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   (*)حول الخيال والخيال الذاتي في الرواية

  

  حبيب عبدالرب سروري
  

  

   رئيس روائيٍطم كنَ األدبي، والخياِل ملَكات اإلنسان قاطبةأعظِمكالخيال عن : الجزء األول

  عن الخيال الذاتي كصنٍف من أصناف الخيال األدبي: انيالجزء الث

  ها بين الخيال والخيال الذاتيلُ األولى، وتنقُّهارتُ فك:شهادة عن رواية دمالن: زء الثالثالج

  

 ٍطم كنَ األدبي ملَكات اإلنسان قاطبة، والخياِلعن الخيال كأعظِم: الجزء األول

  ي رئيسروائ

  

  !نظرتان مختلفتان: الخيال) 1

: ترجمة الكلمة الالتينيةالعربية ِلاللغة  في »الخيال« كلمةُ مخدتَستُ  

Fiction .َّاً ألن المدلولَدقيقةليست  هذه الترجمة لعلاً شيوعين األكثر  جد

 :تأتي من ِفعل] 5 [كلمة الالتينية في معناها األول ال. كثيراًانللكلمتين يختلف

»قَص ،بو ،َلكَّشَلبفي الفرنسية بعد تْذَخَرغم أنها َأ. » خامةٍة شيئاً من ماد 

 اللغة القانونية في القرن التاسع عشر مثل استخدامها في(ذلك مدلوالت أخرى 

يظلُّ مرتبطاً كثيراً   المعاصر الرئيسإال أن معناها) »ثُّل الشيءمتَ«: معنىِب

، »األدبيالخيال «جنس  المعاصر للداللة على واستخدامها. بمعناها األول

Fiction Littéraire،ي ل عكس5[ تماماً معناها األو[.  
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هم، وتَ: تعني) اليل أو خَيخَتَ: مصدرها (»خُيَل له«مة كلففي العربية، أما   

روعكس الكلمة  ِب، عن الواقع والخارجة»المنفصلة« ذات الداللة ، لهأو ص

  . ِللواقع»المغِْنيِة«ة ذات الداللة الفرنسي

  ةللكلمة الفرنسي Fictionيقتها الحميمة، مثل رف Imagination: 

ل لمشروٍع  يقاعندما.  مرتبطٌ بالتجديد واإلبداع واإلبتكار مدلوٌل،»مخَيلة«

 فإن ذلك يعني أنه شديد  أو خصب الخيال،يِلي تَخَ،Imaginatifهندسي أنه 

اللغة  في .الذكاء واإلختراع وعدِم االلتزام بالنقل والترسيمات والقوالب الجاهزة

 من أن تطلق على أكثرة شعري  هذه الصفة على قصيدٍةقَالعربية يمكن أن تُطلَ

رتبط كثيراً باألحالم، بالوهم المنفصل  ألن الخيال بالعربية ي. هندسيمشروٍع

  ! أحياناً»الكالم الفاضي«عن الواقع، ب

اً، لكن في األهمية يِوالفرق ليس فقط في مدلول الكلمتين المستخدمتين لغَ  

يس للتعليم في الغرب مثال هو تعليم  الرئالهدفُ: ومية يكتسبانها في الحياة اليتيال

تُركِّز المدرسةُ في الغرب بشكل رئيس . خياله العنانأن يطلق ِلالطالب أن يفَكِّر، 

ه اِتكَلَ الضرورية التي تساعد على تطوير م الشروِط الطالب امتالكعلى تعليِم

، التجريد،  النقد والرفض تعلُّمر،يفكتالتساؤل بحرية مطلقة، حرية ال: الخيالية

الكوِنتفسيِرة ِلالتعميم، دراسة طرق البرهنة المنطقية، استخدام مبدأ السببي  

، )أو العقل المنِتج (»ما وراء المعارف« الحياة، اإلهتمام الخاص ِبوظواهِر

  له أبوابكلَّ ذلك لتفتح... تعليم الطالب تفكيك اإلختراع العلمي وإعادة اكتشافه

  .يروملكات الخيال والتفك

 وأن اليمن أصبح ، السيماواليمنية بشكل خاص(نا العربية  مدرسِتمشكلةُ  

ه من  بعكس ذلك تماماً، تمنعهلُهَؤهي أنها تُ)  العربي العالِم» ثالِثعالم«اليوم 

التساؤل الحر والنقد، من الرفض والتفكير بحَؤة، ال تُيرسس فيه عقلية ة السببي

 علمية عن الكون وظواهر الحياة،  غير، تقدم له صورةًث عن البرهانوالبح
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بتلقينات  هقُغِرم الحديث، وتُلْه من مواكبة الِعمِرح انتقائية عن التاريخ، تُصورةً

كيف تُعلِّمه في األخير ... ها اكتشاِفها وآليةَها وجذور تاريخَم ال يتعلَّ مقِرفةعتيقٍة

بمهار و!فكِّرال ي لُهالخصب  على الخيال قادٍر غيِر فائقة إلى طالٍبٍةتُحو 

  !واإلكتشاف

  »السيرة الذاتية«  مقابل »الخيال األدبي« )2

 على خطٍّ هندسي مستقيم  األجناس األدبيةيمكن رصمن المعروف أنه   

رواية السيرة «جنس يقع . ها من الحقيقة أو الخيالِبر قُمقدار من إنطالقاً 

 في الطرف »رواية الخيال«جنس ويقع  رفي ذلك الخط، في أحد ط»الذاتية

  .اآلخر

ة استذكاري روايةٌ«هي  روايةُ السيرة الذاتية، حسب التعريف التقليدي،

قد ال أكون  .»نة منهايع حياته أو حول مراحل محول تاريخما   شخصيكتبها

ثر من سرٍد أك ليستنها لهذا السبباً عن الصواب إذا قلتُ إبعيداً جد أدبي 

 ة التاريخية لذلك السرد ليست أمينةًناهيك أن المرجعي ! حياة»ِرضحم«ِل

بالضرورة، إن لم تخُل من التلفيق المتعمد، كونهاد أو غير المتعماسترجاع  

يوماً بعد يوميولوجياً فيز االختيار، ِلذاكرٍة تتالشى انتقائي، ذاتي...  

 محدود األهمية بشكل عام،الروائي  س هذا الجنمن وجهة نظري، يظلُّ  

 ال يمنع ذلك.  فيهها الكاتبخُّض التي ياإلبداعية »ةيرالكتلة الذَّ« ِةميِك من منظوِر

 ألنها ردية منه يمكن أن تصَل إلى مصاف الذروة اإلبداعية س نماذجمن وجود

يما إذا كانت سيرةُ  الس والتأثير التشويقشديدةُ، جميلة  اإلخراج، مدهشةٌمتقنةُ

  ...ة حافلةً باألحداث والمفاجآتيالحياة المرِو

 نمطُ  الذي يعتبر»الروايِة الخيالية« هناك جنس  الطرف المقابلفي  

روايةُ هذا النمط .  أهم أنماطهاأحدFiction Littéraire،  ،»الخيال األدبي«

تبدو الشخوص واألحداثأن  رغبِة ِب كمحاكاٍة للواقع، أي المؤلفها خياُليخترع 
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ال أتحدث في هذا المقال عن  (. فعالً على أرض الواقعتْ كما لو حدثَفيها للقارئ

يختلقها التي ...  هذا الجنس مثل الفانتازيا، األسطورة، الخيال العلميبقية أنماط

  .)ا بواقعيتها ومصداقيته في إيهام القارئٍةسبقَ لكن دون رغبٍة م،الخيال أيضاً

عاش هو  من وجهة نظر أن الواقع المالخياِل األدبيرواية  نمطُ ينطلقُ  

»أحالرئيسة للروايةالمهمةَلعلَّ . ]1[ كما قال دافيد لويس » العوالم الممكنةد  ،

كما يقول المتحمون لهذا النمط األدبي،سذلك ليست سرد العالم الم اش بل ع

أي أن الدور الرئيس واألهم . رى التي لم نعشهااألعداد الالنهائية الممكنة األخ

  .يكمن في خلق واكتشاف عوالم أخرىللرواية 

:  بالخيالتأثيت الروايِة ِلعديدة مختلفة يلزم التذكير هنا أن ثمة طرائق  

ها ها أو بعضكلُّأن تكون بإمكان الشخوص واألحداث والمكان في الرواية 

  وحدهمكانال  خيالية لكنأن تكون بإمكان الشخوص واألحداث فقط. خيالية

بشكٍل سريع  ِه إيقاع ِبهدِف، لدى القارئ ومألوفٌحقيقيىاإلحساس في مطب 

 أيضاً أن تغرس شذراٍت من  األدبيبإمكان رواية الخيال. قية الروايةمصداِب

 مكاني- زماني في صميمها، كديكوٍر الحقيقية واألحداث التاريخية المعاشالواقع

من اختيارات  لى ذلكوما إ... ة الخيالي والشخوص داخله األحداثُكام تتحرع

  .عديدة ممكنة

 بين الخيال األدبي والسيرة الذاتية في الراوية يلزم في ختام هذه المقاربة  

في   يكمنينهماب الفرق .هما نقيضين في األساسعتبار يجب اأنه الالتذكير ب

  :مواد الخامة الداخلة في تكوينهماحجم الي ف  الروايتين، أي»ذَرية«

 هي حياة بطل  مكتملة جاهزةتنطلق رواية السيرة الذاتية من مادة خامة

رغبٍة أو من أساساً   رواية الخيال األدبينطلقُفيما ت . ومحيطهالسيرة الذاتية

رة، من تلك الفك  الخام انطالقاًهمادتَبعدها س سَؤ ي. في رأس الكاتبفكرٍة أولى

رات تصوالفكار ومجموع األ هي  ميكروسكوبية خاممواٍد واستناداً على
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  مسبقاًموجودةال ةة أو غير الشخصياث والذكريات الشخصيحداألنطباعات واالو

العام   لتكوين الرسم التخطيطيالتي ينوي تصميمها أو إعادة خلقها وأ ،في وعيه

 الكيميائية هواية السيرة الذاتية مادتَ ر كاتب فيما يمتلك: بعبارٍة أخرى.لروايته

 من  الخامة إلى خلق تلك الماددبي األ يحتاج كاتب رواية الخياِل،اًقَبس مالخام

 يصنعها من تفاعل مخيلتِه ِبوعِيِه ائية أوليةي وخلط محاليل كيمابتكارخالل 

  .وذاكرِته

تنظيف : همة السردية المين الروائيين، نفس ذلك، في كال العمليتلَ  

  بشكل أدبي، عبر، للقارئ الخامتلك المادةوتقديم وإخراج تشذيب وتفصيل و

 تلك ُلحوتُات واألحداث والشخوص التي مجموع السيناريوه تفاصيل تصميم

  . سردي كاملص إلى نَالمادة الخام

ى يحي تأليفية مسبقة في رواية الخيال األدبي ختصار شديد، ثمة مرحلةٌبا

تجربةً ِذفيها الكاتب ِنهكثيفة،ةًي خاللَ يستخدم ات دماِغكَلَها مِقخلْة ِله الخيالي 

المكانية، - حياتها الزمانيةه المختلفة، عالقاتها، ظروِفشخوِص: ه الخاممادِت

  ...تفاعالتها وسلسلة أحداثها

  الخيال األدبي أنبل وأهم األنماط) 3

 »اللوح المحفوظ«  اعتباركن يم مجازي بحت،منظوٍرمن  : األنماط أوالًأنبُل

 هي ، إذا جاز القول،»ةالرواية اإللهي«ناهيك أن هذه ! ة خيالية أدبي روايٍةأوَل

لعلَّ رواية الخيال ...  الملموس على صعيد الواقع»هاتمثيلُ« الوحيدة التي يتم

 في واقٍع يتم تمثيلها، »ة اإللهيالرواية«  إنسانية لتقليداألدبي هي محاولةٌ

  مدلوِلبالمعنى المتداول لهذه الكلمة في علوم الكمبيوتر، على نمِط (»إفتراضي«

حاكاٍة  ِلجسٍم ما التي يصنعها الكمبيوتر كم»الصورة اإلفتراضية« مصطلح

  )! للجسم»رقميٍة«
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م  التي تسمح لها ِبخلق عوال»اإللهية«هكذا، بفضِل طبيعِتها اإلبتكاريِة 

وشخوص جديدة، تنتمي روايةُ الخياِل األدبي، في نظري، إلى أرقى وأنبل 

  !المصافات اإلبداعية

 من تنبجس دوماًكتشافات اإلنسان  اال شك أن كلَّ :أهم األنماط ثانياً

ِهاِتكَلَمجديدة، من  جديدة، من فرضياٍتمن تساؤالٍتدوماً  تنطلقُ .ة الخيالي 

  . جديداً خيالياًعلى مداميكها فضاء الدماغُ دشي ي... جديدةعالقاٍت

 إذا تحرك  في المرآةه مثالً إن كان سيرى نفس اينشتاينَلتساءعندما 

ه لهذه الفرضية إلى ه ودراستُ تساؤلُهنفس الوقت بسرعة الضوء، قادوإياها في 

  !كّل المراجعاكتشاف أن سرعة الضوء ثابتة ومستقلة عن 

ماء رياضيات القرن السابع عشر مثالً أنه ال يمكن عندما الحظ بعض عل

برهنة المإال (س يمة الخامسة القليدلَّس من نقطٍة خارج أي خطٍّ مستقيم، ال يمر

لوباتشسفسكي  أثبت، وبعد أن )واٍز لذلك الخطّ المستقيمخطٌّ مستقيم واحد م

وس وريمان  جين العاِلم ذلك وقاد، قاده في القرن التاسع عشرتهااستحالة برهن

 من هذه  خاليٍة،»ةخيالي«في فضاءات  غير اقليديسية، أيضاً إلى دراسة هندسات

حيث  ِللوباتشسفسكي»الهندسة البارابولية«نفسهم إما في فضاء ا أوجدو. مةسلَّالم 

ريمان حيث  ِل»ةالكروي« درجة، أو الهندسة 180مجموع زوايا المثلث أقل من 

قبل أن يكتشف العلم أن هذه .  درجة180كبر من مجموع زوايا المثلث أ

ة ة المبنيبيس السيما نظرية النِّ،الفضاءات هي األفضل لدراسة الفيزياء الحديثة

  . ٍنحنْ معلى الهندسة الريمانية في فضاٍء

  الخياِل نمطُيسمح هذا المسعى التخيلي في المجاالت العلمية، على غرار

نسانية  إ ظروٍفتجريِب ِب جديدة، إنسانيةعوالمعالقات و اف واكتشخلِق ِباألدبي

لهذا السبب  ه لعلَّ. نظرتنا للعالم إلى ما النهايةبتوسيِعو زمانية ومكانية جديدة،

  .ة األدبي األنماط أهمتحديداً
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دمن «:  التذكير بهذا الصدد بعبارة اينشتين الشهيرةأو الخيال أهم

أبلغَ طريقٍة  ، ِلمارك تورنير،»الفارس والدرع« استعارة في التي أجد »!المعرفة

وسيلة ، ألنها  أداةٌ هامة جداً أحياناًع أن الدر]2[ ل تورنر، كما قاشكال .لتقديمها

ها يضعنسان لدرجة أن اإلأيضاً مثيرةٌ جداً شك أنها ال. الفارس للدفاع عن نفسه

 ! من الفارسٍة أهميظلُّ في الجوهر أقلَّ يلكن الدرع.  خاصة أحياناًمتاحففي 

رعألن الفارس هو صانعمن !...، هو الذي يحارب الد ِلنفس السبب، الخياُل أهم 

  !  صانع المعرفة هوالمعرفة ألنه

  !أكبر األلغاز قاطبة: اإلنسانيالخيال ) 4

زم يل.  في الدماغ اإلنساني آللية الخيالٍطبسم ٍضقديم عرسأحاول هنا ت  

أن دراسة واستيعاب آلية الخيال اإلنساني والتفاعالت الذهنية إلى الً و َأاإلشارة

ي إليه تعتبر اليوم أصعب ألغاز العلم قاطبة وأكثرها جوهرية دون أدنى دالتي تَؤ

  .شك

 الحديث  التشريحيهأن اإلنسان اكتسب شكلَ] 3 ، 2[من المعروف علمياً   

 وإن ظلَّ حينها مخلوقاً ضعيفاً غير ذي أهمية  سنة200000قبل أكثر من 

 سنة قبل 50000 سنة و100000غير أنه بين . ملحوظة على وجه األرض

 المهيمن على  إلى الحيوان، لسبٍب محدٍد وجوهري جداً،اريخنا الحديث تحولت

نه خالل هذه الفترة امتلك أبرهنت االكتشافات األركيولوجية  !:الكرة األرضية

في حياة سائر المخلوقات األخرى وفي حياته  لها  ال مثيَل فريدة،موهبةً جديدةً

،  حينذاكة اليدويهبتكاراِت ا عليها كلُّي تشهدالت! ة الخيال واإلبداعكَلَم: السابقة

ه  طقوِسظهوِر، ة المجردة الذهنيه ومفاهيِمه الفنية والثقافية، نماذِجهنتاجاِتا

  ... الحديثةلغاِتال ، ونواِةهوأدياِن

آليِة  في  آنذاك حدثيالجديد الذ الجوهري لحو التما هو:  هامسؤاٌل  

له بأن دماِغ اإلنسان وسمح ؟يدة الفرةيمتلك هذه الموهبة العبقري  
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 ة السيمافي ضوء آخر اكتشافات العلوم الذهني (الً أومن المعروف  

، أو تلك  أقاليمه ووظائفرافيتهلدراسة جغسكانير الدماغ باستخدام  المرتبطة

 اًجد اً كبيراًأن الدماغ يمتلك عدد...) دراسة بعض األمراض الذهنيةالخاصة ب

الفيزياء «مثل منظومة  صة، المتخص]4[ »نظومات االستنباطيةالم«من 

ذا انكسار الكأس الزجاجي إ:  الماديةالتي تستنتج ما يحدث لألشياء( »البديهية

 ِةيِو هتعييِن«  منظومة ؛)...لماء إذا مشى اإلنسان أسفل المطر، التبلّل باسقط

 داخل ...)حيوان، حجرة (ة الشيءيِو بالبحث عن ه التي تسمح»األشياء

علم « منظومة  تسلسلي ؛يِباتُ ترشكٍل ِب داخل الدماغِةمنظَّ الم» الذهنموسوعة«

اآلخر وما ينوي أن  التي تسمح بتفسير ما يحدث في رأس »النفس البديهي

  ...يعمله

التحول  : على السؤال السابق اإلجابةُيمكن بعد هذا المدخل التذكيري

50000إلنسان قبل أكثر من  الذي حصل في دماغ ا والفريدلجديد االجوهري 

عالقات ال  شبكة من ودخولها فيه االستنباطيةمنظومات اندماج :سنة هو

  !]3 ، 2 [تفاعالت مشتركةالو

 كتشافاتُ اتْظهرالتي اندمجت فيها تلك المنظومات  الفترة نفس تلكفي   

مثالً اإلنسان القديم  قامعندما : ]3[ ة الجديدةة ومفاهيمه الثقافياعيداإلنسان اإلب

 مثل كاميريا[  خيالية تمتزج فيها أجساد حيوانات مختلفة لحيواناٍترسم نقوٍشِب

 ]حيوان خيالي مزيج من أسد وعنزة وتنين: الميثولوجيا اإلغريقية الحديثة العهد

 ذلك اإلنسان ستعملعندما أ!  في الطبيعة جديداً ال وجود له شيئاًابتكرقد فهو 

 فهو ]!اليومية الصنعان »يةِبالجنْ«مثل [ للحرب  التي ابتكرها األداِة نفسللزينِة

 في ةمختلفووظائف  بين خصائص دمِجفريدة لل الته الذهنيةكَيمارس أيضا ملَ

  ...نفس الوقت

  الجذور الذهنية لإلنتاج الخيالي اإلبداعي) 5
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عوجد نفسه آنذاك،  . ومعلوماته اإلنساِن هائل معارفُشكٍل حينها ِبتْتوس

من :  مكانه من كلِّجاج من المعلومات التي تصلُ لُمثلنا اليوم، أمام محيٍط

نتاجاته التي يفترضها تاريخه وتراثه، من محيطه االجتماعي، من توقُّعاته واست

المعلومة مشكاة «السيما وأن ...  تلكأو يختلقها بواسطة ملكِتِه الذهنية الفريدة

 ها مع البشر اآلخرينها الدائم وتبادلُإنتاج]: 3[، كما يقول باسكال بوييه »اإلنسان

ة في الخصائص الجوهري أهممنذ المراحل البدائية المبكرة لحياة اإلنسان،  ،هو

ها باِع، بالفرار من ِسعلى وجه المعمورةالتي سمحت له بالبقاء   اليوميهاطنش

  ... الحياة على مصاعِبِبوالتغلُّ  مع اآلخرينوضواريها، بتبادل التجارب

. ة النسياني هاوي عاجالً أم آجالً فاً من هذه المعلومات تسقطكثيرغير أن 

 عض المعلوماتب تجعُل ات محددة أن هناك خصوصي]3[ يعرف علماء الذهن

 من جيل  أيضاًقل أكثر من غيرها، إن لم تنت فيهتبقىو  اإلنسان ذهنتستحوذُ

   هذه الخصوصيات؟ما هي. لجيل

 سأضرب : واحد فقط في جانٍبعاتنا الذهنيةَ توقُّ»تغتصب«المعلومات التي ) 1

قادرة على ة امرأة لكنها مرأة كأي ا التي هي»زرقاء اليمامة« :أمثلة على ذلك

 !...مةالتفاحة المحر! الحيوانات التي تتكلم!  أيام3 على بعد منمشاهدة األشياء 

شكٍل  ِب اإلنساني الذهنأثبتتْ التجارب الذهنية أن مثل هذه المعلومات تستحوذُ

  .خاص

 في نفس  في الدماغمات االستنباطيةر عدد من المنظو أكبتثيرتلك التي ) 2

  في كثيٍر من المعتقدات الدينية التقليدية،ةطبيعيالماوراء ت ال الكائنا، مثلالوقت

  ...ا وتعرف خفاياها ومستقبلهاالتي تمتلك قدرات خارقة، تراقب حياتن

  على مشاعرنا ملموس بشكٍل تؤثِّر هذه المعلوماتبعضمن جهٍة أخرى، 

أن األحداث الً  الذهن مثمن المعروف لعلماِء:  في الدماغهاِلتمثُّها أو سماِعأثناء 

المتخيلَة تُنشِّطُ نفس المنظومات االستنباطية في الدماغ التي تُنَشِّطُها األحداث 
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 مع تتقاطععلى سبيل المثال ة التي تشعر باأللم المناطق الدماغي. الواقعية

لذلك. ُل األلمة التي تتمثَّالمناطق الدماغيأو نرى أمامنا  باأللم عند نشعر ما نسمع

أدبي عمٍل أثناء قراءِةِل ألمِه أو عند تمثُّ أو في فيلم سينمائي،، اآلخرألم ... 

 منذ طريهني ِفاإلنسان لما تصله من معلومات سلوك ِذدماِغ  َلناهيك أن تمثُّ

 ار، يقلِّدكب في سنواته األولى حركات أعين وألسنة القلِّد يالطفُل: الطفولة

بشكٍل عام، ... داء بعض الحركات أِمتعلُّ اللغة، ِلِبكوسيلٍة الكتسا... أصواتهم

 بالوعي على أسئلٍة  حين ذلك، يجيب باستمرار ما يتلقّاه البشري الدماغُُليتمثَّ

...  هل هناك حلٌّ أفضل؟نتُ في هذا الموقف؟ماذا سأعمل لو ك: من طراز

 معها سلوك ذهني هعلتفا من معلومات واهثُُّل الدماِغ لما يتلقَّم شديد، تَباختصاٍر

 أحاسيس ، لحياِة لتخطيط المشاريع والرؤى الذاتية للتعلُّم،فهم العالم،ِلغريزي 

  ...جديدة

  هذا التقديم المقتضب، بعد  اآلنلعلَّه يمكنِةليقَ ِلسوسمات الدماغ البشري ، 

الجذوِرفهم البدائي لخيال البشري اإلبداعي لنتاجاإل  التي سمحت لبعضِة الذهني 

 من جيل ث وتتوسعوارتَ تبقى وتُ تُبتَكر، أنأنمن قصص ومعتقدات وأساطير 

 اللغات والمنظومات الفكرية مع تطوِر، قبل أن تتطَّور كماً ونوعاً، السيما جيلِل

ِلتَِصَل... الكتابةِة فيها وظهوِرفَكثَّالم إلى مرحلة خلق رواية الخيال األدبي  

  تغتصبمعلوماٍتِبنتاجات اإلبداعية هذه اإلغالباً ما تمتلئ : بمعناها الحديث

،  كبير من منظوماته االستنباطيةٍد عد انتباه، تستقطب للمتلقِّيعات الذهنيةالتوقُّ

ه خالل مراحل  التي أكتسبها دماغُةَ والجمالي اإليقاعيةَتُغذِّي وتُنشِّط الحساسيةَ

عزز ي ه، على أحاسيسرؤثِّكثيرة، ي  أشياءه يعلِّمه معهاناهيك أن تفاعلَ... هتطوِر

إلى محيِطه االجانتماء تماعي،هويؤج األلم،  الفرح،اللذة،: ى مشاعر شتَّ فيهج 

  ...اإلعجاب

  كيف يمارسالذهن ؟ الخيالةَ عملي  
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ما  .اإلجابة على هذا السؤال، كما أشرتُ سابقاً، في منتهى الصعوبة

بعض العمليات . (ذلك ما زال في مرحلة المهدكلِّ  حالياً عن يعرفه العلم

ةالجوهري الدمج المفاهيمي« مثل الخيال، أثناء التي يمارسها الذهن«، 

Intégration Conceptuelle،غير أن كثيراً من .]2[ شكٍل واسع ِبستِْر د 

ت مجهولةً في  مازالج المفاهيمي أثناء عملية الدمةالظواهر االنتقائية والحدسي

  .)!الغالب

ج فيه مقرراتنا ي ستُتَوبإختصار شديد، ما زلنا بعيدين عن اليوم الذ

ة الدراسيأو  ،»الخيالميكانيكا « :من نمطة بمواٍد بالغة الجوهري» كيف يخترع

يكتشف كيف «، أو » أدبية؟ روايةً األديبكيف يصنع« أو ،»اإلنسان اآللة؟

لو أستطاع العلم الوصول إلى ذلك لكان ... »؟ رياضيةةًنظريويبرهن الباحث 

  آلين هناك رجٌلا، لك جديدةة برنامج كمبيوتر يصنع روايات أدبي اليومهناك

 عن اً ما زال اإلنسان بعيداً جد...!ة رياضي وبراهين أجهزةًيخترع) روبوت(

 نظراً اًراً جدخَّمَؤتعقيد البالغة ال هذه المواضيع قط دراسةَ ف ألن العلم بدَأذلك،

 »الفارس والدرع«ستعارة استخدام  من جديد الإذا عدتُ. القصوىلصعوبتها 

رع أن العلم بدأ ب]2[  كما يقول تونيرفالشكالً، ألن دراسةَ دراسة الدالفارِسأو  

بكثيرمن ذلك  أصعب!  

ي لتكوينه البناء المعمار( اإلنسان »جينوم«حالياً بعد اكتمال دراسة   

 الذي »البروتيوم« مثل مشروع  أصعب لمواضيعِق بالتطربدأ العلم) البيولوجي

يهدف إلى كشف وفهم النشاط الديناميكي للخاليا بشكل دقيق وتفاعالتها مع 

 الذهن وتفاعالته سرار في دراسة أِقالتعمبو  أمع محيطها العام،وبعضها 

  ...!بشري على طريق فهم آلية الخيال الالمعقّدة

   واختراع نظرية رياضيات األدبيبين كتابة رواية الخيال) 6
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لعلَّه من المثير جدا رؤيةُ تشابِه مسعى النشاط الخيالي في أشكال مختلفة 

!  الوظيفي من نفس القولب كلَّ هذه األشكال تخرجنمن اإلبداع اإلنساني، وكَأ

ن مسعى كتابة روايِة خياٍل أدبي  أنه ال يوجد فرقٌ جوهري عميق بيأشعر مثالً

  . وابتكاِر وبرهنِة نظريٍة في الرياضيات من ناحية أخرى،من ناحية

مازال استيعاب اندالعِه (بشكٍل حدسي في علوم الرياضيات يتخيُل الباحثُ 

نص صيغٍة ) وسيرورِتِه، من وجهة نظر العلوم الذهنية، مجهوالً في معظمه

ربِتِه ومعارِفِه وإحساِسِه الدفين واهتماماتِه من وحي تجنظِريٍة رياضية، 

 البحث عن برهاٍن رياضي للنظرية تبدأ بعد ذلك مغامرةُ. وتخصصاِتِه البحثية

  صيغِةلعلّه يمكن هنا تشبيه نص.  في فصول متسلسلةهانوصياغة ذلك البر

تب رواية الخيال األدبي،  األولى التي ينطلق منها كا بالفكرِة الرياضيةالنظرية

، إذا جاز »رواية رياضيات«وتشبيه مراحِل صياغِة برهان تلك النظرية بكتابة 

 ت والمسلَّمات والثوابت والتعريفاتالقول، محاليلُها الخام مجموع النظريا

  .والخواص الرياضية الموجودة في رأس الباحث

 مختلفَ طرائِق البرهنِة  للبرهان الرياضي»سرِدِه«يستخدم الباحثُ في 

 Modusمثل القاعدة التقليدية( المنطقية التقليدية »قواعد االستنباط«الرياضية و

Ponensي إلى النتيجة ص«إذا كان :  التي تقولالشرط س يؤد«سلَّماً به،  م

 أيضاً صبح تُ»ص« صيغةً مبرهنةَ الصحة، فينتُج عن ذلك أن »س« توإذا كان

  )...هنة الصحةصيغةً مبر

الصيغُ الرياضيةُ بواسطة هذه القواعد االستنباطية وتتوالد  تتحوُل وتنتقُل

) كما تتقدم األحداث وتتوالد في العمل الروائي(رويداً رويداً من صيغٍة ألخرى 

في األخير نص ةِلتصيرةاً كامالً هو برهان النظريأو روايتها السردي ،! 
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  اتي عن الخيال الذ:الجزء الثاني

  

 الخيال الذاتي،  كلمة1977َق دوبروفيسكي في منذ أن أطل

،Autofiction على نوٍع روائي »اختراع عيدحول ف الجدُل لم يتوقَّ،» الذاتي 

السيرة  الخالص ب الخيالالنوع داخل األرض الخالء التي تفصُل تحديد موقع هذا

  .الذاتية

 : مثلعباراٍتتتضمن  األدبي هذا النوعدة ِل تعريفات مختلفة ومتعدتْبرز

تكررتْ أثناء أحاديث  ...»تلفيق الذات« ،»خيال الذات« ،»سيرة ذاتية خيالية«

أنا «، أو »!الراوي هو أنا وليس أنا«:  من قبيل هذا النوع األدبي عباراتٌواِةه

 »!اري هي أنامدام بوف«أو ، »!ها في نفس الوقتال أحد في الرواية وكلُّ أبطاِل

 على »!صادق وال كاذبال «، أو »مدام بوفاري«مثلما قال فلوبير حول روايته 

  ...مالروحد تعبير اندريه 

، )6( فانسان كولونا هو تعريفُ األدبيهذا النوع ِروايِة  ل تعريٍف أدقَّلعلَّ

 مثل في وسط الروايةيسكن  الكاتب« :دراسة هذا النوعين ِب كبار المتخصصأحِد

تبدو حقيقية أو تلفيقية تماماً،  غير طريقٍة ِبِه حياِتالسيرة الذاتية، لكنه يعيد خلقَ

  شخصياً، وجدتُه في فقرٍة داخلُل لهيِمعريٍف، َأغير أن أفضل ت. »للقارئ حقيقية

أحد كبار واجهات هذا النوع األدبي (سوليرس  لفيليب »نجمة العاشقين«رواية 

 وهو يراها تكتب هصديقتَفي الفقرة  الراوي  يصفُ.)عاصرينالمالروائيين من 

ر قصٍة ال عالقة لها بها في الواقع، ِع حياتَ...؟ماذا تحكي« :شيئاً ما على كُراس

  »!...ها كسينماها كإيقاع، ال حياتَحياتَ: أقصد! هاالبتّة بحياِت

إمتأل .  تنوعه في السنوات األخيرة، وأشتد هذا النوع األدبينتاجهر إإزد

الكتابات النرجسية  من األعمال العظيمة الكبرى إلى تذهببنماذج كثيرة 
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 ر روايةٌأن تُصددون في فرنسا مثالً  أسبوع واحد ال يمر. الصغرى السريعة

  .من هذا النوع األدبي) 6(

  

األ) 6(  األولىلعلَّ الجذور دِب لهذا النوع األدبي قديمةٌ في األدب ِقدم

 !الثاني الميالديالذي وِلد في سوريا في القرن  ت،لوسيان دو ساموزامنذ  نفسه،

 قام بها إلى عوالم  فانتازيةزيارةً »قصص حقيقية«ابتكر لوسيان في كتاِبِه 

اً شخصيدخل و، سقراط أو هانيبال فيها قابلميتافيزيقة، مثل الجنَّة والنار، 

  ... قابلها هناك فاتنٍةٍةة سحريع كائنات أنثويٍد محو تَ ورغباِتفي تفاعٍلخاللها 

رحلٍة خلِق فكرِة أسبقيةُ،)6(، كما يقول فانسان كولونا لوسيان ِلتعود  

ة  فيه مع شخصياٍت خيالي في عالٍم خيالي يتفاعُله نفس فيها الكاتبم يقِحٍةيسماِو

وأبي األدب الغربي »لهيةالكوميديا اإل« صاحِبِلوليست  ها فيه،ة حطََّوحقيقي 

  .1321ي توفى عام  الذدانْت،: الحديث

 من األدوار الطليعية لموهبة اعتبار كثيٍر عيد يبدَأ الحديث  أن النقدالحقُّ

 روايات الخيال ِلوس َألس كمَؤلوسيان دو ساموزات المثيرة جداً،وأسبقية 

 !...)»فالسفة للبيع«في كتابه السيما (والحوار الساخر العلمي، الخيال الذاتي، 

حامياً بانطاكية، عاش في  مشتغَلإ.  لغة المسيحرامية،اآل  لوسيانتكلَّم

 . والفنه للفلسفة نفسكرس وي اإلغريقيةميتعلَّ إلى أثينا وه أن يتوج قبل،االناضول

اً في دستساغاً ج ربما لم يكن مسم الذي، اإل»وريالس«أسم  عليه دائماً قَطِلُأ

 كلَّ من لم يكن ذي »البربري« ِببلقِّالتي كانت تُ ( المتعاليةالعقلية اإلغريقية

أصٍل أغريقي.(  

 ربما كانت .»وريالس«أقدم من لوسيان   للخيال الذاتي األولىعلَّ الجذورل

 سنة 50000الحديث قبل منذ أن بدأ دماغ اإلنسان !  نفسه ِقدم الخياِلقديمةً

أو ... تراضية شتّىفاه في مواقع ها نفسر ِعبرشُحناريوهات خيالية، ي سييصنع
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 إنسان الكهوف  أطفاِلد منذ أن عاد أح:» األدبالدِةِو«كما قال نابوكوف حول 

صارخاً الكهف نحوبين أعشاب السافانا الطويلة ل يجري األوبشكٍل تلفيقي : 

 هبعاِق ي قبل أن...يرِتِه التي تسكن الكهف عشِبع بغية إثارة ر،»!...ذئب! ذئب«

كاسرةٍةصفعِب ِهه على كذِبوالد !  

  

أنه إال ألدب ة لالبدايات التاريخي  األدبي في صميِم هذا النوِعِلصرغم تَأ

ما زال يثيرتحديِد ِبقُالً فيما يتعلَّ جدفيه  والسيرِة الخياِلمقداِرِو، ِهِت مرجعي )ة ثم

خياٍل« عن ثَمن تحدذاتي -خياٍل«، و»خياليو، )»سيرة- ذاتية التعامِلكيفي 

  ...معه أثناء القراءة

الذي ) 7(ه نوعاً من الخيال ليس إال، مثل جيرار جينيت يعتبر بعضال

 ألن. الحديثَ عن الفصِل بين الواقِع والخيال ال محلَّ له من اإلعراب يرى

ي الوِذالخياَل البشري في متوِنيب هاقع بين الواقع الفصَل بدرجٍة ال تسمح 

  .ي داخل النص اإلبداعوالخيال

 هيرون. ز بحد ذاته يرى أن الخيال الذاتي نوع متمي)7 (خرلبعض اآلا

 تَخرج منه صورةٌ أوسع وأعمقُ.  بين الواقع والخيال ديالكتيكينمطاً يخلط بشكٍل

، ولكن ما  على أرض الواقعيست فقط ما عشناهألن الحقيقة ل. وأغنى للحقيقة

 ِهرؤيِتفي  يعبر عنه بشكٍل عام،  اإلنسان تكمن فيما أي أن حقيقةَ! أيضاًهنقولُ

الحقيقة هي كلُّ  « : كما قال الكان أو، للخيالفي صنعِه  أشكالها،للحياة بأوسِع

شاعر وأحاسيس حياة م ِبأن هذا النمط يسمح  أيضاًنيرى آخرو ...»!الكالم

 الالوعي  دهاليز بشكٍل أعمق فيالغوِصِبيسمح  ه،ه وقراءِتجديدة أثناء كتابِت

ِبفهٍم أفضَل ، توسيع معنى الحقيقة التقليديِب  الذات، أغواروالنظر العميق في

  ... في تناول األشياءبمزيٍد من استخدام الشكِلغُموِض الكون، 
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ن أبعاد الحقيقة ومفتاح جوهري ِلفهِم د مزدواجية بعاال أن أضيفُ أيضاً

كتشافات في الفيزياء  أحدث االتْ، كما أوضحبعض الظواهر الطبيعية والفكرية

  !والرياضيات

دون نظرٍة   ال يمكن فهم ظاهرِة الضوء في الفيزياءعلى سبيل المثال،

 من ناحية موجة،:  وال مادة، من ناحية،ازدواجيٍة للطبيعة الثنائية للضوء كمادٍة

في القرن ة للرياضيات الحديثة ناهيك أن أحد أكبر االكتشافات الجوهري !أخرى

 في »الخطأ« و»الصواب«ي ختياٍر ثالث بجانب مفهوما هي وجود العشرين

، »غير قابٍل للتقرير«، أو ما هو »الالصواب والالخطأ«المنطق الرياضي، هو 

Idécidable ! كورت الشهير عالم الرياضيات الذي أكتشفه1931ل في وِدج.  

 ِم علتكويِنكلُّ علماء الرياضيات، منذ سفِر  قبل ذلك التاريخ، كان

 هنةُربإيجاباً أو سلباً، أي  ٍة منطقي صيغٍةِة أيالمنطق، يعتقدون أنه يمكن برهنةُ

قد يحتاج اكتشاف ذلك البرهان إلى عشرات السنين، (. ة أو خاطئة صحيحأنها

ا الذي مرفيلعالِم الرياضي نظرية الشهيرة ِلل ِل كما حصل، أحياناًأو إلى قرون

ي عاش في منتصف الذ زعم فيرما،  أن منذها مفتوحاً عن برهاِنظلَّ البحثُ

في   محاولةُ برهنِتهاتْظلَّ . برهانَها»!أضاع«و  أنه برهنهاالقرن السابع عشر،

 عرتَّفوا شنَ في علوم الرياضيات من الباحثين فيالق ِل وهوساًهاجساًالحقيقة 

، 1993يونيو نتهتْ في ا،  أكثر من ثالثة قرون حقبٍة دامتْرؤوسهم طوال

  )!س برهاناً لتلك النظريةلْي وجد اندرو ِوعندما

غير قابٍل « ال مفهوِم تساعد سريعاً على استيعاِب»ابمفارقة الكذَّ«لعلَّ 

 فهل هذه العبارة »!أنا أكذب«لكذَّاب إذا قال هذا ا:  المفارقةتقوُل. »للتقرير

لذي يكذب في اإلنسان ا: علماً بأن تعريف الكذَّاب هنا هو (صحيحة أو خاطئة؟

  ).ستثناءكلِّ ما يقوله بال ا
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 يقول الحقيقة، مما يؤدي »الكذَّاب«ة، فهذا يعني أن  صحيحانهذا قلنا إإ

نه يكذب في إوإذا قُلنا ! كونِه كذَّاباً، في ضوء التعريففرضيِة  مع إلى تناقٍض

! أي أنه يقول الصدق! أنه ال يكذبه، أي  عبارِتعكِسصحةَ ، فهذا يعني هعبارِت

 قابلٍة  غيرهعبارتُتعتبر لذلك ... !تناقض مرةً أخرىنفس ال مما يؤدي إلى

  ! ال صحيحة وال خاطئة أيللتقرير،

، وٍع روائينَكَ  الذاتيلخياِلفي خاتمة هذا التقديم ِل ،اً جده من المثيِرلعلَّ

في  ِمستخد الم»غير القابل للتقرير«ٍه عميق بين مفهوم ال تشاب وجوِدظةُمالح

 روايةمفهوم المصداقية في  وبين الرياضيات وفي علوم الكمبيوتر من ناحية،

من ناحية أخرى األدبيةالخيال الذاتي !  
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ها األولى، وتنقُّلُها بين الخيال فكرتُ: شهادة عن رواية دمالن: الجزء الثالث

  والخيال الذاتي

  

الخيال والخيال   تجربةعن أتحدث سريعاً ود أنأفي هذا الجزء األخير 

  .هما بين»ةيزاِججالز« هاالِت تنقُّعن، و)8 (»دمالن« الذاتي في روايتي األخيرة

 2002 عام  هذه الرواية كانت في بدايةها من التي اندلعتْ األولىةُاللحظ

 كان) أحد أكثر أدباء جيلي في عدن مواهباً وثقافة(قديماً اً صديق عندما زرتُ

 نفسي كان غارقاً في اكتئاٍب الحقُّ أنه.  سنوات8منذ ه في منزِل »فاًعتِكم« حينها

ِع أصدقاِء دوأصدِق وَأ معظِمتي تعصفُ ِبة اللهذه النهايات اآلثم تُتألم ...!مريع

ةَ في نفس  طفوِءمالأو زما وأنه كان ثملتي، وأغناهم مواهباً وقدرات، السي

 »جنوب اليمن«بطل (الوقت صديقُ طفولٍة آخر، رائع أيضاً وموهوب جداً 

مسجون !) أكثر طلبة جيلي ألمعيةً في المجال العلمي، وأحد سابقاً في الشطرنج

  !...ألسباب مجهولة ودون محاكمة

غرفةً  سنوات 8منذ  الذي لم يغادر ، المعتكفلصديِقذلك ا ةهكانت مواج

رأيتُ وجهاً يعشعشُ  !صاعقةً حقيقيةبالنسبة لي  »علبة ساردين« ِب أشبهصغيرةً

 تقاسيم جريحة، نظراٍت غائبة يلتهمها عذاب ، واالكتئابفيه القهر واأللم

 لراويِل  الجينات األولى في دماغي بعد ذلك مباشرةتْتكون... صامت

ة المحوِروالشخصيوجدان: ة في رواية دمالني.  

، أثناء مروري 2002ثم كانت هناك الشرارة الثانية والحاسمة في ابريل 

 سمعتُ حينها عن.  مرةِلوها َألتُريا التي ز يومين باتجاه تنزانِةمدصنعاء ِل

  لي مباشرةً، أوحى العليا السياسية اليمنيةي الكواليس آخر ف من نوٍع»اعتكاٍف«

جعفرِةبشخصي .  
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، نتيين الشخصي على هاتاشتغلتُ.  الروايةكتابِة ِب بدأت2002ُ مايو 1منذ 

 دون أدنى هاها إلى طرِف من طرِفشكٍل خيالي خالصِب ة الذاتيامهي سيرتَخلقتُ

من  وجدان آٍت  شقاء أنأعتبرتُ.  بهماعالقة بالمواد الخام التي أوحتْ

هما بطفولٍة  حياتَتُأوشج. نهزامية أوالً، ومن شخصيِة جعفر المحالةشخصيِتِة اال

  .كة متشاب، وبمراحل حياٍة شبابيةمشتركة

قرم. من وجدان مصنع انكساراتتُ أن أجعَل رهتُلذلك صم ال ماًستسِلم 

لم ، هوالِد ِبِةر السحبَليوماً لم يقطع : على الدوامه رأسطأطئاً م يعرف الرفض،

يتمرغَد، لم ير دراستَيالجامعيةه ِح كما كان يلم يقل يوماً أصغر وأنبل ب ،

، ه ال تختلف كثيراً عن نهاية مدينِت التيه المنهزمةَ جنا نهايتَلذلك. ..!ال: الكلمات

  وشخوٍص وحكاياٍتقصٍص جعفر ِب وحياةُ في الروايةه حياتُتْمتَأل ا...عدن

رتْ ت، صفحة500امت حوالي  نوع دمن كلِّة خياليمتْطوخاللها  وتقد 

تهِلجعفر، خاللهاانفتحتْفيما  إلى هزيمة، من هزيمٍة  الموهوبةُةُ الوديعشخصي  

 العظمة في سماء  مقاليد جداً أيضاً،»اللطيف«و  نصف األمي،لبلطجيالقبيلي ا

  !اليمن

دكما » ال كسينمااٍعكايق«(مع وجدان   خالل تلك الصفحاتتُ كثيراًتوح ،

ني من هذه  في الجزء الثا»نجمة العاشقين« من رواية هيقول المقطع الذي اخترتُ

  أن ُأعيرحاولتُ... ِهحياِتأحداث   نفستُ أنني كنتُ سأعيشُروتص): الدراسة

عند كلِّ تلك األحداث، كما لو كنتُ أعيشُها بدالً منه،  وجدان إيقاع نبضات قلبي

  سيرةَاً وكأني أكتباً جدحاولتُ أن أكون حميمي :ها منلحظةً واحدةًش وإن لم أع

اً أن أعيشها مكان جدي كان باإل، والت التي لم أعش منها صفحةً واحدة»حياتي«

  !يضاًأمع ذلك 

 عشتُ ٍند وجدان في م أماكن حياِةباختياِرذه الحميمية حاولتُ أن تزداد ه

. شغَف باسهاٍب ومعرفٍة وهاأتحدث عن أو كثيراً، كيما ها قليالًأو أعرفُفعالً، فيها 
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كلَّ تُ أنا نفسي كتشف ا عندما قلبي وأحاسيسهلَّ خلجاِته ك أن أعيرحاولتُ أيضاً

  ...تلك المدِن واألماكن

  خيالي بلٍد اسمهي: ةجوة المزدداللتها المكاني ِل»ندمال« عنوان اخترتُ

 في هوصفُو تصميمه، تم »دمل السفلى« و»دمل العليا« من ، يتكونمن ناحية

منطقةٌ :  من ناحيِة أخرى اسم مسقط رأس جعفر وهي.عدة فصول في الرواية

 شمال اليمِن  فيِةفَالمتخلِّالنائية  من المناطق  كثيراًتْشابهوإن  ةٌ خيالييمنيةٌ

  .وجنوبه

فسرها عة التي ياليحاءات المتنوة ذات ا اللفظيداللتِهِلأخترته أيضاً كعنوان 

  : قارٍئ بطريقتهكلَّ

نبرات ال  نفس خالصة،ةٌ يمنينبراتٌقبل كلِّ شيء ي ِنِلدمالن في ُأذْ) 1

ردفان، همدان، :  المناطق والجبال اليمنية من كثيٍرالمألوفة والمتواترة في أسماء

غلبها أصوٌل  التي ربما كان أل...خوالن، شمسان، سنحان، نجران، جيزان

 التعريف »لا« في نهاية اإلسم مقامِحميِرية حيث يقوم األلف والنون لغوية 

  .»الكوكب« التي تعني »كوكبان«بالعربية، على طراز اسم منطقة 

 اإللتهاب  التي تعني»دمل« المشتقة من »دمل«ى نَّثَم  اسم دمالن)2

من ذلك ولمدلوالتي لها أيضاً ! ، باللغة العربيةحالمتقي اللغة «في  قريب

  . الروايةهحرشْعرفه وتَ كما تُ»الدمالنية

3( رية قراءة دمالنيمكنمل،:  على الطريقة الحميأي كمفرد ال الد 

وتأويل  من قراءة  أنا نفسيهاخرى اكتشفتُ أ ناهيك عن اشتقاقات تعبيرية.ىثَّنكم

  .اآلخرين
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