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سيكولوجيا اإلبداع في تجربة
يوسف إدريس الرحلية
د ،سعد بولنوار
جامعة األغــــواط
ٌعذ البحث في أبعاد الشحلت في ألادب
العشبي مهم حذا ،إلاا ًحمله هزا الجاهب مً
كُم حذًذة ومعاسف ومعلىماث زشٍت وماحعت،
هزا باإللافت ئلى ما ظُلذمه هزا الىىع
ألادبي مً ججشبت كشاةُت فشٍذة مً هىعها،
لزلً فان أي جىاوٌ علمي لهزه الظاهشة
ألادبُت ٌعذ جىاوال مؽشوعا ٌعمذه وحىد
الؽشوه المشوسٍت اإلاخىفشة في اإلاذوهت
الشحلُت ،وباإلميان مً هزا اإلاىىلم ألاظاس ي
أن ًذسط ألادب الشحلي مً حىاهبه اإلاخعذدة
اإلاىىهت له ،وكذ جىاولذ في هزا البحث
محاولت في ولىج العىامل التي ظاهمذ بؽيل
مباؼش أو غير مباؼش في ظهىس هزا ألادب عىذ
أدًب معشوف له مياهخه اإلاعخبرة في عالم
الىخابت ألادبُت أال وهى ًىظف ئدسَغ وهى
غني عً الخعشٍف ،فلذ ولذ عام 1927
ووافخه اإلاىُت عام  1991وَعذ "عمُذ اللفت
اإلافشٍت معشحي مً الصحفُين ولذ
بمحافظت الؽشكُت وحفل على بيالىسٍىط
الىب والجشاحت ودبلىم ألامشاك الىفعُت
ودبلىم الصحت العامت فعين وبِب امخُاص...
عمل بالصحافت ووان عمىا في اجحاد الىخاب
وفي هلابت الصحفُين فىهُال لها وسةِعا
لجمعُت هخاب اإلاعشح وهلاده وحذد في اإلاعشح
اإلافشي الحذًث ،مىح حاةضة الذولت
الخلذًشٍت في آلاداب وحاةضة ـذام حعين
لألدب وجىفي بلىذن له أهثر مً أسبعين عمال في
اإلاعشح واللفت اللفيرة والشواًت
والشحالث" ،1وللعلم فاهه "في  1961اهمم ئلى

اإلاىاللين الجضاةشٍين في الجباٌ وحاسب
معاسن اظخلاللهم ظخت أؼهش وأـِب بجشح
ً
ً
وأهذاه الجضاةشٍىن وظاما ئعشابا عً جلذًشهم
لجهىده في ظبُلهم" ،2وكذ " ظافش عذة مشاث
ئلى حل العالم العشبي وصاس (بين 1953
ً
و )1980هال مً فشوعا ،ئهجلترا ،أمشٍيا
والُابان وجاًلىذا وظىغافىسة وبالد حىىب
ؼشق آظُا" ،3وظىَعشا.
وظُىىلىحُا ؤلابذاع على جظافشها
الىاضح مع معنى الفً ئحماال جخمثل
في"اللذسة على الاهخلاء مً بين اإلاىحىداث
اإلاحُىت به أو التي ًخخُلها هىعُاث معُىت
راث ـفاث مخباًىت وٍلىم بىللها ئلى اإلاؽاهذ
أو اإلاعخمع في ـُغت أو أخشي" 4وهي بهزا
اإلاعنى جىشح اوؽغاالث وأظئلت هثيرة ًيبغي أن
ًجاب عنها على هحى مً الخذسج ،ولعل أهم
ظإاٌ هُف أبذع هزا ألادًب وأخشج هفه
بهزه الفىسة الجمُلت واإلاىخملت ،ولعلىا ال
ًمىً ،في حاٌ مً أحىاٌ اظخحىار ظلىت
الىق على رواجىا ،ئال أن هلىٌ :ئهه ؤلابذاع،
ومفهىم ؤلابذاع في اسجباوه بالعُىىلىحُا
عشف كذًما عىذ العشب وللي جفعيراث
مخعذدة ،ولعل أبشص هزه الخفعيراث ما ظمي
بؽُىان الؽعش وحياًت وادي عبلش ،ولعلىا في
هزا الؽأن ًمىً أن هشحع هزا الخفعير
اإلاُخافيزًلي ئن صح اللىٌ ئلى افخخان العشب
بلفاةذ الؽعشاء التي ال ججاسي ،وهىان جفعير
آخش ًمىً أن ٌعىي لهزه الظاهشة معنى كشٍبا
وهى دعىة هلاد الؽعش ئلى الالتزام بعمىد
الؽعش ،فهزا الالتزام الفاسم أو اإلاحاواة التي
ًيبغي أن ًبذع وفلها الؽاعش مخدبعا ما ٌعشف
بعُىن الؽعش في جلً اإلاشحلت ًمىً أن ٌعذ
كاهىها ئبذاعُا مهما في جلً الفترة.
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أما مفهىم ألادب الشحلي بغن الىظش عً
دوافعه في هظش مجذي وهبت هى "ألادب
اإلاىخىب مً وحي الاهخلاٌ مً ميان ئلى ميان
أدب
أو
الشحلت،
أدب
آخش،
)Littérature
de
الشحالث(voyages
)Travel
و(litterature
بالفشوعُت،
باإلهجليزًت وهى مجمىعت آلازاس ألادبُت التي
جدىاوٌ اهىباعاث اإلاإلف عً سحالجه ،وفي بالد
مخخلفت .وكذ ًخعشك لىـف ما ًشاه مً
عاداث وظلىن وأخالق ،حسجُل دكُم
للمىاظش الىبُعُت التي ٌؽاهذها ،أو ٌعشد
مشاحل سحلخه ،مشحلت مشحلت ،أو ًجمع بين
ول هزا في آن واحذ ...وَعخبر أدب الشحالث ـ
ً
ئلى حاهب كُمخه الترفيهُت وألادبُت أحُاها ـ
ً
ً
مفذسا هاما للذساظاث الخاسٍخُت اإلالاسهت
ورلً خاـت باليعبت للعفىس الىظىى"،5
ولىً ما عالكت ألادب الشحلي بالعيرة
الزاجُت؟ هل جصح العيرة أن جىىن أدب
سحلت؟ ئن هزه العالكت على ما فيها مً آساء
علمُت ًمىً لي أن أسبىها –ملاسبت-
بمىلىعي والزي هى البحث في ظُىىلىحُا
ؤلابذاع ،فال ًمىً دساظت هُفُاث ئهخاج أدب
ألادًب ئال باإلاشوس بالعيرة الزاجُت له باعخباسها
عامال معاعذا في جىلُح الشؤٍا الفىُت لهزا
ألادًب ًىظف ئدسَغ.
وٍيبغي ؤلاؼاسة همذخل أن وعأٌ هزا
العإاٌ :هُف حؽيل فىش ًىظف ئدسَغ؟
"ًىظف ئدسَغ عاـش خالٌ ؼبابه الىثير مً
ألاحذار الهامت التي مش بها اإلاجخمع اإلافشي
ظىاء ئن واهذ جخعلم بالعُاظت أو الثلافت أو
غير رلً ،وبالفعل واهذ مشحلت جاسٍخُت هامت
مً حُث الخغيراث اهتهاء الحىم اإلاليي وكُام
الثىسة ومً بعذها الىىعت التي حىمذ
آلاماٌ وبعذها الىفش في أهخىبش  1973مُالدًا

وسفع اإلاعىىٍاث وبالفعل جأزش أدبه بيل مشحلت
جأزشا ؼذًذا وحاء كلمه معبرا عً ول رلً
بجاهب رلً جأزش أًما بمهىخه التي صاولها وهي
مهىت الىب حُث عاػ ًىظف ئدسَغ مع
اإلاشض ى لحظاث ألالم وألامل ومنها اهدعب
كذسة الخعبير عً معاهاة الىاط" ،6وفي جشحاله
أًما إلاعاث مً هزا ،فيؽير ئلى أهه "في 1961
اهمم ئلى اإلاىاللين الجضاةشٍين في الجباٌ
وحاسب معاسن اظخلاللهم ظخت أؼهش وأـِب
ً
ً
بجشح وأهذاه الجضاةشٍىن وظاما ئعشابا عً
7
جلذًشهم لجهىده في ظبُلهم وعاد ئلى مفش"
وسحع بعذها ئلى الجضاةش ظىت  ،1962همشاظل
لجشٍذة الجمهىسٍتً ،لىٌ" :رهبذ مع
مجمىعت مً الصحفُين اإلافشٍين لخغىُت
أخباس الخالف الخىير الزي وؽأ بين مجمىعت
بً خذة ومجمىعت بً بلت عؽُت حفىٌ
الجضاةش على اظخلاللها" ،8وكذ ظئل ًىظف
ئدسَغ مشة حىٌ ما ئرا وان كذ ماٌ ئلى
العلالهُت وهى الياجب الىحذاوي ،فلاٌ" :ئهني
ال أهخب بىاء على جحذًذ دكُم لىظُفتي في
الحُاة ..فلعذ أعشف لي وظُفت غير محاولت
معاعذة آلاخشًٍ لِعاعذووي ..وحين أسي
علل أمتي هى الغاةب ،فال أفىش لثاهُت واحذة
في أي ش يء ظىي أن أعخبر هفس ي مجىذا جماما
واإلاجىذ ئحباسٍا في اللىاث اإلاعلحت للذفاع
عً الىوً والعلل" ،9وحين ظئل ظإالا آخش
حىٌ الشخفُت العشبُت" ،كاٌ بفىث هادب:
ظأغادس ؤلاظىىذسٍت ئلى الضكاصٍم غذا ،ئن
هىذ ظدعافش ئلى اللاهشة غذا حعاٌ معي...
هزا هى العش ئرن هثرة ألاظفاس هي التي مىىخه
مً الخحشن في عالم مدعع ،مً ًشاحع أعماله
الفىُت ًذهؾ لخىىع هزا العالم وزشاةه".10
وكذ ظافش أًما ئلى ظىَعشا سفلت لىَغ
عىكً ،لىٌ في رلً" :ووان سفُلي في الشحلت
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أظخارها الذهخىس لىَغ عىك ،حعلىا لىا
بشهامجين مخخلفين ،فالذهخىس لىَغ آزش أن
ًضوس اإلاخاحف واإلاىخباث وألاماهً الخاسٍخُت
وأن ٌعخىف بعُذا عً الخلم ًخأمل ول ما
كشأ عىه في جاسٍخ ظىَعشا وأماهنها اإلاؽهىسة
حتى الصخشة التي هخب الؽاعش ؤلاهجليزي
باًشون كفُذة مؽهىسة بجىاسها ،بِىما وان
اهخمامي ألاوٌ أن أحعشف على الىاط هخابا
وفىاهين ومعشحُين مً مخخلف أهحاء
ظىَعشا" ،11ولعل الحذر ألابشص في سحلخه
هزه هى للاؤه بـ (فشٍذسَؾ دوسٍىماث) وهى
واجب معشح وسواتي ظىَعشي أإلااوي عاإلاي
معشوف ،وٍلىٌ ًىظف ئدسَغ فُه" :أحل ما
بهشوي في دوسهماث هياجب معشح هى كذسجه
على اختراع حذوزت معشحُت معاـشة ،بِىما
العادة حشث في معظم هخاب اإلاعشح أن ًلجأو
ئلى اإلاُثىلىحُا ؤلاغشٍلُت مثل أودًب
وبُجمالُىن و الىترا والزبابٌ ،عُذون هخابتها
بشؤٍا حذًثت ومبخىشة ،أما أن جخترع أظىىسة
حذًثت جماما مىتزعت مً ـمُم عفشها
ومخىاكماجه ،فخلً البذ مىهبت مً هىع فز
جماما" ،12هزا وٍبين ًىظف ئدسَغ عامال
مهما ًمىً أن ٌعذ مً ظُىىلىحُت ئبذاعُخه
ورلً حُىما جحاوس مع دوسهماث في بِخه ،وكذ
اهذهؾ دوسهماث هثيرا لفىشة ًىظف ئدسَغ
حىٌ الىىن وؤلابذاع عمىماً ،لىٌ ًىظف
ئدسَغ" :بامعان الخفىير وـلذ ئلى أن اإلاادة
في حالت هبن معخمش ،جخجارب مىىهاتها ،مً
مىىهاث الزسة ئلى مىىهاث اإلاجشة ،وجظل
جخجارب ئلى أن جفل ئلى ما أظمُخه اإلاعافت
الحشحت لخبذأ كىي الخجارب جخحىٌ فجأة ئلى
كىي جىافش مىفجش هاةل ،وهزا اللاهىن ٌؽمل
حتى العالكاث البؽشٍت مً جلاسب وحب زم
جىافش وجباعذ ،ومً العالكاث داخل

اإلاجخمعاث وبين الذوٌ وهىزا" ،13والغشٍب
أهه كذ ظمى كفت مً كففه بـ :اإلاعاحت
الحشح ت 14وسبما اسجبي اإلافهىم الىظشي
بجاهبه الخىبُلي ،وبعذ حىاس وأخز وسد أحاب
دوسهماث مىافلا بلىله" :ئهه احخماٌ واسد بل
هى في الحلُلت جفعيرها هحً الىخاب أو
افترالاجىا عما ًجشي داخل الىىن
ومادجه" ،15ومً هىا ًدبذي البعذ الفلعفي
وهزلً الشحلي ،إلهخاج ًىظف ئدسَغ ألادبي،
وٍمىً أن وعذ مجمىعخه اللففُت (عضف
مىفشد) هعيرة راجُت أهاسث لىا بعما مً أهم
سحالجه.
ولعل الخفىـُت التي جفشد بها ًىظف
ئدسَغ في بعن الجىاهب هي الشحلت الىفعُت
التي ظهشث هعمت أظلىبُت حالشة في الىثير
مً أعماله ألادبُت ،وٍمىً أن هشحع هزا ئلى
جخففه اإلانهي باإللافت ئلى الىب
الفيزًىلىجي الىب الىفس ي ،وهى ما ًظهش
واضحا في كفت الععىشي ألاظىد و أسخق
اللُالي ولُلت ـُف وكاع اإلاذًىت وغيرها هثير
ممً احعم بىابع واضح في الترحاٌ داخل
الىفغ البؽشٍت.
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