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تقديم الطبعة العربيَّة

بقلم د. أوسم وصفي

ُيثرُي يف  اإدراَك الأفكار وامل�صاعر، على نحٍو  ِلوي�ص  اأ�ص.  ي�صتطيع �صي. 
ة اإدراك مثل هذه الأفكار الدقيقة وامل�صاعر  القارئ العجب من اإمكانيَّ
ا  ُكنَّ ما  اأموٍر  عن  لتعربِّ  اللغَة  ع  ُيطوِّ اأن  اأي�ًصا  ِلوي�ص  وي�صتطيع  املُرهفة. 

نعتقُد لوله اأنَّه ميكن التعبري عنها بهذا القدر من الو�صوح واجلراأة.
ة، وي�صف اأعماَق نف�صه  يف هذا الكتاب يكتب ِلوي�ص �صريته الذاتيَّ
اٍن ت�صكيليٍّ ُمرَهِف  �صد، وير�ُصُم مثل فنَّ يف مراحل الطفولة واملراهقة والرُّ
ب كيف مُيكن اأن  احل�صِّ األواَن ِخرباِته وعالقاته يف هذه املراحل، فنتعجَّ
دة  ة الوا�صحة واملحدَّ يحظى اإن�صاٌن مبثل هذه املواقف الفكريَّة والوجدانيَّ
ة وال�صاعريَّة. ة واحلدِّ من كلِّ �صيء وكلِّ �صخ�ص من حوله، وبهذه الدقَّ
ا عن حياة املعرفة والقراءة التي عا�صها منذ طفولته، فهي م�صدُر  اأمَّ
حتدٍّ قويٍّ لنا، عالوًة على اأنَّها مثريٌة لالإعجاِب على نحو يجعُلنا ن�صكر 

اهلل على َخلِق هذا الإن�صان وَت�صكيِله.
يحكي ِلوي�ص لنا يف هذه ال�صفحات عن ذلك الت�صكيل، واأعُدك 

اأنَّ الفرَح �صُيده�ُصك يف هذا الكتاب.
د. اأو�شم و�شفي، مرتجم الكتاب
القاهرة، اأيلول/�سپتمرب 2018م
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مة المقدِّ

التي  ة  الكيفيَّ اأروي  باأن  ملطالبات  ا�صتجابة  ا  جزئيًّ الكتاب  هذا  األَّفُت 
ة، واأي�ًصا رغبة منِّي يف ت�صحيح بع�ص  انتقلُت بها من الإحلاد اإلى امل�صيحيَّ
ا اإلى اأيِّ حدٍّ  املفاهيم اخلاطئة التي يبدو اأنَّها �صاَعت حول ذلك الأمر. اأمَّ
ُتِهمُّ هذه الق�صة اأحًدا غريي، فهذا يعتمد على الدرجة التي اخترب بها 
اأنَّه قد  فاأظنُّ  اإذا كان ذلك الأمر �صائًعا،  ‘‘الفرح’’.  يه  اأُ�َصمِّ الآخرون ما 
عُت  يكون مفيًدا اأن اأحاوَل تقدمي معاجلة اأكرث تف�صياًل لالأمر. لقد ت�صجَّ
اأن اأكتب يف هذا الأمر؛ لأنِّ األحظ اأنَّ املرء نادًرا ما يذكر ما افرت�َص 
ة دون اأن يح�صل على الأقلِّ على ردِّ  اأنَّه اأحا�صي�ُص �صديدُة اخل�صو�صيَّ
اأكرث من ذلك( من احلا�صرين من قبيل:  فعل واحد )كثرًيا ما يكون 
‘‘ماذا؟ اأنت اأي�ًصا �صعرَت بذلك؟ لقد ظننُت اأنِّ وحدي َمن اأ�صعر به’’.
لي�ص  وهو   ، الإميانِّ يل  حتوُّ ة  ق�صَّ يروي  اأن  الكتاب  هذا  ي�صتهدُف 
ي�ص  ة، كما اأنَّه لي�ص متاًما ‘‘اعرتافات’’ كاعرتافات القدِّ ة عامَّ �صرية ذاتيَّ
رد، يقلُّ  ال�صَّ ا�صتمرار  اأنَّه مع  ا  اأو رو�صو. ويعني هذا عمليًّ اأغ�صطينو�ص 
ة. يف الف�صول الأولى، يجب اأن  رَي الذاتيَّ الت�صابه بينه وبني ُكُتب ال�صِّ
َنعَتها  تي التي �صَ ة �صخ�صيَّ اأن�ُصر ال�صبكَة باتِّ�صاع كي يفهم القارئ نوعيَّ
ة ال�صريحة.  �صنوات الطفولة واملراهقة، وذلك عندما تاأتي الأزمة الروحيَّ
من  الغر�ِص  ُتاه  �صاألتزُم  ة،  ال�صخ�صيَّ ال�صورة  ‘‘بناء’’  يكتمل  وعندما 
الكتاب التزاًما �صارًما، واأمتنع عن ِذْكر اأ�صياء اأخرى )واإن كان ذكرها 
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ة املُعتادة( لكونها �صتبدو عندئٍذ خارجًة عن  رَي الذاتيَّ ا لُكُتب ال�صِّ مهمًّ
اأقراأ �صريًة  اإطار املو�صوع. واأنا ل اأعتقد اأنَّ هذه خ�صارًة كبرية؛ فاأنا مل 
�صة لل�صنوات الأولى هي الأكرث ت�صويًقا. ة اإلَّ وكانت الأجزاء املُكرَّ ذاتيَّ
ا، من النوع  ة جدًّ ة ذاتيَّ اأخ�صى، اإلى حدِّ الختناق، اأنَّ هذه الق�صَّ
لقد  َبعد.  من  اأكتَبه  لن  اأنِّ  الظنِّ  واأغلب  قبل  من  اأكتبه  مل  الذي 
ل بطريقة تعل الذين ل يطيقون مثل  اأن اأكتب الف�صل الأوَّ حاولت 
يغلقوا  لكي  عليه  ُمقِدمون  ُهم  ما  البداية  من  ُيدركون  الق�ص�ص  هذه 

الكتاب باكًرا مع اأقلِّ قدٍر من اإ�صاعة الوقت.
�شي. اأ�س. ِلوي�س
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1

السنوات األولى

‘‘�سعيٌد لكْن على قدر �ل�سعادة، �أنا فاقد للأمان’’.
(Milton) ميلتون

ُوِلدُت يف �ستاء 1898م يف بلفا�ست، لأٍب يعمل كاِتَب َعدل واأمٍّ ابنة 
بنحو  الأ�سغر  اأنا  وُكنُت  فقط،  ابنان  لوالديَّ  كان  ين.  الدِّ رجال  اأحد 
ثالث �سنوات. كما اأتينا من �ساللَتني خمتلفتني متاًما. كان اأبي ينتمي 
اإلى هذه املكانة  اأن ي�سل  اأ�سرته الذي ا�ستطاع  ل من  اإلى اجليل الأوَّ
ا، بداأ حياته  ا اأبوه، فكان رُجاًل ع�ساميًّ ا، اأمَّ ُه ُمزاِرًعا ويلزيًّ ة. كان َجدُّ امِلهنيَّ
اإيرلندا، وانتهى به الأمر �سريًكا يف �سركة ماكيلواين  اإلى  عاماًل هاَجَر 
يات والهند�سة وبناء  ولوي�س (Macilwaine and Lewis) ‘‘ل�سناعة الغالَّ
ي فكانت تنتمي اإلى اأ�سرة هاملتون  ا اأُمِّ لب’’. اأمَّ فن من احلديد ال�سُّ ال�سُّ
ارة،  والَبحَّ واملحامني  ين  الدِّ رجال  من  ة  عدَّ اأجيال  �سليلة   (Hamilton)

الُفر�سان  اأحد  اإلى  الِعرُق  يعود  ي،  لأمِّ تي  جدَّ جهة  ومن  �ساَبه.  وما 
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اأده�شني الفرح

النورمانديِّني الذي تقبع عظاُمه يف َدير املعارك.1 كانت الأ�سرتان اللتان 
باع كما ُهما خمتلفتان يف الأ�سول.  انحدرُت منهما خُمَتلفَتني يف الطِّ
عون بالبالغة  كان قوُم اأبي ويلزيُّون تقليديُّون عاطفيُّون �سغوفون، ويتمتَّ
هل جعلهم  هل اإغ�ساُبهم، ومن ال�سَّ ة امل�ساعر. كان من ال�سَّ اللغويَّة وِحدَّ
ويبكون  ي�سحكون  رجاًل  كانوا  والعذوبة.  ة  قَّ الرِّ اإلى  ب�ُسرعة  لون  يتحوَّ
اآل  ا  اأمَّ ال�سعادة.  اإلى  ية  املوؤدِّ املواهب  الكثري من  لديهم  ولي�س  كثرًيا، 
ولديهم  و�ساخرة،  ناقدة  عقوُلهم  كانت  باِرًدا.  ِعرًقا  فكانوا  هاملتون، 
ب�سورة  ال�سعادة  اإثر  يذهبون يف  عالية-  بدرجة  ال�سعادة هذه،  مواهب 
ة، مثلما يتَّجه املُ�سافرون اأ�سحاب اخلربة ب�ُسرعة نحو اأف�سل املقاعد  تلقائيَّ
يف القطار. من �سنوات حياتي الأولى، ُكنُت واعًيا بالتناق�س ال�سارخ 
ة، وقد  ي الهادئة املُبتهجة، وتَقلُّبات حياة اأبي الوجدانيَّ ما بني م�ساعر اأُمِّ
يه بوقٍت طويل، نوًعا من  ، قبل حتَّى اأن اأ�ستطيع اأن اأُ�سمِّ ربَّى ذلك يفَّ
ا  اأمًرا حمرًجا وغرَي مريح وربَّ عدم الثقة بامل�ساعر والنفور منها بو�سفها 

خطرًيا اأي�ًسا.

و‘‘ذكيَّني’’.  َفني  ُمَثقَّ واملكان،  الزمان  ذلك  بقايي�س   ، والديَّ كان 
درجة  وحتمل  الريا�سيَّات،  جمال  يف  واِعدًة  �سبابها  يف  ي  اأُمِّ كانت 
وقد  بلفا�ست.  يف   ،(Queen’s College) امللكة  ة  يَّ كلِّ من  البكالوريو�س 
ة.  ة والالتينيَّ �س يفَّ َتَعلُّم اللغَتني الفرن�سيَّ ا�ستطاعت قبل وفاتها اأن توؤ�سِّ

البابا  من  طلب  على  بناًء  ع�سر  احلادي  القرن  يف  النورمانديُّون  الفر�سان  �سيَّده  الذي  الدير  هو     )1
األك�سندر، للتكفري عن املذابح التي اقرتفوها يف اأثناء فتح اإنكلرتا )املرتجم(.
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ال�سنوات الأولى

لقد كانت اأي�ًسا قارئة نَِهمة للروايات اجليِّدة، واأعتقد اأنَّ روايات مرييديث 
ا�سرُتَت من  قِد  التي ورثُتها، كانت   (Tolstoy) (Meredith) وتولو�ستوي 

ا ذائقة اأبي فكانت خمتلفة؛ اإذ كان مولًعا باخلطابة وكان  اأجلها هي. اأمَّ
كان  لو  اأنَّه  واأعتقد  اإنكلرتا،  يف  ة  ال�سيا�سيَّ املنابر  يف  ًثا  ُمتحدِّ �سبابه  يف 
اأنَّه  ا واعًدا. واأعتقد  ُم�سَتقباًل �سيا�سيًّ لديه الإمكانات امل�ستقلَّة، لأحرَز 
كان �سينجح، اإلَّ اإذا كان اإح�سا�سه املُبالغ فيه بالكرامة اإلى َحّد الَوهم، 
الكثري  ميتلك  كان  لأنَّه  معه؛  التعاُمل  عب  ال�سَّ من  �سخ�ًسا  جعله  قد 
و�سوٌت  الربملان- ح�سوٌر طيِّب،  اإليها رجل  يحتاج  التي  املواهب  من 
َرنَّان، و�ُسرعة بديهة كبرية، ولباقة، وذاكرة قويَّة. كانت روايات ترولوپ 
لفينحا�س  ة  ال�سيا�سيَّ امل�سرية  وبتابعة  لديه،  اأثرية  ة  ال�سيا�سيَّ  (Trollope)

فني (Phineas Finn)2 كان اأبي يتماهى معه، فُي�سبع بهذا رغباته الدفينة. 
ا، اأو كَليهما  ا اأو حما�سيًّ عر، �سرَط اأن يحوي ُعن�سًرا بالغيًّ كان مولًعا بال�سِّ
لة. كان  ة املف�سَّ

َّ
ته ال�سيك�سپريي مًعا. واأعتقد اأن ‘‘ُعطيل’’ كانت م�سرحيَّ

 (Dickens) ديكنز  من  ال�ساخرين،  اب  الكتَّ باأغلب  ال�ستمتاع  �سديد 
اإلى دبليو. دبليو. جاكوبز (W. W. Jacobs)، وكان هو نف�سه يكاد يكون 
بال ُمناِزع، اأف�سل راٍو ا�ستمعت اإليه يف حياتي، الأف�سل من نوعه، وهو 
الإمياءات  يَّة  ُبحرِّ ال�سخ�سيَّات، م�ستخدًما  اأدواَر كلِّ  ميثِّل  الذي  النوع 
والتقطيبات، والتمثيل ال�سامت. مل يكن ي�سعُر ب�سعادة اأكرب من التي 
يتبادلون  اأعمامي  من  اثَنني  اأو  عمٍّ  مع  �ساعًة  يجل�س  عندما  بها  ي�سعر 

2(   هو اأحد اأبطال ق�س�س ترولوپ )املرتجم(.
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اأده�شني الفرح

فهو  اإليه،  اأمي، ميل  اأو لدى  لديه،  ا ما مل يكن  اأمَّ الطريفة.  الق�س�س 
ذلك النوع من الأدب الذي اأعطيُته اأنا كلَّ ولئي منذ اللحظة التي 
بتاًتا لنفري  بنف�سي. مل ي�ستمع  ُكتبي  قادًرا على اختيار  فيها  اأ�سبحُت 
كيتز  اأعمال  من  ُن�سخ  اأيُّ  البيت  يف  تكن  ومل  الأقزام،  اأر�س  اأبواق 
(Keats) اأو �سيلي (Shelley)، وُن�سخة كولريدج (Coleridge) التي كانت 

قد  ُكنُت  فاإذا  يوًما.  ُفِتَحت  قد  علمي(  حدِّ  )على  تُكن  مل  موجودة، 
الواقع  ة عن ذلك. يف  م�سوؤوليَّ اأيَّة  لواِلَديَّ  فلي�س  ا،  رومان�سيًّ اأ�سَبحُت 
ه كان تيني�سون يف روايات  (Tennyson)، لكنَّ اأبي ُيحب تيني�سون  كان 
(Locksley Hall). مل  لوك�سلي’’  و‘‘�سالة   (Memoriam) ‘‘التاأبني’’  مثل 
اأ�سمع منه اأيَّ كالم عن روايات اأخرى لتيني�سون مثل ‘‘�آكلو �للوت�س’’ 
ا اأُمي فقد قيل  (Lotus Eaters)، اأو ‘‘ميِّتة �آرثر’’ (Le Morte d’Arthur). اأمَّ

يل اإنَّها مل تهتمَّ بال�سعر كثرًيا.

د، واحلديقة الف�سيحة  َدين، والطعام اجليِّ عالوًة على الوالَدين اجليِّ
َكَتني  ِبرَبَ احلياَة  بداأُت  فيها،  لألعب  الوقت(  ذلك  بعايري  بدت  )كما 
 ،(Lizzie Endicott) اإنديكوت  ليزي  ُمربِّيتنا،  كانت  اإحداهما  اأُخَرَيني: 
ة الثاقبة اأدنى عيب- ل �سيء �سوى  التي مل جتد فيها ذاكرتي الطفوليَّ
يَّة  اجلدِّ بالغة  ‘‘املربِّيات’’  مهنة  كانت  الراجح.  والعقل  واملرح  يبِة  الطِّ
ة.  الريفيَّ احلياة  قاع  �سرْبنا جذوَرنا يف  ليزي  بوا�سطة  الع�سر.  ذلك  يف 
ة، وهذا هو  هذا جعلنا ل ن�سعر بالختالف ما بني الطبقات الجتماعيَّ
عُت بها َطواَل عمري التي منعتني اأن اأربَط ذلك  �سبب املناعة التي متتَّ
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ال�سنوات الأولى

الت�سرُّف بح�سب  النا�س، ما بني  به بع�س  بَط الكاذب الذي يقوم  الرَّ
اأخرى. من قبل حتَّى  الثقافة والتقاليد من جهة، والف�سيلة من جهٍة 
ر َفِهمُت اأنَّ بع�س النكات ميكن ُم�سارَكتها مع ليزي،  اأن اأ�ستطيع التَذكُّ
�سم، وفهمت اأي�ًسا اأنَّ ليزي كانت  ومن امل�ستحيل اإلقاوؤها يف ُغرفة الرَّ

الح. اأقرب ما مُيكن اأن يكونَه الإن�سان من ال�سَّ

�سنوات،  بثالث  يكربين  كان  اأنَّه  ُرغم  اأخي.  كانت  الثانية  الرَبكة 
كامتي  َكوننا  على  عالوًة  ُحلفاء،  ا  كنَّ فقد  اأكرب؛  اأٍخ  ب�سفِة  بتاًتا  يبُد  فلم 
اأولى  كانت  متاًما.  خمتلفني  ا  كنَّ نا  لكنَّ البداية.  من  بع�ًسا  بع�سنا  اأ�سرار 
نر�سم  فيه  نكن  مل  وقًتا  ر  اأتذكَّ اأن  اأ�ستطيع  )ول  ر�سمناها  التي  ال�سور 
ومعارك،  وقطارات  �ُسُفًنا  ر�سومه  كانت  الأمر.  ذلك  تك�سف  با�ستمراٍر( 
ترتدي  حيوانات  كانت  ير�سمه،  ملا  تقليًدا  تكن  مل  فاإذا  اأنا،  �سوري  ا  اأمَّ
رة يف �سورة ب�سر بح�سب ثقافة احل�سانة. كانت  وَّ مالب�س- احليوانات املُ�سَ
�سَبَقني يف  قد  كان  الأكرب،  اأخي  فبو�سفه  كتبها-  التي  الق�س�س  اأوائل 
النتقال من مرحلة الر�سم اإلى مرحلة الكتابة- كانت بعنوان ‘‘املهراجا 
ا اأولى الق�س�س التي  ال�سغري’’. فهو كان قد جعل من الهند ‘‘بلده’’، اأمَّ
ا من ال�سور التي  كتبُتها اأنا فكانت بعنوان اأر�س احليوانات. ل اأعتقد اأنَّ اأيًّ
لديَّ  يزال  ل  لكْن  الأولى،  ال�سنوات  تلك  اإلى  تعود  موجودة  تزال  ل 
بعد ذلك بكثري.  لي�س  اإلى وقت  تاريخها  يعود  التي  ال�سور  الكثري من 
ُمنذ  اأف�سل.  الر�سم كانت  اأنَّ موهبتي يف  يبدو يل  ال�سور،  بوا�سطة هذه 
بالفعل  كاأنَّها  تبدو  ات  �سخ�سيَّ احلركة-  ر�سم  اأ�ستطيع  ُكنُت  باكرة،  �سنٍّ 
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ًدا اأي�ًسا. لكن مل يوجد، �سواء يف  جتري اأو ُتقاتل- كما اأنَّ املنظور كان جيِّ
ة، حتَّى  اأعمايل اأم اأعمال اأخي، اأيُّ خطٍّ ُر�ِسَم ا�ستجابًة لأيَّة فكرة جماليَّ
ة. كانت هناك حركة وفكاهة واخرتاع، لكن لي�ست هناك  واإن كانت َفجَّ
من  كُكريَّات  الأ�سجار  كانت  ال�سكل.  اأو  الت�سميم  جلمال  جرثومة  اأيَّة 
اأنَّ  اأيُّ ما يُدلُّ على  اأعمدة، ومل يوجد  ال�سوف املنتوف مو�سوعة على 
ا نلعب  لدينا اأدنى معرفة ب�سكل الأوراق التي كانت متالأ احلديقة التي ُكنَّ
زة  ل الآن، �ِسمًة ُميَّ فيها كلَّ يوم تقريًبا. لقد كان غياب اجلمال، كما اأتاأمَّ
اأبي جتذب  من �سمات طفولتنا. مل تُكن هناك �سوٌر على جدران بيت 
رنا اأنَّ  ه يف واقع الأمر. مل نَر قطُّ مبًنى جمياًل ول ت�سوَّ انتباهنا اأو ت�ستحقُّ
كانت  اإن  ة،  اجلماليَّ اأولى خرباتي  تكن  يكون جمياًل. مل  اأن  مُيكن  بيًتا 
ًة فعاًل، من ذلك النوع ال�سكلّي، بل كانت من النوع الرومان�سيِّ  جماليَّ
اإلى احل�سانة  اأخي معه  َر  اأح�سَ الباكرة،  ة يف تلك الأيَّام  ة. ذات مرَّ ب�سدَّ
اه بالطحالب، وزيَّنه بالأغ�سان والأزهار  غطاَء علبة خمبوزات كان قد غطَّ
ال�سغرية. لقد كان  فيها مناذجنا  ن�سُع  اأو غابة  اأ�سَبه بحديقة  لكي يجعله 
تفعله،  اأن  ُة  احلقيقيَّ احلديقُة  ف�سَلِت  فما  عرفُته.  منظر جمايلٍّ  ل  اأوَّ ذلك 
فعَلْته هذه احلديقة اللعبة. لقد َجَعَلت لديَّ وعًيا بالطبيعة- لي�س بو�سفها 
ا وبارًدا وطاَزًجا وُمفعًما  م�ستودًعا لالأ�سكال والألوان، بل ب�سفتها �سيًئا نَِديًّ
ا يف ذلك الوقت، لكن  ا جدًّ باحلياة. ل اأعتقد اأنَّ ذلك النطباع كان مهمًّ
ة  ا يف ذاكرتي. فمهما ِع�سُت، �ستظلُّ �سورتي الذهنيَّ �سرعان ما اأ�سبح ُمهمًّ

ة حتتفظ ب�سيء من �سكل احلديقة اللعبة التي �سنعها اأخي. عن اجلنَّ
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يه ‘‘التالل اخل�سراء’’، وهو اخلطُّ  ا ن�سمِّ ويف كلِّ يوم، كان هناك ما كنَّ
ا نراها من نوافذ  فلي لتالل كا�سلري (Castlereagh Hills) التي كنَّ ال�سُّ
ها كانت كذلك لنا نحن الأطفال.  ا، لكنَّ احل�سانة. مل تكن بعيدة جدًّ
عب املنال. لقد  لقد تعلَّمُت منها معنى ال�ستياق والتَّوق اإلى ما هو �سَ
ال�ساد�سة،  اإلى �سنِّ  اأ�سل  اأن  �سوئه؛ وقبل  اأو  الطالع  جعَلْتني، حُل�سن 

هرة الزرقاء3. بالَغ الإعجاب بالزَّ

ة مل حتدث بتاًتا.  ة نادرة، فاخلربات الدينيَّ اإذا كانت اخلربات اجلماليَّ
تربَّيُت  اأينِّ  النطباع  على  ُكُتبي،  من  الأ�سخا�س،  بع�س  ح�سل  لقد 
تعلَّمت  لقد  ة.  البتَّ �سحيًحا  لي�س  هذا  لكنَّ  تة،  متزمِّ ة  دينيَّ بيئة  يف 
الأ�سياء املُعتادة، وتعلَّمت اأن اأتلو �سلواتي والذهاب اإلى الكني�سة يف 
ني ل اأ�ستطيع اأن  ا ما قيل يل، لكنَّ د. لقد قبلُت قبوًل طبيعيًّ وقٍت حُمدَّ
ر اأينِّ �سعرُت بالكثري من الهتمام با �سمعت. كان اأبي اأبعد ما  اأتذكَّ
ت، وكان ‘‘عالًيا’’ بقايي�س القرن التا�سع ع�سر ومقايي�س  يكون عن التزمُّ
ين، كما لالأدب، على طرف  للدِّ مقاربُته  الإيرلنديَّة، وكانت  الكني�سة 
النقي�س مَّا قد �سارت ُمقاربتي يف ما بعد. كان �سحُر التقليد واجلماُل 
ذائقًة  اأح�سُبها  كنُت  )التي  ال�سالة  وكتاب  �س  املقدَّ للكتاب  الأدبيُّ 
اإيجاد �سخ�س  ال�سعب  ة، وكان من  الطبيعيَّ ُمتعَته  وُمكت�سبة(  رة  متاأخِّ
على القدر نف�سه من الذكاء، يهتم هذا الهتمام ال�سئيل باأمور ما وراء 

ُد الذي ل ُيبَلُغ  ة، وُينَظر اإليها على اأنَّها املق�سِ ة الأملانيَّ 3(   الزهرة الزرقاء هي رمٌز اإلى احلركة الرومان�سيَّ
)النا�سر(.
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ي، فال مُيكنني اأن اأقول �سيًئا من ذاكرتي.  الطبيعة. ومن جهة تديُّن اأمِّ
ة.  روحيَّ تكون  اأن  عن  بعيدة  العموم،  وجه  على  طفولتي  كانت  لقد 
ة اأي�ًسا.  وبا�ستثناء احلديقة اللعبة والتالل اخل�سراء، فهي مل تكن خياليَّ
تثري  العاديَّة، ول  ة  الروتينيَّ ال�سعادة  زمًنا من  الطفولة يف ذاكرتي  مُتثِّل 
به �سباَي الأقلَّ �سعادًة، لي�ست  ر  اأتذكَّ يفَّ ذلك احلنني الالذع الذي 

ُد املا�سي. ة، بل فرٌح حَلِظّي مُيَجِّ �سعادة قائمًة م�ستقرَّ

ر �سيًئا  ة؛ فاأنا ل اأتذكَّ كان هناك ا�ستثناٌء واحٌد لتلك ال�سعادة العموميَّ
اأبَكَر من ُرعب بع�س الكوابي�س بالتحديد؛ فهو ا�سطراٌب متواِتٌر حدوثه 
ة مثل طفولتي،  ه يظلُّ غريًبا، ل �سيَّما يف طفولة حمميَّ ، لكنَّ يف تلك ال�سنِّ
اأن تنفتح فيها كثرًيا نوافذ كهذه تطلُّ على ما يكاد ُي�سبه اجلحيم. كانت 
باحل�سرات. كان  والثاين  بالأ�سباح  ل خمت�سٌّ  الأوَّ نوَعني:  كوابي�سي من 
ُل اأن اأقاِبَل �َسبًحا  الثاين، بال اأدنى ُمقارنة، هو الأ�سواأ، وحتَّى اليوم، اأَُف�سِّ
ُل  على اأن اأقاِبَل عنكبوًتا. واإلى هذا اليوم ميكنني اأن اأجد يف قلبي ما يعلِّ
ة: ‘‘امل�سكلة  هاب. وكما قال اأوين بارفيلد (Owen Barfield) ذات مرَّ هذا الرُّ
�ُسغل  اإنَّ كلَّ ما فيها من  اإذ  ة؛  اأنَّها مثل القاطرات الفرن�سيَّ يف احل�سرات 
اأطرافها  امل�سكالت.  هو  هنا  ‘‘�ُسغل’’  بكلمة  واملق�سود  اخلارج’’.  من  هو 
كلُّها  ة-  املعِدنيَّ ة  اجلافَّ واأ�سواتها  ال�سريعة،  املت�سنِّجة  وحركتها  املعقوفة، 
د  جمرَّ اإلى  لت  حتوَّ التي  احلياة  اأو  احلياة،  فيها  دبَّت  التي  ات  املعدَّ ُت�سبه 
ة النحل اأو ملكة النمل، نرى  اآلت. ومُيكنك اأي�ًسا اأن ُت�سيف اأنَّنا يف خليَّ
متاًما الأمَرين اللذين نخ�سى على ف�سيلتنا الب�سريَّة منهما: �سيادة الأنثى 
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ت�ستحقُّ  هاب  الرُّ هذا  تاريخ  ب�ساأن  احلقائق  اأحد  ولعلَّ  اجلماعة.  و�سيادة 
اء  وجرَّ مراهقتي،  �سنوات  طويل، يف  بوقت  ذلك  فبعد  اأي�ًسا؛  الت�سجيل 
 (Ants, Bees and ’’لنمل و�لنحل و�لدبابري�‘‘ (Lubbock) قراءة كتاب لوبوك
اأ�سيل باحل�سرات. و�سرعان  مَنا لديَّ لوقت ق�سري اهتماٌم علميٌّ   Wasps)

ا فيه بدرا�سة  ما زاحَمْته درا�سات اأخرى، لكْن يف الوقت الذي كنُت ُمهتمًّ
احل�سرات، كاد ُرهاب احل�سرات اأن يتال�سى، مَّا جعلني اأميُل اإلى العتقاد 

. اأنَّه قد تكون للف�سول املو�سوعيِّ احلقيقيِّ ذلك التاأثرَي العالجيَّ

التف�سري  بذلك  ير�سوا  لن  النف�س  بعلم  ني  املخت�سِّ اأنَّ  واأخ�سى 
الب�سيط لُرهاب احل�سرات الذي كان �سائًدا يف ذلك اجليل الب�سيط: 
رة حل�سرة يف اأحد ُكُتب احل�سانة. كانت هذه  اأنَّ ال�سبب هو �سورة ُمنفِّ
الُغراب  ع�سِّ  على  يقف  مثاًل،  الإ�سبع  كُعقلة  ق�سري،  لطفل  ال�سورة 
كان  من حجمه.  كثرًيا  اأكرب  خنف�ساء  من  للتهديد  �س  ويتعرَّ )الفطر( 
قرون  كانت  اأ�سواأ.  هو  ما  هناك  يزال  ل  لكْن  يكفي،  با  ًئا  �سيِّ ذلك 
ك  حة وتتحرَّ ى ُمنف�سلة عن الورقة امل�سطَّ اخلنف�ساء �سرائط من الورق املقوَّ
ة الغريبة، ميكنك اأن جتعَل  على ِمف�سل. وبتحريك هذه الأداة ال�سيطانيَّ
اأكتب.  واأنا  الآن  اأراها  اأكاد  الكما�سة.  مثل  وتغلق  تفتح  القرون  هذه 
يرة اأن  ي، احلكيمُة عادًة، بثل هذه ال�سورة ال�سرِّ ا كيف �سمحت اأمِّ اأمَّ
ال�سورة  هذه  كانت  اإذا  اإلَّ  فهمه.  ي�سعب  اأمر  فهذا  احل�سانة،  تدخل 
ة، ولي�ست �سوى نتاج  ُل اإيلَّ ال�سّك( هي نف�سها غري واقعيَّ )الآن يَت�َسلَّ

اأحد كوابي�سي. لكْن ل اأظنُّ ذلك.
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ل تغيري كبري  اأوَّ يف عام 1905م، عندما بلغُت ال�سابعة، حدث 
َر اأبي، الذي كان  يف حياتي؛ فقد انتقلنا من بيتنا اإلى بيت اآخر. َقرَّ
، اأن يرتك تلك الڤيال �سبه املنف�سلة التي ُوِلدُت  جناحه يزداد كما اأظنُّ
هذا  كان  الريف.  اه  اجتِّ اأبعد يف  كثرًيا،  اأكرب  بيًتا  لنف�سه  وبنى  فيها، 
ة- كبرًيا  ل�سنوات عدَّ يه هكذا  ُن�سمِّ ‘‘البيت اجلديد’’- الذي ظللنا 
ة. ولطفل �سغري كان اأ�سبه باملدينة منه بالبيت.  حتَّى باملقايي�س احلاليَّ
�س للخداع  كان اأبي، القابل للخداع اأكرث من اأيِّ اإن�ساٍن قابلته، تعرَّ
ائني؛ فكانت م�سارف املياه خاطئة، واملداخن خاطئة،  من جانب البنَّ
ا  اإ�سالحات يف كلِّ غرفة. لكْن مل يُكن كلُّ هذا مهمًّ وكان هناك 
ة حياتي �سارت اأكرب. يكاُد  ا عندي هو اأنَّ خلفيَّ لطفل. وما كان مهمًّ
نتاج  فاأنا  تي.  ق�سَّ يف  ة  اأ�سا�سيَّ ة  �سخ�سيَّ الكبري،  البيت  ذلَك  يكوُن 
و�سمٌت  ال�سم�س،  وُء  �سَ ُينريها  فارغة  كبرية  وُغرٍف  َطويلة،  ُردهاٍت 
بفردي،  اأ�ستك�سفها  وُغَرف  العلوّي،  الطابق  يف  ُمرِعٌب  داخليٌّ 
و�ساء تاأتي من بعيد من َغرَغرة �سهاريج املياه واملوا�سري، و�سوت  و�سَ
ُر حتت البالط. واأي�ًسا الأعداد الهائلة من الُكُتب. لقد  الرياح ُت�سفِّ
كان اأبي ي�سرتي كلَّ الُكتب التي يقراأها ومل يتخلَّ�س من اأيٍّ منها. 
لقد كانت هناك ُكُتٌب يف غرفة املكتب، ويف غرفة ال�سيوف، ويف ُغرفة 
ُمكد�سة  وُكُتب  رج،  الدَّ عند  الكبرية  الُكُتب  رفوف  ويف  املعاطف، 
بارتفاع كتفي يف ُغرفة ال�سهريج العلويَّة- ُكُتب من كلِّ نوع تعك�س 
، ُكُتب قابلة للقراءة  كلَّ مرحلة عابرة من مراحل اهتمامات والديَّ
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ُمنا�سبة لطفل، وُكُتب غري منا�سبة  للقراءة، ُكُتب  قابلة  واأخرى غري 
املطرية،  الطويلة  ات  الأم�سيَّ يف  منوع.  هناك  يكن  مل  تاأكيد.  بكلِّ 
ُكنُت اآخذ كتابًا تلو الآخر من الأرفف. لقد كنُت واثًقا بوجود كتاب 
جديد يل، مثلما يثُق َمن يخطو داخل حقل باأنَّه �سيجُد ورقة جنيل 
اإلى ذلك  ناأتي  اأن  قبل  الُكُتب  ُحفَظْت كلُّ هذه  اأين  ا  اأمَّ جديدة. 
البيت الكبري، فهي ُمع�سلة مل تخُطر ببايل حتَّى بداأت كتابة هذه 

الفقرة. ل اأدري الإجابة.

وخارج البيت كانت ‘‘اإطاللة’’ التي كان موقعها بال �سكٍّ خُمتاًرا 
بعناية. فعند الباب الأمامّي، كان البيت ُيطلُّ عرب حقول وا�سعة، على 
اأنرتمي  �ساطئ  على  العالية  اجلبال  خطُّ  كان  وخلفها  بلفا�ست،  بحرية 
 (Cave ِهل  وكايڤ   ،(Colin) وكولن   ،(Divis) ديڤيز   -(Antrim Shore)

(Hill لقد كان ذلك يف الأيَّام الغابرة التي كانت فيها بريطانيا �ساحبة 

فن،  وكان  الأ�سطول البحريِّ الأكرب يف العامل، وكانت البحرية تعجُّ بال�سُّ
ها كانت �سعادًة اأكرب لأخي  هذا يحمل ال�سعادة لنا نحن الأطفال، لكنَّ
ُفن لياًل يوقُظ كلَّ ذكريات طفولتي.  وُت نفري ال�سُّ الأكرب. ل يزال �سَ
وخلَف البيت كانت تالل هوليود (Holywood Hills) الأكرث اخ�سراًرا، 
ر.  اإلَّ يف وقٍت متاأخِّ تلَق النتباه  ها مل  اأنرتمي، لكنَّ والأقرب من جبال 
: م�سهد غروب �سم�س  ة، فكان هناك ما يهمُّ ة الغربيَّ ا اجلهة ال�سماليَّ اأمَّ
اأع�سا�سها. يف  اإلى  طريقها  والغربان يف  الزرقاء  التالل  ال�سيف خلف 

هذه البيئة بداأت �سربات التغيري َتَقُع على حياتي.
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ة اإنكليزيَّة، وهكذا انُتزَع  ًل، اأُر�ِسَل اأخي الأكرب اإلى مدر�سة داخليَّ اأوَّ
ن�سوَة  ر  اأتذكَّ زلُت  ما  ال�سنة.  من  الأكرب  اجلزء  مدى  على  من حياتي 
ر يف املُقابل م�ساعر الأمل  عودته اإلى البيت يف العطلة، لكنِّي ل اأتذكَّ
عند فراقه ذاهًبا اإلى املدر�سة. مل حُتِدْث حياُته اجلديدة فرًقا يف عالقاتنا. 
ة  الفرن�سيَّ البيت:  يف  تعلُّمي  يف  ا  م�ستمرًّ ُكنُت  الأثناء،  هذه  يف  واأنا، 
هارپر  اآين  املمتازة  معلِّمتي  من  اآخر  �سيء  وكلُّ  ي،  اأمِّ من  ة  والالتينيَّ
بة  دة املهذَّ (Annie Harper). لقد كنُت يف ذلك الوقت اأرى تلك ال�سيِّ

ُد يل اأينِّ مل  َره يوؤكِّ �سغرية احلجم وح�ًسا، غري اأنَّ كلَّ ما اأ�ستطيع َتَذكُّ
تلك  اأنَّ  ر  واأتذكَّ ة،  م�سيخيَّ ة  اإجنيليَّ دًة  �سيِّ كانت  هذا.  يف  عادًل  اأكن 
من  كانت  الريا�سيَّات،  درو�س  و�سط  اأقحَمْتها  التي  الطويلة  املحا�سرة 
ة.  اأوائل الأ�سياء التي فتَحْت العامل الآخر اأمام عقلي بقدر من الواقعيَّ
ة- اأو ما تختزنه  ر فيها اأكرث. حياتي احلقيقيَّ لكنَّ هناك اأموًرا كنُت اأفكِّ
العزلة. كان لديَّ  اإلى  ة- كانت متيل  اأنَّه حياتي احلقيقيَّ الذاكرة على 
ي ِلوي�س الذي  ، وَجدِّ يف الواقع كثري من النا�س اأتكلَّم معهم: والديَّ
َهِرَم قبل الأوان وفقَد �سمعه، وكان يعي�س معنا، واخلادمات، والُب�ستاينِّ 
يب اإلى حدٍّ ما. لقد ُكنُت، بح�سب اعتقادي، ثرثاًرا كبرًيا،  رِّ العجوز ال�سِّ
لكنَّ العزلة كانت اأي�ًسا ُمتاحة يل، يف مكان ما يف احلديقة اأو البيت. 

لقد تعلَّمُت يف ذلك الوقت الكثري من الأمور التي اأعمُلها بفردي.

الأمور  يف  ال�سديد  براعتي  نق�َس  كان  الكتابة  اإلى  دفعني  وما 
اليدويَّة، واأنا اأُرِجع ذلك اإلى َعيٍب َخْلقيٍّ ورثناه اأنا واأخي عن والدنا؛ 
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فر(  ا امِلف�سل الأعلى )الأبعد من الظُّ فلدينا يف الإبهام ِمف�سٌل واحد، اأمَّ
ال�سبب،  كان  ا  اأيًّ لكْن  ثنيه.  ن�ستطيع  ل  فنحن  فقط،  �سكاًل  موجود 
دة  معقَّ اأ�سياَء  اأفعَل  اأن  ا  تامًّ عجًزا  الولدة  من  عليَّ  و�سَعْت  فالطبيعة 
اأُح�ِسَن  زلت  وما  ا�ستخدامها،  على  قادًرا  فكنُت  الأقالم  ا  اأمَّ  . بيديَّ
ا من جهة الآلت والأ�سلحة، وو�سالت الأكمام،  َع ربطة العنق. اأمَّ َو�سْ
ات، فقد كنُت دائًما غري قابل للتعلُّم. لقد كان هذا ما دفعني اإلى  واملفكَّ
كات.  وبيوًتا وحُمرِّ و�ُسُفًنا  اأ�سياَء  اأ�سنع  اأ�ستاق لأْن  الكتابة. لقد كنُت 
ات اأف�سدُت! وتنتهي حماولتي الفا�سلة  ى واملق�سَّ َكم من الورِق املُقوَّ
دائًما بالُبكاء. لذلك �سعرُت باأنَّ احللَّ الأخرَي هو اأن اأنتقَل اإلى كتابة 
ال�سعيد.  عاملي  اإلى  احُلُلم  من  القليل  لأ�سيَف  ذلك؛  بدَل  الق�س�س 
ة، اأكرث  ة يف ق�سَّ لقد اأدركُت اأينِّ اأ�ستطيُع اأن اأَفَعَل الَكثري بقلعة خياليَّ
اأن  قطُّ  اأ�ستطع  مل  ى  املقوَّ الورق  من  بقلعة  اأفعله  اأن  اأ�ستطيع  مَّا  ا  جدًّ

اأ�سنعها واأجعَلها ت�ستقيُم فوق من�سدة احل�سانة.

العلويَّة،  الُغرف  اإحدى  على  ال�ستيالء  على  راهنُت  ما  و�سرعاَن 
وجعلُتها ‘‘مكتبي’’. وعلى اجُلدران علَّقُت �سوًرا من َر�سمي، اأو �سوًرا 
احلرب  واإناء  قلمي  و�سعت  وهناك  ت.  املجالَّ بع�س  من  نة  ُملوَّ ميالديَّة 

ا�سات التي اأكتب فيها و�سندوق األواين. ال�سغري والُكرَّ

�أيَّ �سعاَدة ُي�سيُب �ملرُء 
يَّة؟ ذ باحلرِّ �أكرث من �أن يتلذَّ
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من  كبرٍي  بقداٍر  �سَوَرها،  ور�سمُت  ق�س�سي،  اأولى  كَتبُت  ُهناك 
َتني الرئي�سَتني:  تيَّ الأدبيَّ �سى. لقد كانت حماولت للجمع ما بني لذَّ الرِّ
بال�سالح’’.  جني  املَُدجَّ ‘‘الُفر�سان  و  كالب�سر’’  تلب�س  التي  ‘‘احليوانات 
تعتمر  التي  والأرانب  جاعة،  ال�سُّ الفئران  عن  َكَتبُت  لذلك،  ونتيجًة 
م  املُنظَّ مزاجي  لكنَّ  القطط.  بل  العمالقة،  ل  لتقتل،  الكاملة  الدروع 
ي�سَتفي�س يف  ترولوپ كي  يقود  الذي كان  املزاج  ا-  قويًّ يزال  كان ل 

.(Barsetshire) ف مدينته بار�ست�ساير َو�سْ

الُعطل  يف  تن�سط  �حليو�نات’’  ‘‘�أر�س  روايتي  يف  الكتابة  كانت 
فيها،  اأخي  ي�سرتك  لكي  ينبغي،  وكان  البيت.  اإلى  اأخي  يعود  عندما 
اأن تكون اأر�س حيوانات حديثة فيها قطارات و�ُسُفن بخاريَّة. لذا كانت 
اأر�س احليوانات التي كنُت اأكتب عنها واملُنتمية اإلى الع�سور الُو�سطى، 
من  الباكرة  املرحلة  يف  اأخي،  مع  �ساركُتها  التي  نف�سها  الأر�س  هي 
من  هذا  وقاَدين  احِلقبتان.  ترتبط  اأن  ينبغي  كان  �سكٍّ  ودون  طفولتنا. 
ة؛ فبداأت اأكتب تاريًخا متكاماًل لأر�س  ة اإلى التاريخيَّ الكتابة الرومان�سيَّ
 ، اأنَّه ُوِجَدْت اأكرث من ن�سخة من هذا العمل التعليميِّ احليوانات. ومَع 
فاإينِّ مل اأجنح يف اإح�ساره اإلى الع�سر احلديث؛ فالقرون الطويلة حتتاُج 
الأحداث  كلُّ  كانت  اإذا  ما  �سيَّ ل  بالتفا�سيل،  امللء  من  الكثري  اإلى 
خ. لكنَّ هناك مل�سًة يف ذلك �لتاريخ ما زلُت اأذُكُرها  تاأتي من ذهن املوؤرِّ
ب�سورة خفيفة،  ق�س�سي  التي مالأت  اجل�سورة  املغامرات  بالفخر، وهي 
ل  ما-  وب�سورٍة  اأ�ساطري’’.  د  ‘‘جمرَّ تكون  ا  ربَّ اأنَّها  القارئ  ر  اأَُحذِّ وُكنُت 
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خ اأن يتبنَّى  يعلُمها اإلَّ اهلل- اأدركُت حتَّى يف ذلك الوقت اأنَّ على املوؤرِّ
ًها ناقًدا يف ما يتعلَّق بوادِّ امللَحمة التي يكتبها. ومن التاريخ، كانت  َتَوجُّ
هناك خطوة ب�سيطة لن�سَل اإلى اجلغرافيا. و�سرعان ما كانت هناك خريطة 
�سقة  ة، كلُّها ُمتَّ لأر�س احليوانات- بل كانت هناك يف الواقع خرائط عدَّ
احليوانات  اأر�س  تكوَن  اأن  اأي�ًسا  ينبغي  وكان  مقبول.  نحٍو  على  مًعا 
ا بالهند التي كان اأخي مفتونًا بها. ومن َثمَّ ُنِقَلِت الهند  مرتبطة جغرافيًّ
خلف  ال�سمايلُّ  �ساطُئها  ي�سرُي  جزيرة،  جعلناها   . الطبيعيِّ مكانها  من 
اأخي  اخرتع  ما  و�سرعان  احليوانات،  اأر�س  وبني  بينها  الهيماليا  جبال 
البخاريَّة. وهكذا �ساَر هناك عامٌل متكامٌل،  ُفن  لل�سُّ الرئي�سَة  امل�ساراِت 
علبة  املوجودة يف  الألوان  فيها كلَّ  ا�ستخَدْمُت  العامل  لذلك  وخريطة 
ا نح�سُب كلَّ اأجزاء ذلك العامل ملًكا لنا، وقد كانت اأر�س  األواين. وكنَّ

ات. احليوانات والهند تزدحمان مع الوقت باملزيد من ال�سخ�سيَّ

ا مل  من بني الُكُتب التي كنُت اأقراأها يف ذلك الوقت، القليل جدًّ
تي. مل اأ�سعر مثاًل بالرغبة  اأعد اأذكره، لكْن مل حَتَظ كلُّها با�ستمرار حمبَّ
 (Sir ’’ري نايجل يف اإعادة قراءة كتاب دونان دويل (Donan Doyle) ‘‘�ل�سِّ
يف  للتفكري  خيايل  اأماَم  الباَب  فتحت  التي  الكتب  ل  اأوَّ وهو   ،Nigel)

‘‘الُفر�سان املُ�سلَّحني’’. اأي�ًسا ل اأميل كثرًيا الآن لأْن اأقراأ كتاب مارك توين 
 (Yankee at the Court of King Arthur) �آرثر’’  �مللك  ‘‘�أمريكيٌّ يف بلط 
ة امللك اآرثر، والذي  الذي كان يف ذلك الوقت م�سدري الوحيد عن ق�سَّ
دون  فيه  كانت  التي  ة  الرومان�سيَّ العنا�سر  اأجل  من  بن�سوة  اأقراأه  ُكنُت 
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ه اإَليهم. كان الأف�سل  اأن اأهتمَّ كثرًيا بال�سخرية املُبتذلة التي كانت ُتَوجَّ
ْت:  و�سمَّ  ،(E. Nesbit) ن�سِبت  اإي.  ة  ثالثيَّ هو  الكتاَبني  هَذين  من كال 
 (The ’’و‘‘�لعنقاء و�لب�ساط ،(Five Children and It) ’’هي وخم�سة �أطفال‘‘
 ،(The Story of the Amulet) ’’ة �لتميمة (Phoenix and the Carpet و‘‘ق�سَّ

ل ما فتح عينيَّ على  والأخري بالتحديد اأثرَّ يفَّ اأيَّ اأثر. هذه الُكُتب هي اأوَّ
ة ال�سحيقة’’. ة الزمنيَّ ة والُهوَّ لمة اخللفيَّ العامل القدمي؛ ‘‘الظُّ

‘‘غوليفر’’  ة  ق�سَّ وكانت  ب�سعادة.  قراءتها  اأُعيد  اأن  مُيكنني  لذا 
ُكُتبي  من  وكان  ة،  التو�سيحيَّ ور  بال�سُّ مالآنًا  كاماًل  كتابًا   (Gulliver)

لة، وُكنُت اأنَكبُّ بال توقُّف على جمموعة �سبه كاملة من اأعداد  املَُف�سَّ
اأبي.  التي كانت موجودة يف مكتبة  القدمية   (Punch) ‘‘�لقب�سة’’  جملَّة 
ترتدي  التي  ‘‘باحليوانات  ولعي  ُي�سبع  كان   (Tenniel) تانييل  اأنَّ  كما 
املالب�س كالب�سر’’ با فيها الدبُّ الرو�سّي، والأ�سُد الربيطايّن، والتم�ساُح 
ة  وال�سطحيَّ الفو�سويَّة  معاجلُته  َدْت  اأكَّ حني  يف  ذلك.  وغري  امل�سرّي، 
نقائ�سي من جهة اإهمال الهتمام بال�سكل.  ثمَّ جاءت ُكُتب بيرتك�س 

پوتر (Beatrix Potter)، حيث ظهَر اأخرًيا اجلمال ال�سكلّي.

لقد كان من الوا�سح اأينِّ يف ذلك الوقت- ما بني ال�ساد�سة والثامنة- 
، بَدْت يل اخلربة  كنُت اأعي�س يف خيايل على نحو �سبه كامل، اأو على الأقلِّ
ة لتلك ال�سنوات الآن اأهمَّ من اأيِّ �سيء اآخر. لذلك فعندما اأمرُّ  اخلياليَّ
رها بو�سوح  يف ذاكرتي بعطلٍة اأم�سيُتها على �ساطئ نورماندي )التي اأتذكَّ
اأُلقي لها باًل، واإْن كانت ُتقَتطع من ما�سيَّ متاًما، ف�ساأظلُّ  بالغ(، فاإينِّ ل 
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اأنا الإن�سان نف�سه بال اأدنى تغيري. لكنَّ �لتخيُّل كلمة غام�سة، لذا عليَّ اأن 
ا يعني التخيُّل عاملًا من اأحالم اليقظة،  اأُجرى بع�َس التو�سيح والتفريق. ربَّ
ة. واأنا اأعرُف عن ذلك الأمر اأكرث مَّا يكفي. لقد كنُت  اأو حتقيق اأمنية خياليَّ
ة من الورق  ات برباعة واأق�سُّ �سخ�سيَّ اأتخيَّل نف�سي مراًرا ا�ستخدم املق�سَّ
متاًما عن اخرتاع عامل  اأمر يختلف  اأنَّ هذا  َد  اأوؤكِّ اأن  ى. لكْن يجب  املقوَّ
ة عندي؛ اإذ مل اأكن  احليوانات. مل يكن عامل احليوانات حتقيق اأمنية خياليَّ
ة. لقد كنُت، اأنا املُبِدَع، خارَجها متاًما.  ات الق�سَّ ًة من �سخ�سيَّ بتاًتا �سخ�سيَّ
فذلك  التفريق  اأحد  ي�ستطع  مل  واإذا  احُللم.  عن  متاًما  الخرتاع  يختلف 
ا كلُّ َمن اختربهما، فيفهم ما اأقول. يف اأحالم  اأمَّ لأنَّه مل يخترب كَليهما، 
ِة اأر�س  ا يف تخطيط َجغرافيَّ يقظتي ُكنُت اأُدرِّب نف�سي اأن اأكون اأحمَق، اأمَّ
ًدا:  ا. لحظ جيِّ اأكون روائيًّ اأن  نف�سي  اأُدرِّب  احليوانات وتاريخها، فكنُت 
راأيي(  )بح�سب  مالآنًا  كان  اخرتعته  الذي  العامل  اإنَّ  �ساعًرا.  ل  ا  روائيًّ
بالهتمام والن�ساط والفكاهة وال�سخ�سيَّات، لكن مل يكن هناك �ِسعٌر فيه 
ا ن�ستخدم  ا على نحٍو ُمذهل.4 لذلك فاإْن كنَّ ة. لقد كان اعتياديًّ ول رومان�سيَّ
الذي  العامل  هذا  فاإنَّ  متاًما،  الأعلى  واملفهوم  ثالث،  بفهوم  خيال  كلمة 
ة،  خياليَّ تكون  اأن  مُيكن  اأخرى  خرباٍت  لكنَّ  ا.  خياليًّ يُكن  مل  اخرتعته 
 (Traherne) تراهرين  اأف�سل  ب�سورة  َفَعله  هذا  ت�سجيلها.  الآن  و�ساأحاول 

َته. ووردزورث (Wordsworth)، لكنَّ على كلِّ اإن�سان اأن يحكَي ق�سَّ

4(   اأف�سُل طريقٍة للتعبري عن هذا الأمر، مِلَْن قراأوا كتب الأطفال من تاأليفي، ميكن اأن يكون بالقول اإنَّ 
اأر�َس احليوانات ل ت�سبه باأيَّة حال من الأحوال عامل نارنيا اإلَّ من حيُث احليوانات التي تاأخذ �سخ�سيَّات 

ُتها، خالية من اأيَّة اإ�سارة اإلى العجائب والغرائب. ة. كانت اأر�س احليوانات، من حيُث نوعيَّ �سبه اإن�سانيَّ
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بجانب  اأقُف  كنُت  لِذكرى.  ِذكرى  ذاتها  يف  هي  الأولى  اللمحُة 
، واإذا بِذكرى ذلك ال�سباح  �سَجريِة توِت ِك�ْسم�س ُمزِهرة يف نهاٍر �سيفيٍّ
ر اأخي حديقَته اللعبة اإلى احل�سانة تظهُر يفَّ دون �سابق  الذي فيه اأَح�سَ
د ال�سنني. من ال�سعب  اإنذار، كما لو كانت من عمق قروٍن ولي�س جمرَّ
انتابني.  الذي  الإح�سا�س  لت�سف  يكفي  با  قويَّة  العثور على كلمات 
ة َعْدن )مع العلم  نَّ لعلَّ ما ُيعربِّ عنه ميلتون ب�سطلح ‘‘الن�سوة الغامرة’’ جِلَ
لقد كان  ما.  ب�سورٍة  ‘‘غامرة’’( يقرتب  والقدمي لكلمة  الكامل  باملعنى 
رغبًة يف غطاء  لي�س  بالتاأكيد  ماذا؟  الرغبة يف  لكِن  بالرغبة،  اإح�سا�ًسا 
اأنَّه  اأو حتَّى يف عودة املا�سي )ُرغَم  اة بالطحالب،  علبة خمبوزات ُمغطَّ
ة، وقبل اأن اأعرَف ما  ًنا فيها(. وُرغَم اأينِّ اأردُت ذلك ب�سدَّ ياأتي ُمت�سمَّ
كنُت اأريده، فاإنَّ الرغبة نف�سها اختفت، واللمحة انزَوت، وعاد العامل 
ُمعتاًدا كما كان، اأو فقط كانت قد اأثارته رغبة يف الرغبة التي اختَفْت 
كلَّ  فاإنَّ  ما،  وب�سورٍة  الزمن،  من  د حلظة  الأمر جمرَّ ا�ستغرق  لقد  ا.  توًّ

�سيء اآخر حدث يل، كان غري مهمٍّ باملقارنة.

 (Squirrel ’’اللمحة الثانية جاءت بوا�سطة كتاب ‘‘�ل�ِسنجاب َنتكني
(Nutkin، وبوا�سطته فقط، ومع اأينِّ اأحبُّ كلَّ ُكتب بيرتيك�س پوتر، فاإنَّ 

د ت�سلية مقارنة بهذا الكتاب ال�سادم. وقد  الُكُتب الأخرى كانت جُمرَّ
اخلريف.  فكرة  باأنَّه  اأ�سَفه  اأن  ميكنني  ما  ب�سبب  بال�سطراب  اأ�سابني 
ًما بف�سٍل من ف�سول ال�سنة، لكْن هذا  يبدو غريًبا اأن ُي�سِبَح اإن�ساٌن ُمَتيَّ
اإلى  ُعدُت  �سديدة.  رغبًة  التجربة  ال�سابق، كانت  ما حدث، وكما يف 
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ق هذه الرغبة )لقد كان ذلك م�ستحياًل؛ فكيف مُيكن  الكتاب ل لأحقِّ
ا لأعيد اإيقاظها. ويف هذه اخلربة اأي�ًسا  اأن ميتلَك املرء اخلريف؟( لكْن ُربَّ
ة غري القابلة للح�ساب.  يَّ كانت املفاجاأة نف�سها والإح�سا�س ذاته بالأهمِّ
لقد كان �سيًئا خمتلًفا عن احلياة العاديَّة، وحتَّى عن املَتع العاديَّة- �سيًئا 

َف الآن باأنَّه ‘‘يف ُبعد اآخر’’. مُيكن اأن ُيو�سَ

عر. لقد اأعجبُت بكتاب لونغفلو  اللمحة الثالثة جاءت بوا�سطة ال�سِّ
 (Saga of King Olaf) �أوالف’’  �مللك  ‘‘ملحمة  بعنوان   (Longfellow)

تها واإيقاَعها املُفعم باحليويَّة.  ة بق�سَّ وكنُت معجًبا ب�سورة اعتياديَّة �سطحيَّ
ال�سوت  ومثل  املُتع،  هذه  وب�سورة خمتلفة عن  الوقت  ذلك  لكْن يف 
فحات باإهمال، ووجدُت  الآتي من بعيد، جاءت حلظٌة َقَلبُت فيها ال�سَّ

:(Tigner Drapa) اة لق�سيدة تينغر در�پا الرتجمة غري املقفَّ

‘‘�سمعت �سوًتا ينادي
بولدر �جلميل مات،

لقد مات’’.

مل اأكن اأعرف �سيًئا عن بولدر، لكنِّي �سعرُت َفوًرا كاأينِّ اأرتفع فوق 
اأمٍر ل  وار يف  بالدُّ ت�سيبني  تكاد  ة  ب�سدَّ رغبُت  لقد  ة.  ال�سماليَّ ال�سماء 
مُيكن و�سفه )اأهو بارد اأم وا�سع اأم �سديد اأم �ساحب اأم بعيد؟( ثمَّ كما 
اأ�سقُط من  يف الأمثلة الأخرى، وجدُت نف�سي يف تلك اللحظة َعيِنها 

تلك الرغبة، واأمتنَّى لو اأمكنني اأن اأعود اإليها.
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ل  ُه،  ُيِهمُّ �سيء  اأيَّ  الثالثة  الوقائع  هذه  يف  يجُد  ل  الذي  القارئ 
ة املحوريَّة حلياتي  الق�سَّ يحتاُج لأْن ي�ستمرَّ يف قراءة هذا الكتاب؛ لأنَّ 
ا لأولئك الذين ما زالوا مييلون اإلى  ل تدور عموًما حول �سيء اآخر. اأمَّ
اخلربات  هذه  بني  ما  امل�سرتكة  مَة  ال�سِّ فقط  د  ف�ساأحدِّ القراءة،  موا�سلة 
اأيِّ  اأكرث من  فيها  ذاتها مرغوٌب  ُم�سَبعة هي يف  اإنَّها رغبة غري  الثالث. 
َق بو�سوح  يها الفرح، وهو هنا تعبري تقنيٌّ يجب اأن ُيفرَّ اإ�سباع. واأنا اأ�سمِّ
�ِسَمة  الأمر  واقع  يف  )بفهومي(  للفرح  ة.  واللذَّ عادة  ال�سَّ وبني  بينه  تامٍّ 
واحدة، وواحدة فقط، ي�سرتك فيها مع هذه اخلربات، وهي اأن َمن يختربه 
ا يكاد  ة، ربَّ اأخرى. وبخالف ذلك، فقط من حيُث النوعيَّ ة  �سرييده مرَّ
ى الفرح اأي�ًسا نوًعا ما من احُلزن والأ�سى. واأ�سكُّ يف اأنَّ اأحًدا �سبَق  ُي�سمَّ
ات التي يف العامل. لكْن يظلُّ  قه، ي�ستطيُع اأن ي�ستبدَل به كلَّ امللذَّ اأن تذوَّ
ة التي ن�ستطيع  الفرح اأمًرا لي�س يف مقدورنا اأن ن�سنعه، على خالف اللذَّ

ا اأن ن�سنعها. ربَّ

ًة اإْن كانت الأمور التي اأتكلَّم عنها  ل مُيكنني اأن اأكون واثًقا ثقًة تامَّ
قد حدثت قبل الَفقد الكبري اأو بعده، وهذا الفقد حلَّ باأ�سرتنا ويجب 

اأن اأتناوله الآن.

واأمل  داع  ال�سُّ ب�سبب  اأبكي  مري�ًسا  فيها  ُكنُت  ليلة  جاءت  لقد 
؛ لأنَّها هي اأي�ًسا كانت  ي مل تاأِت اإيلَّ الأ�سنان وُكنُت مت�سايًقا لأنَّ اأُمِّ
واأ�سوات  غرفتها،  يف  كانوا  اء  الأطبَّ من  الكثري  اأنَّ  والغريب  مري�سة، 
واأ�سخا�س ياأتون واآخرون يغادرون ميالأون املنزَل والأبواَب ُتغَلق وُتفتح. 
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ة �ساعات. ثمَّ جاء اأبي دامًعا اإلى غرفتي، وراَح  ويبدو اأنَّ هذا ا�ستمرَّ مدَّ
العقل  ذلك  ي�ستقبلها  مل  اأموًرا  املُرَتِعب  عقلي  اإلى  ينُقَل  اأن  يحاوَل 
من قبُل. لقد كان ال�سرطاُن قد اأخَذ م�ساره، ثمَّ جراحة )كانوا ُيجرون 
اجلراحة يف بيوت املر�سى يف تلك الأيَّام(، ثمَّ ما بدا كاأنَّه فرتة نقاهة، 
وعودة جديدٌة للمر�س، والأمل يزداد، ثمَّ وقَع املوت. مل يتعاَف اأبي من 

هذا الفقد متاًما.

الكبار؛ فالأمر عندنا، نحن  اأقلَّ من  ُيعانون  اأنَّ الأطفال ل  اأعتقد 
بالتَّدريج  فَقْدناها  لقد  متوت.  اأن  قبل  نا  اأُمِّ فقَد  اختربنا  اأنَّنا  الأطفاَل، 
حيُث �سارت منعزلًة على نحٍو متزايد، وُمن�سحبًة من حياتنا لُت�سبح بني 
لْت  �سات ويف نوبات من الهذيان اإثَر َحْقِنها باملورفني، فتحوَّ اأيادي املُمرِّ
غريبة  بروائح  مالآنًا  �ساَر  البيت  اأنَّ  كما  وخميف،  غريب  �سيء  اإلى 
الليل وحوارات هام�سة م�سوؤومة. وكان لذلك  و�سو�ساء يف منت�سف 
ا، واأخرى �ساحلٌة  يرة جدًّ نتيجتان لهما اآثاٌر بعيدة املدى: اإحداُهما �سرِّ
ئة هي اأنَّنا ابتعدنا عن اأبينا. يقولون اإنَّ ال�سرتاك يف  ا. النتيجة ال�سيِّ جدًّ
ق اأنَّ للحزن  ب النا�س بع�سهم من بع�س، لكنِّي اأكاد ل اأُ�سدِّ احلزن ُيَقرِّ
هذا التاأثري نف�َسه عندما يكون الفارق يف الُعمر كبرًيا بني َمن يختربون 
ة، فاإنَّ روؤية الرا�سدين يف  احلزن. اإذا كان يل اأن اأثق بخربتي ال�سخ�سيَّ
بوؤ�س وُرعب لها تاأثري يف الأطفال ُي�سيبهم بال�سلل والغرتاب. ويجعُل 
ا  لربَّ اأف�سل،  اأطفاًل  كانوا  فاإذا  ال�سبب،  اأنَّهم  يعتقدون  الأطفال  هذا 
َيُعْد قادًرا  ثابتة، ومل  اأع�سابه  َتُعْد  اأبيهم. مل  فوا عن  اأن يخفِّ ا�ستطاعوا 
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ته غري حم�سوبة.  على اإدارة م�ساعره. حتت �سغط القلق �سارت ع�سبيَّ
فبوا�سطة  لذلك،  عدل.  بال  ويت�سرَّف  فيها  مبالغ  بطريقة  يتكلَّم  كان 
ق�سوة غريبة من جانب الأقدار، كان ذلك الرجل التعي�س قد فقَد لي�س 

فقط زوجته، بل ولَديه اأي�ًسا.

لقد اأ�سبحنا اأنا واأخي نعتمد اأكرث فاأكرث بع�سنا على بع�س يف كلِّ 
واإينِّ  ببع�س.  بع�سنا  فقط  نثُق  و�سرنا  حُمتملة،  احلياة  يجعل  كان  ما 
ا نتعلَّم اأن نكذَب عليه. كلُّ ما كان يجعل  ع اأنَّنا )اأو اأنا حتديًدا( كنَّ لأتوقَّ
املنزل بيًتا قد َخَذَلنا، ومل يبَق لنا اإلَّ بع�سنا بع�ًسا. فاقرتبنا اأكرث فاأكرث 
قا  ا )كانت هذه هي النتيجة اجليِّدة(-مثل قنفَذين ُمرَتِعَبني الَت�سَ يوميًّ

فء يف هذا العامل الكئيب. طلًبا للدِّ

ُت�ساِعُف ماآ�ٍس اأُخرى ُحزن الفقد لدى الأطفال؛ فقد اأخذوين اإلى 
‘‘اأراها’’، كما يقولون. وعندما  ي فيها، لكي  اأُمِّ غرفة النوم التي ماتت 
ذهبت لأراها، اأدركُت اأينِّ اأرى ‘‘�سيًئا’’ ولي�س �سخ�ًسا. مل يُكن فيها 
املتمثِّل يف  الكامل  ُه  الت�سوُّ اإلَّ ذلك  ًها،  َت�َسوُّ الرا�سدون  يه  ُي�سمِّ قد  ما 
املوت نف�سه. هذا مالأ ُحزين رعًبا. اإلى هذا اليوم ل اأفهم الق�سَد من 
اإن�ساٍن َحيٍّ لأجمل من  اأقبح  اإنَّ  ميًتا ما زال جمياًل.  اإنَّ ج�سًدا  َقوِل 
من  بالتابوت  املُحيطة  الأمور  كلِّ  خالف  وعلى  ميت.  ج�سد  اأجمل 
عب.  زهور اأو عربة املوتى اأواجلنازة، فاإنَّ ردَّ فعلي على كلِّ ذلك كان الرُّ
اتي حُما�سرة عن �ُسْخف مالب�س احلداد،  حتَّى اإينِّ اأعطيُت اإحدى َعمَّ
منا�سبة  وغري  قا�سيًة  الرا�سدين  لأغلب  َبَدت  بطريقٍة  اأتكلَّم  وُكنُت 



33

ال�سنوات الأولى

الزوجة   (Annie) اآين  العزيزة  تي  عمَّ كانت  ها  لكنَّ ال�سغري،  لعمري 
تها.  ي يف رزانة عقلها ومرح �سخ�سيَّ الكنديَّة خلايل، وهي امراأة ت�ساهي اأمِّ
وب�سبب كراهيتي ملا كنُت اأ�سعُر به بالفعل جُتاه اجَلَلبة والُهراء املُ�ساحب 
مل  لكنِّي  عيًبا،  الآن  اأح�سُبه   ، يفَّ �سيًئا  ع  اأتتبَّ اأن  اأ�ستطيع  ا  ربَّ للجنازة 
اأ�ستطع التخلُّ�س منه ب�سورٍة كاملة، وهو نفوري من كلِّ ما هو جماهرييٌّ 
وَجْمعّي، مَّا يجعلني اأ�سعر بُغربة كالتي ي�سعر بها الريفيُّون البدائيُّون يف 

ة. املنا�سبات الر�سميَّ

ل خربة  ي املنا�َسبة التي يح�سُبها بع�س الأ�سخا�س اأوَّ كانت وفاة اأمِّ
ة يل )اأنا ل اأح�سُبها كذلك(. عندما اأُعِلَن اأنَّ حالَتها ميوؤو�س منها،  دينيَّ
ُت�ستجاب. لذلك  باإميان  م  ُتقدَّ التي  ال�سلوات  اأنَّ  اأنَّهم علَّموين  ر  اأتذكَّ
ا اأنَّ ال�سالة  اأعددت نف�سي اأن اأ�سنع يف نف�سي، بقوة الإرادة، اإميانًا قويًّ
نع ذلك الإميان.  من اأجل �سفائها �ستنجح، وعلى ما اأعتقد، جنحت يف �سُ
على  نف�سي  وحملُت  الو�سع  ُت  غريَّ فقد  ذلك،  رغم  ماتت  وعندما 
الت�سديق اأنَّ معجزة �ستحُدث. الأمر املثري لالهتمام هو اأنَّ اإحباطي مل 
ي، لكنِّي كنُت معتاًدا  ُيوؤدِّ اإلى نتائج لحقة. مل يفلح الأمر، وماتت اأمِّ
اأنَّ  اأنَّ احلقيقة هي  اأعتقد  اأفكر يف الأمر لحًقا.  األَّ تفلح الأمور، ومل 
ي ف�سله  ا كفاية اأ�ساًل ليوؤدِّ الإميان الذي اأقنعت نف�سي به مل يكن دينيًّ
ين. لقد اقرتبت من اهلل، اأو من فكرتي عن اهلل، دون  اإلى نفوٍر من الدِّ
لتي خُملِّ�ًسا، اأو  ة ول رهبة، ول حتَّى خوف. مل يكن اهلل يف خميِّ حمبَّ
د �ساحر. وحتَّى اإذا كان قد فعل املطلوب، كان بب�ساطة  قا�سًيا، بل جمرَّ
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�سيذهب بعيًدا. مل يخُطْر ببايل اأنَّ هناك لذلك التوا�سل الذي حاولُت 
اأن اأُجريه مع اهلل تداعيات اأكرب من ا�ستعادة �لو�سع �حلايّل. اأتخيَّل اأنَّ 
ة،  ة دينيَّ يَّ اإميانًا من هذا النوع ين�ساأ يف الأطفال، ولي�ست لف�سله اأيَّة اأهمِّ

ة لنجاحه. يَّ متاًما مثلما لي�ست هناك اأيَّة اأهمِّ

ما كان  واختفى كلُّ  ة،  امل�ستقرَّ ال�سعادة  اختَفْت كلُّ  ي،  اأمِّ وبوفاة 
هادئًا موثوًقا به. لقد كان هناك، مع ذلك، الكثري من ال�سعادة واملتعة 
ة من الفرح، لكْن مل يُعْد هناك ذلك الإح�سا�س القدمي  واخرتاقات عدَّ
ة العظيمة كانت  بالأمان. لقد �ساَر الأمر الآن بحًرا وُجُزًرا، لكنَّ القارَّ

قد غرقت مثَلما غرقت الأتالنت�س.




