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حكايات

العدد ( )549االثنني  1مايو 2017
ما َء ال ُكالبِ عَ لَيها َ
بي ِمعناقِ
الظ َ
ولع ّل ه��ذا الوسم يقع في العنق لقول
عنترة «عَ لَيها َ
بي ِمعناق».
الظ َ
ويرمز الظبي في بعض الثقافات القدمية
الى التضحية والفداء ويعتقد العرب أن
الظباء من ماشية اجلن ولع ّل هذا الرمز
هو من رم��وز التحذير وأن هذه املاشية
حتت حماية اجل��ن وال��ذي ك��ان يخافهم
عرب اجلاهلية قال تعالىَ « :وأ َ َّن��� ُه َك َ
ان
ِج ٌ
ِج ٍ
س يَعُ و ُذ َ
ال ِم َن الاْ ِ ْن ِ
ال ِم َن الجْ ِِّن
ون ِبر َ
ر َ
َف � َزادُوهُ � ْم َرهَ ًقا»«.اجلن .»6 :الى درجة
أن بعض عرب اجلاهلية عبدهم جاء في
س ْب َحا َن َك أ َ ْنتَ َو ِل ُّي َنا
القرآن الكرميَ « :قا ُلوا ُ
ِمنْ دُو ِن ِه ْم َب ْل َكا ُنوا ي َْع ُبد َ
ُون الجْ َِّن أ َ ْك َث ُرهُ ْم
ِب ِه ْم ُم ْؤ ِم ُن َ
ون»« .سبأ.»41 :

والشدة والغضب.

 .14الهودج «الهادج»

وسم حديث وهو شبيه بالهودج عبارة
عن قوس رأسه الى أعلى وهو وسم الهالل
الى أسفل وقد يرمز الهادج الى القيادة فان
العشائر البدوية كان يتقدمها في احلروب
بعي ٌر ذو هودج خاص تركبه  -في العادة
 ابنة شيخ العشيرة للداللة على القيادةوال��ذي يستميت فرسان العشيرة دفاعً ا
عنه وله عدة أسماء منها :العطفة وامل َ ْر َكب
والعمارية واملز ّين واملظهور والريشة
وسمي بالريشة واملز ّين ألنه مز ّين بريش
النعام .ع�لاوة على اصطحابهم النساء
والذرية خلفهم في احل��روب وهي عادة
عربية قدمية وارجع بعض الباحثني هذه
العادة الى عصور موغلة في القدم عندما
كانت حتمل ُق َّبة الرئاسة على ظهر جمل
في احلروب الكبيرة ووصفت هذه ال ُق َّبة
بأن فيها املوت األحمر فلعل وسم الهودج
«الهادج» اتخذ كذلك رمزا ً للموت احملتوم
ملن تسول له نفسه االع��ت��داء على االبل
املوسومة به.

 .15الريشيـّة
وسم حديث على شكل حلقة يخرج منها
مطرقان صغيران متضادان في االجتاه
متساويان في الطول ولع ّل هذا الوسم
أصله م��ا ك��ان يفعله ملوك ال��ع��رب في
اجلاهلية م��ن تعريف ابلهم ومتييزها
بوضع ريش النعام على أسنمتها وصاحب
البريد في العصر العباسي مي ّيز نفسه أو
خيله بريش قال البحتري:
تـرامى عيون الناس في كل شـارق
الى ريـشـة قـد طار ُح ْ
ضرا ً بـريـدها
وقيل« :ان ب َِغال البريد كانت محذوفة
األذن��اب كعالمة لها» وقد يكون صاحب
موحدا ً
البريد في ذلك الوقت يلبس ز ًّي��ا
َّ
يعرف بثوب «البرد» وهو ثوب مخطط
بخطوط بيضاء وسوداء.
وترمز الريشة  -في بعض الثقافات  -الى
الصدق واحلقيقة والعدالة وترمز في
املجتمع العربي الى القيادة والشجاعة
فكان فرسان العرب القدامى يعلِّمون
أنفسهم بريش نعام وهو كذلك من رموز
الرئاسة ووج��د بني ألقاب ملوك العرب
من يعرف بـ«الرائش» عالوة على ما كان
يفسر تعليم
يفعل امللوك ساب ًقا وهو ما
ّ
هودج القيادة القبلي بريش النعام عند
املتأخرين.
 .16ال ّربَابة

وس���م ح��دي��ث ع��ل��ى ش��ك��ل آل���ة ال��رب��اب��ة
املوسيقية املستخدمة في البادية وهو
وسم مستطيل يخترقه مطرق طوالً ولع ّل
ه��ذا الوسم من الوسوم التي لم تعرف
قدميا ً حيث ان هذه اآللة ليست من آالت
العرب املوسيقية القدمية أو أن هذا الوسم
يعود أصله ال��ى «ال��رب��اب��ة» وه��و وعاء
جلدي مستطيل توضع فيه السهام وبه
سميت الربابة احلالية وقد ترمز السهام
قدميًا الى املوت.
 .17املِشـْغـَارِّ /
الش َغار /الشاغور

 .27الدلو

• وسم قبائل بني سالم

 .19ا َ
حليـّة «األفعى»

وسم احل ّية من ِ
الس َمات املتداولة حتى
اليوم وهي من الوسوم القدمية اجلذور
ويعرف في القدمي كذلك بـ«األفعى» يقال
«جمل ُم َف َّعى» و«ابل مفعاة» اذا وسمت به
وهو وسم ملت ٍو يكون في الفخذ أو العنق
ولع ّل هذا الوسم استخدم لدى العرب رم ًزا
س � ٍّم زعاف
للقوة أو امل��وت ملا للحية من ُ
وهي من الرموز التي تعبر عن احلماية
وك��ذل��ك يهاجم و ُي ِ
لحق ال��ض��رر واألذى
باملعتدين.
ورموز احل ّية في ثقافة العرب متعددة فمن
أسماء سيوف العرب «ذو ا َ
حل َّيات» اشارة
الى املوت واكتسبت احل ّية صفة اخلبث
لدى العرب فقالواُ :فالنٌ َح َّي ُة الوادي أَو
رض أَو ال َبلَد أَو ا َ
األَ ِ
حلماط أَي :دا ٌء َخبيث.
وكسبت صفة الدهاء فوصفوا األسد بأنه
«سقا ُه
َ
«ح َّي ُة الوا ِدي» وجاء في أدعيتهم َ
اللَّ ُه َد َم ا َ
حل َّيات» أي أَهلكه ووصفوا الرجل
س
املتوقد العاقل الشهم بأن «رأ ْ َ
س��ه رأ ْ ُ
َح َّية».
ورموز احل ّية في الثقافات العاملية كثيرة
فمن رموزها أنها ترمز الى الشر واحلماية
واملوت.
وله أشكال عديدة منها ما يشبهS Z M :
والعادة أنّ وسم احل ّية يأتي مفردا ً كما
أنه له أسماء دارجة أخرى مثل «الداب»
و«ال��ه��اي��ش» ويرجع ه��ذا االخ��ت�لاف في
االس���م وال��رس��م ال���ى اخ��ت�لاف القبائل
واملناطق.
وميكن  -على هذا  -تعريف وسم احل ّية
بأنه كل وسم متعرج أو به انحناءات.
َّ .20
الش ْي َطان
سم
من وسوم االِبل القدمية .وصف بأنه َو ْ
منتصب على الفخذ الى
في أَعلى ال��ورك
ٌ
العُ ْر ُقوب ُملْت ٍو نقله ابن منظور «عن ابن

حبيب من تذكرة أَب��ي علي» وقد وصف
وس��م األفعى «احل� ّي��ة» بأنه ملت ٍو فلع ّل
وسم الشيطان هو وسم احل ّية فوقه مطرق
وقد يشبه هذا الوسم نوعً ا من احليات
ِّ
من فصيلة
الصل /الكوبراء «»Cobra
يؤيد هذا أن «الشيطان» نوع من أنواع
احليات أو األفاعي واألفعى قدميًا اقترن
اسمها بالشيطان وكثي ًرا ما تش ّبه احل ّية
العظيمة باجلن.
وم��ن رم��وز الكوبرا أنها ترمز للتيّـقظ
واالنقضاض والهجوم والقوة والنشاط.
َّ .21
األسد»
الض ْبـ َثـة «ضبثة َ

من ِ
س� َم��ات االِب��ل القدمية وصفت بأنها
«حلقة ثم لها ُخطوط من ورائها و ُق َدّامها.
َ
َّ
يقال :بعير َم ْ
الض ْبثة وقد
ضـ ُبوث وبه
ض ْبثا ً ويكون َّ
ض َب ْث ُته َ
َ
الض ْبث في ال َف ِخذ
ع��رض��ـ �اً» ش��ب��ه ال��وس��م ب��ض��رب��ة األس��د
وينطبق وصف هذا الوسم على وسم وجد
في النقوش العربية القدمية وهو حلقة
يخرج منها خمسة مطارق متساوية في
الطول ويقال املضابث ملخالب األسد ولع ّل
هذا الوسم استخدم رم ًزا للقوة والشجاعة
أو املوت وفي بعض الثقافات يرمز األسد
الى احلماية واحلراسة ولع ّل نفس هذا
االعتقاد كان سائدا ً عند العرب.
وم��ن رم��وز األس��د عند العرب أن��ه يرمز
ال��ى القوة والقهر والغلبة والشجاعة
والغضب ولعلّه استخدم دفعً ا للعني اذ
كان عرب اجلاهلية يعلقون متائم عليها
أضفار السباع لذلك.
واملالحظ أن األس��د من احليوانات التي
ت���رددت ف��ي أش��ع��ار ال��ع��رب حتى بلغت
أسماؤه أكثر من ألف اسم.
 .22اخللب /املخلب

وس��م حديث ذو أرب��ع��ة م��ط��ارق تخرج
من زاوي��ة ح��ادة وذات املخالب خاصة
هي الطيور اجلارحة كالعقاب والصقر

وسم حديث وهو وسم املطرق يخرج من
أعاله مطرقان متعاكسان في االجتاه نحو
األعلى وسمي الوسم بالشغار أو املشغار
النفراجه وتباعد ضلعيه وهو في األصل
عصا يتفرع من رأسها الى أعلى فرعان
متضادان في االجتاه له عدة استخدامات
يجمع املشغار على «مشاغير» ويجمع
الشاغور على «شواغير» وبعض صفة
عصا املشغار تنطبق على صفة عصا
موسى  Cوهي ذات شعبتني في أسفلها اال
أن لها محجنا ً في أعالها وهي التي تعرف
لدى قدماء املصريني باسم العصا «واس»
ويعبر هذا الوسم عن رمز العصا.
 .18املغزل

وس���م ح��دي��ث ع��ل��ى ش��ك��ل ع��ص��ا امل��غ��زل
اكتسب اسمه من ذلك والوسم عبارة عن
مطرقني متعامدين يأتي املغزل في الفخذ
والرقبة وغيرها ويأتي مغزلني فيقال له
«املغازل» .عاد ًة ما يكون رأسا املغزلني
متقابلني مختلفني في االجتاه وقد يعبر
هذا الوسم عن رموز العصا ألن املغزل في
األصل عصا.

• أصحاب احلالل يقومون بعملية الوسم

• وسم قبائل قحطان

ويدل اسم هذا الوسم وشكله على أنه من
رم��وز القوة وامل��وت فالعُ قاب مثالً يرمز
الى القوة باعتباره أقوى اجلوارح ولهذا
جاء رم ًزا للقوة لدى كثير من احلضارات
القدمية كالرومانية ويرمز كذلك الى املوت
والهالك.
 .23ال َن ْعش
وسم حديث يشبه النعش املستخدم حلمل
املوتى وهو مطرق معروض يخرج من
حرفيه مطرقان صغيران جت��اه األسفل
وقد يكون وسم النعش من رم��وز املوت
الرتباطه بحمل املوتى.

وسم قدمي ما زال مستخد ًما ويحتمل أن
الدلو يرمز الى احلياة في صحراء العرب
القاحلة اذ ان الدلو يستخدم جللب املاء من
اآلب��ار ومن املعروف أن املاء رمز احلياة
قال تعالىَ « :و َجعَ لْ َنا ِم َن المْ َ��ا ِء ُك َّل َ
ش ْي ٍء
َح ٍّي»« .األنبياء »30 :أو أن الدلو يرمز الى
املوت ألن «الداهية» من أسماء الدلو.
 .28العرقاة /العراقي «الصليب»

وس��م ق��دمي م��ا زال مستخد ًما ويسمى
أي� ً
�ض��ا بالصليب لشكله وه��و خشبتان
متقاطعتان في املنتصف توضعان على
فوهة الدلو لسحب املاء ويبدو أنّ العرقاة
ترمز الى احلياة لعالقتها بالدلو.
 .29الزنـد

وسم حديث وهو وسم املطرق على ميينه
ر ْق َمة والصفق هو الضرب بقوة براحة
اليد واملطرق عصا تستخدم للضرب وقد
يرمز هذا الوسم الى القوة.

وهو وسم حديث على شكل آلة الزند التي
ُيقتدح بها قدميًا وقد يكون هذا الوسم
يعبر عن االن��ذار ملا للزند من استخدام
في ايقاد النار والسيما أنّ من بني نيران
العرب هناك «نار احلرب» وهي كذلك «نار
االنذار».
األمر الذي قد يعني أنّ هذا الوسم يرمز الى
االنذار بعدم االقتراب والتعدي على هذه
االبل ألن أصحابها سيوقدون نار احلرب
من أجل ذلك.

ال يختلف وسم اللطمة عن وسم الصافق
اذ ان الصفق واللطم كالهما الضرب بقوة
براحة اليد األم��ر ال��ذي قد يعني أن هذا
الوسم يرمز الى القوة.
ووسم اللطمة مطرق صغير ال يجاوره أي
وسم آخر وهو من الوسوم احلديثة.
مع األخذ في االعتبار أن اللطم في األدب
الشعبي يرمز الى التمكن من العدو والظفر
به لهذا يمُ دح الرجل بأنه « َل ّطام» وميدح
القوم بأنهم يلطمون األعداء و«الطم» من
أسماء العرب القدامى.

وسم حديث يأتي تار ًة على شكل مستطيل
َن ُقص ضلعً ا وتارة أخرى يأتي على شكل
مستطيل مكتمل حسب املنطقة أو القبيلة
التي َت ِس ُم هذا الوسم.
لم تتضح الصورة الرمزية من وراء مغزى
هذا الوسم في حني تعبر بعض الثقافات
عن الباب برمز احلراسة فلعلّه ُر ِمز به الى
احلراسة لدى العرب في وقت من األوقات.
ويعبر عنه في الثقافة التركية بالقوة وقد
ش ّبهت حلقة الباب باملوت األحمر فلع ّل
الباب من رموز املوت.

سمة قدمية لم يحدد القدامى صفتها أو
موضعها عدا االكتفاء بقولهم انها« :سمة
لبعض العرب» مستشهدين بقول عنترة
بن شداد:
عَ مر َو َ
بن أَس َو َد فا َز َّباء قا ِر َب ٍة

تلك تفسيرات اجتهادية لرمزية الوسوم
واملالحظ أنها تشترك معً ا في رمزية القوة
وامل��وت واحلماية ولعلّها رسالة حتذير
لألعداء ولصوص املاشية من االقتراب
منها لقوة أصحابها واملوت احملتوم .ولع ّل
ما يساند ذلك ما كان يفعله اللصوص
بعدم االقتراب من ابل األشراف املوسومة
با َ
حللَق ألنهم يعتقدون أنّ من تعرض لها
ستقع عليه لعنة.
يتضح مما تقدم أنّ أسماء الوسوم عند
العرب مستمدة من البيئة العربية وما
هو في ثقافتهم .مع االنتباه الى أنّ رمزية
الوسم عند العرب من املفترض أن تنطلق
من ثقافة املجتمع العربي وميكن التعرف
عليها من خ�لال امل���واد اللغوية حقيقها
ومجازها والرموز التي يتشاءم منها عرب
اجلاهلية أو التي يتفاءل بها مثل الغراب
والكالب واحلمامة والعصفور وانكسار
االناء وحتتوي تفاسير األحالم على عدد
من الرموز والتي ميكن االستفادة منها
في دراسة رمزية الوسم كذلك االستعانة
بتفسير رمزية الوسم من خالل النظريات
العلم ّية كالنظر ّية الرمز ّية ونظريات علم
االجتماع مما تشكل قاعدة مترابطة لتفسير
ال��رم��وز عند ال��ع��رب .وم��ن ناحية أخرى
قد تؤدي العالَقة بني بعض الوسوم الى
التوصل ال��ى الرمز املستخدم كالعالَقة
ُّ
الثنائية بني وسم العرقاة والدلو أو بني
وسم الباب ووسم املفتاح ووسم القفل.

 .24الصافق

 .25اللطمة

 .26الظبـي

 .30الباب

اخلـامتة

