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الخيال قنديل
يضيئ في الظالم
بقلم :حسن العاملي(*)

ل ��دى االن�س ��ان طاقة حيوية خفية ذات ق ��وة فاعلة يمكنها �أن تغ ِّير الواقع .هذه القوة هي الخيال الذي هو باكورة العمل واالبداع .الخيال عن�صر �أ�سا�سي
اّ
وخلق في حياتنا ,فالعمارة ال�شاهقة والطريق الم�ستقيم والب�ستان المثمر والم�صنع َّ
المنظم وغيرها ولدت من خيال .الخيال �ضرورة ال غنى عنها لبع�ض
النا�س مثل الفنانين وال�شعراء والعلماء والمهند�سين ورجال ال�سيا�سة .الخيال ريا�ضة للذهن ووقود للفكر ِّ
ومنظم للذاكرة ِّ
ومن�شط للنفو�س وحافز للإرادة,
نحتاجه في ال َّليل وفي ال َّنهار وعلى مدار الف�صول .الكتّاب واالداريون والع�سكريون وال�صناعيون و�أرباب المهن هم الأكثر حاجة له .يمكن �أن يكون الخيال
�إلهام ًا للروح �أو دواء ًا للنفو�س �أو �أداة لالنتاج �أو و�سيلة للإنقاذ .يرافق الخيال الإن�سان �أثناء العمل وفي �أوقات الراحة .وبقدر ما ت�شت ّد الحاجة لمطلب ما,
يت�س ��ع الخي ��ال ل�س ّده ��ا .وعند ال�شدائد يتّجه الخيال �إل ��ى الحيلة واالبتكار .الحلم هو خيال ال �إرادي ن�ست�سلم له خالل الن ��وم وال ن�ستطيع تحويلة �إلى واقع,
لك َّن ��ه يمك ��ن �أن يكون م�ص ��در �إلهام لعمل مفيد �أو �إ�شارة �إلى �سلوك مع َّين� .أما خيالنا الإرادي فال ي�سلبن ��ا حرية الت�صور ,بل يعطينا مجا ًال �أو�سع للتفكير
والت�صميم ويو ّفر لنا طرق ًا مبتكرة للتنفيذ.

ما هو الخيال؟

الخي ��ال مع ��روف بالفطرة وهو خارج دائرة ال�شك ,ومع ذلك فهو من �أكثر الفاعليات الذهنية �إبهام ًا .فكيف نتخ َّيل النار وال يحرقنا لهيبها ,ونت�ص َّور الثلج
وال يلفحنا برده ,ونتخ َّيل الطعام وال ي�س ُّد لنا جوع ًا؟ وكيف يخلق النحات هيئة مرئ َّية داخل حجر قبل �أن يلم�سه؟ وكيف ير�سم الر�سام �صورة غير موجودة في
الواقع؟ لذلك ن�س�أل هل للخيال ُبع ٌد ثالث ٌي حتى ي�ستوعب الأبعاد الثالثة؟ وهل يخ�ضع للزمن �أم يتمرد عليه؟ وهل هو كال�ضباب �أو الغاز �أو ال�سائل؟ وهل يتمدّد
�أو يتق ّل�ص ويت�ش ّكل بح�سب الحاجة؟ وهل يتل ّون ح�سب الرغبة والطلب؟ وهل ينتقل �أ�سرع من ال�ضوء؟ وهل يخ�ضع لقوانين الطبيعة �أم يتجاوزها؟
يبدو �أن الخيال يملك كل تلك ال�صفات و�أكثر ,فعند الحاجة ي�صبح �أقوى من الفوالذ و�أثقل من الحديد و�أ�صلب من الما�س .وفي حين �آخر ي�صبح �أنعم
م ��ن الحري ��ر و�ألي ��ن من ال�سائل و� ّ
أرق من الن�سيم و�أح ّر من الجمر .الخيال �أرخ�ص عن�صر و�أثمن ر�أ�سمال� .إن �أ�شرق وجهه فهو من �أحب ال�ضيوف و�أبهجهم
ط ّلة ,وهو �أني�س دائم عند الع�شاق وو�سيلة توا�صل عند المحبين .هو قنديل ي�ضيء في الظالم .الخيال طاقة فكر ّية ف ّعالة في الذهن ,تمزج الأفكار وال�صور
وتح ّللها ,تخلقها وتلغيها .تمدّدها وتق ّل�صها .تجمعها وتف ّرقها .هذه الطاقة ال تخ�ضع ل�سلطان الزمن .الزمن يتقدّم دوم ًا �إلى الأمام بينما الخيال ي�سبقه �أو
يتراجع عنه ,يقفز من فوقه �أو يتباط�أ عنه� ,أو يوقفه �إذا �شاء .ال يمكن للزمن �أن يوقف الخيال لكن الخيال يمكنه �أن يلغي الزمن.

		
الخيال ر�أ�سمال بال مال

الخي ��ال ر�أ�سم ��ال مجاني يح ّفز الفكر بالطاقة وين ّمي َم َلكة الإبداع� .إ ّن ��ه طاقة اّ
خلقة تل ّبي الحاجات .فهو (مادة) �أولية تقبل الت�ش ّكل والتركيب .يمكن
للإن�س ��ان �أن يتخ ّي ��ل َم ��ن ي�ش ��اء ويك ِّلم َمن ي�ش ��اء ومتى �شاء .يمكن للخيال �أن يبني بيت� � ًا �أو يزرع �شجرة �أو يكتب كتاب ًا �أو يعي�ش ف ��ي غابة .بمثل هذه القوة
أوال�صانع �أوالع�سكري برامجه �إلى واقع ملمو� ��س .يمكن للخيال �أن يكون م�سرح ًا للذكريات ,يمدِّ دها �أو يق ِّل�صها ,يغ ِّير م�سارها
ال�سحري ��ة يح� � ِّول المهند�س � َّ

�أو يمحوها ,كما يفعل كاتب الرواية �أو المخرج ال�سينمائي الذي ِّ
يقطع المناظر ثم يدمجها كما يفعل ذلك مبرمج الحا�سوب (الكمبيوتر) .يمكن للخيال
�أن ينير م�صباح ًا �أو ي�شعل نار ًا �أو يطفيء حريق ًا �أو يقيم حفلة �أو يرتب م�أدبة �أو يح�ضر عر�س ًا .يمكنه �أي�ض ًا �أن يلتقي ب�صديق �أو ي�سافر �إلى بالد بعيدة بال
ج ��واز �سف ��ر ومن دون ت�أ�شيرة دخول .كذلك يمكنه �أن يح�سب الأرقام ويقوم بعمليات منطقية وي�صدر قرارات ويحكم بين متخا�صمين .كما يمكنه �أن يخلق
منظر ًا �أو ير ِّكب �صورة �أو يل ِّون ورقة �أو يح ِّرك كر�سي ًا �أو ي�سوق دراجة �أو يطير في الهواء �أو ي�سبح في الماء .يمكنه �أن يخاطب النجوم وال�شمو�س والمجرات
للمتوحد وزائر ًا لل�سجين وم�ؤن�س� � ًا للمري�ض وم�ستمع ًا لل�شاكي .بمثل هذه القوة
ويج ��ول ف ��ي مملكة النبات وعالم الحيوان ب�ل�ا عائق .يمكنه �أن يكون �صديق ًا
ِّ
يج�سم �أية فكرة.
يمكن للمتخ ِّيل �أن ير�سم �صورة لأيِّ ن�شاط �أو ِّ

الخيال قوة جبارة

نحن نخاف من الأج�سام ال�صلبة التي تك�سر �أو ته�شم �أو تدمر .بع�ض النا�س يخاف من ال�سيول التي تجرف ال�صخور ِّ
وتحطم ال�سدود وتخ ِّرب المزروعات.
بع�ضه ��م الآخ ��ر يخاف العوا�صف الت ��ي تزعزع البيوت وتح ِّرك الأمواج وت�سوق الرياح .لي�س للقوى الج ّبارة في الك ��ون لون وال رائحة وال وزن فهي ال ُترى وال
ُتلم�س .فقوى الجاذبية والمغنطي�سية والزمن تل ّفنا من جميع الجهات وال ن�ستطيع الإفالت منها .ومع ذلك نحن نت�آلف معها وال ت�ضايقنا وال ن�شكو منها� .أما
الق ��وى الب�سيط ��ة ك�سقوط عمارة �أو انهيار تربة �أو �أم ��واج البحر الهائج �أو ال�صواعق والزالزل والبراكين ,فهي كوارث نراها ونلم�سها ونخاف منها .والخيال
الذي هو واحد من تلك القوى الجبارة ,هو �أخطرها ,لكنه �أكثرها �أمان ًا واطمئنان ًا.

الخيال �آلة �سحرية

الخي ��ال �آل ��ة مث ��ل �أية �آلة ,لكنها بال مادة وال ِق َطع .مفاتيحها �أفكار ,يح ِّركها المزاج وت�ستم ُّد طاقته ��ا من الذاكرة والأحا�سي�س ,ومن الأفراح والأحزان
وم ��ن داخ ��ل الذات ومن خارجها .قوى الخيال ال تن�ضب وحدودها ال تنتهي .تحتاج الآالت �إلى �صيانة و�إلى برامج ومعطيات ومعلومات� .أ ّما الخيال فهو �آلة
ال تبلى وال تحتاج �إلى �صيانة .الخيال هو نف�سه يخلق برنامج لكل ماكينة ويبتكر طرقاً لتح�سين �أدائها.
جمي ��ع الم�شاري ��ع تبد�أ �أوال من خيال ثم ت�صبح �أف ��كا ًر وتنتهي ّ
بمخططات ,ثم تتح َّول �إلى واقع ملمو�س .رغم �أنَّ الخيال ال يخ�ضع �إلى � ّأي مقيا�س مادي,
ف�إن ��ه ي�ستطي ��ع �أن ي�ضي ��ف طعم ًا �إلى �شراب �أو ِّ
يعطر ردا ًء �أو يل ِّون ورقة بي�ضاء ,وعند الحاجة ي�صبح الخي ��ال ري�شة بيد الر�سام و�إزمي ًال بيد النحات وزورق ًا
البح ��ار و�سمكة عن ��د ال�صياد وطعام ًا عند الجائع ودواء ًا عند المري�ض ونغم ًا للمغ ّني و�سيارة عند ال�سائ ��ق ورقم ًا عند المحا�سب و�أمنية عند الحالم
عن ��د ّ
وم�سرح� � ًا عن ��د الممث ��ل وقلم ًا عند الكاتب وزهرة بيد العا�شق .ال يوجد عمل لم ي�سبقه خي ��ال وال َّ
مخطط لم ي�سبقه خيال وال م�صنع لم ي�سبقه خيال .جميع
االختراعات ن�ش�أت عن حاجة وخيال .فالخيال من �أثمن المواهب وهو و�سيلة �سحرية لتحقيق الأهداف.

للخيال �أجنحة وللت�أمل �أقدام

الخيال والحرية متالزمان .ملكة الخيال تنمو في جو المرح والعفوية .فالخيال يح ِّلق باجنحة في الف�ضاء وعيناه على االر�ض .كما تفعل عقول االطفال.
وحينم ��ا ُي�ستخ ��دم الخي ��ال لأهداف عملية ت�س ِّيره الإرادة وتح ِّوله �إل ��ى واقع ,لكن الخيال يهدر الطاقة الفكرية حينما يك ��ون ع�شوائي ًا .فك َّلما تعاظم الهدف
�أ�صبح الخيال �أرحب والعزيمة �أ�شد� .أما الخيال العلمي الذي يخلق م�شاريع مثمرة فهو خير مثال لهند�سة الخيال الب ّناءة .الخيال يمر�ض �إذا اختلط ب�أوهام
�أو �أم ��ور غي ��ر عقالنية� .أما الت�أ ُّمل ف�أقدامه في الأر� ��ض وعيناه نحو الف�ضاء ,فالت�أ ُّمل ينطلق من واقع ويبحث عن �أ�سباب خف ّية لظاهرة طبيعية فيربطها مع
وتو�سع
بع�ضه ��ا ث ��م يح ��اول �أن ي�ستنتج منها معلومة ,ت�ساعده على فهمها .وحينما ي�ستعين الت�أ ُّمل ب�سالمة الب�صي ��رة و�أفق الخيال ي�صبح قوة تع ِّمق الإدراك ِّ
المعرفة.
�إذا كان للخي ��ال وظيف ��ة نافع ��ة فهي و�سيلة �إبداع ل�سدِّ حاجات .و�إذا كان للت�أ ُّمل هدف ًا فهو و�سيل ��ة للتع ُّمق بالإيمان والتفكير بخلق اهلل .وردت في القران
الكريم ع�شرات الآيات التي تحثُّ على الت�أ ُّمل في خلق اهلل.
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(✽) ع�ضو معاهد الهند�سة البريطانية ،مد ّرب تقني ،كاتب ومترجم.

