطب الحديث

 Antimony Powder Maker صانُع مسحوق الُكْحلِ :  ك ْحِليّ 

 Shadow  Phantasm :  كراكوزاتي

Player 
. هو من يالعب صورًا مصنوعة من جلد أو كرتون على صفة اإلنسان في خيال الظل

في المقاهي ، ينصب  ستارة من قماش وبأسفلها خشبة بعرضها ومن وصاحبها يشتغل 
.خلفها سراج ويقف خلف الستارة ويأتي لكل منها بكالم خاص   

 Vine Dresser صاحُب الكْرِم :  كرَّام

 Vine Grower زاِرع الكرومِ :  َكرَّاِمي

 Wood :  الحطب َكسَّار

Destructive 
على تكسير الحطب( كسار حطب)وكان يدور في الحارات مناديًا   

 Kishk Sealer .بائع الكشك :  كشاك
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يغمر البرغـل فـي مـاء حـار حتـى يتشـربه ثـم يوضـع عليـه اللـبن والحليـب : الكشك 
 يومًا ليتخمر ثم يجفف ويطحن ويدخر   21ويترك 

 . والكشك يؤكل بإضافة الجوز والبصل والبقدونس والزيتون والزيت 
 

 :الكشك للصدر األعظم جواد باشا قال القاسمي في مدح 
 لصحة الجسم واالخصاب للبدن   الكشك أعلى غذاء ال نظير له

 وكيف ال نر نظير وهو مشتمل     على الغذائين من ُبرٍّ ومن لبـن     

 Cake Sealer .بائع الكعك :  كعيكاتي
ْيد( مدرب)سائس :  َكالَّب  Dog trainer الِكالب على الصَّ

 Lime Burner = Limer الكلس( الجير) صانع:  كالس

 Nephrologist مختص في علم الكلى :  كلوياتي

 Block Maker صانع الكليشيهات:  كليشيهاتي

 Truffle Merchant بائع الكمأة وجانيها :  كمَّاء

  Belt Sealer صانع األكمار :  كمرجي
حياكة أو يصنع  وهي ما يشد على الوسط كالزنار  و إما أن يصنع من الصوف

 .ويباع في سوق السروجية . وينتهي طرف الكمر ببزيم . من الجلد المدبوغ 

 Camion سائق الكميون:  كميونجي

Driver 
 .والكميون عربة طويلة لنقل البضائع 

 Sweeper حرفته الكنس:  كنَّاس

 Shoes Maker صانع الِخفاف و األحذية:  حّذاء = كندرجي

 Knafa Maker .الكنافة صانع :  كنيفاتي
 Electrician كهربائي
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 Stove .الذي يوقد فيه الفحم ( المنقل)صانع الكانون :  كوانيني

Maker 
 Ironinger :  كّوى

ََ على من يقوم  بكي الطرابيش بواسطة قوالب النحاس واآلن  اسم كان يطلق قديمَا
 يطلق على من يقوم بكي الثياب

 Grain Measurer الحبوب وغيرها ( ر ويزنيّقد)الذي يكيل :  كيَّال

 Chemist كيميائي

 Pearl Dealer بائُع اللؤلؤ:  آلل

 Foot Baller قدم كرة العب

  Educater .مربي أوالد الوزراء واألكابر :  الال
 Felt Maker .اللُُّبد( اللبابيد)صاِنعُ : لبَّاد =  لبابيدي

ذراعًا  2.5×  4ه على قطعة قماش    ويعمل اللّباد من الصوف المندوف بوضع
بعلو نصف ذراع ويرش بمحلول الصمغ ويصبغونه ويضعون عليه عصا خفيفة 
يلفون عليها الملحفة ثم ينشرونها بعد أن يكون الصوف قد صمد أكثر من ربع 
ذراع ثم يدلك باألرجل ويؤخذ إلى الحمام ويصب عليه الماء الحار ويدلك ثم 

 .يجف ، ويستعمله البدو كفراش ينشر بالشمس والهواء ل

 Yogurt Sealer ( الحليب الرائب ) بائع اللبن :  لبان
 4 – 3يغلى الحليب وعندما يبرد قلياًل يضاف إليه قليال من اللبن الرائب ويترك لمدة 

 .ساعات حتى يتخثر 

ام    Bridle Maker صانُع اللُُّجم وبائُعها:  لَّجَّ

يم  Solderer = Welder لَّحَّ

  Weeper من حرف النساء المتهتكات :  لطامة
يلبسن األسود ويسخمن أجسامهن وينبشن شعورهن ويدرن بأطراف دار : اللطامات 

.الميت نائحات مولوالت   
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 Lexicographer = Linguist ِلْسِنيّ = َمَعاِجِمّي :  ل َغِويّ 

  Houses service Woman :  لفاية
 .الطلب وهي تسمية ومهنة جديدة من تنظف بيوت اآلخرين عند 

 Dialectologist خبيٌر في علِم اللََّهَجاتِ :  َلَهَجاِتيّ 

 Almond Merchant بائُع اللَّْوز:  لوَّاز

 Filament Mattress صانُع الُبُسِط من الليِف  :  لَّواف

Maker 
  Hotel Director . ويديرها ( الفندق)من يستأجر اللوكنده :  لوكندي

 Family Tutor م َهِذب   = َؤدِّب  م  

 Children ويقال له شيخ كتاب :  األطفال مؤدب

Tutor  
.وهو من يلقن األطفال حروف الهجاء والقرآن والكتابة وطرق الحساب   

 Muezzin .من يؤذن في المساجد :  مؤذن
واجِ :  مْأذ ون  Marriage Contracts Notary ُمَوثُِّق عقوِد الزَّ

 Historian خ  م َؤرِّ 

 Author  مصنف = مؤلف

 Song Writer وم نشدها األغاني مؤلِّف  

 Dialoguist أو حوار التمثيل السيَنمائيّ  الحوار م ؤلف  

 Insurer مكلٌَّف بالتأمين:  م ؤمِّنْ 

 Financier مختص في المال:  مالي

َبْرِشم    Riveter َمن ُيَفْلِطُح رأَس الِمْسَمار ونحوه:  َداِسر   = م 

 Programmer م َبْرِمج

 Paver الطرقَ ( يرصف)َمن ُيَبلِّط :  م َبلِّط

 Anaesthetist الذي ُيَبنَّج المريَض ِلَعَمِليَّة  جراحيَّة  :  م َبنِّج
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Tinsmi . يبيض أواني النحاس بالقصدير : م بيِّض

th  
هــا القصــدير وذلــك بــأن يحمــي اإلنــاء ويغمــس قطعــة قطــن بمســحوق النشــاء ثــم يمســح ب

الذي يطلى به اإلناء ، ويكون قد جلى األوعية بالرمال ورماد الفحم لتنظيفهـا مـن المـواد 
 .الدهنية 

 Museumologist = Museum Graphor خبيٌر علِم المتاحفِ :  َمْتَحِفي

َتَزْحِلق َتَزلِّج   = م  َتَزلِّق    = م   Ski Runner =Skier  =Skater م 

 Administrator  Manager م َتَصرِّف  

 Supplier = Distributive الذي يقوُم بالتمويِن أو التوزيعِ :  مَتَعهِّد

 Experimenter م ْخَتِبر = م َجرِّب

 Brocadeder وصوابه مزركش :  مجركش
كانت هذه المهنة رائجة بالماضي حيث يقوم بوضع عروق من الفضة على 

 .مضبوطة ويخيطها بصورة ( ألبسة العروس)الجهازات 

 Knife Grinder = Knife Sharpener :  محد = مشَّحذ= مّجلخ

 .هو من يصلح ما تتلم من سكاكين وأمواس ومقصات بواسطة جلخ 

 Book Binder الكتِب ونحوهاأصناف الذي يقوُم بتجليِد :  م َجلِّد

 Oyster Nurturer ًمَربِّي الَمَحار:  َمَحاِريّ 
 

 Accountant اَبات  َوِكيُل ِحسَ :  م َحاِسب

 Conservative محافظ

 Lawyer أبوكات = محامي

 Camel Bed Maker :  محايري
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وهو من يصنع المحاير من الخشب على صفة السرير للحجاج عند سفرهم 
للحجاز وهي شقتان محارة على كل طرف جمل تربط إلى ظهره ، تسع الشقة من 

 .المحارة فراش شخص واحد مع لوازمه 

 Weights And Measures Superintendent :  سبمحت

 .من يأمر بالمعروف وينهى عن المحرمات 

 Writer محرر

 Detective = Inquisitor م َحقِّق

  Filature فيالجه( شرانقه)يحل الحرير من :  م حل

  Russet Painter :  محمرة
ء بدهن أصول الكروم من حرف الفالحة وتختص بالنساء وهي موقتة ، حيث تقوم النسا

بالحمر ضد دود يخرج من أصل العرائش ، والحمر أحسنه ما كان حجرًا صلدًا يؤتى 
 .به من صيدا 

 Points Man المسؤول عن تحويل خطوط السكة الحديد:  محّول

 Laboratory Assistant مساعد في مخبر:  مخبري

  :عمدة  = مختار

 Inventor مخترع

 Stenographer زالكاتب االخت:  مختزل

 Stamber مختم

 Director م ْخِرج  

  Porcelain And Class Adhesiver :  مّخرس
من يصلح ما انكسر من الصيني والمالقي والبلور حيث يثقب اإلناء من أحد طرفيه 

 .ويدخل فيه مسمارًا من نحاس بعد أن يلحم القطعتين بمادة الصقة

 Turner خاصةمن يخرط المعادن بآلة :  مخرطجي
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 Pickled Sealer .وهو صانع المخلل :  مخلالتي
  Praiser = Laud من يسترزق الناس بمدحهم بأشعاره وأقواله :  مداح
 Chimney Maker صانُع أو بائُع الَمَداِخن:  َمَداِخِنيّ 

 Team Coach . رياضي م َدرِّب

  Layerer :   مدّرك
قطعة خشب فيها تراب على غصن  وهو من يّدرك الشجر حيث يضع علبة

يخرج لها جذور في فصل الشتاء ثم   ويسقها أسبوعيًا في الصيف مرتين إلى أن
.يبيعها أو يزرعها في مكان آخر  

 = Bestrewer : مدّري

Sprinkler   
وهو من يخرج الحب من التبن وقد كانت رائجة قبل وجود الماكينات ، والمدراية عصا 

ذراع  3/1رأسها أصابع مفروشة كالكف المفتوح كل أصبع بطول ذراعين ونصف ب
وعند وجود الهواء يطير التبن لخفته ويسقط القمح والتراب الذي يتم فصلهما بالغربال 

 .فيخرج التراب ويبقى الحب 

 Gunner (ُطْبِجي في تركيا والمغرب) = ِمْدَفعِجي = ِمْدَفِعي

 Manager = Director م ِدير

 Golder م َذهِّب

 Announcer م ِذيع

 Girl Announcer م ِذيَعة

 Village Quarter :  مرابع

Man 
هو من يستخدم عند أصحاب األمالك والبساتين للقيام بعملية الفالحة و أخذ 
البذر وسقيه وحصد المحصول مع المحافظة على األشجار  وله مقابل لذلك 

.نسبة من المحصول   
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 Usurer ( الربا)ايظ من يقرض الناس بالف:  مرابي
 وكان محترفوها الموسرون فقط ،أما اآلن فقد عمت بها البلوى

 Spindle Maker :  مرادني
خشبية وكل سيخ نصف ذراع ( بكرة)صانع المردن وهو سيخ حديد في وسطه ماسورة 

 ( سوق المرادنة بدمشق) يصلح لشغل الغزاالت يلف عليه الحرير

 Correspondent م رَاِسل

 Controller = Superintendent رَاِقبم  

 Fan Maker صانُع أو بائُع المراوح:  َمرَاوِحي

 Dribbler (في ُكَرِة الَقَدمِ ) م رَاوِغ

 Mirrors بائُع المَراَيا:  َمرَاَياِتي

Dealer  
  Jam Maker صانُع الُمَربَّيات:  م َربِّياتي

 Mull Stone Maker =Grind Stone-Maker صانُع الرََّحى:  م ْرِحي

 Sender = Forwarding Agent باعثٌ :  م ْرِسل  

ع    Marqueteur = Inlayer األخشابِ  م َرصِّ

  Jewels Settler للمجوهرات م َرصَّع

  Nurse وهي التي ترضع أطفال من ال يدر لبنها :  مرضعة
  Sand Carrier .ناقل الرمال وبائعها :  مرملي

 Wild Beasts Tamer الحيوانات البريةمن يرويض :  مروض

  Agriculturer :  مزارع
 .من يستأجر أرض ويزرعها ويتعهدها ويستفيد من محاصيلها 

 Stringed Instrument Maker صانُع المزهِر أو الُعود:  َمزَاِهِري

Cloak .صانع وبائع العباءات الرقيقة المزينة  بالذهب :  مزاوي

er 
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  Silk Textile Corrector And Controler :  مزايكي
من متعلقات األالجة فبعد صباغة شقف الحرير حيث يضع أوتادًا من حديد 

ذراعًا حيث يأخذهاو يضبطها  21ويعلق عليها الشقف وال تقل الشقفة عن 
.ويصلحها ويوصل ما انقطع ثم تحمل إلى الملقى   

 Jugglery Man .من يأتي بأنواع الخزعبالت والشعوذة :  مزعبر
ق    Decorator ديكوراتي=  م َزْخِرف   = م َزوِّ

 Hair Dresser مصفف َشعر النساِء :  م َزيِّن

 Rosary Sealer .من يحترف بيع المسابح :  مسابحجي
 Land : ِمسَّاح

Surveyor 
من يمسح األرض بواسطة القياس وفي قرى دمشق القصبة وهي عبارة عن سبعة أذرع 

 قصبة 31قصبة والمد  441قصبة والقيراط  91قصبة والمد  241والفدان 

 Maker Up = Make Up Man َطالَُّء المساحيِق على الوْجهِ :  َمَساِحيِقيّ 

 Inside Left في كرِة القدمِ ( أو الداخُل األيسر) أيسر   مساعد  

 Inside Right في كرِة القدمِ ( أو الدَّاِخُل األْيَمن) أْيَمن   مساعد

 Nail Dealer = Nail Smith صانُع أو بائُع المساميرِ :  ِميِريّ َمَسا

  Renter :  مستأجر
من يستأجر البساتين واألراضي المعدة للحرث والطواحين والحمامات وهي نوع من 

 .التجارة تحتمل الربح أو الخسارة 

 Investor م ْسَتْثِمر

 Counselor م ْستشار

 Orientalist م ْسَتْشِرق

 Arabist َتْعِربم سْ 

 Clerk م ْسَتْكَتب
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 Explorer مستكشف

 Instructor  التَّحقيق َقاضي = م سَتنِطق

 Importer َجاِلُب الَبَضاِئع:  م ْسَتْوِرد

  Last Lighter In Ramadan :  مسحر
.من يوقظ الناس لتناول السحور في شهر رمضان   

   Earth Spader .من يسحب التراب من جهة ألخرى :  مسّحي
  Warper .متعلقات األالجا :  مسدي

 Roofer َبنَّاُء ُسُطوح   : م َسقِّف

 Musk Sealer .بائع المسك :  مسكي
 Delivery Man الَبَضائعِ  م َسلِّم  

 Yellow Scuff صانع المست:  مسوتي

Maker 
.والمست هو الخف الذي يعمل من الجلد األصفر بدون كعب   

 Clarinet (قصبة فيها ثقوب) فخ بالشبابة أو النايمن ين:  مشبب

Blower   
ر  Damask Weaver ُمَوشِّي الثياِب بالحرير والقصب:  م َشجِّ

م    Greaser = Oiler عاِمٌل مكلٌَّف بتشحيم اآلالتِ : ُمَشحِّ

 Comb Maker :  َمشَّاط = مشيطاتي

 (.عظم الكتف)صانع األمشاط من خشب المشمش أو العظام 

 Lamp Maker صانُع الَمَصاِبيح: َمَصاِبيحي

  Gladiator من يصارع أهل الجلد والقوة :  مصارع
 .قل من تعاطاها قديمًا ، وللمصارعة اآلن نواد  وهواة ومحترفين 

  Corrector م َصحِّح

 Exporter م َصدِّر
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 Model Designer األزياء( الموديالت) م َصمِّم

 Manufacturer َمْصَنعصاحُب :  َمْصَنِعي

 Photographer من يأخذ الصور بآله فوتوغرافية ويظهرها:  مصور

 لفظة يونانية تعني الرسم بالضوء : والفوتوغراف 

 Camera Man تلفزيوني أو سينمائي مصور

 Summer Vegetables :  مصّيف

Agriculturer  
.من يزرع أنواع البطيخ والقثاء وغيرها   

  Racket Maker انع مضارب الكرةص:  مضاربي
 

اِتي ات:  ِمَضخَّ  Pumps Maker صانُع الِمَضخَّ

 Air Hostess م ِضيَفة

 Printer :  َمْطَبْعي = مطبعجي

هو من يطبع الكتب والمجالت والجرائد والدفاتر والفواتير وغيرها وقد تطورت هذه 
 المهنة كثيرا 

  :مطران 

 New And Old Goods Sealer :  مطربازي
وفيـه ( سـوق األروام)من يبيع السلع المنوعة واألمتعة الجديدة والقديمة ومركـزهم بدمشـق 

أكثــــــرهم عــــــديمو التقــــــوى وفــــــي :أصــــــحاب الثــــــروة مــــــن هــــــذه الحرفــــــة ،وقــــــال القاســــــمي 
 .هجرية شبت نار وأخذت جميع حوانيتهم والسوق الثانية 1316

ق  Plate Glazer ُمَصفُِّح المعدِن :  م َطرِّ

  Grafter .من يطعم األشجار :  مطّعم
  Circumcision (أي يخِتُنُهم)من ُيَطهِّر األوالد :  م َطهِّر

ي ِّ  Parachutist ُجنّدي ينِزُل بالمظلَّة أو المْهبَطة:  ِمظلَّ
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 Goatherd صاحُب الماعز:  َمعَّاز

 Apricot :  معاك

Crusher  
القمرين فيمرسه بيديه أو ( تيفار)ي حيث يضعه ف( الكالبي)الذي يمرس المشمش 

.رجليه ثم يضعه في دفوف ويعّرض للشمس والهواء ليجف   

 Pluck Roaster .من يشوي المعاليق :  معاليقي
 Miner = Mineralogist مختصٌّ في علم المعاِدن :  َمْعِدنيَّاِتي =م َعدِّن

 Grasslist من مهن الفالحة تخص النساء:  معشبة

Woman 
.مهنة مؤقتة ربيعية وتقوم المعشبات بتخليص النبات من األعشاب الضارة وهي  

 Press Owner صاحب المعصرة أو مستأجرها :  معصراني
 ( . …معاصر الزيتون ، السمسم ، الدبس )ومنها 

 Bill Poster اإلعالَناتِ  مَعلِّق  

 Teacher = School م َعلِّم

Master 
وِسيَّة م َعلِّم    Riding Master الف ر 

 Sifter  =  Riddler الَغْرَبَلة( النخل)ِصَناعته :  م َغْرِبل

 Dead Laver .من يغسل الموتى :  مغسل
 Singer .من يحترف الغناء :  مطرب = مغني
 Tilter ُمَصاِرٌع على الخيلِ :  م َفاِرس

 Negotiator م َفاِوض

 Inspector م َفتِّش

 Jury Consult م ْفِتي

 Silver Plater ضِّضم فَ 

 Thinker م َفكِّر
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ض    High Commissioner سَّاِمي م َفوَّ

 Contractor م َقاِول

  Woman how Remedy Furuncle In The Head :  مقبعة
والقبع . اسم امرأة تطبب رؤوس القراع الذين تتقرح جلود رؤوسهم من الدمامل 

مع وتلبسه إياها وتقلعها بعد أيام طاقية من جلد تطلى من داخلها بالزفت والش
وتقشط الرأس بالموس وتدلكه بحمض الليمون وهي معالجة قديمة صعبة لم يعد 

 لها وجود
 Quran من يعلم الناس القرآن محتسبًا أو بأجرة:  مقرئ

Teacher  
(.كالمشايخ العميان)وفي حرف دمشق هو قارئ القرآن في المناسبات بأجرة    

 Broom (Besom) Maker .لمقشات  صانع ا:  مقشاتي
  Pilgrim Travel contractor :  مقّوم

من يتعهد بمشال الركب الحجازي ، فالغني يستأجر تختًا والمتوسط محارة والفقير 
.شبرية أو جماًل   

 Horse Renter من يؤجر دوابه للركوب والحمل :  ركاب = مكاري
 Shuttle Tools Maker :  مكاويكي
ذراع مصفح من طرفيه  3/1ع آلة المكوك وهو من خشب بطول من يصن

بالنحاس مثقوب في وسطه بمستطيل ، يركب فيه ماسورة جديدة وهو من 
.ضرورات الحايك   

 Food Service Case Maker صانع المكبات :  مكباتي
 .من قضبان الصفصاف أو القصب واستعيض عنها بالنمليات لحفظ الطعام 

 Breaker م َكسِّر

 Stone Breaker الِحَجاَرة م َكسِّر  

 White Washer م َكلِّس
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 Wool Sac .من العاملين في الحمامات العامة :  مكيس

Cleaner 
 Salt Merchant = Salter بائُع الِمْلح:  َمالَّح

 Observer م اَلِحظ  

 Boxer م الِكم

 Turkish Delight Maker :  ملبنجي
عمـل بالــدبس أو الســكر بالنشــاء ، خـيط يشــك فيهــا جــوز وقصــب صـانع الملــبن وهــو مــا 

 .عليها السكر المعقد أو الدبس 

 Composer م َلحِّن

 Prompter (في التمثيل) م َلقِّن

 Textile :  ملقي

Charger 
 .من متعلقات األالجة وهو يهيئ الخيوط ويسلمها للحايك 

ن  Colourist لوَّان = م َلوِّ

ن  Illuminator الكتبِ  ملوِّ

 Actor : م َمثِّل  
 .راجت المهنة بعد قيام المسرح والسينما والتلفزيون

 Hospital Attendant = Male Nurse م َمرِّض  

  Seeker لمن يرفع صوته بالنداء :  منادي
.وذلك عند ضياع األشياء المفقودة أو عند الحكومة أو الدعاية للمحالت   

 Textile Headgear ، والمنديل هو نقاب بائع المناديل :  مناديلي

Sealer 
 Winder صانع منافخ الهواء:  منافيخي

 Productor م ْنِتج  

د  Upholsterer = Mattress Making : م َنجِّ
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( مخدات ، لحف ، طواطي ،  لحشات) من يخيط ويحشو أصناف المفروشات البيتية  
 .بالقطن أو الصوف أو القش 

م  Astrologer = Star Gazer في علم النجوم مختص:  ًمَنجِّ

 Mandatory = Solicitor مندوب

   Delegate نائب   = َمند وب

Deputy 
 Chimney Sweeper المداخن منظف

م  Hypnotizer مغناطيسي م َنوِّ

  :مولوي 

 Spurier صانُع أو بائُع المهاميز:  َمَهاميزي

 = Jester : مهرج

Buffoon 
: س  بأفعاله وأقواله ومزاحه ، وكتب علي رضي اهلل عنه لعمالهمن يضحك النا

.امنعوا الناس المزاح فإنه يذهب بالمروءة ويوغر الصدر   
 
 

 Salep Cooker من يطبخ في السوق أنواع الحليب  :  مهلبجي
 . أنفحه الجدي وعلى وجهها الجوز + حليب مع سكر : المحالية 

 .الرز بحليب 
 . سكر ورز ناعم حليب و : المهلبية 
 .حليب وسكر ونشاء : األلماسية 
.حليب ونشاء وقطر : الهيلطية   

  Engineering من أتقن فن الهندسة في كافة إختصاصاتها:  مهندس
 Agricultural Engineer زراعي م هندس

 Mechanical Engineer ميكانيكي مهندس
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 Preparer مِعد   = مهيي  

 Banana بائع الَموز:  َموَّاز

Merchant   

 Straight Razor And Knife Maker :  مواس
.صانع األمواس والسكاكين   

 Mohamed Birth Story Recitaler :  موالدي
نشادًا وله فرقة تعاونه  .يتلو قصة مولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم شعرًا وا   

 Food Supplier :  موان
 .ر يبيعها بغير موسمها بسعر غال من يتاجر باألجبان واأللبان والخضا

 Notary م َوثِّق  

 Post Man البريد ساعي أو م وزِّع

 Fuel Oil :   المازوت موزع

Sealer 
 .في صهريج يجره حصان أو بواسطة السيارات ، مهنة جديدة نشأت 

 Musician موسيقي= موسيقار 

 Mimist مختص في علم وفن المومياء :  موميائي

 Mechanic Man = Mechanist ميكانيكي

 Microbiologist خبيٌر في علم الميكروبات:  ميكروباتي

 Representative نائب  

 Attorney الدولة كيل   أو عموميّ  نائب  

General 

 Forager من ينتجع الكأَل للرَّعي:  ناِجع  

 Copier = Transcriber من  ينسخ الُكُتب:  نَّاسخ

 Editor تحرير رئيس = ناِشر

 Guard ناطور  
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 Foreman  ناظر  

 Flautist زامٌر على الناي:   ناياتي

 Graver = Digger حفَّار = َنبَّاش  

 Wood Worker :  نجار
 .سقوف ، أبواب ، نوافذ ، خزائن ، صوفات : من يعمل في أصناف الخشب 

 = Sculptor :  َنقَّاش = نحَّات

Engraver 

.ة حسب المرغوب ولها سوق النحاسين بدمشق من ينحت أنواع الحجار   

  Copper Smith :.نَّحَّاس  
 (سوق النحاسين)من يطرق صفائح النحاس لصنع أوعية مختلفة منها 

ال  Bee Keeper = Apiculturist ُمربِّي النحلِ :  َنحَّ

 Grammarian َخبيٌر في علم الصرِف :  َنحِويّ 

 Slave Trader ذه المهنة تاجر الرقيق وقد زالت ه:  َنخَّاس

 Carder من َيندُف القطَن أو الصوف بالمندف : نَّدَّاف

 Genealogist مختص في علم األنساب: نسَّاب

 Arrow Maker صانع النشاب وهو النبل :  نشَّاب  

 Search (That One Who Fetches Lost Objects) :  نشَّاد

 وهو من ينشد الشيء الّضائع

 Sawyer من ينشر أنواع الخشب  وهو:  نشار

 .كالجوز والصفصاف ويشتغل أصحاب المهنة عند الحواصلية 

 Strach Dealer صانع أو بائع النشاء: نشَّاء = نشواتي 

 Swindler = Impostor :  نصاب
.يطلق هذا االسم على المحتال الذي يأخذ المال بالخداع   
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  Straw Plate Maker ( .أطباق القش)من يصنع النطع :  نطاع
 Horse Tools :  نطفجي

Maker 
 من يصنع ما يلزم الدواب من رسان وسماطات وعقل وهي من صنع السروجي

 Spectacle Maker صانُع النظَّاراتِ :  نظاراتي

 Skin Sole .من يتجر بالنعل ويبيعه لصناع األحذية :  نعال

Dealer 
 Naphta Dealer بائع النفط:   نَّفَّاط  

 Psychoanalyst = Psychologist خبير في التحليل النفسيّ :  َنْفساني

 Rummager   Searcher بّحاث = َنقَّاب  

 Critic َنقَّاد

 الخشَب بالِمْنَقرِ ( يحفر) الذي ينُقُر :  َنقَّار
 
 

Wood Carver 

 Stone Mill :  الطواحين نقار

Corrector  
 .ن من يصلح ما فسد من أحجار الطواحي

 Engraver :  نقاش
 .ينقش أصناف األواني كالبواطي والطاسات والشماعدين والصواني والفوانيس 

 Glass Engraver البّلورِ  َنقَّاش

 Ivory Engraver العاجِ  َنّقاش

 Metal Engraver المعادن نّقاش

 Henna Tattoo .من حرف النساء :  نقاشة

Woman 
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أليــدي بواســطة قشــة ثــم تضــع فوقهــا معجــون الحنــاء حيــث تــذيب الشــمع وتــنقش علــى ا
 .وتلف األيدي بقماش حتى الصباح 

   Carrier =Transporter  نقَّال

 Sausages .صانع النقانق :  نقانقي

Maker 
 Humorist Writer كاتٌب َفِكهٌ :  َنّكات

  Herb Dredger من حرف الفالحة :  نكاش
 .حيث يقوم بقلع الحشائش الضارة 

 Date’s Stone Merchant التمر ( عجم)بائُع نوى :  نوَّاء

 Waterwheel (Noria) Maker Or Corrector :  نواعيري
يصّنع ويصّلح النواعير ، وكان في دمشق ناعورتان احداهما في بستان القصر 

.، وهي كثيرة في حماه وقليلة في حمص ( سيدي خليل)واألخرى داخل البلد   

 Loom Maker ن يصنع آلة النول هو م:  نويالتي
 (العارضة)وخشبة ألعالها( الفرزين)ذراعًا تسميان  2.5ومنها خشبتان بطول 

 Parlemantery نائُب برلمان:  ِنيابيّ 

 Cool Fine Dust Sealer .لمن يجمع الهباب ويبيعه :  هباب
 Telephonist موظٌف في مصلحة الهاتف أو التلفون:  َهتَّاف  

 Mortar Sealer .بائع الهواوين :  هواويني
 Hydrologist مختّص في علم المياِه :  هيدرولوجي

 Tattoo :  الدقاقة = واشمة

Woman 
تقوم بها النسوة وكانت متفشية زمن الجاهلية ، لم يحبذها الرسول صلى اهلل عليه وسلم  

 .وهي متفشية في البادية اآلن

 Preacher واعظ  
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  Chord (Catgut) Maker تار صانع األو :  وتار
 .من أمعاء الغنم ، ومصلح أقواس المنجدين وأنوال صناع الشال 

 Archivist حافظ الوثائق:  وثَّاق

 Paper Manufacturer كان يطلق هذا االسم على مجلد الكتب : َورَّاق

 .المغلفات والورق ( الظروف)وقد يطلق على بائع 

 Weigher نَمن حرفتُه الَوزْ :  وزَّان

 Minister َوزير

 Ribbon Dealer بائع األْوِشَحة:  ِوشاحي
 

 Guardian = Trustee َوِصيّ 

   Oven Flamer .من يوقد النار في األفران :  وقاد
 Farm :  وقاف

Observer  
 .من يستخدم في مزارع األغنياء المسماة الحوانيت في قرى دمشق 

 Agent  Manager األعمالِ  وكيلً 

 Estate   Agent َعَقاري َوكيل  

 Procurator من يقوم بالعمل بمهام موكله: وكيل  

 Slave دالل العبيد :  ياسرجي

Auctioneer   
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 معجم المهن القديمة والحديثة
 حتى أبواب القرن الحادي والعشرين

 
 انكليزي عربي: القسم الثالث 

 : التسميات مستمدة من 
من أبحاث وتحقيقات عن أسواق حمص وصناعاتها والدليل التجاري لغرفة  -1

 تجارة وصناعة حمص 
 **يالجليلين محمد سعيد القاسم *من قاموس الصناعات الدمشقية للعالمين -2

 .  ***وجمال الدين القاسمي
 . قاموس الصناعات لعبد العزيز العبد اهلل إصدارات الجامعة العربية   -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . من حتقيق القانوين األستاذ ظافر القامسي عن وزارة الثقافة  1891من كتاب صدر عام ( *)
 .هـ  1311 – 1228م و 1811 – 1983 **

*** 1999 – 1818 . 
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: بييييييابا العبييييييان وتاجرنييييييا وصيييييينعها ومنهييييييا : عبجييييييي 

المقصبة ويلبسها األغنيان ، والمدفقية يلبسيها ارويرون 
 .، والحريرية تلبس في زمن الصيف 

Aba (Gown) 

Dealer 

 Accountant َوِكيُل ِحَساَبات  : ِسب ُمَحا

 Acrobat َبْهَلوان

راجييييييت المهنيييييية بعييييييد قيييييييا  المسيييييير  والسييييييينما : ُمَمثِّييييييل  
 .والتلفزيون

Actor 

  Administrator ُمَتَصرِّف  

Manager 
وكيل في أصناف البضابا حيث يقو  بالشران : عميل 

رسيييييييال البضيييييييابا لمييييييين ي لبهيييييييا وتقييييييييديها وصيييييييرفها  وا 
 .سابس ووبايا ولبعضه  د

Agent  

 Agent  Manager وكيًل األعمالِ 

 Agricultural ُمهندس زراعي

Engineer 

 Agricultural وبير زراعي

Expert = 

Architect 

من يستأجر أرض ويزرعها ويتعهيدنا ويسيتفيد : مزارع 
 .من محاصيلها 

Agriculturer  

 Air Hostess ُمِضيَفة

 Almond بابُا اللَّْوز: لوَّاز 

Merchant 
 Aloe Sealer ( .التين الشوكي ) بابا الصبارة : صباراتي 
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ميين يأويي  ميين غالييب أجنيياس : بييابا متجييورل = حييدرار 
 .البضابا ويورج للقرى ليبيعها 

Ambulant Sealer 

 Anaesthetist ال ي ُيَبنَّج المريَض ِلَعَمِليَّة  جراحيَّة  : ُمَبنِّج 

 Anatomist التشريحوبير  في عل  : َشرَّا  

اليييييي ي يقييييييص شييييييعر الييييييدواب فييييييي الربيييييييا : قصيييييياص 
 .كالحمير والغن  والماعز والجمال 

Animal Hair 

Cutter 

 Announcer ُمِ يا

 Antimony الُكْحلِ ( مسحوق األنتيموني)صانُا : ُكْحِلير 

Powder Maker 
 Antiquary (Who الباُحث في العادياتِ : َعاِدَياتي 

Is Fond Of 

Antiquities) 
وني مهنة قد زالت ( . القديمة)بابا األنتيكا : أنتكجي 

. 
Antique Sealer 

ال = َعسَّال   = Apiculturist ُمستْورج العسل : النَّحَّ

Bee Keeper 
حييث يضيع  ( الكالبيي)ال ي يمرس المشيم  : معاك 
القمرين فيمرسي  بيديي  أو رجليي  ثي  يضيع  ( تيفار)في 

 .للشمس والهوان ليجف في دفوف ويعررض 

Apricot Crusher  

 Arabist ُمْسَتْعِرب

 Archaeologist َأَثِرير 

 Archbishop ُأسقف

 Archivist حافظ الوثابق: وثَّاق 

 Arrow Maker صانا النشاب ونو النبل : نشَّاُب 
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صيانا الق يا ، والق عية ليو  مين وشيب أو : ق عجي 
ر يجيد كتابتي  نحاس في  حديث نبوي أو حكمة أو شع

وللق عة برواز جمييل ، ثي   صيار ييأتي . و ا  بارع 
من ارستانة أوراق ق يا م بوعية بميان الي نب ويجعيل 

 .لها المراياتي بروازًا 

Art Master Piece 

Maker 

 Arteriologist وبير  في علِ  الشرايينِ : َشَراِييِني 

 العامل فيي الغنيان والموسييقا والرسي  وميا شياب : فنان 
 . لك 

Artist 

يييار مييين عنيييد  حميييير معيييدة ومهييييأة لالجيييرة ، وقيييد : حمر
تضيييانل شيييأنها وكيييان يقيييود الحميييار مييين مكيييان روييير 

 .أجير الحمرار 

Ass Driver = 

Donkey Driver 

 Astrologer = Star موتص في عل  النجو : ًمَنجِّ  

Gazer 
 Astronomer َفَلكير 

 Attorney General نابب  عمومير أو كيُل الدولة

 Author مصنف = مؤلف 

 = Aviator َ يَّار

Aeronaut 
 Back (في كرة القد )ظهير  

 Bacteriologist وبير في عل  الجراثي : َجَراثيمي 
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 .يقابل في الحمصية البقالواتي : بغاجاتي 
يصيينا ميين رقييابق العجييين األبيييض ويمييد فييي الصييينية 

آور بمقشية مدورًا التشاب  وير  السمن من كل  بق و 
موصوصة ويحصل في وس   لك حشوة ويضا فيوق 
الحشوات ثالث ورقيات وبينهيا رشيا  السيمن ثي  تق يا 

 .بشكل مربا بالسكين ويوبز وير  عليها الق ر 

Bakagaty  

 Baker = Oven [ .الفرن ] يوبز الوبز بالنار : َفرران = َوبَّاز

Man 
 Banana Merchant بابا الَموز: َموَّاز 

  

  Bandagist صانُا أو بابُا الَعَصاببِ : َصاببير عَ 

 Barber .من يحلق الشعر من الرأس والوج  : حالق 
 Barely Merchant تاجر الشعير: شعيري 

صانا القفف والسرايج المصنوعة من : سَّالل = قففي 
 .نبات الحلفا ونو نبت في مرج دمشق 

Basket Maker 

 Bath Attendant من يود  في الحمرا : َبالرن 

يييييييامي  يييييييا  الفو ييييييية : حمر يييييييا  ، وعيييييييدة الحمر معلييييييي  الحمر
والمناشف ومع  نا ور ، مصوبن ، قهوجي ، أجير ، 

أميييييا الودمييييية للنسيييييان فهيييييي المعلمييييية ، . وقييييياد ، زبيييييال 
وصيييف . االسيي ة ، البالنيية ، رقاقييية البييارد ، النييا ورة 

 :أحدن  الحما  
 لجحي وحما  كييان النار في       مسعرة بنيران ا

 دولت أنا ومن أنوا  في       فعادلنا كجينات النعي 

Bathroom Public 

Owner 
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 بابا الفول المدمس : فوال 
حيييييث يوضييييا الفييييول المنقييييوع مسييييبقَاَ  فييييي جييييرة ومييييان 

( كربونييات الصييوديو )يغميير  مييا رابييق مسييحوق القلييي 
ويدفا في تنور أو عليا الموقيد وعنيد تميا   يبو الفيول 

الليميون الحيامض أو الحصير  أو يوضا علي  عصير 
الرمييان أو الوييل ومييان ميي اب بيي  مسييحوق الثييو  والملييح 

 .والزيت 

Bean Cook 

Merchant 

 Bed Maker ( .المهود ) ال ي يصنا السراير : سرايري 
ال   = Bee Keeper ُمربِّي النحلِ : َنحَّ

Apiculturist 

صانا األكمار وني ما يشيد الوسي  كالزنيار  : كمرجي 
و إميا أن يصينا مين الصيوف حياكية أو يصينا مين ون

ويباع في . وينتهي  رف الكمر ببزي  . الجلد المدبوغ 
 .سوق السروجية 

Belt Sealer  

ونيييو مييين يويييرج الحيييب مييين التيييبن وقيييد كانيييت : ميييدرري 
رابجييية قبيييل وجيييود الماكينيييات ، والمدرايييية عصيييا ب يييول 
 راعييييييين ونصييييييف برأسييييييها أصييييييابا مفروشيييييية كييييييالكف 

 راع وعند وجيود الهيوان ي يير  3/1أصبا  المفتو  كل
التييبن لوفتيي  ويسييق  القمييح والتييراب اليي ي يييت  فصييلهما 

 .بالغربال فيورج التراب ويبقا الحب 

Bestrewer = 

Sprinkler   

 Bill Poster مَعلُِّق اإلعالَناتِ 

 Biographer (َتَراجِمير )كاِتُب السَِّيِر أو التََّراِج  

 Biologist حيان موتص في األ:  أحيابي

 Bird Cage Makerصيييانُا أقفييياص ال ييييور مييين أعيييواد : قفصيييي= قفييياص 
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 متشابكة
 Bird Catcher َقنَّاُص الَعَصاِفير

 Bird Fancier ُمَربِّي ال يور: ُ ُيوري 

الكيور والينفو عليي  : من يعيالج الحدييد وأدواتي  : حدراد 
واز  بالكير ، ويصنا من  ارالت الزراعية والعربات ولي

 .المحالت 

Black Smith = 

Iron Smith 

ار  Bleacher ال ي ُيبيُض الثياب أي يجعلها بيضان : َقصَّ

 Block Maker صانا الكليشيهات: كليشيهاتي 

 Boater = Boat سابُق َقاَرب  : َزْوَرقير = َقَواِربير 

Man 
 Book Binder الكتِب ونحوناأصناف ال ي يقوُ  بتجليِد : ُمَجلِّد 

 = Book Seller صاحُب َمْكَتبة= بابا كتب : ُكتُبي 

Book Shop Man 
من يود  عند األغنيان والتجيار الكبيار لضيب  : كاتب 

الحسييييييابات بييييييدفاترن  والكتابيييييية حرفيييييية رابجيييييية بدمشييييييق 
 ويدعا ارن محاسب.وواصة إ ا كان الكاتب أمينًا 

Bookkeeper = 

Accountant 

 Boot Maker .صانا الجزمات : جزماتي 
 Bow Maker صانُا الَقْوس وَحامُلها : َقيَّاس = َقوَّاس 

صيييييانا صيييييناديق وويييييزابن الوشيييييب مثيييييل  : صيييييناديقي 
لوضيييييا المالبيييييس الم ويييييية ، ( جميييييا بييييييرو)البيرييييييات 

. لوضيا ميا يليز  عليهيا( ال اولية الصيغيرة)والسكمالت 
كمييييا يقييييو  بوضييييا الصييييدف عليهييييا، والوييييزابن لتعليييييق 

ميييية إلتمييييا  جهيييياز العييييروس ونييييي المالبيييس ، ونييييي نا
 .مزدنرة في دمشق 

Box Maker = 

Chest Maker = 

Cabinet Maker 
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 Boxer ُمالِك 

فَّار   Brass Ware تاجر النحاس األصفر: صَّ

Dealer 
 Bread Velvet .صانا ووابز وبابا الق ايف : ق يفاتي 

Maker 
 Breaker ُمَكسِّر

 Breeches Maker صانا السَّراويل: َسراويلي 

 Brewer الجعة( البيرة)صانا :َجعتي 

 = Brick Maker َصاِنا ارجر ِمَن ال ينِ :  آجري  

Burning Brick 
اُ    Bridle Maker صانُا اللُُّج  وبابُعها: لَّجَّ

 Brocade صانُا الديباج: َدبَّاج 

Manufacturer 
وصواب  مزرك  ، كانت ن   المهنة رابجة : مجرك  
حيييث يقييو  بوضييا عييروق ميين الفضيية علييا  بالماضييي
ويوي ها بصيورة مضيبو ة ( ألبسة العروس)الجهازات 

. 

Brocadeder 

يدول بين البيابا والشياري وبعضيه  ال  ميا  : سمسار 
 .له  في بيا السلا أو البيوت والعقارات 

Broker 

 Broom (Besom) .صانا المقشات  : مقشاتي 

Maker 
 Brush Maker صانا أو بابا الفراشي =  َفْرَشوير  أو َفْرُجونير ر 

 Builder معماري = بنان 
ا  =َجزَّار   Butcher قصاب=لحَّ

 Button Maker بابا وصانُا األزرار: َزرَّار 
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قي  القهوة ، وعدة القهوة كنابيات ، كراسي ، :  َقْهَوِجي
، صيييناع [ البليييياردو] ييياوالت ، نيييرد  ، شيييدرة ،  يييياردو 

 .، وسقاية ، ومقد  النار لألراكيل للقهوة والشاي 

Cafetier 

 Cake Sealer .بابا الكعك : كعيكاتي 
 Calligraphist َو َّا 

 اس  لصانا القالبق : قلبقجي 
القلبق يماثل لبادة المولوية في  ول  إال أن  أسود ألن  
مصيينوع ميين جلييد الجييدي الصييغير وكييان يلبسيي  جنييود 

 الحكومة ث  الحراس  

Calpac Maker 

ونييو ميين يصيينا المحيياير ميين الوشييب علييا : محييايري 
صفة السرير للحجاج عند سفرن  للحجاز ونيي شيقتان 
محييارة علييا كييل  ييرف جمييل تييرب  إلييا ظهيير  ، تسييا 

 .الشقة من المحارة فرا  شوص واحد ما لوازم  

Camel Bed 

Maker 

 = Camel driver راعي اإلبل: جمَّال = أبَّال 

Cameler 
ميين أنييل الجلييد والقييوة علييا المشييي فييي  رجييل: عكييا  

القفييييار والمنييييا ق الييييوعرة حيييييث يسييييحب جمييييل الحيييياج 
ويوضا علا كل جمل محارة يركبها شوصان ويتولا 

 .ودمتهما ويع ا إكراميات كلما ق ا أربا مراحل 

Camel Owner 

ت ليييق عليييا مييين عنيييد  جميييل يحميييل الحجييياج : شييييال 
 .لحج والتجارة وكانت ن   المهنة رابجة أثنان ا

Camel’s Porter 

 Camera Man مصور سينمابي أو تلفزيوني

سييييابق الكمييييون ، الكميييييون عربييية  ويليييية : كمييييونجي 
 .لنقل البضابا 

Camion Driver 
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المحييييافظ علييييا  والييييا المييييان ويعييييرف باسيييي  : قنييييواتي 
يفت  علا ال والا التي تحت نظر  ويتعهيدنا ( شاوي)

سييدنا فيضيي ر ميين الوسييو كيييال يييدول فييي قسييا لها وي
 . القنواتي لتعزيلها 

 .وتمد القسا ل موصولة ما بعضها البعض 

Canal Cleaner 

  Canal Digger القنوات ( األقنية)حفار:قنَّان  

 = Candle Maker صانُا الشَّْمِا لإلضانة: َشمَّاع 

Chandelier 
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صيييانا القواوييييق التيييي انقرضيييت مييين أكثييير : قييياووقجي 
 . من قرن 
قلنسييييوة ميييين جييييور علييييا قييييدر الييييرأس ولهييييا  :والقيييياووق 

ب انييية وظهييييارة ويحشييييا بينهيييا بق يييين وسيييي ح دابرتهييييا 
عييريض مييدور ،وفييي ( التييرس) المميياس ألعلييا الييرأس 

الترس نقو  تجما علا زر ، ويلبس  العلميان بعيد أن 
 .يعتموا علي  أي يجعلوا حول  عمامة 

 . للعسكر : القلبق 
بغيييير سييي ح  يلبسييي  األكيييابر ويشيييب  القييياووق: العيييرف 

 . مدور بل مورو ي 
 .اس  لكسوة الميري ومنها المفر  في الكبر : ال بزية 
 . يلبس  المتصوفة : التاج 
. لكيييل شييييو لبادتيييي  ال ويلييية بيييدل ال ربييييو  : اللبيييادة 

وميين ال يجيييد التعمييي  علييا القيياووق أو اللبييادة يرسييلها 
إليييا مييين يجييييدنا مييين مرتزقييية والسيييل ان محميييود ويييان 

وورد أن عبييد . ال ربييو  وتييرك التعمييي  أول ميين لييبس 
الرؤوف باشا والي دمشق  نب للحج بالقياووق المعمي  

 .وعاد ب ربو  بعد األمر 
كانيييت  ويلييية وعريضييية تتيييدلا عليييا الكتفيييين : ال يييرة 

 .والرقبة وظلت تصغر حتا ل  يعد منها فابدة 
لتعصيييييب النسييييان كانييييت كبيييييرة تلييييف علييييا : الرب يييية 

ا  وعلييا أ رافهييا بنييود  اقييية موصوصيية كجييرن الحميي
وكييييييييان يلييييييييف الرب يييييييية نسييييييييان موصوصييييييييات وتشييييييييك 
باليييييدبابيس ، وقيييييد ونبيييييت سييييييدة ثريييييية بدمشيييييق للفافييييية 

 . اقيتها  احونًا بتمامها 

Cap Maker 
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 Car Driver سابق سيرارة

 Card Board صانُا الكرتوِن أو الورِق المَقوَّى

Maker 
اب   Card Merchant غازُل الوي  وبابُع : َعصَّ

 Carder من َيندُف الق َن أو الصوف بالمندف :نَّدَّاف 

 Cardiologist وبير  في أمراِض الَقْلبِ 

ور الَهْزليَّة: كاريكاتيري   Caricaturist رسَّا  الصُّ

 Carpentry Tools بابا أدوات النجارة: حواصلي 

Sealer 
 Carrier نقَّال

=Transporter   

عربيييية علييييا عجلتييييين سييييابق ال نبيييير ونييييو :  نبرجييييي 
 .تجرنا دابة تستعمل للحمل والنقل 

Cart Driver 

 Cart Wright صانُا العرباتِ : عرباتي 

يعمييل عنييد ( عربيية)المسيما ( العجييل)سييابق : عربجيي 
الوجهييان وعنييد الضييرورة أو أصييحاب العربييات ويالقييي 

وعمله  في الربيا حيث يستنشق الراكب . مشقة دابمًا 
المنييياظر المحببييية مييين األمييياكن  الهيييوان ال ليييق ويشييياند

وفييي الصيييف يقصييد . كسييفح جبييل قاسيييون: المرتفعيية 
دمرر ، الهامية ، الربيوة ، الجدييدة : الناس أماكن الميا  

، عيييين الفيجييية ، وينتقيييد الكاتيييب قسيييوة العربجيييية عليييا 
 .البهاب  وموتها بسرعة 

Carter 

 Cashier أمين صندوق  

 Center Forward (لقد كرة ا)قلب الهجو  أو ُمهاج  أوس  
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 Ceramist = Potter صانا السيرميك والوزف: َوزَّاف 

حمييييص ، فييييول ، : بييييابا حبييييوب متنوعيييية : حبوبيييياتي 
 الو.…عدس ، لوبيا ،  رة 

Cereal Sealer 

ونييو رجييل يسييتأجر  ملتييز  أعشييار القييرى حيييث : رشييا  
ي بيييا بق عييية مييين دف محفيييور ومنقيييو  عليهيييا اسيييم  

 .حبوب ووف سرقة شين من  ال( بيدر)فوق كومة 

Cereals Stamp 

Man 

معييييييزل )َميييييين َيْنييييييَزُ  بيييييييَت الَوييييييالنِ : فَييييييرَّاغ = قنيييييييا ي 
ويسما قديمًا السرباتي ونيو حييث يصيلح ميا ( الووارج

تهيييد  مييين السيييياقات ويسيييهل مجرانيييا وصييياحب المهنييية 
 في حمص كان يدعا   نو 

Cesspool Cleaner 

 .ها اس  من يصنا السالل ويبيع: سالرل 
 .وني صنفان من قصب أو وشب صفصاف 

Chain Maker 

 Chalk Painter .ال ي يحور الجدران أو من يبيضها : حوار 
 Charcoal Pin رسَّا  ِبَقَل  َفْحِمير 

Sketcher 
 Charlatan Quack الرجل يقو  بأعمال غريبة: حاوي 

مييين يحتيييرف الرقييييية ونيييي القيييرانة والنفيييث فييييي : راقيييي 
ويتييييأثر بهيييي  . صييييروع وتعليييييق األحجييييية المييييريض والم

 .المغفلون من الرجال والنسان ويتعلقون 

Charmer = 

Sorcerer 
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 : بابا الجبن ومن أنواع الجبن : جبان 
تدق ويضاف إليها المحلب وحبة البركة ( : القرمانية  
. 
 .توضا في الزيت وأجودنا المقلية [ : الزيتية ]
األجسيييييييا   يسييييييمن= الصيييييييعتر + الجييييييوز + الجييييييبن ] 

ويييييييداوي بعييييييض األوييييييال  الصييييييفراوية وحرقيييييية البييييييول 
 .وضعف الكلس وينع  الجلد ويحسن األلوان 

Cheese Man 

 Chemist كيميابي

 Chess Player العب الش رنج: ش رنجي 

 Chicken بابا الدجاج: دجاجي 

Merchant 
صييييانا القضييييامة كالصييييفران : قضيييييماتي = قضييييماني 

ا بيي ر الب يييو واليق ييين والمغيييرة كمييا يحمييص صييانعه
 .والكوسا والفستق 

Chick-Pea 

Toaster  

ويقيال ليي  شييو كتيياب ونيو ميين يلقيين : ميؤدب األ فييال 
األ فييييييال حييييييروف الهجييييييان والقييييييرآن والكتابيييييية و ييييييرق 

 .الحساب 

Children Tutor  

 Chimney Maker صانُا أو بابُا الَمَداِون: َمَداِوِنير 

 Chimney منظف المداون

Sweeper 

صييييانا األوتييييار ميييين أمعييييان الغيييين  ، ومصييييلح : وتييييار 
 .أقواس المنجدين وأنوال صناع الشال 

Chord (Catgut) 

Maker  

 Cigarettes لفابف التبغ ( السيكار ) صانا : سيكارير 

Manufacturer 
 Cinematography ِسينَماِبير 
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  Circumcision (أي يوِتُنُه )من ُيَ هِّر األوالد : ُمَ هِّر 

مييين ييييينفو بالشيييبابة أو النيييياي ، قصيييبة فيهييييا : مشيييبب 
 .ثقوب 

Clarinet Blower   

نوافييييييي  زجييييييياج ممسيييييييوك )صيييييييانا القمييييييياري : قمرجيييييييي 
 .والناف ة الواحدة قمرية ( بجبصين محك  

Class Gypsum 

Window Maker 

ونيييي  رجيييل اليييدين عنيييد المسييييحيين : قسييييس = قيييس 
 وظيفة كهنوتية

Cleric  

 Clerk ُمْسَتْكَتب

صانا وبابا العبانات الرقيقة الضييقة المزينية : مزاوي 
 .أ رافها بال نب 

Cloaker 

 Clock Maker .من يعمل بتصليح الساعات أو بيعها : ساعاتي 
 Cloth  Corrector .وصواب  رتان : رتا 

 بابُا الفح  أو المشتغل ب : فحا  
نو محروق شجر السنديان أو الصفصياف أو : الفح  
حييييث يوضيييا الوشيييب فيييي كومييية ثييي  يحيييرق . ا غيرنييي

حتييييا إ ا اشييييتعل جميعيييي  وتجميييير يهييييال علييييي  التييييراب 
لييييييتفح  ، ثييييي  يبييييياع بعيييييد إ فابييييي  ، ويسيييييتعمل للتدفبييييية 
وال ييبو ولشييي الكبيية واللحييو   وكييان أجييود  الييوارد ميين 

 .بعلبك 

Coal Merchant 

 Coffee Sealer .بابا البن : ُبنري 

 Coiner = Minter العملة( يسك) ال ي يضرب : سركراك 

ن   Colourist لوَّان =ُمَلوِّ
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صيييييانا األمشيييييا  مييييين وشيييييب :  َمشَّيييييا = مشيييييي اتي 
 (.عظ  الكتف)المشم  أو العظا  

Comb Maker 

( عمولية)ل  أعمال فيي الويارج ولي  أجيرة : قمسيونجي 
 علا البضابا التي يبيعها

Commissioner  

 Composer ُمَلحِّن

 Compositor (في الم بعة)ف الحروِف ُمَصفِّ : َصفَّاف 

 .من يبيا الوشاف صيفًا : وشاف 
ضييييافة : وصيييناعت   نيييرس الزبييييب واسيييتحالب مابييي  وا 

السكر والنشان ما الزبييب ورفعي  إليا نيار نادبية حتيا 
ييييي نب  عيييي  النشييييان ويصييييبح جامييييدًا ويبيييياع ب ضييييافة 

 .وقد زال استعمال  ارن. الجالب والثلج إلي  

Compote Sealer 

مييين يبييييا اليييدبس المعليييو  ونيييو درس الزبييييب : دبييياس 
 .ويضاف إلي  المان ويرشح ويغلا ويبرد ويباع

Concentrate Juice 

Currant Maker 

 = Conductor ربيُس الجوِقة

Orchestra Leader 
 Conservative محافظ

ميين يوييد  القناصييل األجانييب ويسييير أمييامه  : قييواص 
.من الواد  ولباس  جور مقصب ، ونو أرقا   

Consuls Servitor 

 Contractor ُمَقاِول

 = Controller ُمَراِقب

Superintendent 
يضيييياف . ميييين يبيييييا الحمييييص الم بييييور : حمصيييياني 

 .لبعض  عصير الليمون والكمون وال حينة 
Cook Chick-Pea 

Sealer 

 Cook Man ( .عشي ) وباص ال  الشا  ال ربار  =  َّاني 
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 Cool Fine Dust .الهباب ويبيع   لمن يجما: نباب 

Sealer 
ضيييييراب الليييييبن مييييين التيييييراب ضيييييمن قواليييييب :  يييييواب  

وشيييبية ، وقييييد يعمييييل ال ييييواب فييييي يوميييي  ألفييييي لبنيييية ، 
واللييبن المييدنون بييالكلس قييد يبقييا مييابتي سيينة ، ويقييول 

كضيييرابين الليييبن يعييدون ارالف وينيييامون عليييا )المثييل 
 ( .الحصير

Cop Maker 

 = Copier الُكُتبمن  ينسو : نَّاسو 

Transcriber 

يييياُس  ميييين ي يييييرق صييييفابح النحييييياس لصيييينا أوعيييييية : نَّحَّ
 ( .سوق النحاسين)موتلفة منها 

Copper Smith  

يصيينا الحبييال ميين ألييياف قصييب القنييب وكييان : حبَّييال 
ينقيا قصيب القنيب ميدة . أجود  قيديمًا اليوارد مين الميزة 

 ثييي . حتيييا يتحليييل لحابييي  الييي ي يقشييير ويسيييتعمل للوقيييود
 .يجفف اللحان ويمش  ث  يفتل حباال

Cord  

Manufacturer  

ح   Corrector ُمَصحِّ

 Correspondent ُمَراِسل

 = Cosmonaut رابُد الَفَضانِ 

Astronaut 
 Cotton Ginner .عزل الوبر عن الب ور : حالج الق ن 

 Cotton Merchant بابا الق ن: ق ران 

 Cotton Spin .  بابا الغزل الق ني وتاجر : غزولي 

Sealer 
 Cotton Textile .من يتجر بالديما التي تصنا من الق ن: ديمجي 

Dealer 
 Counselor ُمْستشار
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  Cow Man راعي البقر

 Cow Merchant بابا البقر: َبقرار 

 Critic َنقَّاد

 = Crock Cutter صانا أو بابا سدادات الفلرين : فليني 

Corks Dealer 
ميييين يلعييييب بالحمييييا  وي ييييير  ويشييييبك  فييييي : حميميييياتي 

 .الكشة 
Culver Owner 

ا    Cupping Man .من يمتص الدمان بالمحج  : حجر
 Curio Dealer ال ُّرف( التحف)جمَّاع أو بابا : ُ رفي 

( مصييول)ميين يضييا العنييب فييي وعييان : صييوال العنييب 
ويضييييفون إليييي  القليييا والزييييت لميييدة قليلييية ثييي  ينشيييرون  

 .ليجف 

Currant Maker 

ل الدعاوي في المحاك : َصكَّاك   Curt Clerk ُمسجِّ

 Customs Man ُجمركي

 Cutler صانا السكاكين : سركاكيني 

 Dairy Man .يبيا اللبن الحليب من البقر والغن  والماعز: حالرب 
ر   Damask Weaver ُمَوشِّي الثياِب بالحرير والقصب= ُمَشجِّ

 Dancer َزفَّاف= َراِقص  

 Date Merchant بابا التمر: تَّمَّار 

 Date’s Stone التمر ( عج )بابُا نوى : نوَّان 

Merchant 

 Dead Laver .من يغسل الموتا : مغسل 
 Dean َعِميد
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ق    Decorator ُمَزْوِرف  = ُمَزوِّ

 Delegate   Deputy نابب  = َمنُدوب 

 Delivery Man ُمَسلُِّ  الَبَضاباِ 

 Demographer الِّديُموْغَرافيا  ( عل  السكان)َوبير  في  :ْغرافي ِديُمو 

 Dendrologist وبير  في علِ  الشََّجرِ : َشَجَراِنير 

 Dental Doctor  بيب أسنان

 Dermatologist موتصٌّ في عل  األمراض الجلدية : ِجلديَّاتي 

 = Detective ُمَحقِّق

Inquisitor 

 Dialectologist ي علِ  اللََّهَجاتِ وبير  ف: َلَهَجاِتير 

 Dialoguist ُمؤلُف الحوار السيَنمابير أو حوار التمثيل

 = Diamond Cutter قا ا ومش ب األلماس

 Diamontaire  
 Diplomat دبلوماسي

 Director ُمْوِرج  

 Diver َمن ِحرفت  الَغْ ُس في المان: َغ َّاس 

لمعرفية ( الحيظ  أي) من يعياني ضيرب الرميل : رمرال 
 .ال الا 

Diviner By Sand  

ْيد( مدرب)سابس : َكالَّب   Dog trainer الِكالب علا الصَّ

كان اس  ي لق لمن يؤجر نفس  ألحيد ال حانية :سابق 
موييييييزن )لنقييييييل الحبييييييوب علييييييا الحمييييييير ميييييين البايكيييييية 

إلا ال احونة ، ث  ينقل ال حين إلا األفيران ( الحبوب
 .قود السيارة أو الق اروأصبح ارن ي لق لمن ي.

Donkey Driver 
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 Door Keeper .يحفظ الباب ويحرس  ويالزم  :  َبوَّاب 

 Draper صانا أو بابا الجور: ُجوِوي 

  Drawer = Painter رسَّا 

حرفيييية تتعلييييق بصييييناعة الدباغيييية فييييي الجلييييود : شييييال  
حييييث ينظفهيييا الغسيييال ثييي  يقيييو  الشيييال  ب ليييي با نهيييا 

جلييد بصييفين ثيي  يكشيي ها بسييكين بييالكلس وي بييق كييل 
 .الدباغة 

Drench Lime 

Man 

 Dress Maker َويَّاُ  ثياب الِنَسان  

  Dresser بابا أزيان نسابية:  أزيابي

Customer 
 Dribbler (في ُكَرِة الَقَد ِ )ُمَراِوغ 

 Dry Date بابا الجدال ونو الَبَلُح إ ا اوضرَّ واستدار: َجدَّال 

Merchant 
من يضرب علا وتر القانون ، وكان قديمًا :  قانونجي

يتيييولا الضيييرب عليييي  ربييييس النوبييية ، وجماعييية النوبييية 
تتييألف ميين الضييارب علييا القييانون ، العييود ، الكمييان ،  
اليييدف  ، الدربكييية ، ولهييي  حضيييورن  فيييي لييييالي الصيييفا 

 .والوتان والسيارين 

Dulcimer Player 

= Zither player 

ا  ، يحمييل الزبييل ويشييتري  نييو قييي  قمييي  الحميي: قميمييي 
 .للموقد في تنور الحما  وتحت يد  الوقاد 

Dung Bayer For 

Public Bathroom 

Oven  
بَّاغ  َباَغة( تلويُن الثيابِ )ِحرَفُت : صَّ  Dyer الصِّ

  Earth Sealer .من يبيا التراب للمزروعات : ترراب  
   Earth Spader .وني سحب التراب من جهة ألورى : مسحري 

 Earth Ware صانا الفوار: َفاوَّوري 

Maker 
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 Economist اقتصادي

 Editor ربيس تحرير= ناِشر 

  Educater .مربي أوالد الوزران واألكابر : الال 
 Egg Merchant بابُا البيض : َبيَّاض 

 Electrician كهربابي

ز=  َّيييرَّاز =  يييرزي  مييين يرسييي  عليييا القميييا  :  ُمَ يييرِّ
يز علا بقجة أو منديل أو لحياف أو سيجادة قبل الت ر 

و لييك بواسيي ة قالييب ميين وشييب ويشييغل بييالحرير علييا 
أو  [ الصييييييييييرما ] أو بالقصييييييييييب [ للت ريييييييييييز ] الرسيييييييييي  
 [ كنويشا ] بالصوف 

Embroiderer 

 Embryologist وبير  في علِ  األِجنَّة

 = Employer ُمْسَتْوَد = عامل = َشغَّال 

worker 
  Engineering فن الهندسة في كافة إوتصاصاتها من أتقن: مهندس 
ميييييييين ييييييييينق  أصييييييييناف األوانييييييييي كييييييييالبوا ي : نقييييييييا  

 .وال اسات والشماعدين والصواني والفوانيس 
Engraver 

 Entomologist موتص في عل  الحشرات:حشراتي 

المكاتيييييب مييييا كافيييية ( الرسييييابل)بييييابا ظييييروف:ظييييراف 
 .أوراق الكتابة 

Envelope Sealer 

 Estate   Agent َعَقاري َوكيل  

 Ethnographer وبير في عل  السُّالالت: ُسالليَّاتي 

 Ethnologist موتص في عل  األجناس: ِجنساني 

 Etymologist وبير في عل  االشتقاق: اشتقاقاتي 
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 = Executioner ضارُب أعناِق الُجَناةُ : سَّيَّاُف 

Hang Man 
 Exhibitor َعاِرض

 Experimenter ْوَتِبرمُ = ُمَجرِّب 

 Expert َوِبير

 Explorer مستكشف

 Exporter ُمَصدِّر

 Fabrics(Textile) بابا الَبزِّ أي الثياب: َبزَّاز 

Merchant 
 Falconer حامل  ير الباز في الصيد : َبازي 

 Family Tutor ُمَهِ ب  = ُمَؤدِّب  

 Fan Maker صانُا أو بابُا المراو : َمَراوِحي 

 Farm Laborer عامل زراعي

مييييين يسيييييتود  فييييي ميييييزارع األغنييييييان المسيييييماة : وقيييياف 
 .الحوانيت في قرى دمشق 

Farm Observer  

اليي ي يقييو  بشييؤون المزرعيية بييداًل ميين : َجييِرير =وييولي 
 صاحبها 

Farm Super 

Intendance = 

Farm-Overseer 
لقيييان البييي ور ونيييي : فَيييالر  مييين مهنتييي  زراعييية األرض وا 
 .عمال المهمة في العمران من األ

Farmer = Crofter  
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 . ال ي ينعل الدواب  ات الحوافر : بي ار 
م يييييييارق ، مباضيييييييا ، كفيييييييات ، محابيييييييك ، : والعيييييييدة 

 .مقراص ، إبر ، سلوكات 
االنليلجيييية . ويجيييب عليييي  معرفييية أميييراض الحيوانيييات 

العنكبوتييية فييي . مييرض بحركيية الييرأس وسيييالن األنييف 
وضيييييران تحيييييت اللسيييييان ،  األنيييييف ، الضيييييفدع عيييييروق

أسيينان زابييدة ، الولييد ، السييعال ، القصيير ، : الشيياعثة 
 .الجرو ، الشابكان ، الكوكب ، الحمر 

Farrier 

 .اللُُّبد( اللبابيد)صاِناُ : لبَّاد = لبابيدي 
يعمل اللبراد من الصوف المندوف بوضع  عليا ق عية 

 راعييييًا بعلييييو نصييييف  راع وييييير   2.2×  8قمييييا     
صييييمغ ويصييييبغون  ويضييييعون علييييي  عصيييييا بمحلييييول ال

وفيفة يلفون عليها الملحفة ثي  ينشيرونها بعيد أن يكيون 
الصوف قد صمد أكثر من ربا  راع ث  يدلك باألرجل 
ويؤو  إلا الحما  ويصب علي  المان الحار وييدلك ثي  

ويستعمل  البدو كفرا  . ينشر بالشمس والهوان ليجف 
. 

Felt Maker 

] وكان لكل  ربو   رة . ي  بابا ال راب:  رابيشي 
 .ملكية أو عسكرية أو عباسية [ شرابة 

Fez Sealer  

 Fictile  Vessel القصا الفوارية ( األواني)بابا : قصاع 

Sealer 
 Fig Merchant بابُا التين: تَّيَّان  

 Figurist صانُا التماثيل الصغيرة: َتَماثيلي 

 Filament Mattress الليِف  ( لياِبسالَكأل ا)صانُا الُبُسِ  من : لَّواف 

Maker 
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  Filature فيالج ( شرانق )يحل الحرير من : ُمحل 

 Financier موتص في المال: مالي 

 Fire Man رجل الم افئ: إ فابي 

 Fish Dealer بابا السمك

 Fisher = Fish صياد السمك

Man 

صيييانا وبيييابا الفالفيييل مييين الحميييص والفيييول : فالفليييي 
 نة انتقلت من مصر والمه

Flafel Maker  

 Flautist زامر  علا الناي:  ناياتي 

 Flayer (who cuts سالو الجلودُ : مسالوي =سَّالر 

up animal skin) 
بابا العوامية التيي تعميل مين عجيين مومير : عواماتي 

مابا يوضا علي  البورق عوض الملح ث  يقلا بالزيت 
 .لثالث للوفاةويغمر بالق ر، وتقد  في اليو  ا

Float Sweet 

Sealer 

 Florist موتص في األزنار  :أزناري 

 Flour Miller  احن الحبوب إلا دقيِق : دَِّقيِقي 

 Flowerpot Maker صانا الشقف الفوارية لزرع الرياحين : شقاف 
من يحفظ الحكاييات عين ظهير قليب أو مين : حكواتي 

عنتيير فييي  الكتيياب وينهيهييا عنييد معضييلة ، مثييل الب ييل
معضيييييلة كوقوعيييييي  فييييييي أسييييير الفييييييرس ، ومييييييا ا حييييييدث 
ألحيييدن  ميييا زوجييي  ورفسييي  ال عيييا  وشيييت  الميييرأة وكيييان 

 . الحكواتي ي نب إلا البيوت والمقاني

Folk Taler 

 Food Army .من يتعهد بأرزاق العساكر : فو ورانجي 

Supplier 
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صييانا المكبييات ميين قضييبان الصفصيياف أو : مكبيياتي 
 .ها بالنمليات لحفظ ال عا  القصب واستعيض عن

Food Service 

Case Maker 

من يتياجر باألجبيان واأللبيان والوضيار يبيعهيا : موان 
 .بغير موسمها بسعر غال 

Food Supplier 

 Foot Baller العب كرة قد 

ميييين يبيييييا أصييييناف الحبييييوب التييييي تسييييتعمل : َعييييالرف 
 …حن يية ، شييعير ، كرسيين  ، جلبانيية : لعلييف الييدواب

 .ريبة من حرفة البوايكة وني ق

Forage Merchant 

 Forager من ينتجا الكأَل للرَّعي: ناِجا  

 Foreman ناظُر 

يؤجر نفسي  لنقيل المحصيول مين محيل الحصيد : رجاد 
 .إلا البيادر 

Form Ears 

Transfer 

 Forster وبير في الغابات واألحراج: ِحَراجي = َغابي 

 Frog collector .ها الق  الضفادع وبابع: ضفادعجي 

And Sealer 
مييين يضيييمن أصيييناف الفواكييي  مييين أصيييحابها : ضيييمران 

 .بمبلغ يتفق علي  ال رفان وقد يحدث  لك بمزايدة 
Fruit 

Entrepreneur  

 Fruit Merchant بابا أصناف الفاكهة: فاكهاني 

فييييييي صييييييهريج يجيييييير  حصييييييان أو : مييييييوزع المييييييازوت  
 .ت بواس ة السيارات ، مهنة جديدة نشأ

Fuel Oil Sealer 
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 .من يتجر بالفرو ويتقن ويا ت  ولصق  : فران 
السمور واأللما ونو األعلا ثمنيًا وننياك : ومن أنواع  

وقيال أحيدن  . بدمشق وان الفرو ضمن سوق الحرير 
: 

 قلت لفران فرى فؤادي      وزاد صدا و ال نجرا
 لما عشقت قيرا: قد فر نومي وقد صدري     فقال 

Furrier 

اليي ي يييأتي بالزبييل ميين وانييات الييدواب ويسييير : زبييال 
 .وران حمار  متبوترًا 

Garbage 

Collector 

 Gardener حدابقي

من يبيا الثيو  ، ينفيا الثيو  فيي السيعال وضييق : ثوا  
 .النفس وقرو  المعدة والريا  

Garlic Sealer 

 Garment Lining .بابا ب انة الثياب : ووا  

Sealer 
  Gendarme ير َدَركِ 

 Genealogist موتص في عل  األنساب:نسَّاب 

 Geographer َجْغَرافي

 geologist موتص في عل   بقات األرض: جيولوجي 

 .بابا السمن والزيت والمواد الغ ابية : سمان 
للويييالص مييين زنوتييي  و عمييي  إ ا : فابيييدة فيييي السيييمن 

صار كريها ، يضاف مقدار فنجان قهيوة مين المحليول 
لرابق لكلور الكلس القاصير لكيل كيليو غيرا  سيمن ميا ا

 الوفق الشديد ث  يراق علي  المان بعد ترك 

Ghee  Man 

 Girl Announcer ُمِ يَعة
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من يصارع أنل الجليد والقيوة ، كيان قيل مين : مصارع 
 .وللمصارعة ارن نواة ومحترفين . يتعا انا 

Gladiator  

 Glass Engraver َنقَّا  البلرورِ 

اج  من يعميل أوانيي الزجياج مين القنادييل والقنياني : زجَّ
 والق رميزات 

الكلس في تنور ( الجير)حيث يصهر رمل الزجاج ما 
 .ث  ينقل لتنور آور فيمسك بعض  بعضًا كالعجين 

Glass Maker 

 Glass Ware صانُا األْقَداِ  الزجاجية: َقدَّا  

Manufacturer 
 Glasswort Sealer .باع للنظافة بابا األشنان وكان ي: اشناني 

= Saltwort Sealer 

= Salicornia 

Sealer 
 Glover = Glove صانا أو بابُا القفازات: قفازي 

Maker 
 .صانا الغران: غريواتي 

الغران من جلد البقر المجياد  بوي  حتيا يي نب صيورة 
الجليد ويكييبس حتيا يصييفو مياؤ  ويعيياد ال يبو علييا مييا 

وتق ييييا بقييييدر الكييييف وتجفييييف ليييي  ييييي ب ويعيييياد الكييييبس 
وتبيييييياع للع ييييييارين اليييييي ين يبيعونيييييي  بييييييدورن  للنجييييييارين 

 .والصدفجية 

Glue Maker 

 Goatherd صاحُب الماعز: َمعَّاز 

 Gold Dealer .من يبيا ويتجر بال نب :  نبي 
 Golder ُمَ نِّب

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 122 

 .من يعمل في ال نب والفضة : صابغ 
الفرشيييايات  مييين أدواتييي  المكييياوي ، المنفيييار ، البوتقييية ،

المالعيق وظيروف : ويصنعون باإلضيافة إليا األسياور
الفناجين والكاسات والزنانير وأغمدة السيوف والوناجر 

. 

Goldsmith  

 Governess َحاِضَنة= ُمَربِّية = َأِميَنة = َقيَِّمة 

 Governor وال  = حاِك   

  Grafter .من ي ع  األشجار : م عر  
 Grafter النبات  م ع  أو ملقح: أبَّاُر 

 Grain Measurer الحبوب وغيرنا ( يقردر ويزن)ال ي يكيل : كيَّال 

  Grain Thrasher .من يدرس القمح أو الشعير أو الحبوب: درراس 
 Grammarian َوبير  في عل  الصرِف : َنحِوير 

( سييحارات)بييابا العنييب  حيييث يضييع  ضييمن : عنريياب 
 .صناديق وشبية بشكل جيد 

زيني ، أحمر ، أسيود ، دربليي ، : ناف العنب من أص
حلييييييواني ، بيتمييييييوني ،  برمقييييييي ،  أصييييييابا  زينييييييب ، 

 .قشملي  

Grape Merchant 

 Graphologist وبير  في عل  الشوصية: َشْوِصيَّاِتير 

 Grass Sealer .من يبيا الحشي  ، من فصة وغيرنا: حشرا  
 الييي ي يسيييو  أو يحييي  الحشيييابس التيييي تنميييو: سيييوا  

 .علا أ راف القنوات وتمنا سير مابها 
Grasslist   Man 
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مييين الفالحييية تويييتص بالنسيييان مؤقتييية ربيعيييية : معشيييبة 
وتقييييييو  المعشييييييبات بتوليييييييص النبييييييات ميييييين األعشيييييياب 

 .الضارة 

Grasslist Woman 

 Grave Digger .من يحفر القبور للموتا في المقابر : حفار القبور 
 Graver = Digger حفَّار= َنبَّا   

ا    Grease Merchant بابا زيوت التشحي : َشحَّ

  Greaser = Oiler عاِمل  مكلَّف  بتشحي  ارالتِ : ُمَشحِّ  

هور   Grill Room شاوي اللح  وُم يب الشح  : صَّ

Proprietor   Carter 

In Roast Meats 

Or Grease 

Smelter 
ون بييييابا األ عمييية المحفوظيييية والسريييكر والصيييياب: َبيييدَّال 

 .ونو ما تسمي  العامة بالبقال 
Grocer 

اسييييي  مييييين يويييييد  الدابييييية كيييييالفرس بيييييالتنظيف : سيييييابس 
 .والمسح والتأديب والغسل والعليق

Groom = Stable 

Man 

الييييي ي يقليييييب األرض الزراعيييييية لتبقيييييا رويييييوة : عيييييزراق 
الجييي ور ميييا ق يييا النباتيييات الضيييارة ( الشييير )لسيييريان 

 .والعلمية بواس ة المر 

Gruber = Hoer  

 Guard نا ور  

 = Guardian َوِصير 

Trustee 
 

 Guards Man َوِفير

 Guide َدِليل= رابد  
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 Gum collector .يلتق  ما ورج من صمغ الشجر : صماغ 
 Gun Correct ال ي يصلح البنادق: بنادقي 

 Gunner (ُ ْبِجي في تركيا والمغرب= )ِمْدَفعِجي = ِمْدَفِعي 

 Gymnast رياضي

الحرييير والصييوف صييانُا الويييو  واألزرار ميين : قَّيياد عَ 
 وبابعهاوالق ن 

Haberdasher 

 Hair Dresser مصفف َشعر النساِن : ُمَزيِّن 

في حمص نو ال ي يقو  بنسيج بييوت الشيعر : شعار 
 .للبدو من شعر الماعز

Hair Maker 

 Half Center قلب الَوَسِ  في ُكَرِة الَقَد : ْدرن 

صيييييانا جليييييود الدربكييييية واليييييدف وال بيييييل : صييييياغرجي 
ويصنعها الشرباتي إ ا . وكانت تصنا من جلود الويل

كانت من  ين ، والصيناديقي مين وشيب ، أميا ال يار 
فيصنا دابرت  القباقيبي ، أميا ال بيل فيصينا ( اإل ار)

 .دابرت  العلبي 

Hand drum Skin 

Maker 

ال   = Harness Maker (السروج)صانُا الرَِّحال : َرحَّ

Saddler 
 Hash Meat Griller .نو شوا اللح  المفرو  : كبابجي 

 
 Hatter صانا القالنس وبابعها: قالرس 

 Head Of State ربيُس الدولةِ 

 Head shape .بابا رؤوس الغن  الم بووة : رواس 

cooking Sealer 
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بييابا العكييل ، والعكييل ماتعصييب بيي  الييرأس : عكييالجي 
 .العكل عادة من شعر الماعز فوق الح ة ، وتصنا 

Headband Sealer 

 Hematologist وبير  في عل  الدَّ   :َدَمِويَّاِتي 

 Hemp Sealer .بابا القنرب : قناب 
 Henna Sealer .بابا الحنان ال ي يأتي من الحجاز : حناوي 
 .من حرف النسان : نقاشة 

يييي اب الشيييما ويييينق  علييييا األييييدي بواسييي ة قشييية ثيييي  
فوقها معجون الحنان تلف األيدي بقميا  حتيا يوضا 
 .الصبا  

Henna Tattoo 

Woman 

 = Hepatologist وبير  في علِ  الَكِبِد : َكِبِديَّاِتي 

Liverlogist 
مييييين حيييييرف الفالحييييية و ليييييك بقليييييا الحشييييياب  : نكيييييا  
 .الضارة 

Herb Dredger  

 Herbalist َعَقاقيري= َعشَّاب 

 High ُمَفوَُّض سَّاِمي

Commissioner 
 Highway Man الُ ريق العا ( عابر-سالك)قا َّا 

موتص في عل  النسج ، ونو قس  من عل  : أْنساجي 
 .التشريح يبحث في تكوين نسج األحيان 

Histologist 

 Historian ُمَؤرِّر  

 Honey Merchant بابا العسل

 Horse Bayer And .يشتري الويل ويحسنها ويبيعها : جنباظ 

Sealer  
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ميييييييييين يييييييييييروض الفييييييييييرس علييييييييييا مشييييييييييي         : رنييييييييييونجي  
الرنونيية  ونييي مشييية موصوصيية ت بييا عليهييا وييالف 

 .مشيتها الولقية 

Horse Dance 

walk Trainer  

 Horse Dealer تاجُر الويل 

 Horse Renter من يؤجر دواب  للركوب والحمل : ركاب = مكاري 
 مييييين يصييييينا ميييييا يليييييز  اليييييدواب مييييين رسيييييان: ن فجيييييي 

 .وسما ات وعقل وني تابعة لصنعة السروجي 
Horse Tools 

Maker 

 Horticulturist .صاحب البستان أو مستأجر  : بستاني 
 Hospital ُمَمرِّض  

Attendant = Male 

Nurse 
  Hotel Director . ويديرنا ( الفندق)من يستأجر اللوكند  : لوكندي 

 Hotel Lord صاحُب ُفْندق  : ُفْنُدقي 

مييين تنظييف بييييوت ارويييرين عنييد ال ليييب ونيييي : فاييية ل
 .تسمية ومهنة جديدة 

Houses service 

Woman  

 Humorist Writer كاتب  َفِك   : َنكرات 

يد : صيراد   Hunter ( ونو القناص)من حرفت  الصر

 Hydrologist موتصر في عل  المياِ  : نيدرولوجي 

 Hypnotizer ُمَنوِّ  مغنا يسي

لفظيية تركييية تعنييي بييابا : بييابا بوظيية  =ضرضييرمجي 
 .الحليب المحلا المجمد بالثلج 

Ice Cream Maker 

 Ice Seller بابُا الثلج: ثالرج 

ن الكتبِ   Illuminator ملوِّ
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 Importer َجاِلُب الَبَضاِبا: ُمْسَتْوِرد 

صييانُا األ ييواف ونييي قُييَرب  ُيييْنَفُو فيهييا وُيَشييدَّ :  ييوَّاف 
 يبِة س ح فوق المان ُ بعضها إلا بعض كه

Inflatable 

Mattress 

Manufacturer = 

Rafts 

Manufacturer 
 Ink Merchant الِمَدادِ ( الحبر)بابُا : مداِدي = مدَّاد = حبرار 

 Inside Left في كرِة القد ِ ( أو الداوُل األيسر)مساعُد أيسُر 

 Inside Right في كرِة القد ِ ( أو الدَّاِوُل األْيَمن)مساعد أْيَمُن 

 Inspector ُمَفتِّ 

 Instructor َقاضي التَّحقيق = ُمسَتنِ ق 

 Insurer مكلَّف  بالتأمين: ُمؤمِّْن 

 = Interpreter .من يترج  في اللغات : ُمَتْرِج  = َتْرُجَمان 

Translator 
 Inventor موترع

 Investor ُمْسَتْثِمر

 Iron Monger بابا آالت حديديرة بالية: َحَدابدي 

اسييي  كيييان ي ليييق قيييديمَاَ  عليييا مييين يقيييو   بكيييي :كيييورى 
وارن ي لييق علييا .ال ييرابي  بواسيي ة قوالييب النحيياس 

 من يقو  بكي الثياب

Ironinger 

 Ivory Engraver َنقرا  العاجِ 

 Ivory Merchant بابا العاج: عواج 

ان   Jailer = Goaler سجَّ
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  Jam Maker صانُا الُمَربَّيات: ُمَربِّياتي 

 Jar Maker صانا الِجرار: جرَّاُر 

 .من يضحك الناس  بأفعال  وأقوال  ومزاح : مهرج
امنعييييوا النيييياس : وكتييييب علييييي رضييييي اهلل عنيييي  لعماليييي  

 .المزا  ف ن  ي نب بالمرونة ويوغر الصدر 

Jester = Buffoon 

كالياقوت والالزورد  صانا أو بابا الجوانر: َجوَنري  
 .والماس 

Jeweler 

ا للمجونرات   Jewels Settler ُمَرصَّ

 Jockey َويَّال

 Journalist صحفي= َصَحافي 

 Jugglery Man .من يأتي بأنواع الوزعبالت والشعو ة : مزعبر 
نو منقيوع الزبييب بعيد نرسي  ] بابا الجالب : جلبجي 

ضافة المان والثلج إلي    [ .وا 
Julep Sealer  

 Jurist . اس بالعدل ال ي يحك  بين الن: قاضي 
 Jury Consult ُمْفِتي

 Khan Owner .القي  علا الوان : واناتي 
 Kid Sealer .من يبيا الجدايا في أوابل الربيا : جدا 

  Kilner .من يوبز الوبز في التنور ويبيع  : تنوري 
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 .بابا الكشك : كشاك 
يغميير البرغييل فييي مييان حييار حتييا يتشييرب  ثيي  : الكشييك 

 يومًا ليتومر  21ي  اللبن والحليب ويترك يوضا عل
ثييي  يجفيييف وي حييين ، والكشيييك يؤكيييل ب ضيييافة الجيييوز  

والفالحييييييون . والبصييييييل والبقييييييدونس والزيتييييييون والزيييييييت 
 . يدورون  

قييال القاسييمي فييي مييد  الكشييك للصييدر األعظيي  جييواد 
 :باشا 

  الكشك أعلا غ ان ال نظير ل 
لصييحة الجسيي  واالوصيياب      

 للبدن
 ر نظير ونو مشتملوكيف ال ن

علا الغ ابين من ُبير  ومين      
 لبين

Kishk Sealer 

 Knafa Maker .صانا الكنافة : كنيفاتي 
ان   Kneader .يعجن العجين ث  يقو  المقرص بقرص  : َعجَّ
لييو  نييو ميين يصييلح مييا تييتل  ميين : محييد = مشَّييح  =مجر

 .سكاكين وأمواس ومقصات بواس ة جلو 
Knife Grinder = 

Knife Sharpener 

 Knitter (Woman) سيِّدة تسرد أو تزُرد النسيج: سرَّادة = َزرَّادة 

 Laboratory مساعد في موبر: موبري 

Assistant 

 Laborer عامل= َفاَعَل 

  Lamp Light Man .من يشعل القناديل بزيت الزيتون : شعال 
 Lamp Maker صانُا الَمَصاِبيح: َمَصاِبيحي
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 Lancer الضارُب بالرُّْمح: ا  َرمَّ 

من يقيو  بزراعية األرض وويدمتها مقابيل نسيبة : زرَّاع 
 .من المحصول

Land Agriculturer 

ميين يمسييح األرض بواسيي ة القييياس وفييي قييرى : ِمسَّييا 
دمشيييق القصيييبة ونيييي عبيييارة عييين سيييبعة أ رع والفيييدان 

قصييييبة  881قصييييبة والقيييييرا   91قصييييبة والمييييد  281
 قصبة  31والمد 

Land Surveyor 

صيييييييييانُا الَسيييييييييُرج والقنادييييييييييل : َفَواِنيسيييييييييي =  َقَنييييييييياِدِيلي 
 والفوانيس 

Lantern Maker 

مييين ييييوقظ النييياس لتنيياول السيييحور فيييي شيييهر : مسييحر 
 .رمضان 

Last Lighter In 

Ramadan  

 Lawyer أبوكات= محامي 

ونيييو مييين ييييدررك الشيييجر حييييث يضيييا علبييية : ميييدررك  
غصيين ويسييقها أسييبوعيًا  ق عيية وشييب فيهييا تييراب علييا

في الصيف مرتين إلا أن يويرج لهيا جي ور فيي فصيل 
 .الشتان ث  يبيعها أو يزرعها في مكان آور

Layerer  

 Lead Merchant بابا الرصاص: َرصَّاص 

 Leather’s تاجُر األدي  ونو الجلد المدبوُغ : أدَّا  

Merchant  
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هيييار بيييابا دود العليييق الييي ي يأو ونييي  مييين األن: علقيييي 
 .ويستعمل الستوراج الد  الزابد 

للعلييييق فابييييدة فييييي شييييفان : قييييال كاتييييب كنييييوز الصييييحة  
االلتهابييييات الموضييييعية وأجييييود العلييييق مييييا يوجييييد علييييا 

 .ظهر  و و  صفر ووضر 
نغسل المكان بالمان الفاتر والصابون : وكيفية وضع  

ثيي  يوضييا العلييق ومتييا عييض يتييرك ليسييق  ميين نفسيي  
ال يوضا علي  ملح أو ن  ( . م حون ال)شوق وا 

Leech Sealer  

 Left Wing جنا  أيسر

ونييي وييض اللييبن الرابييب واسييتوراج : وضيياض اللييبن 
 .الزبدة من  ث  غليها الستوراج السمن 

Lepen Jerker 

 = Lexicographer ِلْسِنير = َمَعاِجِمير : ُلَغِوير 

Linguist 
 Licorice Reaper .السوس  ( عرق)ال ي يورج  شر : عرقسوسي 

بييييابا شييييراب منقييييوع السييييوس أيييييا  الصيييييف ، : سييييوراس
ومعلييي  نييي   الصييينعة يجليييس فيييي دكانييي  وفيييي  الكراسيييي 
يجلييييييس عليهييييييا ميييييين أراد الشييييييرب وبعضييييييه  يضييييييعون 

 .السوس في القرب ويبيعون  في األسواق 

Licorice Syrup 

Sealer 

 Life Saver السبا  المانر المنق  للغرقا: عوَّا  

لفنييار ميين وييا  أو ورق ب ييول ثلثييي صييانا ا: فنيياراتي 
 راع وباسييييتدارة نصييييف  راع ي بييييق وينشيييير ، و رفيييي  
السفلي مسدود بنحاس أو جليد لوضيا الشيمعة وب رفي  

 .العلوي عالقة لحمل  وقد كسدت الحرفة ارن 

Light Box Maker 

 = Lime Burner الكلس( الجير)صانا : كالس 

Limer 
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 Lime Merchant الكلس( الجير)َبابُا 

 Linen Draper بابُا أو صانا  المالبس الداولية : بياضاتي 

 
 Lines Man (في ُكرة القد )َحَكُ  التماس 

 Literator أديب  

ان   Load  Stocker َمن يشحُن البضاباُ : َشحَّ

المفيييياتيح ( الغيييياالت)ميييين يصيييينا : قفيالتييييي= غيييياالتي 
المسيييييماة بالسيييييواق  واألقفيييييال ويكيييييون مسيييييتعدًا بدكانييييي  

 .بالشواكي  والمبارد والرزز والدقورة 

Locksmith 

نيييو مييين يصييينا آلييية النيييول ومنهيييا وشيييبتان : نيييويالتي 
ووشييبة ألعالنييا ( الفييرزين) راعييًا تسييميان  2.2ب ييول 

 ( .العارضة)

Loom Maker 

من يجما الوشب وج وع األشيجار ويق عهيا : ح راب 
 .إلا ق ا صغيرة 

Lumberer = 

Lumber Man 

 Lute Player يضرب علا العود ( يعزف)ن م: عوَّاد 
ميييين يعمييييل فييييي ال ييييين ، ونييييي ميييين الحييييرف :  يييييان 

ويسييييما . المهميييية ولهييييا معلمييييون  ومجارفتييييية وفعراليييية 
 .ارن المليس 

Luter  With Clay 
Or cement 

 = Magician راق  = ساحر  

Necromancer 
 = Maker Up َ الَُّن المساحيِق علا الوْج ِ : َمَساِحيِقير 

Make Up Man 
 = Manager ُمِدير

Director 
 = Mandatory مندوب

Solicitor 
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 Manservant .ال ي يتعا ا قضان حوابج الناس: ودا  
 Manufacturer صاحُب َمْصَنا: َمْصَنِعي 

من يعقد السيكر ويعميل بي  أنيواع الحليوى مين : سكري 
المعاقييييييد والمعييييياجن كيييييالملبس ومربيييييا الكبرييييياد وراحييييية 

 .لقو  الح

Marmalade And 

Jam Maker 

ُا األوشابِ   = Marqueteur ُمَرصِّ

Inlayer 
واجِ : مْأُ ون   Marriage ُمَوثُِّق عقوِد الزَّ

Contracts Notary 
 Masseur َدالَّك

 Mat Maker .من يصنا الحصر : حصري 
  Match Maker صانُا الثقاب : ِثقابي 

 Match Sealer .بابا الكبريت وصانع  : كباريتي 
 Mayor (المحافظ)َشْيُو الَبَلِد 

ميين يشييوي اللحيي  فييي الييدكاكين ويبيعهييا : شييوان اللحيي  
ومييين أدواتييي   اولييية وأوانيييي وكيييؤوس للشيييرب وكراسيييي 
للجلوس وسكاكين وأسيار ما موقد مليئ بيالفح  المتقيد 

. 

Meat Griller 

 = Mechanic Man ميكانيكي

Mechanist 
 Mechanical مهندس ميكانيكي

Engineer 

  Mendicant .من يستع ي الناس بدون ب ل العمل : شحاد 
[ وا  ا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها.]معروف : تاجر 

 (92سورة الجمعة )
Merchant = 

Trades Man 
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 Metal Engraver نقرا  المعادن

 = Meteorologist وبير بعل  الظوانر الجوية: جوياتي 

Merologist 

 Microbiologist وبير  في عل  الميكروبات: كروباتي مي

اميييرأة لهييا معرفييية ومهييارة فيييي  : داييية = ُمَولِّيييدة = قابليية 
التولييد والويالص ونيي التيي تقيو  بعمليية تولييد النسيان 

 بناَنَ  علا شهادة اوتصاص من وزارة الصحة

Midwife 

 = Military Man َعْسَكري

Soldier 
القشيييي ة التيييييي تسييييتورج مييييين ( القشيييييدة)بييييابا : قشييييا  
 .وتغ  بأصناف النشان والرز الناع  . الحليب 

Milk Cream 

Sealer 

 Mill Owner صاحب م حنة : واحيني 

ان  نو من يستأجر ال واحين ألجل  حن القمح :  حَّ
 ووالف  

Miller   

 Mimist موتص في عل  وفن الموميان : موميابي 

 = Miner في عل  المعاِدن  موتصٌّ : َمْعِدنيَّاِتي = ُمَعدِّن

Mineralogist 
 Minister َوزير

األ ييييير ( البراوييييييز)، ومركيييييب بيييييابُا المَراَييييييا: َمَراَيييييياِتي 
 .الوشبية المدنونة لها

Mirrors Dealer  

 Model Designer األشكال( الموديالت)ُمَصمِّ  

 Model Exhibitor عاَرُض أزيان  

سيول صيلا اهلل عليي  من يتلو قصية موليد الر : موالدي 
نشادًا ول  فرقة تعاون    .وسل  شعرًا وا 

Mohamed Birth 

Story Recitaler 
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 Money Changer من يبدل العملة بأورى: صيرفي = َصرَّاف 

 Monitor  الب يعين لمساعدة المدرس: َعِريف 

من يربي وييرقص القيرد أو اليدب ونيو : َقرَّاد= جعيدي 
 .ور من القب  المعروفين بالن

Monkey or Bear 

Dancer 

 Moralist وبير في عل  األوالق: أوالقير 

 Mortar Sealer .بابا الهواوين : نواويني 
  Mosaic Maker ُفسْيِفَسابير 

الشيييييكوى ( العروضيييييات )مييييين يكتيييييب : عرضيييييحالجي 
 .ألوليان األمور ، ويجلسون قرب دوابر الحكومة 

Motion Writer 

 Mud wall Tamper .الحاب  المبنا من التراب يصنا الدك أي : دكاك 
 Muezzin .من يؤ ن في المساجد : مؤ ن 

 = Muffler Sealer .من يبيا الشال : شاالتي 

Shawl Sealer 
 = Mule Driver صاحُب الِبَغالِ : َبغراُل 

Muleteer 
 Mull Stone صانُا الرََّحا: ُمْرِحي 

Maker =Grind 

Stone-Maker 
 = Museumologist وبير  في علِ  المتاحفِ = ي َمْتَحفِ 

Museum Graphor 
 Mushroom موتصٌّ في الف ريَّات أو عل  الف رِ : ُفْ ريَّاتي 

 Musician موسيقار

 Musk Sealer .بابا المسك : مسكي 
وبيييير فيميييا ييييروى للعبيييرة مييين : مثيوليييوجي = اسييي وري

 أوبار األولين
Mythologist 
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 = Nail Dealer انُا أو بابُا المساميرِ ص: َمَساِميِرير 

Nail Smith 
 Naphta Dealer بابا النف :  نَّفَّاُ  

 Naturalist عال  بالم نب ال بيعي

ار  Navigator بحَّ

 Needle’s بابُا أو صانا اإِلَبر: أبرار= ِإَبِرير 

Merchant = 

Needle’s Maker 
 Negotiator ُمَفاِوض

 Nephrologist ل  الكلا موتص في ع: كلوياتي 

 Net Hunter شَّبَّاك

 
 Neuro Surgeon جرا  األعصاب

 Neurologist وبير في عل  األعصاب: أعصابياتي 

ميين يبيييا السييلا المنوعيية واألمتعيية الجديييدة : م ربييازي 
وفييييييييي  ( سييييييييوق األروا )والقديميييييييية ومركييييييييزن  بدمشييييييييق 

ى أصحاب الثروة من ن   الحرفة وأكثيرن  عيديمو التقيو 
شبت نار وأو ت جميا حوانيته  والسيوق  1318وفي 

 .الثانية 

New And Old 

Goods Sealer 

اف  ييحف أو ( الجرابييد)ميين يصيينا: جرابييدي= صييحر الصُّ
 يشتغل ببيعها 

News Paper 

Agent = News 

Paper Man 
 = Night Guardian حارس الليل:  ابف  

Night Watch Man 
 Notary ُمَوثِّق  

 Notary Public .ال ي يوثق العقود الموتلفة : ل كاتب بالعد
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  Nurse وني التي ترضا أ فال من ال يدر لبنها : مرضعة 
 Observer ُماَلِحظ  

 Oceanographist وبير في عل  البحار: وضامي 

 Oculist  بيُب عيونِ 

ال بيحييية ( عفييي )بيييابا إسييقا  : سيييواتيري = إسييقا ي 
اب كالكِ   َر  والكبد والقواب  وني ما يرمي ب  القصر

Offal Merchant 

 Oil Man بابُا الزيت وعاصر : زيَّات 

 Old Clothes بابا الثياب القديمة: ثواب 

Seller 
 Old Furniture من متاع البيِت وأثاث  ( القدي )بابا الَسَق  : سَّق ي 

Dealer 
 Olla Maker = Jar صانا الشربات الفوارية التي تحفظ المان: شرباتي 

Maker 
 Ontologist موتص في عل  الكابنات: كابناتي 

ال من يكحل العيون المريضة والمهنة مين أقسيا  :  َكحَّ
ال يييب وقييييد قييييل وجييييودن  بعيييد ظهييييور ال ييييب الحييييديث 

 المعتمد علا النظافة 

Ophthalmologist 

 Optician َبَصِريراتي

 Orator = Speaker َوِ يب

 Orientalist ُمْسَتْشِرق

 Ornithologist موتصٌّ في عل  ال ير: ْيريَّاتي  َ 

 Osteologist وبير  في الِعَظا ِ 

 Otologist موتصر في عل  أمراض األ ن: ُأ نياتي 

   Oven Flamer .من يوقد النار في األفران : وقاد 
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 Oyster Nurturer ًمَربِّي الَمَحار: َمَحاِرير 

 
 Packer .حز  والرب  من يتعا ا شد األحمال بال: حزرا  

صييانا السييرايج ونييي أوعييية كبيييرة منسييوجة : سييرايجي 
مييييين حشيييييي  عيييييريض كيييييالووص الييييي ي تصييييينا منييييي  

 .القفص ، يوضا في  التراب والقمامات 

Packsaddle 

Maker 

 Packsaddle َبْرَدعير 

Maker 
 Painter مرا = َدِنان  

 Paleologist وبير  في اللغاِت القديمةِ 

وبيييييير فيييييي علييييي  اإلحاثييييية أو  :ريييييياتي حف= إَحييييياثي 
 األحافير أو المتحجررات النباتية والحيوانية

Paleontologist 

كيييان ي ليييق نييي ا االسييي  عليييا مجليييد الكتيييب وقيييد : َورَّاق
 .المغلفات والورق ( الظروف)ي لق علا بابا 

Paper 

Manufacturer 

ِ ي   Parachutist ُجندري ينِزُل بالمظلَّة أو المْهبَ ة: ِمظلَّ

  Parasite .ال ي يتتبا الوالب  بال دعوة :  فيلي 
 Parasitologist وبير  في علِ  ال فيليَّات: ُ فيِليَّاتي 

مسيييييييييتورج الع ييييييييير مييييييييين اليييييييييورد والعنبييييييييير  : ع يييييييييري 
وبعيد وصيول ع ير الالونيدة . الكركية( اإلنبيق)بواس ة

وغيرنييييا ميييين الع ييييور ميييين الييييبالد األجنبييييية أصييييبحت 
 . الصنعة كاسدة 

Parfumer 

 Parlemantery نابُب برلمان: ِنيابير 

 Pastry Maker .صانا الف ابر: ف ابري 
 Patten Belt Sealer .من يبيا السيورة المعدة للقباقيب الوشبية: سيوري 
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 Paver ال رقَ ( يرصف)َمن ُيَبلِّ  : ُمَبلِّ  

 Pearl Dealer بابُا اللؤلؤ: رل 

 = Peddler بابا متجول: ُسوِقير 

Itinerant = Pack 

Man 
   Pediatrician  بيب أ فال

  Pedologist .موتصٌّ في  عل  ال فولة : ُ فوليَّاتي 

كانييييييييت ت ليييييييق علييييييييا بيييييييابا الحشيييييييياب  : صييييييييدالني 
والزنيييورات والبييي ورات أميييا ارن فهيييي ت ليييق عليييا بيييابا 

 .األدوية ال بية البشرية 

Pharmacologist 

 = Philatelist جامُا ال وابا البريدية

Stamp Collector 
 Philosopher َفْيَلسوف

لفظيييية )ميييين يأويييي  الصييييور بيليييي  فوتوغرافييييية : مصييييور 
ويظهير الصيور وي بعهيا ( يونانية تعني الرس  بالضيون

. 

Photographer 

 Physical Doctor  بيب فيزيابي

ميييين ي بييييب المرضييييا ويييييداويه  ويجييييب أن :  بيييييب  
المعتييرف بهييا  يكييون متورجييًا ميين إحييدى كليييات ال ييب

وقييد أصييبحت بييالد الشييا  مملييونة باأل بييان وميين كافيية 
 :وقيل  في  بيب . النحل 

لنييييا  بيييييب ميييين النصييييارى     أمسييييا ليييي  فييييي العييييالج 
 صيت

 لكن رأينا  ضد عيسا      في اك يحييا و  ا يميت

Physician , MD 
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 Physiologist وبير في عل  وظابف األعضان: فسيولوجي 

 Pianist انوضارب  علا البي

 Pickled Sealer .ونو صانا المولل : مولالتي 
 Picture Seller بابا الصور

مييين يتعهيييد بمشيييال الركيييب الحجيييازي ، فيييالغني : مقيييور  
يستأجر توتًا والمتوس  محيارة والفقيير شيبرية أو جمياًل 

. 

Pilgrim Travel 

contractor  

 Pin Maker صانُا أو بابا الدبابيس: َدَبابيِسير 

صييانا الغليييون اليي ي يسييتعمل لتييدوين التبييغ : غالينييي 
وكيييان  يرصييييا بالصييييدف والنقييييو  ، وأنييييل دمشييييق ال 

 .يعتنون ب  

Pipe Maker 

 Pipe Water من يبيا التنباك ونو أقل ضررًا من التتن : تنبكجي 

Tobacco Sealer 
. صيييانا البيييرابي  ونييي جيييزن مييين األركيلييية : برابيشييي 

وصيينعت  أن يلييف . النبييريج والبييربي  فييي حمييص نييو 
شييري  رفيييا ميين حديييد علييا قالييب كالقصييبة مسييتو ميين 
وشييب ويلصييق علييي  جلييد رقيييق بالسييراس ب حكييا  جيييد 
ثيي  يلييف فييوق الجلييد شييري  أصييفر ويجعييل  وليي  علييا 
حسييييب رغبيييية المشييييتري ويجعييييل فييييي أحييييد  رفييييي  ميييين 

وفيييي ال يييرف اروييير مثلييي  إال أن رأسيييها ( بيييز)وشيييب 
 .األركيلة  رفيا لوضع  في قس  قالب

Pipe Water Tube 

Maker 

الشيعبة   الزجاجية : صانا األراكيل وأقسامها: أراكيلي 
 .، الجوزة ، والنبريج 

PipeWater Maker 
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الجيييييييص أو )بيييييييابا الِجيييييييبرس : جصييييييياص = جباسيييييييي 
ق يييييا األحجيييييار :  والجيييييبس ينيييييتج مييييين (. الجبصيييييين 

 الجصية وحرقها وتبيضها ث   حنها

Plasterer 

 Plate Glazer ُمَصفُِّح المعدِن : ُمَ رِّق 

 Platform Scale .َمن حرفتُ  الَوْزن بالقبان: قباني

Man 

 Plough Man .من يحرث األرض : حرراث 
 Pluck Roaster .من يشوي المعاليق : معاليقي 

 Plumassier صانا وبابا ري  الزينة: ريَّا  

وأدواتييي   التنيييكصيييانا األدوات المنزليَّييية مييين : سَّيييْمَكِري 
 .قصدير وكاوي 

Plumber 

 Pneumatologist .موتص في أمراض الربة: ربوياتي 

مييييين يحتيييييرف بواسييييي ة أدبييييي  فيميييييد  األميييييران : شييييياعر
 .واألغنيان 

Poet 

 Points Man المسؤول عن تحويل و و  السكة الحديد: محورل 

 Police Man شر ي

 Pomologist وبير في عل  زراعة الفاكهة: فاكهي 

يرس  ميين يصييلح مييا انكسير ميين الصيييني والمييالقي : مور
والبللور حيث يثقب اإلنان من أحد  رفي  بمثقب حديد 
ويدول فيي  مسيمارًا مين نحياس بعيد أن يلحي  الق عتيين 

 .بمادة الصقة

Porcelain And 

Class Adhesiver  

 = Porter = Carrier يتعا ا تحميل البضابا من: َعتَّال = َحمَّال 

Bearer 
 Post Man ُموزِّع أو ساعي البريد
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اق   = Pounder (السحق نو تحويل الصلب إلا ناع :)سحَّ

Crusher Man 

اسييي  مييين يسيييكب النحييياس واأللمنييييو  بقواليييب : سيييكاب 
 .كاألجراس والهاون وغيرنا

Pourer 

  Powder Maker صانا البارود: بارودير  

القيرآن  ربيس ال اكرين في التهليلة ولمين يقيرأ: تهللجي 
 .علا نفس الميت بترتيبات معينة 

Praise Man = 

glorify Man  

  Praiser = Laud من يسترزق الناس بمدحه  بأشعار  وأقوال  : مدا  
 Preacher واعظ  

 Preparer مِعدٌّ = مهييٌّ 

نيييو العيييال  بيييالفرابض وميييا يتبعييي  مييين تقيييدير  : فرضيييي 
 وتقسي  السها  

Prescript  Man 

 President Of The لجمهوريَّةِ ربيُس ا

Republic 
صيييياحب المعصييييرة أو مسييييتأجرنا ومنهييييا : معصييييراني 

 ( . …معاصر الزيتون ، السمس  ، الدبس )
Press Owner 

 Priest َراِنب

نو من ي با الكتب والمجالت : َمْ َبْعي = م بعجي 
وقييد ت ييورت نيي   . والجرابييد والييدفاتر والفييواتير وغيرنييا 

 . المهنة كثيرا

Printer 

 Procurator من يقو  بالعمل بمها  موكل : وكيل  

 Productor ُمْنِتج  

 Professor أستا 

 Programmer ُمَبْرِمج
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 Prompter (في التمثيل)م َلقِّن 

 = Psychoanalyst وبير في التحليل النفسير : َنْفساني 

Psychologist 

 Public Bathroom .تغسل الرؤوس :أس ة الحما  

Governess 
 Publican صاحب حانة أو ماوور

مييين يصييينا الشيييواريو مييين النعيييل والجليييد ، : شيييواريوي 
ويسيييييما فيييييي مصييييير . والشيييييارور أويييييف مييييين الحييييي ان 

 .الشبشب 

Pump  Maker 

 Pump Assistant عامل في مح ة وقود

اِتي  ات: ِمَضوَّ  Pumps Maker صانُا الِمَضوَّ

ار   Quarrier = Quarry المْحَجر أو الَمْقَلاِ  َقالُا الِحَجارة ِمنَ : َحجَّ

Man 
مييين يعلييي  النييياس القيييرآن بالتجوييييد محتسيييبًا أو : مقييير  

بأجرة أما فيي حيرف الشياميين فهيو مين يقيرأ القيرآن فيي 
 ( .كالمشايو العميان)المناسبات بأجرة  

Quran Teacher  

  Racket Maker صانا مضارب الكرة: مضاربي 
 

 Radiologist ي عل  األشعةوبير ف: إشعاعاتي 

 Radish Sealer .بابا الفجل : فجال 
مييين يحتيييرف لقييي  الويييرق فيغسيييلها ويوي هيييا : ورقيييي 

 .أكياسًا أو غير  لك
Rag Collector = 

Tatter Collector 

 Ram Merchant الكبَّا ( المنجنيق)َصاِحُب : َكبَّا  

 Reader َقار 

اد   = Reaper .من يحصد القمح والشعير : حصر

Harvester 
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 = Rector ربيُس الجامعةِ 

Chancellor 
 Reed Blower .من يسترزق بالتزمير بالقصب : زمار 

ميييين يسييييتأجر البسيييياتين واألراضييييي المعييييدة : مسييييتأجر 
للحيييرث وال يييواحين والحماميييات ونيييي نيييوع مييين التجيييارة 

 .تحتمل الربح أو الوسارة 

Renter  

 Representative نابب  

 Restaurant Owner ع   صاحُب م 

 Rhetorician موتص في عل  البالغة:بالغياتي 

 Rheumatologist وبير  أمراض المَفاِصل: ِرْثييَّاتي 

 Ribbon Dealer بابا األْوِشَحة: ِوشاحي 
 

 Rice Merchant بابُا الرزِّ : رزَّاز 

 Riding Master ُمَعلُِّ  الُفُروِسيَّة

 Right Wing جنا  أيمن

 River Laborer األنهر وشاقهاحافر : أكَّار 

 Riveter َمن ُيَفْلِ ُح رأَس الِمْسَمار ونحو : َداِسر  = ُمَبْرِش   

 Roofer َبنَّاُن ُسُ و    :ُمَسقِّف 

ميين يفتييل ويييو  الحرييير أو الق يين أو الصييوف : فتييال 
 علا بعضها 

Rope Maker 

 Rosary Sealer .من يحترف بيا المسابح : مسابحجي 
 Rose And .من يبيا عروق الورد والزنور : زنوراتي 

Flowers Sealer 
اث= َنقَّاب      Rummager بحر

Searcher 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 189 

 Runner َعدَّان

ميين يق ييا نبييات األسييل اليي ي ينبييت فييي مييروج : أسييلي 
 .دمشق ونو ق  الحصر 

Rush Cuter 

مييين حيييرف الفالحييية وتويييتص بالنسيييان ونيييي : محميييرة 
قيييييو  النسيييييان بيييييدنن أصيييييول الكيييييرو  موقتييييية ، حييييييث ت

بييالحمر ضييد دود يوييرج ميين أصييل العييراب  ، والحميير 
 .أحسن  ما كان حجرًا صلدًا يؤتا ب  من صيدا 

Russet Painter  

 صانُا الَقَباِقيب: َقَباِقيبير 
وكانت القباقيب تصنا من وشيب الصفصياف والجيوز 

. ب يول نصيف  راع ( شيبراوي)، والمرغوب في  سابقًا 
للقباقيييب سييوق فييي حمييص وحمييا  ولكنهييا ليسييت  وكييان

وقيييد زاليييت صيييناعة القباقييييب . رابجييية كميييا فيييي دمشيييق 
 .الوشبية ارن 

Sabot Maker 

) صييانُا السُّيييروج     : جليالتييي = سييروجي = سَّييرَّاج 
 وبابعها( َرحل الدَّابة

Saddler = 

Harness Maker 

 
: مييييين ي يييييبو فيييييي السيييييوق أنيييييواع الحلييييييب : مهلبجيييييي 

أنفحييي  الجيييدي وعليييا + حلييييب ميييا سيييكر : يييية المحال
 . وجهها الجوز 
 .الرز بحليب 

 . حليب وسكر ورز ناع  : المهلبية 
 .حليب وسكر ونشان : األلماسية 
 .حليب ونشان وق ر : الهيل ية 

Salep Cooker 

 = Salt Merchant بابُا الِمْلح: َمالَّ  

Salter 
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  Sand Carrier .ناقل الرمال وبابعها : مرملي 
ونيييي نعيييل أحمييير مييين ) صيييانا الصيييرامي : صيييرماتي 
 (دون كعب 

Sandal Maker  

 Sausages Maker .صانا النقانق : نقانقي 
ونييييييو ميييييين ينشييييييير أنييييييواع الوشييييييب كيييييييالجوز : نشييييييار 

والصفصاف ويشتغل أصيحاب المهنية عنيد الحواصيلية 
. 

Sawyer 

االستجدان يحفظ محترفونا ( الشحادة )نوع من : قوال 
 .دابح واألشعار ويندر في دمشق من يحترفها الم

Saying Beggar  

 Scavenger َجاِمُا الُقَماَمةْ 

 Scientist َعاِل 

من يحترف أوي  العقيارب مين أماكنهيا وييري : عقاربي 
 .الناس عليها بعد التولص من ابرنا السامة 

Scorpion Owner 

 Scout كشَّاف: جوَّال 

 Script Writer ل الق عة التمثيلية وغيرناكاتب نيك: سِّيَناْريوتي 

 Scrivener َكاِتب عمومي

ييييات  ميييين ينحييييت أنييييواع الحجييييارة حسييييب : َنقَّييييا  = نحَّ
 .المرغوب ولها سوق النحاسين بدمشق 

Sculptor = 

Engraver 

ابا: نشَّاد   Search (That One من ينشد الشين الضر

Who Fetches Lost 

Objects) 

 Secretary General تير  عا ر سكر  –أميُن عا ر 

 Seeds Man بابا البزور: َبزَّاُر 
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لمن يرفا صوت  بالندان عن األشيان المفقودة : منادي 
وغيرنيييييا عنيييييد الضيييييياع أو عنيييييد الحكومييييية أو الدعايييييية 

 .للمحالت 

Seeker  

 Seismologist موتص في عل  الزالزل: زالزلي 

 Seller بابا

 = Sender باعث  : ُمْرِسل  

Forwarding 

Agent 
يحرس األسيواق لييال وينيا  بالنهيار ، ميا كيل : حارس 

 .منه  صفارة اسمها ددك 
Sentry = Sentinel 

= Guard   

 Serologist موتص في عل  األمصال: أمصالير 

 Servant َواِدَمة

ميييين يوييييد  الحمامييييات يأويييي  المناشييييف ويع ييييي : تبييييا 
 الفو ة والنورة 

Service Boy in 

Public Bathroom 

 Sesame Rusk صانا البرازق: برازقي 

Maker 
 Sesame Seller بابُا السِّمس : سَّمَّسمي 

 Sewer Man القواديس ( الميازيب)صانا : َمَياِزيبير  =َقَواِديِسير 

مسيييييياعد للكييييييانن فييييييي قييييييداس ونييييييي وظيفيييييية :قنييييييدلفت 
 كهنوتية 

Sexton = Acolyte 
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مصينوعة مين جليد  نيو مين يالعيب صيوراً : كراكوزاتي 
. أو كرتيييييون عليييييا صيييييفة اإلنسيييييان فيييييي وييييييال الظييييييل

وصييياحبها يشيييتغل فيييي المقييياني ، ينصيييب  سيييتارة مييين 
قمييييا  وبأسييييفلها وشييييبة بعرضييييها وميييين ولفهييييا سييييراج 

 .ويقف ولف الستارة ويأتي لكل منها بكال  واص 

Shadow  

Phantasm Player 

مييين يتجييير ببييييا الغييين  ومييينه  مييين يييي نب إليييا : غنيييا  
والعيييراق لييييأتي بيييالغن  أو يكيييون لييي  شيييركان فيييي  تركييييا

. الييبالد الميي كورة وميينه  ميين ليي  غيين  يعلييف فييي الشييا  
والتجييييارة . ولحيييي  الغيييين  العييييواس أ يييييب ميييين غيييين  نجييييد

 .باألغنا  تكون في سوق الغن  

Sheep Dealer 

 Sheep Leather .من يصنا جلد الغن  فران : فرواتي 

Furrier  
 Shell Sealer بابا الصدف: صدفجي 

في اللغية كيل مين رعيي أمير قيو  وحفظهي  أميا : راعي 
 .راعي األغنا  فهو مرادنا 

Shepherd 

ال ي يمسح وي لي أصناف النعيال واألح يية : بويجي 
 بالبوية والزيوت 

Shoeblack 

 Shoes Corrector مصلح األح ية :إسكافي 

 Shoes Maker صانا الِوفاف و األح ية: ح ران = كندرجي 

 Shooter رامي الكرة: َق َّاف 

(Football) 
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صيياحب  يحمييل صييندوقًا فييي  ثقييوب : عجاببييك عجابييب 
عليييييا حجييييي  العيييييين مركيييييب عليهيييييا عدسيييييات للتكبييييييير 
وب رفيييييي الصيييييندوق لولبيييييان ملصيييييوقان فيهميييييا صيييييور 
مشيييييكلة ، يهيييييرع إليييييي  األ فيييييال والعامييييية فييييي  ا انقلبيييييت 
الصيييور مييين لوليييب إليييا آوييير انتهيييت الفرجييية وأسيييدلت 

وقيييد انيييدثرت نييي   المهنييية بعيييد .قمشييية عليييا الثقيييوب األ
 .ظهور السينما والتلفزيون 

Show Box 

مييين يصييينا آلييية المكيييوك ونيييو مييين وشيييب : مكييياويكي 
 راع مصييفح ميين  رفييي  بالنحيياس مثقييوب  3/1ب ييول 

فيي وسيي   بمسييت يل ، يركييب فييي  ماسييورة جديييدة ونييو 
 .من ضرورات الحايك 

Shuttle Tools 

Maker 

 .صانا الغربال والمنول : غرابيلي 
مين وشيب مثقيب [ إ يار]كان الغربال يصنا من  ار 

نهايتيييييي  بثقييييييوب متقاربيييييية يييييييدولون فيهييييييا سييييييرابد مثييييييل 
ميييين جلييييد الحصييييان بعييييد إزاليييية [ الوي ييييان]المصيييييص 

األشيييعار ومنييي  يحيكونهيييا بثقيييوب كعيييين اليييديك وعنيييدما 
تجيييف تصيييلح لهييي ا العميييل ، ويسيييتعمل الغربيييال لنويييل  

لتوليصيي  ميين التييراب ونيي   الصيينعة الحبييوب أو التييبن 
موتصيية بصيينف النييور  أمييا المنوييل فكييان يصيينا ميين 

أما ارن .شعر الويل ويستعمل لنول ال حين والدقيق 
 ف ن الغربال والمنول يصنعان من شبك معدني   

Sieve Maker 

 Sifter  =  Riddler الَغْرَبَلة( النول)ِصَناعت  : ُمَغْرِبل 

 Silk Merchant Or ا الحرير صانا أو باب: حريري 

 Silk Dealer 
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مييين متعلقيييات األالجييية فبعيييد صيييباغة شيييقف : مزايكيييي 
الحرييييير حيييييث يضييييا أوتييييادًا ميييين حديييييد ويعلييييق عليهييييا 

 راعيييييًا حييييييث يأوييييي   21الشيييييقف وال تقيييييل الشيييييقة عييييين 
يضييب ها ويصييلحها ويوصييل مييا انق ييا ثيي  تحمييل إلييا 

 .الملقا 

Silk Textile 

Corrector And 

Controler  

 .صانا األالجا وني األقمشة : أالجاتي 
: األالجييييا أقمشيييية ميييين الحرييييير والق يييين ومنهييييا أنييييواع 

 .الهندية والق نية والمصرية 
ومعليييي  األالجيييية يهييييين الحرييييير أو الغييييزل ويميييير علييييي  
الفتييال والمسييدي والصييباغ والملقييا والحابييك ثيي  تغسييل  
األثييواب وتع يييا لليييدقاق ثييي  للكيييبس فيصيييبح لهيييا برييييق 

 .ن كاألمواج وتسما صاية األالجا ولمعا

Silk Textile 

Maker 

 Silk Worm مربي دود القز : قزراز 

Breeder 
ميييييين تيييييياجر )تسييييييتل  كبابيييييية الحرييييييير : كبابيييييية الحرييييييير 

( الرفيايا: )المجلوبة من أوربيا وتفرقهيا بيأنواع ( األالجا
وكل صينف عليا حيدة ثي  ترسيل إليا ( الب لة( )الزغبة)

 .الفتال 

Silk Yarn 

Agglomerater 

 Silver Plater ُمَفضِّض

 Singer .من يحترف الغنان : م رب = مغني 
 Ski Runner ُمَتَزلِّق  =  ُمَتَزلِّج  = ُمَتَزْحِلق 

=Skier  =Skater 
صيييييانا القيييييرب مييييين جليييييود الغييييين  أو المييييياعز : قربيييييي 

ويصيينا . وتسييتعمل لتعببيية المييان أو الزيييت أو السييمن 
 .ب ول ثلثي  راع  من الجلد م رات صغيرة

Skin Maker 
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 Skin Sole Dealer .من يتجر بالنعل ويبيع  لصناع األح ية : نعال 
 Skin Washer .نو غاسل ومنظف جلود الغن  والمعز : غسال 
 Skinner يشتري جلود الغن  ويبيعها إلا الدباغين: جلودي 
   Slave Auctioneer دالل العبيد : ياسرجي 

اس   Slave Trader جر الرقيق وقد زالت ن   المهنة تا: َنوَّ

 Slayer .من ي بح الدابة وموضع  المسالو :  با  
ميييين يجتيييير  علييييا أويييي  الثعبييييان بعييييد قلييييا : ثعبيييياني  

أضراس  ويستفيد من ميلفتها للحصول علا الميال وقيد 
يبقيهييا فيييي منزلييي  ويأكيييل معهيييا أو يرميهيييا عليييا بعيييض 

 .الدور ليأو  أجرة الوالص 

Snake Hunter 

 Soap صانُا الصابوِن وبابُع : صابوني= صبَّان 

Manufacturer 
 Sociologist وبير  في عل  االجتماع: اجتماعير 

 Socker صانا أو بابُا الجوارب :جواربير 

التميير ننييدي : صييانا المشييروبات المتاحيية : شييربتجي 
 .والليموناضة 

Soft Drink Maker 

ي   = Solderer لَّحَّ

Welder 
 Soldier ُجندي

 Song Writer مؤلُِّف األغاني وُمنشدنا

من يظهير معرفية الشيين المسيروق ونيي نيوع : عراف 
من الكهانة كانت فاشية قبيل اإلسيال  الي ي نهيا عنهيا 

 .وال يزال بعضه  يزاولونها 

Sooth Sayer 

  Spear Sealer .من يبيا الرما  : رميحاتي 
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 Specialist أوصابي

 Spectacle Maker صانُا النظَّاراتِ : ي نظارات

فييي األصييل لميين يبيييا الع يير والتوابييل وارن : ع ييار 
مييين يبييييا السيييكر واليييرز والمليييح واألصيييبغة والصيييابون 

كمييييا يبيعييييون أصييييناف الزنييييورات . والشييييما والكبريييييت 
وسييوقه  بدمشيق سيوق الب ورييية ( للعالجيات)والبي ورات 

. 

Spice Dealer 

ن ونيييو سييييو حديييد فيييي وسييي   صيييانا المييرد: مرادنييي 
وشييبية وكييل سيييو نصييف  راع يصييلح ( بكييرة)ماسييورة 

سيييوق المرادنيييية ) لشيييغل الغيييزاالت يليييف علييييي  الحريييير 
 ( .بدمشق 

Spindle Maker 

 = Spinner صاحب  معمل َغْزل: َغزَّال 

Spinning Mill 

Owner 
 Spurier صانُا أو بابُا المهاميز: َمَهاميزي 

 Spy جاسوس

 Stamber موت 

ميييين يحفيييير الوييييت  المصييييبوب ميييين النحيييياس : وتَّييييامي 
 .األصفر الالما 

Stamp Maker 

 Statistician إحصابي

 Stenographer كاتب االوتزال: موتزل 

مييين ييييدور األقيييوات كيييالحبوب والسيييمن ليبيعييي  : ويييزان 
 .بربح مضاعف

Stock Market 

Owner 
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 Stone Breaker ُمَكسُِّر الِحَجاَرة

ميييين يصييييلح مييييا فسييييد ميييين أحجييييار : واحين نقييييار ال يييي
 .ال واحين 

Stone Mill 

Corrector  

 Stone Ring صانُا فصوص الووات : َفصَّاص 

Maker 
اليييي ي يوقييييد فييييي  ( المنقييييل)صييييانا الكييييانون : كييييوانيني 
 .الفح  

Stove Maker 

 Strach Dealer صانا أو بابا النشان: نشَّان = نشواتي 

 Straight Razor .سكاكين صانا األمواس وال: مواس 

And Knife Maker 
 Straw Merchant للدواب أو البنانبابا التبن : َتبَّان 

 Straw Plate ( .أ باق الق )من يصنا الن ا : ن اع 

Maker  
 Street Sealer .بدون دكان (  ريق)بابا : بس ا ي 

 Stringed صانُا أو بابُا المزنِر أو الُعود: َمَزاِنِري 

Instrument Maker 
  Sugar Dealer  بابا السكر: سركَّاُر 

 Summer .من يزرع أنواع الب يو والقثان وغيرنا : مصيرف 

Vegetables 

Agriculturer  
 = Supplier ال ي يقوُ  بالتمويِن أو التوزياِ : مَتَعهِّد 

Distributive 
 = Surgeon َجرَّا 

Operating 

Surgeon 
 Surgeon Doctor  بيب جررا 

 Swaddling بأنواعها( لفافات األ فال)صانا الُقم  : قمَّا  

Clothes 

Manufacturer 
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 Sweeper حرفت  الكنس: كنَّاس 

بيييابا الجيييرادق ، ونيييي ماعمليييت مييين عجيييين : جرادقيييي 
مابا عند يجمد علا النار ينشير أياميًا ثي  يضياف إليي  

 .الدبس أو الق ر 

Sweetness Bread  

Sealer 

 Sweets Merchant بابُا الَحْلَوى أو صانعها= ْلَواني حَ 

= Confectioner 
ي لييق نيي ا االسيي  علييا ميين ال حرفيية ليي  إال : نصيياب 

التيييييردد عليييييا األكيييييابر ،أو عليييييا محتيييييال يأوييييي  الميييييال 
 .بالوداع 

Swindler = 

Impostor 

 .صانا السيوف والسكاكين والوناجر : سيوفي 
 .الهندية والشامية اليمانية و : من أنواع السيوف 

Sword Maker 

 Sylvia Cultures ِحراِجي

من  يبيا أصناف متعيددة كيأدوات المابيدة : ورضجي 
 .وغيرنا كما في سوق العصرونية والحميدية بدمشق

Tableware Sealer 

 Tailor .من يفصل المنسوج وأدواتها معروفة : ويا  
زالة الشيعر مني  ووضيا : دبراغ  عفيص تنظيف الجلد وا 

 . وشب ، والمكان دباغة 
 ينقا الجلد المملح يومين أو ثالثة ث  تكش  األغشية

 .ث  ينشر علا السيبا بعد غسل  غساًل جيدًا 
بييالتعريق ثيي  المعالجييية : أمييا الييتولص ميين الشييعر فيييت 

ثييي  ينقيييا (. كبرييييت وزرنييييو وكليييس ) بيييالكلس والنيييورة 
 كالببمان النوالة والشعير أو قشر السنديان وبراز ال

Tanner 

 Taps And Faucets الصنابير(الحنفيات)صانُا : َصنابيري 

Manufacturer 
 Tar Merchant القار (  الق ران)بابا : قيَّار = ق رنجي 
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تقييييو  بهيييا النسييييوة وكانييييت متفشييييية : الدقاقيييية = واشيييمة 
وني متفشية ( ص)زمن الجانلية ، ل  يحب نا الرسول 

 .في البادية ارن

Tattoo Woman 

 Tax Collector الضرابب( المال)محصل: جابي 

 Teacher = School ُمَعلِّ 

Master 
 Team Coach .ُمَدرِّب رياضي 

 Telegraphist موظرف في مصلحة التلغراف أو البرق: َبْرقياتي 

 Telephonist موظف  في مصلحة الهاتف أو التلفون: َنتَّاف  

 Tent  صانُا الويا: ِوَيِمي = َويَّا  

Manufacturer 
نيييو مييين رجيييال السيييل ان واليييوالة والمنيييو  بييي  : قبجيييي 

 ( .الويمة)عمل القبة 
Tent Set Up Man 

( صييايات االالجييا)ميين يييدق األثييواب الحريرييية : دقيياق 
 ( .صايات الديما ) وأثواب الق ن 

Textile Beater  

ميين متعلقييات األالجيية تهيبيية الويييو  وتسييليمها : ملقييي 
 .للحايك 

Textile Charger 

 Textile Glossier صاقل النسيج

 Textile Headgear .بابا المناديل ، والمنديل نو نقاب : مناديلي 

Sealer 
ميييين ي بييييا أصييييناف األلييييوان علييييا :  بيييياع األقمشيييية 

األقمشية بواسي ة قواليب مين وشيب محفيور أو صييفابح 
 نحاسية 

Textile Printer 

ن ويبيعيون فيي حيث يسيرقو : حرامي = لص = سارق 
 .غير أماكن السرقة 

Thief = Robber = 

Stealer 
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 Thinker ُمَفكِّر

مييييين يحيييييافظ عليييييا بييييييادر الغيييييالل يسيييييتأجر  : قيييييولجي 
 .العشار 

Threshing Floor 

Guarder 

 Ticket Window بابُا الت اكر

Attendant 
  Tile Layer القرميد( ارجر)بنان 

 = Tile Maker القرميد( ارجر)صانُا : قرميدي 

Tiler 
صييانا القسيي ل ونييو مييا صيينا ميين التييراب : قسييا لي 

األحمر وتعمل بواس ة قواليب ثي  تجفيف وتشيوى ونيي 
تعد لسحب المان الحلو مين األنهير إليا الحيياض ولهيا 

 .محلة موصوصة القسا لية 

Tile Tube Maker  

 Tilter ُمَصاِرع  علا الويلِ : ُمَفاِرس 

 Tinker عامل في التَّنكال: َتَنكي = َتَنكجي 

 .يبيض أواني النحاس بالقصدير : ُمبيِّض
يحمي اإلنيان ويغميس ق عية ق ين بمسيحوق النشيان ثي  
يمسح بها القصدير ال ي ي لا بي  اإلنيان ، ويكيون قيد 
جلا األوعية بالرمال ورمياد الفحي  لتنظيفهيا مين الميواد 

 .الدننية 

Tinsmith  

د نقعيييي  وتومييييير  بواسيييي ة آليييية واصيييية بعيييي:فييييرا  التييييتن 
بالمييييييان سيييييياعتين ، وميييييين أنواعيييييي  البلييييييدي والشييييييبعاوي 
والكييوراني والكفرسوسيياني وكييان يبيياع سييرًا عيين الريجييي 

 .والحكومة 

Tobacco Hasher  
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وقيد زاليت ني   ( التبغ)من يبيا التتن المفرو  : تتنجي 
 ( .الريجي)المهنة بعد وضا الحكومة 

Tobacco Sealer 

األقصيياب وأفضييلها ( التبييغ مشييرب)صييانا : قصيييباتي 
 ما يصنا من أعواد شجر اللوز بعد  صبغها وثقبها

Tobacco Tube 

Maker 

 Topographer ُ بوغرافير 

 Towel Weaver َمن ينسُج الُفو  أو يبيُعها: َفوَّا  

ميين يبيييا حييوابج النيياس لقييان نسييبة معينيية ونيي   : دالرل 
 مهنة كانت زميمة 

Town Crier 

ال   Trip Dealer الحيوانِ ( مصارين(ا أعصاِل أو أمعاِن باب: َعصَّ

 Truffle Merchant بابا الكمأة وجانيها : كمَّان 

صييييانا الملييييبن ونييييو مييييا عمييييل بالييييدبس أو : ملبنجييييي 
السيكر بالنشييان ، وييي  يشييك فيهيا جييوز وقصييب عليهييا 

 .السكر المعقد أو الدبس 

Turkish Delight 

Maker 

 Turner بيلة واصةمن يور  المعادن : مور جي 

 Typist ضارب  علا ارلة الكاتبة: راقن  

 Typographer عامل في م بعة: َ بَّاع 

 Umbrella Sealer .بابا الشماسي ومصلحها   :شميساتي 
ييد ميين يوييي  ويحشييو أصييناف المفروشييات البيتييية  : ُمَنجِّ
بييييييالق ن ( موييييييدات ، لحييييييف ،  ييييييوا ي ،  لحشييييييات) 

 .أوالصوف أو الق  

Upholsterer = 

Mattress Making 

 = Usher حاجب

Chamberlain 
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وكيييييان ( الربيييييا)مييييين يقيييييرض النييييياس بالفيييييايظ : مرابيييييي 
محترفونييييا الموسييييرون فقيييي  ،أمييييا ارن فقييييد عمييييت بهييييا 

 البلوى 

Usury Man 

 Vegetable بابا البقول والوضر: بقال = وضري 

Merchant  
 Veterinary َبْيَ ري

القييرى ميين الحكوميية بعييد ميين يشييتري أعشييار : عشييار 
مزايدة ويستل  من حاصالت القرية عشرنا فيضا علا 

للمحافظييية عليييا الحبيييوب بعيييد ( نييياظر)القريييية قولجيييية 
 .كيلها ومن األشجار بعد ضمانها

Village Decimal 

Man 

نيييييو مييييين يسيييييتود  عنيييييد أصيييييحاب األميييييالك : مرابيييييا 
والبسييياتين للقييييا  بعمليييية الفالحييية و أوييي  البييي ر وسيييقي  

المحصييول مييا المحافظيية علييا األشييجار  وليي   وحصييد
 .مقابل ل لك نسبة من المحصول 

Village Quarter 

Man 

 Vine Dresser صاحُب الكْرِ  : كرَّا  

 Vine Grower زاِرع الكرو ِ : َكرَّاِمي 

( الق عيية) مقليي  أغصييان الكييرو  بمنجييل يييدعا : زبيار 
 .و لك في أواور الشتان 

Vine Pruned  

 Vinegar Merchant بابُا الَولِّ : َوالَّل 

 Wage Worker .نو دون المعل  والصانا :أجير
مييين يويييد  فيييي اللوكنيييدات والفنيييادق : نيييادل = سيييفرجي 

 .والم اع  وعند األكابر ، يرتب المابدة وينظفها 
Waiter = Steward 

 Ware House Man أمين مستودع: َواِزن 

= Store Keeper 
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  Warper .الجا متعلقات األ: مسدي 
من يتعيا ا نقيل الميان أييا  انق ياع الميان عين : سقران 

 .الدور بقربة جلدية وأصبحت ن   المهنة ارن ملغية
Water Carrier 

من يير  بالميان أرض األسيواق التيي أرضيها : رشا  
تيييراب ميييرة أو ميييرتين يومييييا ليييبال يصيييعد الغبيييار فيشيييو  

 .البضابا

Water Spray Man 

وكيييان فيييي . مييين يصييينا ويصيييلح النيييواعير : نيييواعيري 
دمشيق ناعورتيان احييدانما فيي بسييتان القصير واألوييرى 

ونييييي كثيييييرة فييييي حمييييا  ( . سيييييدي وليييييل)داوييييل البلييييد 
 . وقليلة في حمص 

Waterwheel 

(Noria) Maker Or 

Corrector 

 Weaver نو حابك الثياب:نسراج = حابك 

 من حرف النسان المتهتكات : ل امة 
يلبسن األسود ويسومن أجسامهن وينبشين : الل امات 

شييعورنن ويييدرن بييأ راف دار الميييت نابحييات مولييوالت 
. 

Weeper  

 Weigher َمن حرفتُ  الَوْزن: وزَّان 

من يأمر بالمعروف وينهيا عين المحرميات : محتسب 
. 

Weights And 

Measures                                                                                            
    Superintendent 

 Well (Cleaner) حافر ومنظف اربار: آباري 

Maker 

 Wesher Woman المرأة التي تقو  بالغسيل: غسالة 

فييي دمشييق فقيي  ، بييابا  القمييح والشييعير فييي : بييوايكي 
 .موزن كبير 

Wheat And 

barley Sealer 
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مييا يسييق  ميين سيينابل مهنيية مؤقتيية يقيي  بيليية : قشييا  
 .القمح أثنان نقل  إلا البيدر 

Wheat Spike 

collector  

 White Washer ُمَكلِّس

ار   Wild Animal َمن يصيد الحيواَن المستوحَ  بالفوار: َفوَّ

Trapper 
 Wild Beasts من يرويض الحيوانات البرية: مروض 

Tamer 

 Win Merchant بابُا الَوْمر : َومَّار 

 Winder صانا منافو الهوان: يوي مناف

 Wing = Winger (في الرياضة)َجَنا  

 = Wise َحكي   

Theosophist = 

Sage 
اسييي  اميييرأة ت بيييب رؤوس القيييراع الييي ين تتقييير  : مقبعييية 

جليييود رؤوسيييه  مييين اليييدمامل ، والقبيييا  اقيييية مييين جليييد 
ت لا من داولها بالزفت والشما وتلبسي  إيانيا وتقلعهيا 

  اليييييرأس بيييييالموس وتدلكييييي  بحميييييض بعيييييد أييييييا  وتقشييييي
 الليمون وني معالجة قديمة صعبة ل  يعد لها وجود

Woman how 

Remedy Furuncle 

In The Head  

صيييانا األوانيييي الوشيييبية مييين عليييب ومجييياما : علبيييي 
وغيرنييييا وسييييوقه  فييييي دمشييييق سييييوق القلبييييية وبعضييييها 

 .يستعمل لوضا الحلويات 

Wood Box Maker 

 Wood Carver الوشَب بالِمْنَقرِ ( يحفر)  ال ي ينُقرُ : َنقَّار 

وكيييييان ييييييدور فيييييي الحيييييارات منادييييييًا : الح يييييب  َكسَّيييييار
 علا تكسير الح ب ( كسار ح ب)

Wood Destructive 

 Wood Merchant بابا أوشاب: َوشراب 
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من يور  العود والوشب بيلة واصة وسيوقه  : ورَّا  
 [ .الورا ين]

Wood Turner 

سيقوف : ميل فيي أصيناف الوشيب ونو مين يع: نجار 
 .،  وانات ، أبواب ، نواف  ، وزابن ، صوفات 

Wood Worker 

 Wool Merchant .ال ي يشتغل بالصوف تجارة وصناعة : صوراف 
 Wool Sac Cleaner .من العاملين في الحمامات العامة : مكيس 
 .من تغزل الصوف : غزالة 

 ييان ميين المغييزل مييا يغييزل بيي  حيييث تسييحب الغزاليية وي
الصيييوف ويلفييي  دوالب المغيييزل ، وتبييير  اليييدوالب حييييث 
يكيييون ملصيييقًا بييي  ميييردن مييين الحدييييد ، وتتعهيييد ال ييياق 
حتيييا ال ينق يييا ، وعنيييد تمامييي  تنقلييي  مييين الميييردن إليييا 

 .الشمو  وتعمل  شلال

Wool Spiner 

ال ي يقيو  بجميا الشييح واليدردري واليبالن مين : شيا  
 .صرالصحران للوقود في األفران والمعا

Wormwood 

collector  

 Writer محرر

 Yeast Maker صانُا أو بابُا الَوِميَرة: َوَمِيِري 

صييانا المسييت ونييو الوييف اليي ي يعمييل ميين : مسييوتي 
 .الجلد األصفر بدون كعب 

Yellow Scuff 

Maker 

، يغلييا الحليييب ( الحليييب الرابييب ) بييابا اللييبن : لبييان 
ال ميين اللييبن الرابييب وعنييدما يبييرد قلييياًل يضيياف إلييي  قلييي

 .ساعات حتا يتوثر  8 – 3ويترك لمدة 

Yogurt Man 

ميين يصيينا الزرابيييل ونييي ميين أسييمك أح ييية : زرابيلييي 
وكيان ( . حي ان ال نبيوري ) الرجل وأغلظها وأروصها 

 .صنعة الزربول ال تبور : يقال في المثل 

Zarbol Maker 
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