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ملخص:
إ ّن ما تبنّاه سكان منطقة وادي ريغ يف تعاملهم وتفاعلهم مع اجلسد األنثوي من أقوال عكست
املتنوعة وكذلك يف السلوك يف مستوى
تصورهم اخلاص للجسد ،فأحسنوا التعبري عنه يف التعابري الثقافية ّ
عّب حبق
ترتيب عاداهتم وتقاليدهم سواءً يف املشاغل اليومية أو االستعدادات للحفالت أو يف معتقداهتم .قد ّ
وعّب عن املسار التارخيي لسكان
عن جانب مكثف من ثقافة تلك املنطقة وخصوصياهتا فتكون تدرجيياً ّ
منطقة وادي ريغ هذا املخزون الثقايف الذي نطلق عليه مصطلح "املخيال".
كما مل يُتعامل مع جسد املرأة الصحراوية يف منطقة وادي ريغ على اعتباره كتلة من اللحم أو ّقوة
جمرد عنصر متواجد مع اجملموعة هبوية ،بل جند حضور اجلسد األنثوي أخذ بُعداً رمزايً ابمتياز وإالّ
عمل أو ّ
نفسر حضوره الساحق يف املخيال الشعيب ال مبا هو جسد مادي فيزايئي ،بل مبا هو رمز وصورة
كيف ّ
ويتصور يف املخيال مث ينعكس على الواقع عاد ًة ما ال نراه بقدر ما نتصوره ونتخيله .والباحثني
وأسطورة يُبىن
ّ
يف جمال املقاربة األنثروبولوجية للجسد ،قد رّكزوا على البعد الثقايف واإلجتماعي للجسد وما حيمله من رمزية،

 1املؤلف املرسل :بوعشة فاطمة ،االمييلhafidafatma33@gmail.com :
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من خالل تفاعل األفراد مبحيطهم اإلجتماعي والسلوكيات املتعددة واليت تتجلى فيما يتصل ابلبنية اجلسدية
 يتداول معظم سكان منطقة. بدءً ابجملتمعات البدائية،من ممارسات طقوسية واحتفالية يف شىت اجملتمعات
 رواايت اترخيية لبعض األماكن املقدسة ومنها أساطري حول،وادي ريغ يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من اجلزائر
تسمى أبمساء أنثوية وتسكنها أيضا حسب اعتقادهم أجساد أنثوية وختضع هذه
ّ بعض البحريات واليت
البحريات لبعض الطقوس واملمارسات من طرف نساء املنطقة يف املناسبات واألفراح مما استدعا البحث عن
.الدوافع الكامنة وراء هذا االعتقاد يف هذه البحريات لدرجة اخلوف والرهبة
. املقدس الديين، األسطورة،الرمز
ّ ، اجلسد األنثوي، املخيال الشعيب:كلمات مفتاحية

Abstract:
The point of view adopted by the people of the Rig Valley in their
interaction with the female body reflected their perception of the body, and
they were better expressed in the various cultural representations as well as
in the behavior in the level of the arrangement of their customs and traditions,
whether in the daily concerns or preparations for concerts or faith practices.
They had truly expressed an intense aspect of the region's culture and
peculiarities, the cultural reservoir that we call “The imagination” is gradually
evolving and reflecting the historical course of the people of the Rig Valley
region,
The body of the Saharawi women in the Wadi Rig region was not treated as
a mass of meat, a workforce or a mere element with the group as an identity,
but the presence of the female body took on a symbolic dimension with
distinction. It is a symbol, a picture, a myth and a present also as an aesthetic
form built and conceived in the imagination and then reflected on reality,
usually not seen as much as we imagine.
Keywords: Popular Imagination; Female Body; Symbol; Myth; Religious
Sacred.

:مقدمة

يشرتط يف الدراسة األنثروبولوجية ويف حبثها العلمي املهتم خبصوصيات ثقافة أو منط عيش جمموعة
 لذلك حيرص علماء األنثروبولوجيا حني يتناولون،بشرية معينة وحدود تواجدها أن حن ّدد ّأوالً هذه اجملموعة
بدقة فائقة اجملموعة البشرية موضوع البحث وإطارها
ّ  أن ُحي ّددوا،ابلدرس ظاهرة ما ترتبط ابملخيال الشعيب
ّ
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وخاصة الثقايف ،حيث سيأخذ املخيال الشعيب هنا مكان الصدارة لفهم ثقافة ومنط
اجلغرايف والبيئي والطبيعي ّ
حياة هذا اجملتمع بعينه.
ووسط هذا اإلطار عّب جسد املرأة عن طاقة حيوية منغمسة يف املعيشة واملسامهة يف احلياة اجلنسية،
االحيائية واحلياة األسرية والشغلية وكذلك مدعمة للنسيج االجتماعي واالقتصادي داخل جمتمع حم ّدد
عّب أيضا على ما توليه له املرأة من عناية واهتمام مجايل وبروزشبقي وإشعاع إغرائي
اخلصائص والشرائح .كما ّ
منمقة ومثرية داخل خيال الرجل ويف الذاكرة الشعبية االجتماعية ،فإذا ابجلسد يتحول من
عن صورة ج ّد ّ
املتنوعة واملختلفة فنجده حاضراً يف الشعر والغناء
واقعة إىل فكرة أو صورة سيطرت على إبداعات اإلنسان ّ
وجنده يتصدر املثال الشعبية واألساطري وتلقاه موضوع تنذر عند بعضهم وعامل إاثرة جنسية عند بعضهم

اآلخر .كما احتل موقعاً متميّزاً يف الرتاث الشعيب عموماً جبهة ما أو قبيلة ما أو حىت جمتمع ما حبيث يصعب
من انحية فصل فكرة اجلسد األنثوي خاصة عن املخيال الشعيب لتلك اجلهة وما يثريه فيها من صور
وخياالت وحكاايت قد تعكس تصورهم حلياهتم ونظام عيشهم ،وموقفهم من وجودهم يف عالقة متينة
ومتداخلة مع اجلسد كحالة وكفرتة وكصورة.
فكيف يصنع اجلسد األنثوي يف منطقة وادي ريغ ويف ذهنية متساكنيها كأسطورة تعكس هذا
املخيال الشعيب؟.
كل إمكانية السقوط يف ليس املعىن وغموض الداللة وحنن نتناول هذا البحث كان
وحىت نتجنب ّ
احملدد لفئة اجتماعية بعينها وكذلك الوقوف على داللة
البد منهجياً من التوقف عند مفهوم املخيال الشعيب ّ
ّ
اجلسد عموما واجلسد األنثوي بشكل خاص يف منطقة وادي ريغ.

أوالا :يف مفهوم "املخيال" و"املخيال الشعيب".

خاصة
الشك أ ّن مصطلح "املخيال" هو مصطلح حديث االستعمال يف الدراسات األنثروبولوجية ّ
كل املفاهيم املركزية اليت جتسد منطاً حضارايً بعينه للمجتمع اإلنساين مثل
حني تبني أنّه ميكن له أن يتضمن ّ

اجلانب النظري هلذا النمط مثل األسطورة واخلرافة وأشكال التعابري الثقافية األخرى كالفن والشعر واألدب
وغريها.
يقول "نور الدين أفاية"« :أنّه ال ميكن أن نضع تعريفاً شامالً مانعاً ملصطلح املخيال حبكم طبيعته
اإلنزايحية ،كما ال ميكن مفهومياً القبض عليه والتحكم فيه لسبب أساسي هو أنّه يشتغل يف أكثر من حقل
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وأكثر من جمال وأكثر من ميدان وينتقل من إطار إىل آخر وألنّه بطبيعته اإلنزايحية شيء منفلت أو عالمات
منفلتة ،ولكنها حاضرة بقوة وتؤثر يف احلياة والوجود»( .أساتذة وابحثني ،2009 ،ص)181
معىن هذا أ ّن مصطلح "املخيال" حىت وإذا مل نتمكن من ضبطه مفهومياً ،يعتّب "الدور" أساس له
يف صنع األفعال وضبط العالقات والعقل يف التاريخ لذلك اعتّبت الدراسة األنثروبولوجية لثقافة جمتمع ما
الرمزي والنفسي واالجتماعي هلذا اجملتمع.
تشرتط ضرورة الغوص يف البناء ّ

الرمزية اخليالية ...من الواجب السري
ّ
وعّب "جيلبري دوران" على هذا الشرط حني قال ...« :لدراسة ّ
للرموز جيب اإللقاء جانباً
الرمزية وإعطاء تصنيف بنيوي ّ
احملركات ّ
يف خط األنثروبولوجيا ،ألنّه لدراسة ّ
بنظرايت علماء ال نفس الظواهريني وأبنواع الكبت واملسببات االجتماعية الغريزية على علماء االجتماع

كل ما هو إنساين ال ميكن أن
وعلماء التحليل النفسي ...واالعتماد على وجهة نظر أنثروبولوجية ،ترى أ ّن ّ
يكون غريباً» ( جيلبري دوران ،2006 ،ص)21؛ أي له معىن وداللة.
ملصطلح املخيال كلمات متقاربة كثرياً ما حييلها عامة الناس إىل نفس املعىن ،وقد تفطن "جيلبري
دوران" إىل ذلك حني قال« :إنّنا كثريا ما نستعمل كلمات مثل :صورة ،عالمة ،أسطورة للتدليل عليه»( .

زهرة شوشان ،2007-2006 ،ص)27
أي للتدليل على مصطلح "املخيال" ،يف حني أ ّن هذا املصطلح أيخذ معىن أوسع بكثري من معىن
اخليال ،ألنّه حيتوي بوابة حضارية وثقافية ذات جذور اترخيية ودينية وأخالقية وكذلك أنطولوجية ،وال نكاد
جند له استعماالً يف العلوم االجتماعية واإلنسانية األجنلوسكسونية ،يف حني استعمل بنحو واسع يف الثقافة
الفرنسية للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،إذ أ ّن كلمة"املخيال"  L’Imaginaireقد ولدت على أيدي عامل
التحليل النفسي الفرنسي "جاك الكان" ) (Jaque Lacanيف منتصف هذا القرن ،وقد استعملت
وعرفته على النحو اآليت:
األنثروبولوجيا الفرنسية مفهوم املخيال اجلماعي ّ
«املخيال اجلماعي هو جمموعة من التمثالت  Représentationاألسطورية للمجتمع .فاملخيال
هو اإلطار اجلماعي الذي يوجه وحي ّدد طبيعة مسرية اجملتمعات وحضاراهتا ،كما حي ّدد ما يسمى يف العلوم
االجتماعية ابلشخصية القاعدية ) (Bas personnalitéمسار الفرد وسلوكه»( .عبد النيب زندري،
ص)15.
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ومن بني الفالسفة املعاصرين الذين اهتموا ابملخيال :فيخثة األملاين وكانط وشلنج وغريهم ،وتوسعت
الدراسات وظهرت حبوث جديدة يف علم النفس واألنثروبولوجيا(.مسري أبو زينب ،مقال من املوقع)
حتوالً انطالقا من القرن التاسع عشر ليدل على جمال املخيال
كما عرف مصطلح اخليال أو املتخيل ّ
ويتحول إىل مفهوم إجرائي معتمد يف دراسة الظواهر االجتماعية والطبيعية واألعمال األدبية واألساطري
ّ
كل من "غاستون ابشالر" ) (Gaston Bachelardوالفيلسوف "كورنيليوس كاستورايديس"
واألداين مع ّ

) (Corrilius Castohadisو"جيلبري دوران" )( .(Gilber Durandانيلة أيب اندر ،2008 ،ص)167
لقد أرادوا به رد فعل على التطرف املادي الذي وقعت فيه املاركسية يف دراسة التاريخ ،فالعامل
الرمزي مثال( .حممد خالد
املادي ليس وحده املسؤول عن حركة التاريخ ،بل هناك عوامل أخرى كالعامل ّ

الشياب ،2010 ،ص)20
ويبدو من الضروري وحنن هنتم مبفهوم املخيال أ ّن نتوقف عند أنواع الرتمجة اليت حظي هبا هذا املفهوم
مبختلف مرجعياهتا وال يفوتنا يف هذا اجملال إىل اإلشارة إىل أ ّن إىل أ ّن املفكر "هاشم صاحل" الذي ترجم ل
"حممد أركون" هو من ابتدع ترمجة املخيال ،إذ يقول« :توصلنا مؤخراً إىل ترمجتها أعين ابملخيال ولكن بعضهم
اقرتح أيضا كلمة املتخيل».
وترمجة ) (Imaginaireاترة ابسم اآللة (خميال) من [خ.ي.ل] وطورا ابسم املفعول (متخيل) من
(ختيل) لدليل على عشوائية املرتمجني ممّا ال يفهم أ ّن لفظ ) (Imaginaireيستعمل للتعبري عن قوى اخليال
اخلالقة الواعية وغري الواعية ،الفردية واجلماعية ،فإذا أدائه مبخيال ومتخيل يدعوان إىل التحفظ واحلذر يف
انتظار مراجعة جذرية ملفهوم اخليال ومشتقاته يقول "العادل خضر"« :فإننا نستعمل لفظ "اخليايل" لنؤدي
الرمزي
به لفظ )( »(Imaginaireالعادل خضر ،2008 ،ص ،)8ويقول أيضا« :إذا كان اخليايل حيتاج إىل ّ
الرمزي بدوره يقتضي وجوده اخليايل،
) (Le symbomiqueليوجد ال ليتمكن من التعبري فحسب ،فإ ّن ّ
الرموز على سبيل املثال توجد ابلصور ويف الصور اليت جعلت لتمثل شيئا آخر ،كصورة امليزان جعلت
فكل ّ
ّ

لتمثيل العدالة وصورة احلمام لتمثيل السالم ،وتصنع هذه الصور مبا يتمتع به اخليايل من قدرة على أن جيعلنا
نرى يف شيء ما ليس فيه أو شيئا آخر أو نراه على غري ما هو عليه ،فاخليايل هبذا االعتبار ليس مرآوايً
) (Spéculaireأي صورة من شيء ،أو صورة لشيء ...إّمنا اخليايل الذي يُعيننا هو اإلشباع الغامض الذي

ال يتح ّدد وال يبين وال يتوقف للوجوه واألشكال والصور»( .العادل خضر ،2008 ،ص )9
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الرمزي هو الذي سيقودان إىل لب موضوع حبثنا ،فحني
فعال إ ّن هذا التحديد للمخيال وربطه ابلبعد ّ
حندد موضوع البحث هبذا العنوان" :متثالت اجلسد األنثوي يف املخيال الشعيب ملنطقة وادي ريغ منخالل
األسطورة" ،فإننا سنتعامل مع هذا اجلسد داخل هذه الثقافة الناجتة والعاكسة لتلك املنطقة الصحراوية ال
م
الرموز والصور اليت أثثهااملخيال الشعيب يف تلك
مبا هو جسد ،ظاهرة أو واقعة بل مبا هو رمز أو جمموعة من ّ
فتحول يف أذهاهنم من جسد معيش إىل جسد ّرمزي متصور يلعب فيه اخليال الدور البارز
املنطقة ابلذات ّ

حبيث سنرى أ ّن جسد املرأة مل يعد يف هذه املنطقة الصحراوية جمرد جسم فاعل يف احلياة اليومية متشاهباً مع
الرموز
مجيع األجسام الفيزايئية األخرى بل سيتخذ يف املخيّلة أبعاد ّرمزية متع ّددةّ ،
ومتنوعة وستسكن هذه ّ
كل ما يبدعه إنسان املنطقة رجال كان أو امرأة وكذلك يف ذهنية اجملموعة من التعابري تتجسد يف الكلمة
يف ّ
املعّبة عن الصورة وستأخذ أشكال األساطري والرواايت واخلرافات واليت ستتمحور يف اجلسد كما يتصوره
ّ
أهل املنطقة ويتخيّلونه ،فيعكس اجلسد حبق املخيال الشعيب هلا.
ولعلنا ال ُجنانب الصواب حني نالحظ أ ّن هذه الصور واألشكال اليت كوهنا إنسان املنطقة على

جسد املرأة قد حوله إىل قصة أو أسطورة ترتبط بواقعه وتتجاوزه ،وهنا قد نلتقي ابلفيلسوف الفرنسي "روالن
ابرث" حني أطلق على هذه الوجوه واألشكال والصور «اليت جتعلنا نرى أحوال األشياء يف طراوهتا األصلية
أو يف صفائها الطبيعي كاجلسد األنثوي موضوع احلال ،اسم أساطري يف كتابه الشهري "أسطورايت
تتحدد األسطورة عنده مبوضوعها وإمنا بطريقة قول املوضوع وعرضه ،فاألسطورة
) (Mythologuesوال ّ
عند ابرث ال تنبثق من طبيعة األشياء وإّمنا هي أو عبارة اختارها التاريخ ولذلك كان شغله الشاغل يف هذا
الكتاب هو اإلجابة عن السؤال التايل :كيف تصنع األساطري؟ ألنّه مبعرفة طرائق صناعتها وتشكلها ميكن
أن نفكك رموزها وحنلل طالمسها»( .العادل خضر ،2008 ،ص)9
وابلقياس مع هذا السؤال اجلوهري لبارث ميكننا أن نسأل أيضا إخالصا ملوضوع حبثنا :كيف يصنع
اجلسد األنثوي يف منطقة وادي ريغ ويف ذهنية متساكنيها كأسطورة تعكس هذا املخيال الشعيب الذي سيتخذ
وحتررهم من ضغوط الطبيعة يف مجيع أشكاهلا.
املكان احملور يف رؤيتهم لوجودهم وتنظيم منط حياهتم ّ

اثنيا :أنثروبولوجيا اجلسد األنثوي.

برزت أنثروبولوجيا اجلسد كفرع يهتم ابلعالقة بني اجلسد واجملتمع وعناصره املختلفة وما حيويه من
أطر ثقافية.
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ودراسة الثقافة اجلسدية يف جمتمع ما ال ميكن أن تنم إالّ على ضوء ما يسوده من بىن اجتماعية
وثقافية ودينية وإيديولوجية وسياسية واقتصادية ،وذلك أل ّن اجلسد هو بناء اجتماعي وثقايف وليس بيولوجي
فقط.
التصورات واإلدراكات واالجتاهات الفكرية،
هذا اجلسد الذي حيتوي على عقل صانع للعديد من ّ
تنوعت االهتمامات البحثية حوله بني دراسة لغة اجلسد ورموزه ووظائفه ودالالته ومتثالته وطرق العناية به.
ّ
م
وما جعل األنثروبولوجيا تتبىن اجلسد كموضوع للدراسة كونه ال يوجد إالّ ما هو مبين ثقافياً من قبل
اإلنسان ،فالعالقة بني الفرد وجسده وانتمائه هو ما ينبغي التساؤل عنهما مادام اإلنسان ال يتميز عن
ويكون معرفة مفردة
فكل جمتمع يرسم مفهوماً خاصاً به للجسد ّ
جسده وال ينقطع عن عامله وجمتمعهّ ،

ابجلسد وبدالالته وتعابريه.
حد ذاهتا ،من هنا نشأ
هلذا يقول األستاذ "العريب ميلود"« :أب ّن اجلسد بناء ّرمزي وليس حقيقة يف ّ
عدد ال حيصر من التصورات اليت تسعى إلعطائه معىن بسبب طابعها الغريب والشاذ واملتناقض من جمتمع
آلخر»( .العريب ميلود ،د.ت ،ص)58
فللرموز جذور متجذرة يف احلياة النفسية والعقلية لإلنسان وهلا أشكال إحيائية تشري إىل وجود معاين
ّ
عّب عنها اخليال .هكذا ،ويف هذا اإلطار هناك تبادل دائم يوجد على مستوى التخيّل بني
ي
عميقة
ودالالت
ّ
الغرائز وامليول الذاتية والتمثيلية من جهة ،وبني العوامل املوضوعية الصادرة عن احمليط الكوين واالجتماعي
الرمز أساسه( .عبد الكرمي
من جهة اثنية ،فهناك تفاعل متبادل بينهما ،هذا التفاعل العكسي يشكل ّ

اخلطييب ،1980 ،ص)56
وبرز اجلسد أيضا ،صورة عاكسة يف الشعر حتول من خالله اجلسد (جسد املرأة) ،من طاقة حيوية
تكونت يف املخيّلة وأصبحت مصدر إهلام للشعراء والفنانني
وبيولوجية وإنتاجية إىل صورة ذات أبعاد مجالية ّ
واملغنيني ،ومثّلت هذه الصورة أيضا مكمن اإلشارة لدى عامة الناس ،إذ أ ّن اجلسد وجسد املرأة ابخلصوص
ولعل هذا الكم اهلائل من الصور،
ّ
نتصوره ونتخيّله ليس ابلضرورة اجلسد الواقعي أو واقع اجلسد يف املعيشّ ،
وهذا املخزون من األقوال حول اجلسد األنثوي ،والذي برز أروع ما يكون الّبوز يف الشعر واألمثال
كل من الرجال والنساء تعود يف األصل
واحلكاايت ،وبعض األساطري وكثري من الغناء والنكات اليت يتنذر هبا ّ
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إىل حمورية اجلسد يف اهتمامهم وهي اليت تُؤثث يف األخري عّب مسار اترخيي موغل يف م
القدم ما ميكن أن
نُسميه "املخيال الشعيب" مما هو خمزون ثقايف جملتمع ما.
وبعد د خول اجلسد عامل األساطري ،أصبح تصور رمزي آخر يتكون حوله ،فقد ارتبطت األسطورة
كثريا ابلطقس الذي تساهم البنية اجلسدية يف ممارسته ،بكون األسطورة هي قبل كل شيء ،مظهر جسدي
وحركي و هي يف العديد من احلاالت ،إحتفالية ،هكذا تضم كل أسطورة جانبني؛ تعبريا ظاهرا وواضحا
ومفهوما ،وآخر مشوشا وغري مفهوم ،هذه الصيغة الثنائية لألسطورة واليت استدعت جمموعة من الباحثني
لدراستها من أمثال مرسيا إلياد وبيري غريمان وغريمها؛ تفرتض أن األسطورة ،تنتمي إىل عامل املق ّدس»( .حممد
محادي ،2010 ،ص)209
اثلثا :حبريات األجساد األسطورية :األمكنة املائية واألدوار اليت تلعبها يف املخيال الشعيب ملنطقة وادي
ريغ وعالقتها ابملعتقدات الشعبية.
إ ّن ما يكون جزءا من اليومي ،يصبح يف الوعي اجلماعي نوعا من األسطورة اليت تنتمي إىل اخليال،

واملتلقي أو السامع جيد األسطورة حينما يتحول الواقع إىل عملية سردية له ،و ما وقع ابألمس ميكن أن
يتحول اليوم إىل خيال أسطوري ،فتجد الواقع عّب جتدد الزمن،تتولد وراءه أنسجة خيالية ،تتعقد بتعقد
احلصيلة املعرفية املرتاكمة عّب الزمن السالف،املش ّكلة لرواسب تطفو وتتفاعل معى احلركة التارخيية للزمن ،و
هو ما يسمى ابملخيال األسطوري الذي عرفه األستاذ عبد النيب زندري«:املخيال األسطوري ،هو الذي
جيسد صورة األسطورة يف تناول السلوك االجتماعي ،حيث تسعى الذاكرة اجلماعية لتسويق صور اخليال
األسطوري ،الذي يدفع املنشغلني به حنو االميان بتلك األسطورة و ابلقوة اليت حيملها سواءا عن طريق تثبيت
الفعل و ضمان املمارسة الشعبية له عن طريق نفيه وإبعاد األفراد عنه( .عبد النيب زندري،2013-2012 ،
ص  ،)199وأل ّن أساس معرفة الشعوب عاداهتا وتقاليدها ومعتقداهتا ،فإ ّن جمتمع وادي ريغ قد عرف منذ
م
القدم هذه العادات واملعتقدات ،يف بعض األماكن املائية املقدسة واليت تعايش معها أهل املنطقة فنسجو
حوهلا العديد من القصص األسطورية ،ومن بني هذه األساطري.
 -1أسطورة حبرية العرايس:
ُمسيت أسطورة حبرية العرايس هبذا االسم لكون أ ّن عروساً من مترنة اجلديدة كانت مارة ابلبحرية
جين ومل يدعها متر فأ ّحل عليه أهل العروس أبن يرتكها متر ،وإ ْن ولدت مولوداً يف العام القادم تُعطيه
فسكنها ّ
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له كقرابن ،فأخلى سبيلها وملا جاء العام املوايل وضعت مولودها ومل تعطه له بل عمدت إىل حيلة وهي أهنا
جلين تفطن هلذا
أتت بشيء من خشب وقامت بلفه بقماش ليعتقد أبنّه ابنها ،ورمت به يف البحرية ،إالّ أ ّن ا ّ
أي عروس متر عليه بسالم ،فصار سكان مترنة اجلديدة والقدمية ال ميرون جبانب
وقرر أن ال يرتك ّ
العمل ّ
البحرية خوفا منها و رهبة إىل يومنا هذا وبقي هذا املعتقد قائما( .قلبو رضا ،ص .)68 ،22نفس األسطورة
ولكن بقصة خمالفة:

 -2أسطورة حبر العرايس (مترنة):
وقعت يف مترنة اجلديدة ،بلدية سيدي عمران ،دائرة جامعة والية الوادي ،وهو مكان به حبرية مث
العرس إىل مأمت ،فصار
وحولت ُ
مر موكب ُعرس فابتلعت األرض العروس وحدها ّ
جفت البحرية وذات يوم ّ
اجلميع ال ميرون مبوكبهم من جهته ،قائلني أبنّه حبر خيطف العرائس كما تقول األسطورة.

مرت مواكب العرسان ،ويقول
وتقول األسطورة أيضا :حبرية خطاف العرايس اليت تثور مياهها كلما ّ
الناس :أ ّن البحرية تريد خطف العروسة اجلديدة للظفر هبا قبل زوجها.
قد تكون األماكن املقدسة أماكن عادية ال تثري أدىن إحساس عند املرور هبا ،لكنها تدخل التاريخ
مر هبا ،أو توقف عندها،
املقدس عندما ترتبط حبدث خاص وبزمن خاص ،قد ترتبط قدسيتها بفعل أحد ّ
فتُنسج حوهلا القصص و األساطري .وكثري من املواقع املائية حتضى ابلتقدير القريب من التقديس ،فرمبا كانت
مقدسة يف يوم من األايم وكانت حممية من طرف كائنات غيبية.
أماكن ّ
األسطوراتن تتشاهبان يف مكان حدوث الفعل األسطوري "أل ّن الفعل هو وظيفة األسطورة .إالّ
حد
وتتكرر على ّ
أهنما ختتلفان يف سرد القصة أل ّن األسطورة مع مرور الزمن أتكل بعضها بعضا وتتناسخ ّ
قول الكاتب "سيد القمين" إالّ أ ّن هلا اترخيا حياً ممكن قراءته يف تفاصيله التكوينية.ومبا أن يف األسطورة
األوىل،بعد أن أخلى اجلين سبيل العروس مقابل إعطائه مولودها العام القادم مث أخلفت بوعدها ،وهذا ما
أدى ابجلين أبن ينتقم،هلذا جند يف األسطورة الثانية أن البحرية تثور و تغضب عند مرور موكب العروس مما
يدل على أن اجلين لن يرحم أي عروس متر ابلبحرية مما ترسخ هذا اإلعتقاد يف خميال أهل املنطقة و الذي
امتزج ابخلوف الرهبة ،حيث تقام بعض الطقوس و املمارسات و التضرع لساكين هذه البحرية حيث سرت
العادة أن تزين العروس جسدها بلباس البخمار الذي تتميز به يف مثل هذه املناسبات واملعروف عند أهايل
وادي ريغ ،و تزور البحرية لكي ال تتعرض لألذى وأن مير العرس بسالم.
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األصل الشفوي للخّب مىت سلمنا أن له أصال شفواي يف التاريخ ،ذلك أ ّن الرواية الشفوية وخاصة
حينما يكون مدارها على املتخيل والعجيب تتعرض ابستمرار للتغيري يف بنيتها السردية،حبسب طبيعة املقام
الذي تروى فيه ووضع قائل ها النفسي واملعريف فضال عن انتظارات مستقبلي الرواية سواءا منها اإلنتظارات
املعلنة أو اخلفية(Malek Chibel, 1993 , p216) .
تصورات الواقع امللموس ،فهي
تستقي األساطري وجودها من موضوعات كائنات ميثولوجية تتجاوز ّ
وليدة الفكر اإلنساين وهلا ارتباط جديل ابلبنية االجتماعية ،إذ تشكل لغة التعبري الشعيب ،وموضوع اعتقاد

التصاهلا الوثيق ابلغيبيات( .خدجية صابر ،1999 ،ص)11
هناك أسطورة أخرى يف منطقة تقديدين ،دائرة جامعة والية الوادي و هي:
 -3أسطورة اللة زهرة:

وهي عني ماء جفت وبقي املاء راكداً ،لكن األسطورة تقول أ ّن امرأة زاهدة ابتعدت عن الناس
لظهور الفساد واجملون ،فاعتكفت ملدة ومن كراماهتا أهنا كانت متشي فوق ماء البحرية ومل خترج إىل يومنا
هذا وأصبحت مزاراً ألهل وادي ريغ يف أعراسهم وأفراحهم وأقراحهم ،من راس الوادي لسيدي بوحنية يزورون
للتّبك هبا ومن الناس من يقول أنه شاهدها خترج من حني آلخر يف هيئة عروس البحر نصف
اللة زهرة ّ
إنسان والنصف الثاين مسكة ،ومنهم من أهدته ذهبا ومنهم من دعت له ومنهم ما عاقبته وكانت سرعان ما
ختتفي وتظهر إىل أصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الزكية وأصحاب العفاف والنية ،وتبقى األسطورة
أسطورة ،وصارت األمهات واجلدات ينسجن حوهلا األساطري املرعبة بعدما مات فيها العديد من السباحني
املهرة( .مقابلة مع األستاذ :حممد السعيد راشدي)
 -4أسطورة عني الزرڤة:

تقول السيدة من أهل املنطقة" :كانت بري نتاع ما يعمرو منو ويسقو منو ومن بعد يغطوهَ ،جا
اح ْد عمر املاء وخاله مفتوح وما غطاهش وبدا املاء يبحر يْبَ َح ْر وهاكاك عادو يعمرو منه املاء بصح من
َو َ
بعد عادو يشوفو مرا متََا يف املا ،املرا هاذي ايخي أخت اللة زهرة انتاع فغيان (اتبعة بلدية جامعة والية
َ
الوادي) هي أصلها «األغفيان» ولكن أهل املنطقة يلفظوهنا «فغيان».كي جتيها اللة زهرة يتبدل املاء نتاعها
ُختها ما يقيسوش وما يعتبوش واللّي
من اللّون األصفر إىل األخضر يعرفو بلّي هاذاك النهار راها زايرهتا أ ُّ
لتما يلوم نفسو وعادو يشوفو املرا خترج من املاء وتقعد يف احلافة نتاع البحرية ،يشوفوها متشط شعرها
يهبط َّ
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وي جدايت
وتغسل روحهاو صحتها ّ
(الص ّحة مبفهوم سكان وادي ريغ ،هو اجلسد) وهوما كي اكتاشفوها بُّ ْ
كان يروح لت ََّم هلاذ العني ويغطس يف البري ويدخل ،دخل مرتني وضيفاتو والثالثة جاب العباد ابش أي ّكد
ڤاهلم راين كليت الطعام وڤالتلي روح على روحك ،شريتلو ما كلماتوش ڤالتلو اطلع مرة أخرى ارجع مع
العباد وكي شافاتو جاب يشهد العباد عليها كي دخل ڤاتلو أُخرج وْمتَ م
ضيلُو املوس يف الڤلّة» املوس مبعىن
ُْ ْ
اخلنجر.
وتقول أيضا « َو ْح َدا طاحت خطرا يف البحرية هنا يف البالد خالتها حبت دير معروف وراحو ابش
يدوان حنا نديرو كور (مبعىن الكسكي اخلشن أو ما يسمى بركوكس) ودير يف البخور ،هي دخلت للماء
وبدات جتبد فيها من يدها هاذيك جتبد وخالتها جتبد ثلث أايم وهو ما حيوسو عليها وما لڤوهاش وجابو
س يف البري
ملَّاتَ ْز ابش يفضو املاء اللّي جييب املوتور يفضيه ،جابو اخلّباء من الوادي والغطاسني يلڤاو ال ْغالَ ْ
كّبو هللا أكّب ورڤدت البنت فوڤ املاء ويشوفو
كي فاتت ثلث أايم وأَيْ ُسو شافو الطفلة تطلع واڤفة ْو َع ُ
ادو يْ ْ ُ
يف العبد يدز فيها حىت دزاهتا هلم» ،أي قامت برميها خارجا.

منهن ،أنه حني أيخذ لون
يف األسطورتني :هناك اعتقاد عند أهايل منطقة وادي ريغ وخصوصا النساء ّ
البحرية لوان مغايراً هذا دليل على أ ّن أخت عني الزرڤة وهي اللة زهرة تكون زائرة عند أختها هلذا يتبدل لون
ماء البحرية فال أحد يقرتب من البحرية .عاد ًة حتدد املعتقدات الشعبية مسكن هؤالء اجلن ،يف أماكن رطبة
وموحلة وتعتّب الينابيع املتفجرة من مصادر طبيعية ،أهنا تستخدم كملجأ هلذه القوى املمؤذية (نور الدين
طواليب ،1988 ،ص )129واملمارسات الطقوسية ابملاء يف املعتقدات الشعبية املرتبطة ابلبحريات واليت مسيت
ابألماكن املسكونة ورعاهتا صاحلون ،ممّا يُوجب تقديرهم واحرتامهم أو حىت تقدمي هلم بعض أشكال القرابني،
لعل أمهها اآلن أنّه حني يتم اكتشاف املاء على إثر
هذه الظاهرة منتشرة يف الكثري من األوساط الشعبية و ّ
حفر بئر جيب ذبح أضحية عليها كشكل من أشكال القرابني تقدم إىل كائن غييب حىت يستمر تدفق املاء.
(حممد عزوي ،2013 ،ص)85
أهل املنطقة وخصوصا النساء ،يتملكهم اخلوف الشديد من اللةزهرة خمافة أن أتذيهم هلذا جتدهم
يتقربون هلا يف املناسبات واألفراح للتّبك هبا واستعطافها ،هم خيافوهنا أكثر من اللةعني الزرڤة يقولوان أهنا
شريرة وال ترحم.
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حتين يف البحرية يلوحو حمرمة محراء
تقول أحد املبحواثت« :يف عني الزرڤة كانت ملا تروح لعروس ّ
خيرج حنش يتلوى عليها ويدخل أو خترج حوتة كبرية احلجم ،ويلوحو العطور اثين يف البحرية تقول؛ «وأان
عروسة رحنا لتم نزورو يف األول ما حبوش ي ّدوين دار نستايب للزايرة قلتلهم راين وعدهتا ،كي رحنا حطيت
رجليا يف البحرية وبقيت نلعب ابملاء وكانت معااي إال مرت جدي وجدات راجلي وأختو وهو ما بني ساعة
وساعة خرجت ما بني رجليا وأان ختلعت قريب نطيح مثا وعيطت مرت جدي وتقول ملّبوكة خرجت...
يقولو ما خترجش للناس الكل كانت حوتة كبرية وشكلها غريب» .واجلسد كمنتوج اجتماعي ،كبناء ثقايف،
وكبنية رمزية ،جمال متثالت وخمياالت ،أي اجلسد يف مظاهره وتعبرياته اخلارجية ،الرمزية املكتسبة ،املعّبة عن
ثقافة اجملتمع اليت ينتمي إليها حامله،هلذا فاجلسد الطبيعي خيتفي وراء شبكة من الرموز والطقوس والعالمات
تّبزه على الواجهة اإلجتماعية .يوجه إيكو البحث يف املتخيل والرمزي ،انحية ما هو ثقايف ،األمر الذي
من مؤدايته اإلعرتاف بدينامية واختالفية املتخيل الناجتة عن تشابك مكوانته وانغراسها يف أمناط العيشالثقايف
و التارخيي لكل مجاعة إنسانية( ..نور الدين الزاهي ،2011 ،ص )11وتقتضي هذه املمارسات زمنا مقدسا
يكون مبثابة زمنا أسطوراي ،فزايرة نساء املنطقة هلذه البحريات وإخضاع أجسادهن لبعض الطقوس هو حتيني
الزمن؛ حيث أكثرمها هو
للزمن األسطوري أو حلادث معني «هكذا يعيش اإلنسان املتدين يف نوعني من ّ
الزمن املقدس ،يتمثل حتت املظهر املتناقض لزمن دنيوي قابل لإلنعكاس وقابل لإلعادة ولنوع من حاضرأزيل
أسطوري ُحيتفل به دوراي بواسطة الطقوس» .السمة الرئيسية هلذه املمارسات الشعبية هي أهنا فعل إجتماعي
مرتبط ابجلماعة ،متوارثة ومرتكزة إىل تراث يدعمها ،هلا عالقة بظروف اجملتمع الذي متارس فيه وهي مرتبطة
ابلزمن و املواقيت ،كما أهنا متتاز ابلقوة اليت تفرض اإلمتثال االجتماعي هلا واحرتامها.
«إ ّن الزمن يف تصور املتدين ليس متجانسا أو متعاقبا جيري على وترية واحدة ،بل توجد فيه فواصل
من الزمن األنطولوجي أبمت معىن الكلمة ،يُستعاد بواسطة اإلحتفاالت املومسية وما يُقام فيها من طقوس
وشعائر» (بسام اجلمل ،2007 ،ص .)125ويرجع نور الدين طواليب هذه املمارسات والطقوس إىل كوهنا
حتقق اإلرتياح النفسي والشعور إبمتام الواجب واحلاجة إىل اهلوية املشرتكة من خالل الطقس كوسيلة للحفاظ
على هذه اهلوية املعرضة للفناء بسبب اإلندماج يف القيم اليت أفرزهتا احلداثة.
وخيضع جسد العروس لطقوس زايرة البحرية املق ّدسةعن طريق املمارسات وهذا للبحث عن اإلتصال
ابلقوى الغيبية ّإما خوفا مما قد يلحق هبا من أضرار اعتقادا منها أهنا رمبا تتعرض للعقم أو رمبا أييت املولود
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معوقا ألنّه هناك بعض الرواايت تدور يف املنطقة عن بعض النساء مل يتقيدن مبمارسة طقس الزايرة للبحرية،
م
هلن أطفال معاقني وهذا بسبب لعنة "اللة زهرة".تقول إحدى
فكانت العقوبة أب ّن أُصنب ابلعقم أو ُولد ّ
املبحواثت «كيما اللة زهرةكاين بنات مسوهم عليها كي عادو ما حيياهلمش وإال وحدة مشتاقة بنت ،وعدهتا
الزم تديها تزور أو جييبو املاء من حبريهتا ويرموه على الطفلة ألنو كاين يل ماراحوش وحتكم عليه يتشل وال
تصريلو حاجة» يقول نور الدين طواليب يف كتابه "يف إشكالية املقدس"« :أن استحواذ املقدس على اجلسد
األنثوي هو ظاهرة تشكل يف التمثالت اجلماعية عالقة الجنسية ،إذ بينما يكون املقدس إستعالئيا من
حيث التعريف به يكون اجلنسي على العكس اتبعا» (نور الدين طواليب ،... ،ص« .)108هناك نوعني
من وظائف الطقوس :أحدمها إجيايب يتوىل مهمة حتويل طبيعة كل من الدنيوي و املقدس ،حبسب حاجات
كل جمتمع والثاين سليب يهدف إىل إبقاء كل منهما ضمن نطاق كينونته اخلاصة حمافة أن ينشأ بينهما

إحتكاك غري مناسب يؤول بينهما إىل التالغي» (روجيه كايوا ،2010 ،ص )41حتكي سيدة من مدينة

مرت قافلة وكانت فيها امرأة تسمى تطاوين ،عطشت وهبطت من اهلودج،
تڤرت عن حبرية اتطاوين ،تقولّ :
جلست جبانب صخرة فوجدت جبانبها املاء فبقيت القافلة يف هذا املكان مث حفروا لكي خيرج املاء ،لكن
كل البحريات يغطسو فيهم ماعدا هي
األساطري ختتلف تقول« :فرنسا عيات تدفن فيها وما قدرتش» ،و« ّ
واملاء نتاعها أخضر قامت على غرار البحريات األخرى» ،ويقولوا اجلدود أهنا البحرية اليت تفيض وتغطس
تڤرت فيها .يقربنا هذا املشهد من قصة أمنا هاجر عندما كانت تبحث عن املاء فوجدته بني الصفا واملروى.
ميكننا أن نلمس يف هذه األساطري مصدرين إثنني ميكن أن ندرك هبما ،مفهوم ومعىن هذه األساطري
و اخللفية اإلجتماعية؛ أي اإلعتقادية املصدرية و اإلعتقادية التثبيتية و اليت جعلت من اجلسد األنثوي
يتأرجح بني جسد مادي و آخر أسطوري وما يتعلق هبما من تقاطعات ،وقد إستقيت هذين املصدرين من
كتاابت األستاذ عبد النيب زندري يف حتليله للمخيال واألساطري.
أوال :االعتقادية املصدرية اليت تعين تلك األساطري و القصص اليت يتداوهلا اجملتمع حول الظواهر اليت
ميارسوهنا تّبيرا لوجودها داخل نسق النشاط االجتماعي حيث جند أ ّن هذه البحريات هلا قصص أسطورية؛
حتكي عن سبب وجودها ،ألن مصدر األسطورة هو الذي جيعلنا نرتبط هبا وال نستطيع التخلي عنها إال
بعد اضمحالل معتقدها الشعيب ذلك اإلعتقاد الراسخ يف املخيال الشعيب ألهل املنطقة ،و التصديق اجلازم
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يف وجود أجساد أنثوية تسكن هذه البحريات وتؤثر أتثريا ابلغا يف حياهتم؛ لدرجة أنه اصبح طابو حبيث
يعتّب خرقه غري جائز.
أما اإلعتقادية التثبيتية :هي تلك االعتقادات اليت يتبناها اجملتمع من أجل احملافظة على استمرار
املمارسات الشعبية منها ما هو متعلق ابألساطري الشعبية تّبيرا ملا تقوم به من وضائف يف النسق االجتماعي
وهلذا جند أ ّن أهايل وادي ريغ قد آمنو هبذه البحريات اليت حسب اعتقادهم تسكنها األرواح ،وهلا كرامات
بدليل أنه كانت خترج من هذه البحريات أجسام أنثوية نصفها إنسان والنصف اآلخرعلى شكل مسكة،
ومرة على شكل ثعبان وأصبح أهايل وادي ريغ يذهبون إليها يف املناسبات واألفراح ،خاصة األعراس حيث
خيضع جسد العروس لبعض الطقوس ،يستعطفوهنا خوفا من األذى الذي ميكن أن يصيبهم.

اخلامتة:

حددان موضوع حبثنا بتمثالت اجلسد األنثوي يف املخيال الشعيب -من خالل األسطورة يف
حني ّ

منطقة وادي ريغ ،فسوف يتم التعامل مع هذا اجلسد داخل هذه الثقافة الناجتة والعاكسة لتلك املنطقة
الصحراوية مبا هو رمز وجمموعة من التمثالت والصور اليت أثثها املخيال الشعيب يف تلك اجلهة ابلذات،
متصور يلعب فيه اخليال الدور البارز ومدى فاعليته
فتحول يف أذهاهنم من جسد معيش إىل جسد رمزي ّ
ّ
يف عالقته جبسد املرأة وهو يرتقي به إىل ضرب من الصور العاكسة يف القصص األسطورية اليت ترسخت يف
أذهاهنم وأخذت حيّزاً يف حياهتم ظهر يف أساطري البحريات اليت تستقي وجودها من موضوعات كائنات
ميثولوجية تتجاوز تصورات الواقع امللموس ألهنا وليدة الفكر اإلنساين وهلا ارتباط جديل ابلبنية االجتماعية.
فكان اجلسد األسطوري حاضراً يف عمق خمياهلم متمثالً يف حبريات سكنتها أجساد أسطورية أنثوية سيطرت
على البنية الذهنية لسكان املنطقة لدرجة التقديس واخلوف والرهبة ،ظهر هذا التقديس من خالل الطقوس
واملمارسات وبعض املعتقدات
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