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تــقــديـم
املخيال
األدب-األنثروبولوجيا م
ضقلماظؽـريمسنمتؾكمادللأظةماظؼدمية،مأالموػيمعلأظةماألدب.مصؿنماظـؼاشماظذيم
أصؿؿقه مجان مبول مدارتر مبعد ماحلرب ماظعادلقة ماظـاغقة مبؼؾقل ،محتت مدؤال م" معام
األدب ؟م"مومواصؾهمجونمرؼؽاردومبلؤالم"معامػيمضدرةماألدبم؟م"،مومعرورام
بؿلاؤلمإؼفمبريجيم"ماألدب-عؾفأم؟م"،مأسؾـتمػذهماألدؽؾةمطؾفامسنمادللارم
اظذيمدقؿكذهمػذاماظـشاطماظؾشريميفماألزعـةماآلتقة.مالمؼؿعؾقماألعرميفمػذامادلؾف*م
مبـاضشة مذات ماألدب ،مظؽن مباظؿلاؤل محول م" ماخلطاب م( )...ماظذي محياولم
احلدؼثمسـهم" ،مألنمأؼةمرباوظةمحلصرمجوػرماألدبمؼؽشفمسن مادساءمالمحدم
ظه .مو ميف مػذا ماظصدد مدعى مبعض معـظري ماألدب مإدي ماظدخول ميف معؿاػات مػذهم
ادلؿاردة ماظػؽرؼة مدون مجدوى .موإمنا مؼؿعؾق ماألعر ميف مػذا مادلضؿار مباظؿلاؤل محولمممم
" معاػقة مادلعـى م؟ م" ،مبلؾب مأن مادلعـى مػو ماظؼادم مادلشرتك مظؽل مادلؿارداتم
اظدالظقة ،مألن ماألدب مال مميؽن مأن مؼؽون مإال م" ماخؿؾارا مألؼة مغظرؼة مظؾدالظقةممممممممم
ومظؾكطابم" .2م
ومػؽذامصإنماظؾغةمباظـلؾةمظؾعضماظػالدػةمأومعـظريماألدب،مظقلتمإالمودقؾةم
ظؾؿواصل مواإلبالغ ،مبقـؿا مػي ميف ماألصل ماظؿعؾري مادلؿؿقز مو ماظـوسي مظؾكطاب.م
صاألدب،محبؽمممتردهمومسدممخضوسهمظؾطارئ،مؼلؿؿر،معنمخاللماذؿغاظهمسؾىم
اظؾغة ،ميف معواجفة مصظائع ماظؼرن مادلاضي مو مأػوال ماظؼرن ماحلاظي .متلؿح ماظؾغةم
ظؾؽاتب معن متشؽقل مسادله ماخلاص مألجل مجتاوز مروح ماالدؿكػاف ماظيت متـكرهمممممم
* م إنمػذاماظعددمعنماجملؾةماظذيمميـلمضطقعةميفمتصورهمععماألسدادماظلابؼةمالمؼؽؿػيممبؾفمواحد،مبلم
ؼؿؽػل مبأطـر معن معؾف ،مإذ مدقؿـل معن ماآلن مصصاسدا ،ماخؿقارا معن مبني ماالخؿقارات ماظيت مدوف متعؿؿدػام
اجملؾة .م
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و متلؾب مظه ماظصدعات .مإذا ،مصاألسؿال ماألدبقة مظقلت معلؿؼؾة مأو معرتؾطة مآظقام
مبرجعقةمعا،مأومبؾعضماحلوادثماحملؿؿؾةمأومدبؿزلمإديمإذؽاظقةمعا،مألنم"بؼدرم
عامؼؽونماظـصمذبازؼا،مومبؼدرمعامؼؽونمشاعضا،مؼؽونمأضلمعرجعقةم(حرصقامإذام
ذؽـا،مأيمؼرتطزمسؾىماحلؼقؼة)،موؼضؿنماألدؾوبمػذهمادلروغةميفماظؿـوعم" .3م
ؼؿػقمطلمعؤرخيماألدبمسؾىمأنماألدبمضدمغشأمعنماألدطورة،مظؽـهمؼؾؼىم
صضاءامظؾصراعمجبدارة.مومبادؿعارةمعوضوساتهمعنمألدطورة،ومعنماظؿارؼخموممعنم
سؾمماظـػسماجلؿاساتمومطلمعامؼؿقؽمميفماجملؿؿعمعنمرعوزمثؼاصقة،مؼؿفهماألدبم
بشؽل مطؾري مسبو ماعؿالك ماظوزقػة ماألؼدؼوظوجقة مأطـر معن متوجفه مظؾؿعؾري مسنم
اظوزقػةماظشؽؾقةماحملضة .م
ومػؽذامصاألدطورةماظيتمؼوزػفاماظـصمومبادلؼابلمتوزػهمػيمبدورػا،متؿدخلم
يف ماظعالضة ماظيت مؼؼقؿفا ماظؽاتب معع مضرائه مو معع ماظلقاق ماظذي مؼؿقرك مضؿـه.م
صاألدارريماظؾدائقةمػيمإذامعـلماظـؿاذج،ممتؾكمسالضةماجؿذابمععمادلكقال،مأعام
األدارريماحلدؼـةمصإغفامتشؿغلمعـلماظؽؾقشقفاتمادلؼوظؾة،مبصػؿفامغؼاطمارتؽازمأوم
سؽسمذظكمصفيمعلؿؾعدةمتؼ وممسؾىمتوجقهماظرشؾةميفماعؿالكماظواضع.مصؽلمغصم
ػو مإسادة مطؿابة مظؾعـصر ماظزعين مأو ماألدطوري ،مو مػو ميف مذات ماظوضت مادؿؼطابم
هلذاماظعـصرماظذيمالمؼلؿـػذمومادلؿؿـلميفماألدطورة .م
ومادلكقال،مباسؿؾارهمذبؿوسةمدؼـاعقؽقةمومباغقةمظؿؿـلماظذاتمادلـظؿةمظؾػضاءم
األدبي ،محيقل مباظضرورة مسؾى مضراءات معؿعددة مجتد معرجعقؿفا ميف مسؾوم مزبؿؾػةم
عـل مسؾم ماظـػس ماظؿقؾقؾي مو ماظلودقوغؼد مو ماظلودقو-أغـروبوظوجقا ،مو مضد متؽونم
ضراءتهمعوضوساتقةمأومرعزؼة .م
إنماآلخرماظذيمػومربلمرشؾةمترؼدماعؿالكمربادـه،وماظرادخميفمادلكقالمأوم
يفماخلطابماألدبي،مؼعاؼنمبصػؿهمذقؽامخارجقامعـؼالمباحلضورمومبصػؿهمػوؼةم
علؿققؾةمومزبؿؾػة،متعربمسنمغػلفامبأملمومبعـفمومضؿنمادلأداة .م
وظؿوضقح مػذه ماإلذؽاظقة مادلؿؿـؾة ميف ماظغريؼة ،مؼعؿؿد مربؿد مداود مسؾى مدرادةم
عوضوساتقة مظـالث مرواؼات مععرجا مسؾى ماظـشأة ماظؿارخيقة مو ماألؼدؼوظوجقةمممممممممم
وماظؿكقؾقةمهلذام"اظصراع"مبنيماظغربموماظشرقماظذيممتمبـاؤهميفماخلطابماألدبيم
ألجلم"مضؾبمغظامماألذقاءمومعقزانماظؼوىمبؿفـقسماظعالضاتماحلضارؼةم".مظؽنم
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عصطػى مدعقد مبطل مرواؼة معودم ماهلفرة مسبو ماظشؿال مػو ماظذي مميـل ماظؿصدعم
اظؽوظوغقاظيمأحلنممتـقل.مومضؿنمػذاماظؿوجهمؼدرسمسؾدادلاظكمعرتاضماظعالضةم
بنيمادلعؿر/ادللؿعؿرمعنمخاللمضصةمصراغلواموماظرذقدماظيتمغشرتميفماظعشرؼـقاتم
عنماظؼرنمادلاضي.مإذمؼؽؿشفماظرذقد،مبعدمضضاءمرػوظةمبرؼؽةمععمصدؼؼهمصراغلوام
أن م" مضقم ماحلرؼة موادللاواة مواظعداظة ،موطذا ماظشعارات ماألخرى ماظيت مظؼـفا مظهم

أداتذته ميف مادلدارس ماظػرغلقة مال مسالضة مهلا مباظواضع مو مال متعين مإال ماظػرغلقنيم
ظوحدػمم" .م

ضؿن مػذه ماظعالضة ماظعدواغقة مطذظك مأو مباألحرى مضؿن معن مؼـفر مسـفا معنم
تداخل مبني مظغؿني مزبؿؾػؿني ،متؾؿؽر ماظؽؿابة ماجلزائرؼة مباظؾغة ماظػرغلقة مظغؿفام
اخلاصةمبفامواظيتمدؿظلمباظـلؾةمظػارؿةماظزػرةماظعؾويمتعؾريم"معامبنيمظغؿنيم" .م
صقؿامؼؿعؾقمبعؾد اظؼادرمذرذار،مصإغهمؼعؿربمأنماظرواؼةماظؾوظقلقةمضدمتلؾبميفم
غشأتفام"ماظؿقضريمادلؽـفمظؾؿدنماظذيمأدفممبشؽلمحادمميفممنوماجلرمية،مادلادةم
األوظقةم"مهلذاماجلـسماظروائي .م
ؼلؿعري ماجلـس ماظروائي معوضوساته مأؼضا معن مادلادة ماظؿارخيقة مألجل متشؽقلم
غصوصهماظيتمتـكرطميفم"مجتاوزماألدطورةماظػردؼةم"م(زبؿارمسطاءماهلل).
إنماظؿارؼخماظذيمحتاولمادلؤدلةمإخػاءهمتضطؾعمبهماظؽؿابةماظروائقةمادلغاربقةم
ظؿـوؼرماظؼارئمحولمبعضماحلؼائق .م
"مإنماالدؿغاللمسؾىمبعثمعامػومعؽؾوتمظهموزقػةمحترؼرمآلظقاتماظذاطرةم"م
(زؼـبمسؾيمبنمسؾي) .م
طؿامظػتماجلـسماظشعريماغؿؾاهمعرادمؼؾسماظذيمؼطرحمدلوضوعماظشعرماظـلويم
ذي ماظؿؼؾقد ماظشػوي مباسؿؾاره م" مجزءا مال مؼؿفزأ معن ماظذاطرة ماظـؼاصقة مو مادلكقالم

اجلؿاسيمادلغاربقنيم".م م

ومضؿنمػذاماألصقمأدرجـامذبؿوسةمعنماظدراداتميفماألغـروبوظوجقةمومأحباثم
حول ماظؾغات ،مذظك ماالخؿصاص ماظذي ماطؿلب ممسعؿه ماظراضقة مبػضل مباحـنيم
الععني ميف محؼل ماألغـروبوظوجقة معن مأعـال مطؾود مظقػي مدرتاوس مو مجقؾؾري مدورانمممم
ومعريدقامإظقادموشريػممطـريؼن،مإذماذؿغلمػؤالءمسؾىمادلكقالمعنمخاللماالسؿؿادم
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سؾى مغؿائج مسؾم ماظـػس ماظؿقؾقؾي ماظذي م"أثرى مضاعوس مبعض ماظؽؾؿات مادلػؿاحقةم
عـل:ماظصورة،ماظرعز،ماظرعزؼةماظذؼنمأصؾقوامعـذمذاكمسؿؾةمرائفة" .4م
ؼربزمادلكقال،مباسؿؾارهمحؼلمؼؼعميفمعؾؿؼىمررقماظعدؼدمعنماالخؿصاصاتميفم
اظعؾومماإلغلاغقة،ميفماألوضاتماظراػـةمعقداغامعػضالمظؾقثمجدمغشقط.مصػيمػذام
اجملالمؼرىمبؾؿقؾودمسـؿانمأنمصورةماظصقراءماظيتممتمتشؽقؾفامعنمضؾلمادلكقالم
اظغربي م(اظدؼاغة ماظقفودؼة-ادللقققة) معـذ ماظؼدم م" مضد مادبذت مذؽل ماظؿؿـلم
اظغاعض ،ماظؽؾقشقه مادلؼوظب ماظذي ممت ماالدؿؿرار ماظعؿل مبه ميف ماألزعـة ماحلدؼـة م"م
حلبمادلعـىمادلزدوجمظؾؿؽانمادلؾعونمومادلؾاركميفمذاتماظوضت .م
طؿا مميـل مسؾم ماألغلاب مو مزفور ماألوظقاء ،مأؼضا محؼوال مظؾؾقث ميف مذبالم
األغـ روبوظوجقة ماظـؼاصقة .مصقؿا مخيص مػذا مادلوضوع ،مؼؾج مبـا مؼزؼد مبن مػوغات ميفم
ساملماظوالؼةمادلغاربقةمعنمخاللمعـالمدقديمأمحدماجملذوبماظذيم"مميؽنمأنم
ترتؾطمممارداتهمبشؽلمطؾريمبـؿومومتطورماألؼدؼوظوجقاماظػردؼةم"،مظؽنمسؾىماظرشمم
عنماظطابعمادلؿقزمهلذهماظصػةمملمميـعمذظكمعنمتأثريػامسؾىمادللؿوىماجلؿاسي .م
ومتـري،مبشؽلمدائم،مإذؽاظقةماظؾغات مبادلغربماظعربي ماظعدؼدمعنماظـؼاذاتم
اظلاخـة ماظيت متؿفـب مادلوضوسقة مو ماظعؼالغقة ميف ماظؿؽػل ممبـل مػذه مادللأظة .مإنم
تداخل مػذا ماحلؼل معن ماظؾقوث معع ماإلؼدؼوظوجقات مو ماظلقادات مادلؤدلةم
ظؾورـقات مو ماخلصوصقات ماظـؼاصقة مدصع مباظعدؼد معن مسؾؿاء ماظؾلان مو ماظؾاحـنيم
ظؾؿوجهمسبومررقمدروبمػاعةممتؽنمعنماظؿوصلمإديمغؿائجمذاتمصائدةمحولموضعم
اظؾغات .م
و مؼؿعؾق ماألعر مباخلؾقل ماظػراػقدي ماظذي مادؿطع مبػضل مغؾوشه ،معن متأدقسم
اظؿصورات ماظعؾؿقة ماألودي ميف مدرادة مادلؿاردات ماظؾغوؼة ميف مسامل مإدالعي معؿعددم
اظعرضقات،ماغطالضامعنماجلاغبماظصوتيمظؾغةماظعربقةم(جعػرمؼاؼوش) .م
طؿامأدىماغؿشارماظدؼاغةماإلدالعقةمبادلغربماظعربيمإديمتشؽقلموضعمادؿــائيم
ؼؿؿـلميفماعؿالكمأشؾؾقةمدؽانمػذهمادلـطؼةمظؾغةماظعربقة،مأعاماظؾاضقةمصؼدمواصؾتم
ادؿعؿالماظؾغةماظرببرؼةميفمحقاتفاماظقوعقة .م
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ومظردمماحلدودمبنيمػاتنيماظؾغؿنيماظؾؿنيمتؿعاؼشانميفمزلماظؿعارضمأوماظؿواصقم
بفذهمادلـطؼة،مؼؼوممطلمعنمعصطػىمبنمسؾومومبقؿريمبفـلؿقدمعنموضعمخرؼطةم
ظلاغقةمظشؿالمادلغربماألضصى .م
إن متعؾقمماظؾغات ماألجـؾقة مباجلاععات مادلغاربقة ،مضروري مباسؿؾاره مودقؾة مالم
تعوضمظؾؿػؿحمسؾىماظعامل،مظ ؽنمتعؾمماظؾغةماظعربقةمؼؾؼىمعفقؿـاميفمػذاماظؼطاع.مإنم
دقديمربؿدمخلضرمبرطةماظذيمؼدرسمزبؿؾفماإلصالحاتماظيتمسرصؿفاماجلاععةم
اجلزائرؼةمومخباصةمجاععةموػران،مؼؤطدمسؾىمأنمسؾارةم"اظؾغةماظورـقة"مصرضتم
غػلفا مطؿعقار مألضصاء مباضي ماظؾغات ،مو مخباصة ماظؾغة ماظػرغلقة ،ممما متلؾب ميفم
خؾقمعقزانمضوىمبنيماظؾغاتمظصاحلمعلؿعؿؾيماظؾغةماظعربقة .م
طلمػذامظؾؿوصلمإديماظؼولمأنماألحباثمادلؼرتحةميفمػذاماظعدد،موماظيتمدبؿؾفم
يفمعوضوساتفامومعؼارباتفامومحؼوهلا،مميؽنمهلامأنمتعطيمحملةمسنماػؿؿاعاتم
اظؾاحـنيماظذيمأدفؿواميفمػذامادلؾف.مظؽنمسؾىماظرشممعنمػذاماظؿـوعماظذيمميقزم
ػذهماألحباث،مميؽنماظؼولمأغفاممتؾكمخقطامؼربطفامبؾعضفامأالموػوماظعالضةمععم
اآلخر،ماظذيمؼظلمدوعاماظؾؼاءمبهمربلمدوءمتػاػممومشؿوض،مومربلمأعلمطؾريم
أؼضا .م

حممد داود
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