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تقديم الطبعة العربيَّة
بقلم د .أوسم وصفي

ثري يف
ي�ستطيع �سي� .أ�سِ .لوي�س �إدراكَ الأفكار وامل�شاعر ،على نح ٍو ُي ُ
إمكانية �إدراك مثل هذه الأفكار الدقيقة وامل�شاعر
القارئ العجب من � َّ
لتعب عن �أمو ٍر ما كُ َّنا
املُرهفة .وي�ستطيع ِلوي�س � ً
أي�ضا �أن ُي ِّ
طوع اللغ َة ِّ
نعتقد لواله �أ َّنه ميكن التعبري عنها بهذا القدر من الو�ضوح واجلر�أة.
ُ
الذاتية ،وي�صف �أعماقَ نف�سه
يف هذا الكتاب يكتب ِلوي�س �سريته َّ
ت�شكيلي ُمر َه ِف
وير�س ُم مثل ف َّن ٍان
والر�شدُ ،
يف مراحل الطفولة واملراهقة ُّ
ٍّ
فنتعجب كيف ُيكن �أن
احل�س � َ
ألوان ِخربا ِته وعالقاته يف هذه املراحلَّ ،
ِّ
واملحددة
الفكرية
يحظى � ٌ
والوجدانية الوا�ضحة َّ
إن�سان مبثل هذه املواقف َّ
َّ
وال�شاعرية.
واحلدة
من كلِّ �شيء وكلِّ �شخ�ص من حوله ،وبهذه الدقَّة ِّ
َّ
م�صدر
�أ َّما عن حياة املعرفة والقراءة التي عا�شها منذ طفولته ،فهي ُ
إعجاب على نحو يجع ُلنا ن�شكر
قوي لنا ،عالو ًة على �أ َّنها مثري ٌة لل ِ
ٍّ
حتد ٍّ
اهلل على َخلقِ هذا الإن�سان و َت�شكي ِله.
أعدك
يحكي ِلوي�س لنا يف هذه ال�صفحات عن ذلك الت�شكيل ،و� ُ
ده�شك يف هذا الكتاب.
�سي ُ
� َّأن َ
الفرح ُ
د� .أو�سم و�صفي ،مرتجم الكتاب
القاهرة� ،أيلول�/سپتمرب 2018م
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المقدمة
ِّ

الكيفية التي
جزئيا ا�ستجابة ملطالبات ب�أن �أروي
�أل ُ
َّفت هذا الكتاب ًّ
َّ
أي�ضا رغبة م ِّني يف ت�صحيح بع�ض
انتقلت بها من الإحلاد �إلى
امل�سيحية ،و� ً
ُ
َّ
حد
املفاهيم اخلاطئة التي يبدو �أ َّنها �شا َعت حول ذلك الأمر� .أ َّما �إلى � ِّأي ٍّ
ُت ِه ُّم هذه الق�صة �أح ًدا غريي ،فهذا يعتمد على الدرجة التي اخترب بها
أظن �أ َّنه قد
الآخرون ما �أُ َ�س ِّميه ‘‘الفرح’’� .إذا كان ذلك الأمر �شائ ًعا ،ف� ُّ
عت
يكون مفي ًدا �أن �أحاولَ تقدمي معاجلة �أكرث ً
ت�شج ُ
تف�صيل للأمر .لقد َّ
افرت�ض
نادرا ما يذكر ما َ
�أن �أكتب يف هذا الأمر؛ ل ِّأن �أالحظ � َّأن املرء ً
اخل�صو�صية دون �أن يح�صل على الأقلِّ على ر ِّد
أحا�سي�س �شديد ُة
�أ َّنه �
ُ
َّ
(كثريا ما يكون �أكرث من ذلك) من احلا�ضرين من قبيل:
فعل واحد ً
ظننت � ِّأن وحدي َمن �أ�شعر به’’.
‘‘ماذا؟ �أنت � ً
�شعرت بذلك؟ لقد ُ
أي�ضا َ
إمياين ،وهو لي�س
ُ
ي�ستهدف هذا الكتاب �أن يروي َّ
ق�صة ُّ
حتويل ال ِّ
القدي�س
ذاتية عا َّمة ،كما �أ َّنه لي�س متا ًما ‘‘اعرتافات’’ كاعرتافات ِّ
�سرية َّ
ال�سرد ،يقلُّ
عمليا �أ َّنه مع ا�ستمرار َّ
�أغ�سطينو�س �أو رو�سو .ويعني هذا ًّ
الذاتية .يف الف�صول الأولى ،يجب �أن
الت�شابه بينه وبني كُ ُتب ِّ
ال�س َي َّ
�شخ�صيتي التي َ�ص َنع َتها
نوعية
َّ
� ُأن�شر ال�شبك َة با ِّت�ساع كي يفهم القارئ َّ
الروحية ال�صريحة.
�سنوات الطفولة واملراهقة ،وذلك عندما ت�أتي الأزمة
َّ
ِ
الغر�ض من
ال�شخ�صية� ،س�ألتز ُم ُتاه
وعندما يكتمل ‘‘بناء’’ ال�صورة
َّ
الكتاب التزا ًما �صار ًما ،و�أمتنع عن ِذ ْكر �أ�شياء �أخرى (و�إن كان ذكرها
9

الذاتية املُعتادة) لكونها �ستبدو ٍ
عندئذ خارج ًة عن
ًّ
مهما ُلك ُتب ِّ
ال�س َي َّ
�إطار املو�ضوع .و�أنا ال �أعتقد � َّأن هذه خ�سار ًة كبرية؛ ف�أنا مل �أقر�أ �سري ًة
كر�سة لل�سنوات الأولى هي الأكرث ت�شوي ًقا.
َّ
ذاتية � َّإل وكانت الأجزاء املُ َّ
جدا ،من النوع
�أخ�شى� ،إلى ِّ
ذاتية ًّ
حد االختناقَّ � ،أن هذه َّ
الق�صة َّ
أكتبه من َبعد .لقد
الذي مل �أكتبه من قبل و�أغلب ِّ
الظن � ِّأن لن � َ
حاولت �أن �أكتب الف�صل الأ َّول بطريقة جتعل الذين ال يطيقون مثل
هذه الق�ص�ص ُيدركون من البداية ما ُهم ُم ِقدمون عليه لكي يغلقوا
باكرا مع �أقلِّ قد ٍر من �إ�ضاعة الوقت.
الكتاب ً
�سي� .أ�سِ .لوي�س
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1

السنوات األولى
لكن على قدر ال�سعادة� ،أنا فاقد للأمان’’.
‘‘�سعي ٌد ْ

ميلتون

)(Milton

دت يف �شتاء 1898م يف بلفا�ست ،ل ٍأب يعمل كا ِت َب َعدل و�أ ٍّم ابنة
ُو ِل ُ
نت �أنا الأ�صغر بنحو
الدين .كان
�أحد رجال ِّ
لوالدي ابنان فقط ،وكُ ُ
َّ
ثالث �سنوات .كما �أتينا من �سالل َتني خمتلفتني متا ًما .كان �أبي ينتمي
�إلى اجليل الأ َّول من �أ�سرته الذي ا�ستطاع �أن ي�صل �إلى هذه املكانة
ع�صاميا ،بد�أ حياته
ويلزيا� ،أ َّما �أبوه ،فكان ُرج ًل
هنية .كان َج ُّد ُه ُمزا ِر ًعا ًّ
ًّ
ا ِمل َّ
هاج َر �إلى �إيرلندا ،وانتهى به الأمر ً
�شريكا يف �شركة ماكيلواين
ً
عامل َ
الغليات والهند�سة وبناء
ولوي�س )‘‘ (Macilwaine and Lewisل�صناعة َّ
ال�صلب’’� .أ َّما �أُ ِّمي فكانت تنتمي �إلى �أ�سرة هاملتون
ال�سفن من احلديد ُّ
ُّ
والب َّحارة،
عدة من رجال ِّ
)� (Hamiltonسليلة �أجيال َّ
الدين واملحامني َ
جدتي لأ ِّمي ،يعود ال ِعرقُ �إلى �أحد ال ُفر�سان
�شابه .ومن جهة َّ
وما َ
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النورماند ِّيني الذي تقبع عظا ُمه يف َدير املعارك 1.كانت الأ�سرتان اللتان
انحدرت منهما ُم َتلف َتني يف ِّ
الطباع كما ُهما خمتلفتان يف الأ�صول.
ُ
عاطفيون �شغوفون ،ويتم َّتعون بالبالغة
ويلزيون ُّ
كان قو ُم �أبي ُّ
تقليديون ُّ
اللغوية ِ
ال�سهل جعلهم
َّ
ال�سهل �إغ�ضا ُبهم ،ومن َّ
وح َّدة امل�شاعر .كان من َّ
الرقَّة والعذوبة .كانوا ً
رجال ي�ضحكون ويبكون
َّ
يتحولون ُب�سرعة �إلى ِّ
كثريا ،ولي�س لديهم الكثري من املواهب امل�ؤ ِّدية �إلى ال�سعادة� .أ َّما �آل
ً
ِ
هاملتون ،فكانوا عرقًا با ِر ًدا .كانت عقو ُلهم ناقدة و�ساخرة ،ولديهم
مواهب ال�سعادة هذه ،بدرجة عالية -يذهبون يف �إثر ال�سعادة ب�صورة
تلقائية ،مثلما ي َّتجه املُ�سافرون �أ�صحاب اخلربة ُب�سرعة نحو �أف�ضل املقاعد
َّ
واعيا بالتناق�ض ال�صارخ
يف القطار .من �سنوات حياتي الأولى ،كُ ُ
نت ً
الوجدانية ،وقد
ما بني م�شاعر �أُ ِّمي الهادئة املُبتهجة ،وت َقلُّبات حياة �أبي
َّ
�سميه ٍ
بوقت طويل ،نو ًعا من
َّربى ذلك َّيف ،قبل ح َّتى �أن �أ�ستطيع �أن �أُ ِّ
وربا
وغري مريح َّ
عدم الثقة بامل�شاعر والنفور منها بو�صفها � ًأمرا ً
حمرجا َ
أي�ضا.
خطريا � ً
ً
ذكيني’’.
كان َّ
والدي ،مبقايي�س ذلك الزمان واملكانُ ،م َث َّق َفني و‘‘ َّ
كانت �أُ ِّمي يف �شبابها ِ
الريا�ضيات ،وحتمل درجة
واعد ًة يف جمال
َّ
البكالوريو�س من ك ِّل َّية امللكة ) ،(Queen’s Collegeيف بلفا�ست .وقد
والالتينية.
الفرن�سية
ا�ستطاعت قبل وفاتها �أن ت� ِّؤ�س�س َّيف َت َعلُّم اللغ َتني
َّ
َّ
 )1هو الدير الذي �ش َّيده الفر�سان النورماند ُّيون يف القرن احلادي ع�شر بنا ًء على طلب من البابا
�ألك�سندر ،للتكفري عن املذابح التي اقرتفوها يف �أثناء فتح �إنكلرتا (املرتجم).
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اجليدة ،و�أعتقد � َّأن روايات مرييديث
لقد كانت � ً
أي�ضا قارئة َن ِهمة للروايات ِّ
ا�شتت من
) (Meredithوتولو�ستوي ) (Tolstoyالتي ورث ُتها ،كانت ِقد ُ َ
�أجلها هي� .أ َّما ذائقة �أبي فكانت خمتلفة؛ �إذ كان مول ًعا باخلطابة وكان
ال�سيا�سية يف �إنكلرتا ،و�أعتقد �أ َّنه لو كان
تحد ًثا يف املنابر
يف �شبابه ُم ِّ
َّ
�سيا�سيا واع ًدا .و�أعتقد �أ َّنه
قبل
لديه الإمكانات امل�ستقلَّة ،لأحر َز ُم�س َت ً
ًّ
الوهم،
كان �سينجحَّ � ،إل �إذا كان �إح�سا�سه املُبالغ فيه بالكرامة �إلى َح ّد َ
ال�صعب التعا ُمل معه؛ لأ َّنه كان ميتلك الكثري
قد جعله ً
�شخ�صا من َّ
و�صوت
ح�ضور ِّطيب،
من املواهب التي يحتاج �إليها رجل الربملان-
ٌ
ٌ
قوية .كانت روايات ترولوپ
َر َّنانُ ،
و�سرعة بديهة كبرية ،ولباقة ،وذاكرة َّ
ال�سيا�سية لفينحا�س
ال�سيا�سية �أثرية لديه ،ومبتابعة امل�سرية
)(Trollope
َّ
َّ
فني ) 2(Phineas Finnكان �أبي يتماهى معهُ ،في�شبع بهذا رغباته الدفينة.
حما�سيا� ،أو كلَيهما
بالغيا �أو
كان مول ًعا ِّ
ًّ
ن�صرا ًّ
بال�شعر� ،شرطَ �أن يحوي ُع ً
املف�ضلة .كان
م�سرحيته
م ًعا .و�أعتقد �أن ‘‘ ُعطيل’’ كانت
ال�شيك�سپريية َّ
َّ
َّ
�شديد اال�ستمتاع ب�أغلب الك َّتاب ال�ساخرين ،من ديكنز )(Dickens
�إلى دبليو .دبليو .جاكوبز ) ،(W. W. Jacobsوكان هو نف�سه يكاد يكون
بال ُمنا ِزع� ،أف�ضل را ٍو ا�ستمعت �إليه يف حياتي ،الأف�ضل من نوعه ،وهو
أدوار كلِّ
حر َّية الإمياءات
النوع الذي مي ِّثل � َ
ال�شخ�صيات ،م�ستخد ًما ُب ِّ
َّ
ي�شعر ب�سعادة �أكرب من التي
والتقطيبات ،والتمثيل ال�صامت .مل يكن ُ
عم �أو اث َنني من �أعمامي يتبادلون
ي�شعر بها عندما يجل�س �ساع ًة مع ٍّ
 )2هو �أحد �أبطال ق�ص�ص ترولوپ (املرتجم).
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الق�ص�ص الطريفة� .أ َّما ما مل يكن لديه� ،أو لدى �أمي ،ميل �إليه ،فهو
ذلك النوع من الأدب الذي �أعطي ُته �أنا كلَّ والئي منذ اللحظة التي
قادرا على اختيار كُ تبي بنف�سي .مل ي�ستمع بتا ًتا لنفري
�
ُ
أ�صبحت فيها ً
�أبواق �أر�ض الأقزام ،ومل تكن يف البيت � ُّأي ُن�سخ من �أعمال كيتز
)� (Keatsأو �شيلي ) ،(Shelleyو ُن�سخة كولريدج ) (Coleridgeالتي كانت
نت قد
موجودة ،مل ُتكن (على ِّ
حد علمي) قد ُف ِت َحت يو ًما .ف�إذا كُ ُ
ؤولية عن ذلك .يف الواقع
حت
أ�صب ُ
� َ
ًّ
رومان�سيا ،فلي�س لوا ِل َد َّي � َّأية م�س� َّ
كان �أبي ُيحب تيني�سون ) ،(Tennysonلك َّنه كان تيني�سون يف روايات
مثل ‘‘الت�أبني’’ ) (Memoriamو‘‘�صالة لوك�سلي’’ ) .(Locksley Hallمل
�أ�سمع منه � َّأي كالم عن روايات �أخرى لتيني�سون مثل ‘‘�آكلو اللوت�س’’
)� ،(Lotus Eatersأو ‘‘ ِّميتة �آرثر’’ )� .(Le Morte d’Arthurأ َّما �أُمي فقد قيل
كثريا.
يل �إ َّنها مل َّ
تهتم بال�شعر ً
اجليد ،واحلديقة الف�سيحة
عالو ًة على َ
اجلي َدين ،والطعام ِّ
الوالدين ِّ
(كما بدت مبعايري ذلك الوقت) لألعب فيها ،بد� ُأت احليا َة ِب َ َب َك َتني
خر َيني� :إحداهما كانت ُمر ِّبيتنا ،ليزي �إنديكوت )،(Lizzie Endicott
�أُ َ
الطفولية الثاقبة �أدنى عيب -ال �شيء �سوى
التي مل جتد فيها ذاكرتي
َّ
ِّ
اجلد َّية
الطيب ِة واملرح والعقل الراجح .كانت مهنة ‘‘املر ِّبيات’’ بالغة ِّ
الريفية.
يف ذلك الع�صر .بوا�سطة ليزي ْ
�ضربنا َ
جذورنا يف قاع احلياة َّ
االجتماعية ،وهذا هو
هذا جعلنا ال ن�شعر باالختالف ما بني الطبقات
َّ
عت بها طَوالَ عمري التي منعتني �أن �أربطَ ذلك
�سبب املناعة التي مت َّت ُ
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الت�صرف بح�سب
َّ
الربطَ الكاذب الذي يقوم به بع�ض النا�س ،ما بني ُّ
ٍ
الثقافة والتقاليد من جهة ،والف�ضيلة من جهة �أخرى .من قبل ح َّتى
مت � َّأن بع�ض النكات ميكن ُم�شاركَتها مع ليزي،
�أن �أ�ستطيع التذَ ُّكر َف ِه ُ
أي�ضا � َّأن ليزي كانت
الر�سم ،وفهمت � ً
ومن امل�ستحيل �إلقا�ؤها يف غُرفة َّ
ال�صالح.
�أقرب ما ُيكن �أن يكونَه الإن�سان من َّ
َالبكة الثانية كانت �أخيُ .رغم �أ َّنه كان يكربين بثالث �سنوات،
يبد بتا ًتا ب�صف ِة � ٍأخ �أكرب؛ فقد ك َّنا ُحلفاء ،عالو ًة على كَوننا كامتي
فلم ُ
�أ�سرار بع�ضنا بع�ضً ا من البداية .لك َّننا ك َّنا خمتلفني متا ًما .كانت �أولى
ال�صور التي ر�سمناها (وال �أ�ستطيع �أن �أتذكَّر وق ًتا مل نكن فيه نر�سم
با�ستمرا ٍر) تك�شف ذلك الأمر .كانت ر�سومه ُ�س ُف ًنا وقطارات ومعارك،
�أ َّما �صوري �أنا ،ف�إذا مل تكن تقلي ًدا ملا ير�سمه ،كانت حيوانات ترتدي
مالب�س -احليوانات املُ َ�ص َّورة يف �صورة ب�شر بح�سب ثقافة احل�ضانة .كانت
�سب َقني يف
�أوائل الق�ص�ص التي كتبها -فبو�صفه �أخي الأكرب ،كان قد َ
االنتقال من مرحلة الر�سم �إلى مرحلة الكتابة -كانت بعنوان ‘‘املهراجا
ال�صغري’’ .فهو كان قد جعل من الهند ‘‘بلده’’� ،أ َّما �أولى الق�ص�ص التي
كتب ُتها �أنا فكانت بعنوان �أر�ض احليوانات .ال �أعتقد �أنَّ �أ ًّيا من ال�صور التي
لدي
لكن ال يزال َّ
ال تزال موجودة تعود �إلى تلك ال�سنوات الأولىْ ،
الكثري من ال�صور التي يعود تاريخها �إلى وقت لي�س بعد ذلك بكثري.
بوا�سطة هذه ال�صور ،يبدو يل �أنَّ موهبتي يف الر�سم كانت �أف�ضلُ .منذ
�شخ�صيات تبدو ك�أ َّنها بالفعل
كُنت �أ�ستطيع ر�سم احلركة-
�سن باكرةُ ،
ٍّ
َّ
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جي ًدا �أي�ضً ا .لكن مل يوجد� ،سواء يف
جتري �أو ُتقاتل -كما �أنَّ املنظور كان ِّ
�أعمايل �أم �أعمال �أخيُّ � ،أي ٍّ
جمالية ،ح َّتى
خط ُر ِ�س َم ا�ستجاب ًة لأ َّية فكرة َّ
و�إن كانت ف ََّجة .كانت هناك حركة وفكاهة واخرتاع ،لكن لي�ست هناك
�أ َّية جرثومة جلمال الت�صميم �أو ال�شكل .كانت الأ�شجار ُ
ككر َّيات من
ال�صوف املنتوف مو�ضوعة على �أعمدة ،ومل يوجد � ُّأي ما ُيدلُّ على �أنَّ
لدينا �أدنى معرفة ب�شكل الأوراق التي كانت متلأ احلديقة التي كُ َّنا نلعب
تقريبا .لقد كان غياب اجلمال ،كما �أت�أ َّمل الآن�ِ ،سم ًة ُم َّيزة
فيها كلَّ يوم ً
�صور على جدران بيت �أبي جتذب
من �سمات طفولتنا .مل ُتكن هناك ٌ
انتباهنا �أو ت�ستح ُّقه يف واقع الأمر .مل َنر قطُّ مب ًنى ً
ت�صورنا �أنَّ
جميل وال َّ
بي ًتا ُيكن �أن يكون ً
اجلمالية� ،إن كانت
جميل .مل تكن �أولى خرباتي
َّ
جمالي ًة ً
الرومان�سي
ال�شكلي ،بل كانت من النوع
فعل ،من ذلك النوع
َّ
ِّ
ّ
ب�شدة .ذات َّمرة يف تلك الأ َّيام الباكرة� ،أح�ضَ َر �أخي معه �إلى احل�ضانة
َّ
غطا َء علبة خمبوزات كان قد غطَّ اه بالطحالب ،وز َّينه بالأغ�صان والأزهار
أ�شبه بحديقة �أو غابة ن�ض ُع فيها مناذجنا ال�صغرية .لقد كان
لكي يجعله � َ
احلقيقي ُة �أن تفعله،
جمايل عرف ُته .فما ف�ش َل ِت احلديق ُة
ذلك �أ َّول منظر
َّ
ٍّ
وعيا بالطبيعة -لي�س بو�صفها
فع َل ْته هذه احلديقة اللعبة .لقد َج َع َلت َّ
لدي ً
فعما
م�ستود ًعا للأ�شكال والألوان ،بل ب�صفتها �شي ًئا نَ ِد ًّيا وبار ًدا وطا َز ًجا و ُم ً
جدا يف ذلك الوقت ،لكن
مهما ًّ
باحلياة .ال �أعتقد �أنَّ ذلك االنطباع كان ًّ
الذهنية
�سرعان ما �أ�صبح ُم ًّهما يف ذاكرتي .فمهما ِع ُ
�شت� ،ستظلُّ �صورتي َّ
عن اجل َّنة حتتفظ ب�شيء من �شكل احلديقة اللعبة التي �صنعها �أخي.
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ن�سميه ‘‘التالل اخل�ضراء’’ ،وهو اخلطُّ
ويف كلِّ يوم ،كان هناك ما ك َّنا ِّ
ال�سفلي لتالل كا�سلري ) (Castlereagh Hillsالتي ك َّنا نراها من نوافذ
ُّ
جدا ،لك َّنها كانت كذلك لنا نحن الأطفال.
احل�ضانة .مل تكن بعيدة ًّ
َّمت منها معنى اال�شتياق وال َّتوق �إلى ما هو َ�صعب املنال .لقد
لقد تعل ُ
�سن ال�ساد�سة،
جع َل ْتنيُ ،حل�سن الطالع �أو �سوئه؛ وقبل �أن �أ�صل �إلى ِّ
بال َغ الإعجاب بال َّزهرة الزرقاء.3
الدينية مل حتدث بتا ًتا.
�إذا كانت اخلربات
اجلمالية نادرة ،فاخلربات َّ
َّ
يت
ترب ُ
لقد ح�صل بع�ض الأ�شخا�ص ،من كُ ُتبي ،على االنطباع � ِّأن َّ
�صحيحا الب َّتة .لقد تعلَّمت
لكن هذا لي�س
دينية متز ِّمتةَّ ،
ً
يف بيئة َّ
الأ�شياء املُعتادة ،وتعلَّمت �أن �أتلو �صلواتي والذهاب �إلى الكني�سة يف
ٍ
قبلت ً
طبيعيا ما قيل يل ،لك َّنني ال �أ�ستطيع �أن
وقت ُم َّدد .لقد ُ
قبول ًّ
�شعرت بالكثري من االهتمام مبا �سمعت .كان �أبي �أبعد ما
�أتذكَّ ر � ِّأن ُ
عاليا’’ مبقايي�س القرن التا�سع ع�شر ومقايي�س
يكون عن التز ُّمت ،وكان ‘‘ ً
للدين ،كما للأدب ،على طرف
إيرلندية ،وكانت مقارب ُته ِّ
الكني�سة ال َّ
ُ
واجلمال
�سحر التقليد
النقي�ض َّمما قد �صارت ُمقاربتي يف ما بعد .كان ُ
أح�سبها ذائق ًة
أدبي للكتاب َّ
املقد�س وكتاب ال�صالة (التي ُ
كنت � ُ
ال ُّ
الطبيعية ،وكان من ال�صعب �إيجاد �شخ�ص
مت� ِّأخرة و ُمكت�سبة) ُمتع َته
َّ
على القدر نف�سه من الذكاء ،يهتم هذا االهتمام ال�ضئيل ب�أمور ما وراء
 )3الزهرة الزرقاء هي رم ٌز �إلى احلركة الرومان�س َّية الأملان َّية ،و ُي َنظر �إليها على �أ َّنها ِ
املق�صدُ الذي ال ُيب َلغُ
(النا�شر).
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تدين �أ ِّمي ،فال ُيكنني �أن �أقول �شي ًئا من ذاكرتي.
الطبيعة .ومن جهة ُّ
روحية.
لقد كانت طفولتي على وجه العموم ،بعيدة عن �أن تكون َّ
أي�ضا.
خيالية � ً
وبا�ستثناء احلديقة اللعبة والتالل اخل�ضراء ،فهي مل تكن َّ
العادية ،وال تثري
ُت ِّثل الطفولة يف ذاكرتي زم ًنا من ال�سعادة
الروتينية َّ
َّ
�صباي الأقلَّ �سعاد ًة ،لي�ست
َّيف ذلك احلنني الالذع الذي �أتذكَّ ر به َ
فرح َل ِظ ّي ُيَ ِّج ُد املا�ضي.
م�ستقرة ،بل ٌ
�سعادة قائم ًة َّ
العمومية؛ ف�أنا ال �أتذكَّر �شي ًئا
كان هناك ا�ستثنا ٌء واح ٌد لتلك ال�سعادة
َّ
ا�ضطراب متوا ِت ٌر حدوثه
� َأبك َر من ُرعب بع�ض الكوابي�س بالتحديد؛ فهو
ٌ
حممية مثل طفولتي،
يف تلك ِّ
ال�سن ،لك َّنه يظلُّ ً
�سيما يف طفولة َّ
غريبا ،ال َّ
كثريا نوافذ كهذه تطلُّ على ما يكاد ُي�شبه اجلحيم .كانت
�أن تنفتح فيها ً
خمت�ص بالأ�شباح والثاين باحل�شرات .كان
كوابي�سي من نو َعني :الأ َّول ٌّ
الثاين ،بال �أدنى ُمقارنة ،هو الأ�سو�أ ،وح َّتى اليوم� ،أُف َِّ�ضلُ �أن �أقابِلَ �شَ ًبحا
على �أن �أقابِلَ عنكبو ًتا .و�إلى هذا اليوم ميكنني �أن �أجد يف قلبي ما يعلِّلُ
هذا ُّالرهاب .وكما قال �أوين بارفيلد ) (Owen Barfieldذات َّمرة‘‘ :امل�شكلة
الفرن�سية؛ �إذ �إنَّ كلَّ ما فيها من �شُ غل
يف احل�شرات �أ َّنها مثل القاطرات
َّ
هو من اخلارج’’ .واملق�صود بكلمة ‘‘�شُ غل’’ هنا هو امل�شكالت� .أطرافها
املعقوفة ،وحركتها املت�ش ِّنجة ال�سريعة ،و�أ�صواتها اجلافَّة ِ
املعد َّنية -ك ُّلها
جمرد
ُت�شبه َّ
املعدات التي د َّبت فيها احلياة� ،أو احلياة التي َّ
حتولت �إلى َّ
خلية النحل �أو مملكة النمل ،نرى
�آالتُ .ويكنك �أي�ضً ا �أن ُت�ضيف �أ َّننا يف َّ
متا ًما ال َأمرين اللذين نخ�شى على ف�صيلتنا الب�شر َّية منهما� :سيادة الأنثى
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ت�ستحق
و�سيادة اجلماعة .ولعلَّ �أحد احلقائق ب�ش�أن تاريخ هذا ُّالرهاب
ُّ
وجراء
الت�سجيل �أي�ضً ا؛ فبعد ذلك بوقت طويل ،يف �سنوات مراهقتيَّ ،
قراءة كتاب لوبوك )‘‘ (Lubbockالنمل والنحل والدبابري’’ (Ants, Bees and
علمي �أ�صيل باحل�شرات .و�سرعان
) Waspsنَ ا َّ
لدي لوقت ق�صري اهتما ٌم ٌّ
هتما فيه بدرا�سة
لكن يف الوقت الذي ُ
ما زاح َم ْته درا�سات �أخرىْ ،
كنت ُم ًّ
احل�شرات ،كاد ُرهاب احل�شرات �أن يتال�شىَّ ،مما جعلني �أميلُ �إلى االعتقاد
العالجي.
أثري
املو�ضوعي
�أ َّنه قد تكون للف�ضول
احلقيقي ذلك الت� َ
ِّ
ِّ
َّ
املخت�صني بعلم النف�س لن ير�ضوا بذلك التف�سري
و�أخ�شى � َّأن
ِّ
الب�سيط ُلرهاب احل�شرات الذي كان �سائ ًدا يف ذلك اجليل الب�سيط:
� َّأن ال�سبب هو �صورة ُمن ِّفرة حل�شرة يف �أحد كُ ُتب احل�ضانة .كانت هذه
ع�ش ال ُغراب
ال�صورة لطفل ق�صري ،ك ُعقلة الإ�صبع ً
مثل ،يقف على ِّ
كثريا من حجمه .كان
ويتعر�ض للتهديد من خنف�ساء �أكرب ً
(الفطر) َّ
لكن ال يزال هناك ما هو �أ�سو�أ .كانت قرون
�سي ًئا مبا يكفيْ ،
ذلك ِّ
وتتحرك
اخلنف�ساء �شرائط من الورق َّ
املقوى ُمنف�صلة عن الورقة امل�سطَّ حة َّ
على ِمف�صل .وبتحريك هذه الأداة
ال�شيطانية الغريبة ،ميكنك �أن جتعلَ
َّ
هذه القرون تفتح وتغلق مثل الكما�شة� .أكاد �أراها الآن و�أنا �أكتب.
ال�شريرة �أن
�أ َّما كيف �سمحت �أ ِّمي ،احلكيم ُة عاد ًة ،مبثل هذه ال�صورة ِّ
تدخل احل�ضانة ،فهذا �أمر ي�صعب فهمهَّ � .إل �إذا كانت هذه ال�صورة
(الآن ي َت َ�سلَّلُ �إ َّيل ّ
واقعية ،ولي�ست �سوى نتاج
ال�شك) هي نف�سها غري َّ
أظن ذلك.
لكن ال � ُّ
�أحد كوابي�سيْ .
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بلغت ال�سابعة ،حدث � َّأول تغيري كبري
يف عام 1905م ،عندما ُ
يف حياتي؛ فقد انتقلنا من بيتنا �إلى بيت �آخرَ .ق َّر َر �أبي ،الذي كان
دت
أظن� ،أن يرتك تلك الڤيال �شبه املنف�صلة التي ُو ِل ُ
جناحه يزداد كما � ُّ
كثريا� ،أبعد يف ِّاتاه الريف .كان هذا
فيها ،وبنى لنف�سه بي ًتا �أكرب ً
كبريا
�سميه هكذا ل�سنوات َّ
‘‘البيت اجلديد’’ -الذي ظللنا ُن ِّ
عدةً -
احلالية .ولطفل �صغري كان �أ�شبه باملدينة منه بالبيت.
ح َّتى باملقايي�س َّ
كان �أبي ،القابل للخداع �أكرث من � ِّأي � ٍ
تعر�ض للخداع
إن�سان قابلتهَّ ،
من جانب الب َّنائني؛ فكانت م�صارف املياه خاطئة ،واملداخن خاطئة،
مهما
لكن مل ُيكن ُّ
وكان هناك �إ�صالحات يف كلِّ غرفةْ .
كل هذا ًّ
خلفية حياتي �صارت �أكرب .يكا ُد
لطفل .وما كان ًّ
مهما عندي هو � َّأن َّ
ق�صتي .ف�أنا نتاج
ذلك البيت الكبري،
يكون َ
ُ
أ�سا�سية يف َّ
�شخ�صية � َّ
َّ
دهات طَ ويلة ،وغُ ٍ
ُر ٍ
و�صمت
رف كبرية فارغة ُينريها َ�ض ُوء ال�شم�س،
ٌ
العلوي ،وغُ َرف �أ�ستك�شفها مبفردي،
داخلي ُم ِرع ٌب يف الطابق
ّ
ٌّ
و�ضو�ضاء ت�أتي من بعيد من َغر َغرة �صهاريج املياه واملوا�سري ،و�صوت
َ
أي�ضا الأعداد الهائلة من ُ
الك ُتب .لقد
الرياح ُت�ص ِّف ُر حتت البالط .و� ً
كان �أبي ي�شرتي كلَّ ُ
الكتب التي يقر�أها ومل يتخلَّ�ص من � ٍّأي منها.
لقد كانت هناك كُ ُت ٌب يف غرفة املكتب ،ويف غرفة ال�ضيوف ،ويف غُ رفة
املعاطف ،ويف رفوف ُ
الدرج ،وكُ ُتب ُمكد�سة
الك ُتب الكبرية عند َّ
العلوية -كُ ُتب من كلِّ نوع تعك�س
بارتفاع كتفي يف غُ رفة ال�صهريج َّ
والدي ،كُ ُتب قابلة للقراءة
كلَّ مرحلة عابرة من مراحل اهتمامات َّ
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و�أخرى غري قابلة للقراءة ،كُ ُتب ُمنا�سبة لطفل ،وكُ ُتب غري منا�سبة
أم�سيات الطويلة املطرية،
بكلِّ ت�أكيد .مل يكن هناك ممنوع .يف ال َّ
كنت واث ًقا بوجود كتاب
نت �آخذ كتابًا تلو الآخر من الأرفف .لقد ُ
كُ ُ
�سيجد ورقة جنيل
يثق َمن يخطو داخل حقل ب�أ َّنه
جديد يل ،مثلما ُ
ُ
كل هذه ُ
الك ُتب قبل �أن ن�أتي �إلى ذلك
جديدةَّ � .أما �أين ُحفظَ ْت ُّ
البيت الكبري ،فهي ُمع�ضلة مل تخطُ ر ببايل ح َّتى بد�أت كتابة هذه
الفقرة .ال �أدري الإجابة.
وخارج البيت كانت ‘‘�إطاللة’’ التي كان موقعها بال ٍّ
تارا
�شك ُم ً
أمامي ،كان البيت ُيطلُّ عرب حقول وا�سعة ،على
بعناية .فعند الباب ال ّ
بحرية بلفا�ست ،وخلفها كان خطُّ اجلبال العالية على �شاطئ �أنرتمي
) -(Antrim Shoreديڤيز ) ،(Divisوكولن ) ،(Colinوكايڤ ِهل (Cave
) Hillلقد كان ذلك يف ال َّأيام الغابرة التي كانت فيها بريطانيا �صاحبة
بال�سفن ،وكان
الأ�سطول
ِّ
البحري الأكرب يف العامل ،وكانت البحرية ُّ
تعج ُّ
هذا يحمل ال�سعادة لنا نحن الأطفال ،لك َّنها كانت �سعاد ًة �أكرب لأخي
ليل ُ
يوقظ كلَّ ذكريات طفولتي.
ال�س ُفن ً
الأكرب .ال يزال َ�ص ُ
وت نفري ُّ
اخ�ضرارا،
وخلف البيت كانت تالل هوليود ) (Holywood Hillsالأكرث
َ
ً
تلق االنتباه � َّإل يف ٍ
وقت مت� ِّأخر.
والأقرب من جبال �أنرتمي ،لك َّنها مل َ
يهم :م�شهد غروب �شم�س
�أ َّما اجلهة
الغربية ،فكان هناك ما ُّ
ال�شمالية َّ
َّ
ال�صيف خلف التالل الزرقاء والغربان يف طريقها �إلى �أع�شا�شها .يف
هذه البيئة بد�أت �ضربات التغيري َت َق ُع على حياتي.
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إنكليزية ،وهكذا ان ُت َزع
داخلية � َّ
�أ َّو ًل� ،أُ ِر�سلَ �أخي الأكرب �إلى مدر�سة َّ
زلت �أتذكَّ ر ن�شو َة
من حياتي على مدى اجلزء الأكرب من ال�سنة .ما ُ
عودته �إلى البيت يف العطلة ،لك ِّني ال �أتذكَّ ر يف املُقابل م�شاعر الأمل
ذاهبا �إلى املدر�سة .مل ُت ِد ْث حيا ُته اجلديدة فرقًا يف عالقاتنا.
عند فراقه ً
الفرن�سية
م�ستمرا يف تعلُّمي يف البيت:
نت
و�أنا ،يف هذه الأثناء ،كُ ُ
َّ
ًّ
والالتينية من �أ ِّمي ،وكلُّ �شيء �آخر من مع ِّلمتي املمتازة �آين هارپر
َّ
ال�سيدة املهذَّ بة
) .(Annie Harperلقد ُ
كنت يف ذلك الوقت �أرى تلك ِّ
وح�شا ،غري � َّأن كلَّ ما �أ�ستطيع َتذَ ُّك َره ي�ؤكِّ ُد يل � ِّأن مل
�صغرية احلجم ً
�أكن ً
م�شيخية ،و�أتذكَّ ر � َّأن تلك
إجنيلية
عادل يف هذا .كانت ِّ
َّ
�سيد ًة � َّ
الريا�ضيات ،كانت من
أقحم ْتها و�سط درو�س
املحا�ضرة الطويلة التي � َ
َّ
الواقعية.
فتح ْت العامل الآخر �أمام عقلي بقدر من
�أوائل الأ�شياء التي َ
َّ
احلقيقية� -أو ما تختزنه
كنت � ِّأفكر فيها �أكرث .حياتي
أمورا ُ
َّ
لكن هناك � ً
َّ
لدي
الذاكرة على �أ َّنه حياتي
احلقيقية -كانت متيل �إلى العزلة .كان َّ
َّ
وج ِّدي ِلوي�س الذي
يف الواقع كثري من النا�س �أتكلَّم معهمَّ :
والديَ ،
�ستاين
َه ِر َم قبل الأوان َ
وفقد �سمعه ،وكان يعي�ش معنا ،واخلادماتُ ،
والب ِّ
كبريا،
العجوز ِّ
ال�ش ِّريب �إلى ٍّ
حد ما .لقد كُ ُ
نت ،بح�سب اعتقاديً ،
ثرثارا ً
أي�ضا ُمتاحة يل ،يف مكان ما يف احلديقة �أو البيت.
لكن العزلة كانت � ً
َّ
َّمت يف ذلك الوقت الكثري من الأمور التي �أعم ُلها مبفردي.
لقد تعل ُ
نق�ص براعتي ال�شديد يف الأمور
وما دفعني �إلى الكتابة كان َ
اليدوية ،و�أنا �أُ ِرجع ذلك �إلى َع ٍ
ْقي ورثناه �أنا و�أخي عن والدنا؛
َّ
يب َخل ٍّ
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فلدينا يف الإبهام ِمف�صلٌ واحد� ،أ َّما ا ِملف�صل الأعلى (الأبعد من الظُّ فر)
لكن � ًّأيا كان ال�سبب،
موجود ً
�شكل فقط ،فنحن ال ن�ستطيع ثنيهْ .
أ�شياء مع َّقدة
علي من الوالدة عج ًزا تا ًّما �أن �أفعلَ � َ
فالطبيعة و�ض َع ْت َّ
قادرا على ا�ستخدامها ،وما زلت �أُ ِ
ح�س َن
بيدي� .أ َّما الأقالم ُ
َّ
فكنت ً
َو ْ�ض َع ربطة العنق� .أ َّما من جهة الآالت والأ�سلحة ،وو�صالت الأكمام،
َّ
دائما غري قابل للتعلُّم .لقد كان هذا ما دفعني �إلى
واملفكات ،فقد ُ
كنت ً
و�س ُف ًنا وبيو ًتا ُوم ِّركات.
الكتابة .لقد ُ
أ�شياء ُ
كنت �أ�شتاق ل ْأن �أ�صنع � َ
كَم من ِ
أف�سدت! وتنتهي حماوالتي الفا�شلة
واملق�صات � ُ
الورق املُ َّقوى َّ
أخري هو �أن �أنتقلَ �إلى كتابة
بالبكاء .لذلك ُ
ً
دائما ُ
�شعرت ب� َّأن احللَّ ال َ
أ�ضيف القليل من ا ُحل ُلم �إلى عاملي ال�سعيد.
الق�ص�ص بدلَ ذلك؛ ل َ
أدركت � ِّأن �أ�ستطي ُع �أن �أَف َعلَ َ
ق�صة� ،أكرث
لقد � ُ
خيالية يف َّ
الكثري بقلعة َّ
املقوى مل �أ�ستطع قطُّ �أن
ًّ
جدا َّمما �أ�ستطيع �أن �أفعله بقلعة من الورق َّ
ت�ستقيم فوق من�ضدة احل�ضانة.
�أ�صنعها و�أجعلَها
ُ
العلوية،
َ
و�سرعان ما ُ
راهنت على اال�ستيالء على �إحدى ال ُغرف َّ
�صورا
وجعل ُتها ‘‘مكتبي’’ .وعلى ا ُجلدران عل ُ
�صورا من َر�سمي� ،أو ً
َّقت ً
املجلت .وهناك و�ضعت قلمي و�إناء احلرب
ميالدية ُم َّلونة من بع�ض َّ
َّ
ال�صغري ُ
والك َّرا�سات التي �أكتب فيها و�صندوق �ألواين.
�صيب املر ُء
� َّأي �سعا َدة ُي ُ
�أكرث من �أن َّ
باحلر َّية؟
يتلذذ ِّ
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�صو َرها ،مبقدا ٍر كب ٍري من
بت �أولى ق�ص�صي،
ُ
ُهناك ك َت ُ
ور�سمت َ
أدبي َتني الرئي�س َتني:
ِّ
الر�ضى .لقد كانت حماوالت للجمع ما بني لذَّ َّتي ال َّ
‘‘احليوانات التي تلب�س كالب�شر’’ و ‘‘ال ُفر�سان املُ َد َّججني بال�سالح’’.
ال�شجاعة ،والأرانب التي تعتمر
بت عن الفئران ُّ
ونتيج ًة لذلكَ ،ك َت ُ
لكن مزاجي املُنظَّ م
الدروع الكاملة لتقتل ،ال العمالقة ،بل القططَّ .
قويا -املزاج الذي كان يقود ترولوپ كي ي�س َتفي�ض يف
كان ال يزال ًّ
َو ْ�صف مدينته بار�ست�شاير ).(Barsetshire
كانت الكتابة يف روايتي ‘‘�أر�ض احليوانات’’ تن�شط يف ال ُعطل
عندما يعود �أخي �إلى البيت .وكان ينبغي ،لكي ي�شرتك �أخي فيها،
و�س ُفن بخار َّية .لذا كانت
�أن تكون �أر�ض حيوانات حديثة فيها قطارات ُ
الو�سطى،
�أر�ض احليوانات التي ُ
كنت �أكتب عنها واملُنتمية �إلى الع�صور ُ
هي الأر�ض نف�سها التي �شارك ُتها مع �أخي ،يف املرحلة الباكرة من
طفولتنا .ودون ٍّ
�شك كان ينبغي �أن ترتبط ا ِحلقبتان .وقا َدين هذا من
متكامل لأر�ض
تاريخا
الرومان�سية �إلى
الكتابة
ً
التاريخية؛ فبد�أت �أكتب ً
َّ
َّ
التعليمي،
احليوانات .وم َع �أ َّنه ُو ِج َد ْت �أكرث من ن�سخة من هذا العمل
ِّ
حتتاج
ف� ِّإن مل �أجنح يف �إح�ضاره �إلى الع�صر احلديث؛ فالقرون الطويلة ُ
�سيما �إذا كانت كلُّ الأحداث
�إلى الكثري من امللء بالتفا�صيل ،ال َّ
زلت �أذكُ ُرها
لكن هناك مل�س ًة يف ذلك التاريخ ما ُ
ت�أتي من ذهن امل� ِّؤرخَّ .
بالفخر ،وهي املغامرات اجل�سورة التي ملأت ق�ص�صي ب�صورة خفيفة،
جمرد �أ�ساطري’’ .وب�صور ٍة ما -ال
وكُ ُ
نت �أُ َح ِّذر القارئ �أ َّنها َّربا تكون ‘‘ َّ
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أدركت ح َّتى يف ذلك الوقت � َّأن على امل� ِّؤرخ �أن يتب َّنى
يعلمها � َّإل اهللُ � -
ُ
امللحمة التي يكتبها .ومن التاريخ ،كانت
َت َو ُّج ًها ناق ًدا يف ما يتعلَّق مبوا ِّد َ
هناك خطوة ب�سيطة لن�صلَ �إلى اجلغرافيا .و�سرعان ما كانت هناك خريطة
عدة ،كلُّها ُم َّت�سقة
لأر�ض احليوانات -بل كانت هناك يف الواقع خرائط َّ
أي�ضا �أن تكونَ �أر�ض احليوانات
م ًعا على نح ٍو مقبول .وكان ينبغي � ً
جغرافيا بالهند التي كان �أخي مفتونًا بها .ومن َث َّم ُن ِقل َِت الهند
مرتبطة
ًّ
ال�شمايل خلف
ي�سري �شاط ُئها
من مكانها
الطبيعي .جعلناها جزيرةُ ،
ُّ
ِّ
جبال الهيماليا بينها وبني �أر�ض احليوانات ،و�سرعان ما اخرتع �أخي
ِ
�صار هناك عا ٌمل متكاملٌ ،
لل�س ُفن البخار َّية .وهكذا َ
امل�سارات الرئي�س َة ُّ
ا�ستخد ْم ُت فيها كلَّ الألوان املوجودة يف علبة
وخريطة لذلك العامل
َ
نح�سب كلَّ �أجزاء ذلك العامل ً
ملكا لنا ،وقد كانت �أر�ض
�ألواين .وك َّنا
ُ
ال�شخ�صيات.
احليوانات والهند تزدحمان مع الوقت باملزيد من
َّ
من بني ُ
جدا مل
كنت �أقر�أها يف ذلك الوقت ،القليل ًّ
الك ُتب التي ُ
حمبتي .مل �أ�شعر ً
مثل بالرغبة
�أعد �أذكرهْ ،
لكن مل َت َظ كلُّها با�ستمرار َّ
ال�سري نايجل’’ (Sir
يف �إعادة قراءة كتاب دونان دويل )ِّ ‘‘ (Donan Doyle
الباب �أما َم خيايل للتفكري يف
) ،Nigelوهو �أ َّول الكتب التي فتحت َ
كثريا الآن ل ْأن �أقر�أ كتاب مارك توين
‘‘ال ُفر�سان املُ�سلَّحني’’ً � .
أي�ضا ال �أميل ً
أمريكي يف بالط امللك �آرثر’’
‘‘�
ٌّ

)(Yankee at the Court of King Arthur

ق�صة امللك �آرثر ،والذي
الذي كان يف ذلك الوقت م�صدري الوحيد عن َّ
الرومان�سية التي كانت فيه دون
نت �أقر�أه بن�شوة من �أجل العنا�صر
كُ ُ
َّ
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كثريا بال�سخرية املُبتذلة التي كانت ُت َو َّجه �إ َليهم .كان الأف�ضل
�أن � َّ
أهتم ً
و�ضم ْت:
ثالثية �إي .ن�س ِبت )َّ ،(E. Nesbit
من كال هذَ ين الكتا َبني هو َّ
‘‘هي وخم�سة �أطفال’’ ) ،(Five Children and Itو‘‘العنقاء والب�ساط’’ (The
ق�صة التميمة’’ )،(The Story of the Amulet
) Phoenix and the Carpetو‘‘ َّ
والأخري بالتحديد � َّأثر َّيف � َّأي �أثر .هذه ُ
عيني على
الك ُتب هي �أ َّول ما فتح َّ
الزمنية ال�سحيقة’’.
اخللفية وال ُه َّوة َّ
العامل القدمي؛ ‘‘الظُّ لمة َّ
ق�صة ‘‘غوليفر’’
لذا ُيكنني �أن �أُعيد قراءتها ب�سعادة .وكانت َّ
التو�ضيحية ،وكان من كُ ُتبي
بال�صور
) (Gulliverكتابًا ً
كامل ملآنًا ُّ
َّ
نت � َأنك ُّب بال توقُّف على جمموعة �شبه كاملة من �أعداد
املُ َف َّ�ضلة ،وكُ ُ
جملَّة ‘‘القب�ضة’’ ) (Punchالقدمية التي كانت موجودة يف مكتبة �أبي.
كما � َّأن تانييل ) (Tennielكان ُي�شبع ولعي ‘‘باحليوانات التي ترتدي
والتم�ساح
الربيطاين،
أ�سد
الدب
الرو�سي ،وال ُ
ُ
املالب�س كالب�شر’’ مبا فيها ُّ
ّ
ّ
وال�سطحية
الفو�ضوية
امل�صري ،وغري ذلك .يف حني �أكَّ َد ْت معاجل ُته
ّ
َّ
َّ
نقائ�صي من جهة �إهمال االهتمام بال�شكلَّ .ثم جاءت كُ ُتب بيرتك�س
ال�شكلي.
أخريا اجلمال
ظهر � ً
پوتر ) ،(Beatrix Potterحيث َ
ّ
لقد كان من الوا�ضح � ِّأن يف ذلك الوقت -ما بني ال�ساد�سة والثامنة-
كنت �أعي�ش يف خيايل على نحو �شبه كامل� ،أو على الأقلِّ َ ،بد ْت يل اخلربة
ُ
اخليالية لتلك ال�سنوات الآن � َّأهم من � ِّأي �شيء �آخر .لذلك فعندما � ُّأمر
َّ
يف ذاكرتي بعطل ٍة �أم�ضي ُتها على �شاطئ نورماندي (التي �أتذكَّرها بو�ضوح
ما�ضي متا ًما ،ف�س�أظلُّ
بالغ) ،ف� ِّإن ال �أُلقي لها ًبال ،و� ْإن كانت ُتق َتطع من َّ
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علي �أن
�أنا الإن�سان نف�سه بال �أدنى تغيريَّ .
لكن ُّ
التخيل كلمة غام�ضة ،لذا َّ
التخيل عاملًا من �أحالم اليقظة،
�أُجرى َ
بع�ض التو�ضيح والتفريقَّ .ربا يعني ُّ
كنت
خيالية .و�أنا � ُ
أعرف عن ذلك الأمر �أكرث َّمما يكفي .لقد ُ
�أو حتقيق �أمنية َّ
�شخ�صية من الورق
أق�ص
مرارا ا�ستخدم َّ
املق�صات برباعة و� ُّ
أتخيل نف�سي ً
َّ
� َّ
لكن يجب �أن �أ�ؤك َِّد �أنَّ هذا �أمر يختلف متا ًما عن اخرتاع عامل
املقوىْ .
َّ
خيالية عندي؛ �إذ مل �أكن
احليوانات .مل يكن عامل احليوانات حتقيق �أمنية َّ
خارجها متا ًما.
�شخ�صي ًة من
بتا ًتا
الق�صة .لقد ُ
�شخ�صيات َّ
كنت� ،أنا املُ ِبد َعَ ،
َّ
َّ
يختلف االخرتاع متا ًما عن ا ُحللم .و�إذا مل ي�ستطع �أحد التفريق فذلك
لأ َّنه مل يخترب ك َليهما� ،أ َّما كلُّ َمن اختربهما ،فيفهم ما �أقول .يف �أحالم
غرافي ِة �أر�ض
ُنت �أُد ِّرب نف�سي �أن �أكون � َ
يقظتي ك ُ
أحمق� ،أ َّما يف تخطيط َج َّ
جي ًدا:
احليوانات وتاريخهاُ ،
روائيا .الحظ ِّ
فكنت �أُد ِّرب نف�سي �أن �أكون ًّ
�شاعرا� .إنَّ العامل الذي اخرتعته كان ملآنًا (بح�سب ر�أيي)
ًّ
روائيا ال ً
وال�شخ�صيات ،لكن مل يكن هناك ِ�ش ٌعر فيه
باالهتمام والن�شاط والفكاهة
َّ
رومان�سية .لقد كان اعتياد ًّيا على نح ٍو ُمذهل 4.لذلك ف� ْإن ك َّنا ن�ستخدم
وال
َّ
كلمة خيال مبفهوم ثالث ،واملفهوم الأعلى متا ًما ،ف�إنَّ هذا العامل الذي
ٍ
خيالية،
لكن
خيالياَّ .
اخرتعته مل ُيكن ًّ
خربات �أخرى ُيكن �أن تكون َّ
و�س�أحاول الآن ت�سجيلها .هذا َف َعله ب�صورة �أف�ضل تراهرين )(Traherne
ق�ص َته.
ووردزورث )َّ ،(Wordsworth
يحكي َّ
لكن على كلِّ �إن�سان �أن َ
ُ � )4
أف�ضل طريق ٍة للتعبري عن هذا الأمر ،لِ َ ْن قر�أوا كتب الأطفال من ت�أليفي ،ميكن �أن يكون بالقول �إنَّ
� َ
حيث احليوانات التي ت�أخذ �شخ�ص َّيات
أر�ض احليوانات ال ت�شبه ب�أ َّية حال من الأحوال عامل نارنيا � َّإل من ُ
حيث نوع َّي ُتها ،خالية من �أ َّية �إ�شارة �إلى العجائب والغرائب.
�شبه �إن�سان َّية .كانت �أر�ض احليوانات ،من ُ
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أقف بجانب
كنت � ُ
اللمح ُة الأولى هي يف ذاتها ِذكرى ِلذكرىُ .
�شجري ِة ِ
�صيفي ،و�إذا ِبذكرى ذلك ال�صباح
َ
توت ِك ْ�شم�ش ُم ِزهرة يف نها ٍر ٍّ
تظهر َّيف دون �سابق
الذي فيه �أَ َ
ح�ضر �أخي حديق َته اللعبة �إلى احل�ضانة ُ
�إنذار ،كما لو كانت من عمق ٍ
جمرد ال�سنني .من ال�صعب
قرون ولي�س َّ
قوية مبا يكفي لت�صف الإح�سا�س الذي انتابني.
العثور على كلمات َّ
لعلَّ ما ُي ِّعب عنه ميلتون مب�صطلح ‘‘الن�شوة الغامرة’’ ِ َل َّنة َع ْدن (مع العلم
باملعنى الكامل والقدمي لكلمة ‘‘غامرة’’) يقرتب ب�صور ٍة ما .لقد كان
إح�سا�سا بالرغبة ،لكنِ الرغبة يف ماذا؟ بالت�أكيد لي�س رغب ًة يف غطاء
� ً
غم �أ َّنه
علبة خمبوزات ُمغطَّ اة بالطحالب� ،أو ح َّتى يف عودة املا�ضي ُ(ر َ
أعرف ما
ب�شدة ،وقبل �أن � َ
أردت ذلك َّ
غم � ِّأن � ُ
ي�أتي ُم َّ
ت�ضم ًنا فيها)ُ .ور َ
كنت �أريده ،ف� َّإن الرغبة نف�سها اختفت ،واللمحة انز َوت ،وعاد العامل
ُ
ُمعتا ًدا كما كان� ،أو فقط كانت قد �أثارته رغبة يف الرغبة التي اخت َف ْت
جمرد حلظة من الزمن ،وب�صور ٍة ما ،ف� َّإن كلَّ
ًّتوا .لقد ا�ستغرق الأمر َّ
مهم باملقارنة.
�شيء �آخر حدث يل ،كان غري ٍّ
اللمحة الثانية جاءت بوا�سطة كتاب ‘‘ ِ
ال�سنجاب نَتكني’’ (Squirrel
أحب كلَّ كُ تب بيرتيك�س پوتر ،ف� َّإن
) ،Nutkinوبوا�سطته فقط ،ومع � ِّأن � ُّ
ُ
الك ُتب الأخرى كانت ُم َّرد ت�سلية مقارنة بهذا الكتاب ال�صادم .وقد
�أ�صابني باال�ضطراب ب�سبب ما ميكنني �أن �أ�ص َفه ب�أ َّنه فكرة اخلريف.
لكن هذا
غريبا �أن ُي�ص ِب َح � ٌ
إن�سان ُم َت َّي ًما بف�صلٍ من ف�صول ال�سنةْ ،
يبدو ً
دت �إلى
ما حدث ،وكما يف ال�سابق ،كانت التجربة رغب ًة �شديدةُ .ع ُ
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م�ستحيل؛ فكيف ُيكن
الكتاب ال لأح ِّقق هذه الرغبة (لقد كان ذلك
ً
�أن َ
أي�ضا
لكن ُر َّبا لأعيد �إيقاظها .ويف هذه اخلربة � ً
ميتلك املرء اخلريف؟) ْ
أهم َّية غري القابلة للح�ساب.
كانت املفاج�أة نف�سها والإح�سا�س ذاته بال ِّ
العادية� -شي ًئا
العادية ،وح َّتى عن امل َتع َّ
لقد كان �شي ًئا خمتل ًفا عن احلياة َّ
و�ص َف الآن ب�أ َّنه ‘‘يف ُبعد �آخر’’.
ُيكن �أن ُي َ
أعجبت بكتاب لونغفلو
اللمحة الثالثة جاءت بوا�سطة ِّ
ال�شعر .لقد � ُ
) (Longfellowبعنوان ‘‘ملحمة امللك �أوالف’’ )(Saga of King Olaf
باحليوية.
معجبا ب�صورة
ُ
�سطحية َّ
بق�صتها و�إيقا َعها املُفعم َّ
َّ
وكنت ً
اعتيادية َّ
لكن يف ذلك الوقت وب�صورة خمتلفة عن هذه املُتع ،ومثل ال�صوت
ْ
ووجدت
ال�صفحات ب�إهمال،
الآتي من بعيد ،جاءت حلظ ٌة َقل ُ
ُ
َبت فيها َّ
الرتجمة غري املق َّفاة لق�صيدة تينغر دراپا ):(Tigner Drapa
‘‘�سمعت �صوتًا ينادي
بولدر اجلميل مات،
لقد مات’’.

�شعرت ف ًَورا ك� ِّأن �أرتفع فوق
مل �أكن �أعرف �شي ًئا عن بولدر ،لك ِّني ُ
بالدوار يف �أم ٍر ال
ال�سماء
رغبت َّ
ب�شدة تكاد ت�صيبني ُّ
ال�شمالية .لقد ُ
َّ
ُيكن و�صفه (�أهو بارد �أم وا�سع �أم �شديد �أم �شاحب �أم بعيد؟) َّثم كما
وجدت نف�سي يف تلك اللحظة َعي ِنها � ُ
أ�سقط من
يف الأمثلة الأخرى،
ُ
تلك الرغبة ،و�أمت َّنى لو �أمكنني �أن �أعود �إليها.
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يجد يف هذه الوقائع الثالثة � َّأي �شيء ُي ِه ُّم ُه ،ال
القارئ الذي ال ُ
الق�صة املحور َّية حلياتي
يحتاج ل ْأن
ي�ستمر يف قراءة هذا الكتاب؛ لأنَّ َّ
ُ
َّ
ال تدور عمو ًما حول �شيء �آخر� .أ َّما لأولئك الذين ما زالوا مييلون �إلى
ال�سم َة امل�شرتكة ما بني هذه اخلربات
موا�صلة القراءة ،ف�س� ِّ
أحدد فقط ِّ
مرغوب فيها �أكرث من � ِّأي
�شبعة هي يف ذاتها
ٌ
الثالث� .إ َّنها رغبة غري ُم َ
تقني يجب �أن ُي َّفرقَ بو�ضوح
�إ�شباع .و�أنا � ِّ
أ�سميها الفرح ،وهو هنا تعبري ٌّ
ال�سعادة واللذَّ ة .للفرح (مبفهومي) يف واقع الأمر ِ�س َمة
تا ٍّم بينه وبني َّ
واحدة ،وواحدة فقط ،ي�شرتك فيها مع هذه اخلربات ،وهي �أن َمن يختربه
النوعيةَّ ،ربا يكاد
�سرييده َّمرة �أخرى .وبخالف ذلك ،فقط من ُ
حيث َّ
أي�ضا نو ًعا ما من ا ُحلزن والأ�سى .و� ُّ
�سبق
�سمى الفرح � ً
أ�شك يف �أنَّ �أح ًدا َ
ُي َّ
لكن يظلُّ
�أن تذ َّوقه ،ي�ستطي ُع �أن ي�ستبدلَ به كلَّ امللذَّ ات التي يف العاملْ .
الفرح � ًأمرا لي�س يف مقدورنا �أن ن�صنعه ،على خالف اللذَّ ة التي ن�ستطيع
َّربا �أن ن�صنعها.
ال ُيكنني �أن �أكون واث ًقا ثق ًة تا َّم ًة � ْإن كانت الأمور التي �أتكلَّم عنها
قد حدثت قبل ال َفقد الكبري �أو بعده ،وهذا الفقد حلَّ ب�أ�سرتنا ويجب
�أن �أتناوله الآن.
ال�صداع و�أمل
نت فيها ً
لقد جاءت ليلة كُ ُ
مري�ضا �أبكي ب�سبب ُّ
أي�ضا كانت
نت مت�ضاي ًقا ل َّأن �أُ ِّمي مل ت� ِأت � َّإيل؛ لأ َّنها هي � ً
الأ�سنان وكُ ُ
مري�ضة ،والغريب � َّأن الكثري من ال َّأطباء كانوا يف غرفتها ،و�أ�صوات
أبواب ُتغلَق و ُتفتح.
و�أ�شخا�ص ي�أتون و�آخرون يغادرون ميلأون املنزلَ وال َ
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وراح
ا�ستمر َّمدة �ساعاتَّ .ثم جاء �أبي دام ًعا �إلى غرفتيَ ،
ويبدو � َّأن هذا َّ
أمورا مل ي�ستقبلها ذلك العقل
يحاولَ �أن ين ُقلَ �إلى عقلي املُر َت ِعب � ً
من قبلُ  .لقد كان ال�سرطانُ قد �أخذَ م�سارهَّ ،ثم جراحة (كانوا ُيجرون
اجلراحة يف بيوت املر�ضى يف تلك ال َّأيام)َّ ،ثم ما بدا ك�أ َّنه فرتة نقاهة،
يتعاف �أبي من
وعودة جديد ٌة للمر�ض ،والأمل يزدادَّ ،ثم وق َع املوت .مل َ
هذا الفقد متا ًما.
�أعتقد � َّأن الأطفال ال ُيعانون �أقلَّ من الكبار؛ فالأمر عندنا ،نحن
فقد �أُ ِّمنا قبل �أن متوت .لقد ف َق ْدناها بال َّتدريج
الأطفالَ � ،أ َّننا اختربنا َ
حيث �صارت منعزل ًة على نح ٍو متزايد ،و ُمن�سحب ًة من حياتنا ل ُت�صبح بني
ُ
لت
فتحو ْ
مر�ضات ويف نوبات من الهذيان � َإثر َح ْق ِنها باملورفنيَّ ،
�أيادي املُ ِّ
�صار ملآنًا بروائح غريبة
�إلى �شيء غريب وخميف ،كما � َّأن البيت َ
و�ضو�ضاء يف منت�صف الليل وحوارات هام�سة م�ش�ؤومة .وكان لذلك
جدا ،و�أخرى �صاحل ٌة
�شريرة ًّ
نتيجتان لهما � ٌ
آثار بعيدة املدى� :إحدا ُهما ِّ
ال�سيئة هي �أ َّننا ابتعدنا عن �أبينا .يقولون � َّإن اال�شرتاك يف
ًّ
جدا .النتيجة ِّ
�صدق � َّأن للحزن
احلزن ُي َق ِّرب النا�س بع�ضهم من بع�ض ،لك ِّني �أكاد ال �أُ ِّ
كبريا بني َمن يختربون
هذا الت�أثري َ
نف�سه عندما يكون الفارق يف ال ُعمر ً
ال�شخ�صية ،ف� َّإن ر�ؤية الرا�شدين يف
احلزن� .إذا كان يل �أن �أثق بخربتي
َّ
ب�ؤ�س ُورعب لها ت�أثري يف الأطفال ُي�صيبهم بال�شلل واالغرتاب .ويجعلُ
هذا الأطفال يعتقدون �أ َّنهم ال�سبب ،ف�إذا كانوا � ً
لربا
أطفال �أف�ضلَّ ،
قادرا
ا�ستطاعوا �أن يخ ِّففوا عن �أبيهم .مل َت ُع ْد �أع�صابه ثابتة ،ومل َي ُع ْد ً
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ع�صبيته غري حم�سوبة.
على �إدارة م�شاعره .حتت �ضغط القلق �صارت َّ
ويت�صرف بال عدل .لذلك ،فبوا�سطة
كان يتكلَّم بطريقة مبالغ فيها
َّ
فقد لي�س
ق�سوة غريبة من جانب الأقدار ،كان ذلك الرجل التعي�س قد َ
أي�ضا.
ولديه � ً
فقط زوجته ،بل َ
لقد �أ�صبحنا �أنا و�أخي نعتمد �أكرث ف�أكرث بع�ضنا على بع�ض يف كلِّ
نثق فقط بع�ضنا ببع�ض .و� ِّإن
ما كان يجعل احلياة ُمتملة ،و�صرنا ُ
نكذب عليه .كلُّ ما كان يجعل
لأتوقَّع �أ َّننا (�أو �أنا حتدي ًدا) ك َّنا نتعلَّم �أن َ
بع�ضا .فاقرتبنا �أكرث ف�أكرث
يبق لنا � َّإل بع�ضنا ً
املنزل بي ًتا قد َخذَ لَنا ،ومل َ
اجليدة)-مثل قنفذَ ين ُمر َت ِع َبني ال َت َ�صقا
يوميا (كانت هذه هي النتيجة ِّ
ًّ
للدفء يف هذا العامل الكئيب.
طلبا ِّ
ً
ُت ِ
�ضاع ُف م� ٍآ�س �أُخرى ُحزن الفقد لدى الأطفال؛ فقد �أخذوين �إلى
غرفة النوم التي ماتت �أُ ِّمي فيها ،لكي ‘‘�أراها’’ ،كما يقولون .وعندما
�شخ�صا .مل ُيكن فيها
ذهبت لأراهاُ � ،
أدركت � ِّأن �أرى ‘‘�شي ًئا’’ ولي�س ً
الت�شو ُه الكامل املتم ِّثل يف
ما قد ُي ِّ
�سميه الرا�شدون َت َ�ش ُّو ًهاَّ � ،إل ذلك ُّ
الق�صد من
رعبا� .إلى هذا اليوم ال �أفهم
َ
املوت نف�سه .هذا ملأ ُحزين ً
جميلَّ � .إن �أقبح � ٍ
ق ِ
إن�سان َح ٍّي لأجمل من
َول � َّإن ج�س ًدا مي ًتا ما زال ً
�أجمل ج�سد ميت .وعلى خالف كلِّ الأمور املُحيطة بالتابوت من
الرعب.
زهور �أو عربة املوتى �أواجلنازة ،ف� َّإن ر َّد فعلي على كلِّ ذلك كان ُّ
أعطيت �إحدى َع َّماتي ُما�ضرة عن ُ�س ْخف مالب�س احلداد،
ح َّتى � ِّإن � ُ
نت �أتكلَّم بطريق ٍة َب َدت لأغلب الرا�شدين قا�سي ًة وغري منا�سبة
وكُ ُ
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عمتي العزيزة �آين ) (Annieالزوجة
لعمري ال�صغري ،لك َّنها كانت َّ
�شخ�صيتها.
الكندية خلايل ،وهي امر�أة ت�ضاهي �أ ِّمي يف رزانة عقلها ومرح
َّ
َّ
أ�شعر به بالفعل ُتاه ا َجللَبة وال ُهراء املُ�صاحب
وب�سبب كراهيتي ملا ُ
كنت � ُ
عيبا ،لك ِّني مل
أتتبع �شي ًئا َّيفُ � ،
أح�سبه الآن ً
للجنازة َّربا �أ�ستطيع �أن � َّ
جماهريي
�أ�ستطع التخلُّ�ص منه ب�صور ٍة كاملة ،وهو نفوري من كلِّ ما هو
ٌّ
البدائيون يف
َ
الريفيون ُّ
عيَّ ،مما يجعلني �أ�شعر ب ُغربة كالتي ي�شعر بها ُّ
وج ْم ّ
الر�سمية.
املنا�سبات
َّ
يح�سبها بع�ض الأ�شخا�ص �أ َّول خربة
كانت وفاة �أ ِّمي َ
املنا�سبة التي ُ
أح�سبها كذلك) .عندما �أُع ِل َن � َّأن حال َتها مي�ؤو�س منها،
دينية يل (�أنا ال � ُ
َّ
�أتذكَّ ر �أ َّنهم علَّموين � َّأن ال�صلوات التي ُت َّقدم ب�إميان ُت�ستجاب .لذلك
قويا � َّأن ال�صالة
�أعددت نف�سي �أن �أ�صنع يف نف�سي ،بقوة الإرادة� ،إميانًا ًّ
من �أجل �شفائها �ستنجح ،وعلى ما �أعتقد ،جنحت يف ُ�صنع ذلك الإميان.
وحملت نف�سي على
وعندما ماتت رغم ذلك ،فقد َّغي ُت الو�ضع
ُ
�ستحدث .الأمر املثري لالهتمام هو � َّأن �إحباطي مل
الت�صديق � َّأن معجزة ُ
كنت معتا ًدا
ُي�ؤ ِّد �إلى نتائج الحقة .مل يفلح الأمر ،وماتت �أ ِّمي ،لك ِّني ُ
� َّأل تفلح الأمور ،ومل �أفكر يف الأمر الح ًقا� .أعتقد � َّأن احلقيقة هي � َّأن
أ�صل لي�ؤ ِّدي ف�شله
دينيا كفاية � ً
الإميان الذي �أقنعت نف�سي به مل يكن ًّ
الدين .لقد اقرتبت من اهلل� ،أو من فكرتي عن اهلل ،دون
�إلى نفو ٍر من ِّ
خميلتي ُم ِّل ً�صا� ،أو
حمبة وال رهبة ،وال ح َّتى خوف .مل يكن اهلل يف ِّ
َّ
جمرد �ساحر .وح َّتى �إذا كان قد فعل املطلوب ،كان بب�ساطة
ً
قا�ضيا ،بل َّ
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�سيذهب بعي ًدا .مل ُ
حاولت
يخط ْر ببايل � َّأن هناك لذلك التوا�صل الذي ُ
أتخيل � َّأن
�أن �أُجريه مع اهلل تداعيات �أكرب من ا�ستعادة الو�ضع احلا ّيلَّ � .
دينية،
�إميانًا من هذا النوع ين�ش�أ يف الأطفال ،ولي�ست لف�شله � َّأية � ِّ
أهم َّية َّ
أهم َّية لنجاحه.
متا ًما مثلما لي�ست هناك � َّأية � ِّ
امل�ستقرة ،واختفى كلُّ ما كان
وبوفاة �أ ِّمي ،اخت َف ْت كلُّ ال�سعادة
َّ
هادئًا موثوقًا به .لقد كان هناك ،مع ذلك ،الكثري من ال�سعادة واملتعة
لكن مل ي ُع ْد هناك ذلك الإح�سا�س القدمي
واخرتاقات َّ
عدة من الفرحْ ،
القارة العظيمة كانت
وج ُز ًراَّ ،
بحرا ُ
بالأمان .لقد َ
لكن َّ
�صار الأمر الآن ً
قد غرقت مثلَما غرقت الأتالنت�س.

34

