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الخيال؛ نجاة من ورطة الواقعية

 الذ اإلنسان األول إىل كهفه حاماًل ورطته »عجزه«، واضًعا رأسه بني ركبتيه، لكن ما لبث 
أن أغمض عينيه حتى هرع إىل أقرب حائط، راسًا ما تراءى له يف خميلته، تلك الصورة 

التي كانت بذرة نّيئة يف رحم اإلبداع اإلنساين قبل أن يتكلم ويعرّب عّا يعرتيه من خماوف، 
وما يطرق خميلته من أسئلة. إّنه اإلنسان القديم »امُلبكر« الذي أحال هواجسه إىل قصص 

مصورة، نافًذا إىل ذاته التي كان جيهلها يف ذلك الوقت، معرًبا عن مدركاته غري املحسوسة 
بشطح خيايل، كان له رفيًقا خملًصا يف تعثره.

ــرة  ــي مغام ــا ف ــة والده ــام 1879 بصحب ــت ع ــي خرج ــا الت ــة ماري ــن الطفل ــم تك ل
ــدرك أّنهــا  ــوب إســبانيا ت ــن جن ــب مــن منزلهمــا الكائ ــرة الستكشــاف كهــف قري صغي
ــا  ــرا« إنم ــوف »ألتمي ــل كه ــن داخ ــار م ــك النه ــي ذل ــا ف ــي أطلقته ــك الت ــا تل بصرخته
ــام.  ــف ع ــر أل ــة عش ــو خمس ــى نح ــا إل ــود تاريخه ــات يع ــرض للوح ــن مع ــفت ع كش
»بابــا، انظــر هناك رســومات مــن الثيــران »قالــت لوالدهــا مارسيلينوســانزو دي ســاوتوال 
الــذي كان هاوًيــا القتنــاء اآلثــار والتنقيــب عنهــا، إالّ أن مــا رأتــه لــم يكــن ثــوًرا كالــذي 
نعرفــه، بــل نــوع مــن الثيــران األوروبيــة التــي انقرضــت وتســمى »األوُرخــص«، وهــذا 
ــتأجر  ــه اس ــى أن ــاوتوال« عل ــا »دي س ــي لقيه ــخرية الت ــات والس ــض االتهام ــا يدح م
ــْت  ــي تملك ــى الت ــة األول ــة والنزع ــّوة الخفّي ــا الق ــات. إّنه ــذه اللوح ــم ه ــوًرا ليرس مص

 كاتبة ومترجمة سورية، مواليد دمشق 1987. تحّصلت على إجازة في الترجمة من 
جامعة تشرين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم الترجمة. عضو اتحاد الصحافيين 

عر ودراسته. حازت المرتبة 
ّ

السوريين. ومحررة القسم اإلنكليزي في موقع أضواء المدينة للش
عرية األولى من دار دلمون الجديدة في دمشق عام 2017. 

ّ
األولى في مسابقة الكلمة الش

صدر لها مجموعة شعرية بعنوان »جدران عازلة للصوت«. ونشرت العديد من المقاالت 
والترجمات في الصحف السورية والعربية. إضافة إلى ترجمة رواية »مذكرات براس كوباس 
بعد الموت« للكاتب ماتشادو دي أسيس عن دار الجيدة في األردن. وترجمة رواية »سيدة 

تائهة« للكاتبة ويال كاثر عن دار األهلية في األردن عام 2020. 

نور طالل نصرة
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اإلنســان وجعلتــه يخــرج مــن كهفــه، تلــك الرغبــة فــي الطيــران والنجــاة جعلتــه يحّلــق 
بَمَلكــة الخيــال ويشــطح بعيــًدا فــي نزهــات العقــل، فخــَرَج بصــور وأفــكار دأبــت تحفــر 

ــداع. ــل اإلب بمعــول الخــالص وبإزمي
ــال  ــى أن الخي ــطو إل ــب أرس ــال، فذه ــف الخي ــول تعري ــفة ح ــت آراء الفالس تضارب
ــال  ــاع الخي ــترط اجتم ــس واش ــمانية الح ــى جس ــه نف ــاس، إالّ أن ــببها اإلحس ــة يس حرك
ــث إن  ــن، حي ــا متطابقي ــور ليس ــال والتص ــن الخي ــّور« لك ــدوث »التص ــاس لح واإلحس
اإلحســاس هــو ركيــزة التصــّور الــذي يقوم فــي وعي اإلنســان بحركــة ديناميــة متصاعدة، 
إلــى أن تســتقر شــكاًل مــن أشــكال اإلدراك العقلــي. ويتفــق هنــا مــع غاســتون باشــالر 
الــذي يقــول فــي كتابــه »الهــواء واألحــالم، مقــال حــول خيــال الحركــة« إن »علــم نفــس 
الخيــال ال يمكــن أن يتطــّور باســتخدام أشــكال وصــور ســكونية جامــدة، بــل يجــب أن 
ــل  ــة لعق ــة والالمحدودي ــم«. فالحرك ــّول دائ ــة تح ــي حال ــون ف ــكال تك ــى أش ــوم عل يق
ــت  ــر. وإن كان ــدود النظ ــن ح ــد م ــى أبع ــح إل ــاط ري ــال بس ــن الخي ــال م ــان جع اإلنس
ــال  ــا، إالّ أن الخي ــال تتجــاوز المنطــق والعقــل فــي قصــص الميثولوجي شــطحات الخي
ــا  ــل، كم ــف العق ــن وظائ ــل م ــون أّن التخّي ــث رأى أفالط ــل حي ــع العق ــارض م ال يتع
أدرج ديفيــد هيــوم الخيــال ضمــن األفــكار المركبــة التــي هــي أفــكار مســتقاة مــن الواقع 
ــات  ــن معطي ــي ضم ــاط عقل ــن نش ــارة ع ــي عب ــة ه ــرة خيالي ــث إن أي فك ــي، حي الحس
ــاًل  ــاُل َخْي ــيَء َيخ ــاَل الش ــرب: خ ــان الع ــي لس ــاء ف ــا ج ــا كم ــال تعريًف ــة. فالخي واقعي
وِخيلــة وَخْيلــة وخــااًل وِخَيــاًل وَخَيالًنــا وَمخالــة وَمِخيلــة وَخْيُلولــة َظنَّــه. والخيــال كمــا 
عّرفــه آرثــر ثريبــر هــو »عبــارة عــن نشــاط يقــوم بــه اإلنســان بــكل إبــداع، وقــد يكــون 

ــا علــى أســاس رغبــات اإلنســان أو الواقــع الــذي يعيشــه أو قصــص مســتقبلية«.  مبنًي
ــة  ــن كلم ــتق م ــي مش ــبس الرواق ــب خروس ــة بحس ــة اليوناني ــي اللغ ــل ف إن التخّي
ــث إن  ــل، حي ــى التخّي ــّي عل ــع باثولوج ــاء طاب ــك إلضف ــروم بذل ــه ي ــاء«، وكأن »الضي
الضيــاء شــكل مــن أشــكال الســراب الــذي ال يمكــن اإلمســاك بــه أو التقاطــه متجاهــاًل 
ــوء  ــطوة الض ــى س ــر إل ــذب الفك ــذي يج ــي ال ــي اإلبداع ــى المغناطيس ــاء بالمعن الضي
ــل  ــى التخّي ــاء عل ــه الضي ــه فيحمل ــى وقع ــه عل ــان عيني ــض اإلنس ــث يغم ــاطع، حي الس

ــًدا.  ــه بعي ــق ب ــذي يحّل ال
ــى  ــةimagination  عل ــة الالتيني ــتخدم الكلم ــن اس ــو أول م ــطين ه ــا كان أوغس وربم
ــم  ــل أه ــتاين إن التخّي ــول آينش ــة، ويق ــل« Phantasia اإلغريقي ــة »تخّي ــادل كلم ــا تع أنه
مــن المعرفــة؛ ويــرى ستانسالفيســكي أن »الخيــال يخلــق األشــياء التــي يمكــن أن توجــد 
ويمكــن أن تحــدث، بينمــا يخلــق التخّيــل األشــياء التــي ال وجــود لهــا، والتــي لم يســبق 
لهــا أن وجــدت، والتــي لــن توجــد أبــًدا«. فالصــور التــي يتخّيلهــا اإلنســان وتتدّفــق فــي 
ذهنــه تتشــكل فــي جــزء مــن المــخ، وهــو جــزء مســؤول عــن العواطــف واالنفعــاالت، 
يدعــى الجهــاز الجوفــي، لكــن إدراك الصــورة يتــم فــي المســتوى األعلــى مــن المــخ 
ويعــرف بالقشــرة، وهــو الجــزء المختــص بالذاكــرة والتفســير والتبريــر. فالحاجــة إلــى 
ــوة  ــان لق ــة اإلنس ــا، حاج ــق تباًع ــور لتتالح ــذه الص ــت به ــي دفع ــي الت ــيرات ه التفس
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ــرون  ــون يفس ــد كان البابلي ــة. فق ــوض الطبيع ــام غم ــيراته أم ــا تفس ــب له ــى ينس عظم
المطــر علــى أنــه وســاطة مــن الطيــر العمــالق إمدوغــود الــذي كســا الســماء بمــا فــي 
ــرق  ــد أح ــذي كان ق ــماء ال ــور الس ــم ث ــوداء، والته ــع الس ــحب الزواب ــن س ــه م جناحي

ــة. الــزرع بأنفاســه الملتهب
ــى  ــه عل ــه األول حمل ــذ وعي ــة من ــى الطبيع ــق إل ــاء العمي ــان باالنتم ــعور اإلنس إن ش
ــارع  ــة يق ــه بلغ ــد خالص ــه، ليتجّس ــن حول ــدركات م ــع الم ــي تجمي ــر ف ــراط أكث االنخ
ــة  ــى حال ــه إل ــتفّزه ليوصل ــذي اس ــوض ال ــه الغم ــي وج ــه ف ــق ومدلوالت ــا المنط به
الشــخص المتكّلــم، فكانــت األســاطير ردهــة احتمــى بهــا اإلنســان ليخــرج ســالًما مــن 
شــكوكه. يقــول كلــود ليفــي شــتروس فــي كتابــه البنيويــة األنثروبولوجيــة: »األســطورة 
ــه المعانــي بشــكل  ــع في لغــة يتــم تنشــيطها عنــد مســتوى مرتفــع بشــكل خــاص، وتتاب
ــي  ــاعر الفرنس ــول الش ــا«. ويق ــة دائًم ــة حرك ــي حال ــا ف ــة له ــة اللغوي ــل الخلفي يجع
باترســدوالتوردوبان: إن الشــعب الــذي ال أســاطير لــه يمــوت مــن البــرد«. وبهــذا ينفــذ 
ــي  ــة ه ــال، »فاللغ ــة الخي ــا لحري ــا متاًح ــه مكاًن ــي بوصف ــال اإلبداع ــى المج ــال إل الخي
بعــد مــن أبعــاد الخيــال« كمــا يقــول ريكــور، كمــا أنــه يميــل إلــى وصفهــا بأنهــا الوظيفــة 
اإلنتاجيــة لــه، ويســتدل علــى ذلــك بالصــور واالســتعارات الشــعرية، فالصــور الشــعرية 

ــالر. ــول باش ــا يق ــرة« كم ــطورة مصغ ــي أس ــتعارة ه ــال »وكل اس ــق دون الخي ال تتحق
 واألدب الخيالــي الحديــث )الفانتــازي( لــه جــذور أصيلــة تمتــد في عمق األســطورة، 
ــار  ــن مس ــه ضم ــال ووضعت ــري للخي ــد البص ــون بالبع ــاري جاكس ــت روزم ــد اهتم وق
الفانتازيــا التــي لجــأت إلــى األســاطير والحكايــات الخرافيــة، لتخــرج بصيغــة جديــدة 
تســاير تطــّور العلــم الحديــث، وتدعــم مــا يقدمــه العقــل مــن نظريــات علميــة، فلدينــا 
األفــالم الخياليــة التــي تشــغل صــاالت الســينما العالميــة اليــوم واأللعــاب التــي تنتشــر 
بكثــرة فــي عالــم الميديــا والتكنولوجيــا، هــذا العالــم »العجائبــي الخيالــي« الــذي صنفــه 
تــودوروف ضمــن مكونــات األدب الخيالــي، حيــث يعمــل علــى تكويــن حّيــز لــه فــي 

الواقــع المتخّيــل كمــا يتجلــى فــي وعــي اإلنســان. 
ــز  إّن وظيفــة الخيــال فــي التجربــة الصوفيــة قائمــة علــى أنــه خيــال خــاّلق، وقــد مّي
ــان  ــة اإلنس ــن حاج ــع م ــي ينب ــال ذات ــو خي ــل، وه ــال متص ــه: خي ــن من ــان نوعي كورب
الســتحضار الصــور الغائبــة، وخيــال منفصــل، ويعنــي بــه العالــم الميتافيزيقــي؛ كمــا أن 
هــذا الخيــال هــو مصــدر خــاّلق للتجلــي، أي إنتــاج الــروح فــي عالــم المــادي، التجلــي 
الــذي عــّده ابــن عربــي الرمــز األســاس فــي الخيــال ومزجــه برمــز النـّـور الــذي هــو رمــز 
تفســيري لنشــاط النفــس لــدى اإلشــراقيين. ويــرى كوربــان أن اإلدراك الفينومولوجــي 
للظواهــر يقــوم علــى إدراك »الماهيــة« أي تجــاوز كل مــا هــو مــادي واســتبطان الظواهــر 
مــن الداخــل، وهــذا مــا يصــب فــي رؤيتــه لصوفيــة ابــن عربــي، وقولــه إن ابــن عربــي 
ــم األفــكار والصــور والتمثيــالت، وهــو عالــم وســيط بيــن اإلدراك  يؤمــن بوجــود عال
العقلــي واإلدراك الحســي، هــذا العالــم الوســيط هــو عالــم التأويــل والرمــوز والخيــال. 
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