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  عادل العامل

رشا المالح

يعد الروائي والكاتب امل�سرحي والناقد االجتماعي هاري 
�سنكلري لوي�س الذي ا�ستهر برواياته االجتماعية الناقدة، 
اأول اأمريك���ي يح�سل على جائزة نوب���ل للآداب، وذلك يف 
ع���ام 1930 ويبل���غ م���ا قدمه من اأعم���ال اثنت���ن وع�سرين 

رواية وثلث م�سرحيات.
ولد لوي�س يف قرية يف الرباري يف قلب ميني�سوتا، وهو 
االب���ن الثال���ث لطبي���ب ال�ساحي���ة، توفيت والدت���ه بال�سل 
حينم���ا كان يف ال�ساد�س���ة م���ن عم���ره وكانت زوج���ة اأبيه 

مبثابة اأم ثانية له.
وعل���ى الرغم م���ن ذلك كانت حيات���ه مبثابة ماأ�س���اة ب�سبب 
�سكل���ه الغريب و�سع���ره االأحمر وب�سرت���ه ال�سيئة يف �سن 
الثالث���ة ع�س���رة، هرب �سنكلري م���ن املنزل لي�سب���ح �ساربًا 
عل���ى الطب���ل يف احل���رب االأمريكي���ة االإ�سباني���ة، غ���ري اأن 

وال���ده ا�ستطاع االإم�ساك به عند حمطة القطار واأعاده اإىل 
البيت.

بداأ لوي����س باملواظبة على كتابة مذّكرات���ه منذ عمر مبكر، 
وكتب ق�سائد رومان�سية وق�س�سًا عن الفر�سان وال�سيدات 
اجلمي���لت، وقبل عام 1921 كان قد ن�سر �ست روايات يف 
ع���ام 1902 التح���ق باأكادميي���ة اأوبريل���ن، ث���م انتقل اإىل 

جامعة يال و�سارك يف جملة اجلامعة.
ويف اإح���دى العط���ل ال�سيفي���ة �ساف���ر اإىل انكل���را بقارب 
خا�س باملا�سية، ويف عام اآخر وب�سبب �سيقه من الدرا�سة 
ذهب اإىل بنما باحثًا عن عمل يف القنال، ثم بداأ العمل بعد 

ذلك ككاتب يف نيويورك عام 1906.
بع���د ن�سره لروايتن تفرغ لوي����س للكتابة وحظي ب�سهرة 
وا�سع���ة حينم���ا اأ�س���در روايت���ه »ال�س���ارع الرئي�س���ي« يف 
خريف عام 1920، ويف اأعياد امليلد كانت روايته االأوىل 

على قائمة الكتب االأكرث مبيعًا.
وب�سب���ب املاأ�ساة التي تعر�س لها اأعز اأ�سدقائه الذي اأودع 
ال�سج���ن بعد قتله لزوجته، مر مبرحلة نف�سية �سيئة واأراد 
لنف�س���ه اأن يعي�س حي���اة بوهيمي���ة اإال اأن جميع حماوالته 
ب���اءت بالف�سل وعاد اإىل طبيعته الهادئة بعد حن واإن بات 

م�سرفًا يف �سرب الكحول.
ويف مرحل���ة الثلثيني���ات، كر����س لوي����س اهتمام���ه عل���ى 
امل�س���رح وكان اآخ���ر عم���ل �سخم ل���ه »ال ميك���ن اأن يح�سل 
ذل���ك هنا« ع���ام 1935، ويتح���دث فيه ع���ن حماولة انقلب 
للفا�سي���ن يف اأمريكا. ويف احلقبة التالية ا�ستمر مبزاولة 

عاداته يف الكتابة، حيث كان ينجز كتابه يف �سهر وبعدها 
يقوم بكل �سيء حتى ي�سبح م�ستعدًا للبدء بكتاب جديد.

ع�س���ق احلي���اة املرفه���ة واأحاط نف�س���ه بكل ما ه���و جميل، 
وحينم���ا تعلق بفتاة �ساب���ة انف�سل عن زوجته الثانية عام 
1932، وبع���د م�س���ي عامن ت���ويف ابنه ويل���ز من زواجه 

االأول يف احلرب العاملية الثانية يف معركة يف فرن�سا.
وعل���ى الرغم من ا�ستم���راره يف الكتابة يف الع�سرين عامًا 
التالي���ة، اإال اأن عددًا قليًل من رواياته اأثار اهتمام �سريحة 
وا�سع���ة من القّراء، وتناول يف اأعمال���ه االأخرية مو�سوع 

التمييز العن�سري.
م���ن حيات���ه يف  االأخ���رية  ال�سن���وات اخلم����س  واأم�س���ى 
اأوروبا، حيث تدهورت �سحته ب�سبب اإدمانه على الكحول 
واحل�سا�سية اجللدي���ة التي كانت جتعله نافد ال�سرب ويف 
املرحل���ة االأخ���رية كان يع���ن ال�سكرت���ريات ليلع���ن مع���ه 
ال�سط���رجن ويبع���دن عن���ه �سب���ح الوحدة. وت���ويف يف 10 
يناي���ر/ كانون الثاين عام 1951 وحي���دًا يف روما، واآخر 

رواية له كانت »العامل كبري جدًا« ون�سرت بعد وفاته.
وروايته »ال�سارع الرئي�سي« التي حاز بف�سلها على جائزة 
نوبل، اأ�سبه بدرا�سة واقعية ل�سكان �ساحية عقولهم �سيقة 
االأف���ق. وهي حكاية منطق���ة و�سارع ميكن اأن يتواجدا يف 
اأي بل���د كان، حملت رخي�سة، واأبنية قبيحة، ومواطنون 

حمكومون باالأعراف والتقاليد.
يتمح���ور العم���ل ال���ذي ت���دور اأحداث���ه ع���ام 1912، حول 
اأرب���ع �سخ�سيات رئي�سة هم باالإ�ساف���ة اإىل البطلة ال�سابة 

كارول كينيك���وت و�سديقه���ا املدر�س والناق���د فيدا �سرون 
ووذر�سبون، زوج كارول الدكتور ويل كينيكوت و�سديقه 

املقرب ذي الفكر اال�سراكي التاجر �سام كلرك.
تتح���دث الرواي���ة ع���ن البطل���ة ال�ساب���ة كارول كينيكوت، 
املتعلم���ة املُحّب���ة للثقاف���ة التي حت���ب زوجه���ا الطبيب مبا 
يكف���ي لتنتقل معه اإىل مدينة �سغ���رية تدعى غوفر بريري 

وتقع يف منت�سف غرب اأمريكا.
كان لوي����س يرغ���ب يف البداي���ة بكتابة ق�س���ة ب�سيطة عن 
التماي���ز الطبق���ي للمواطنن يف تلك املدين���ة املعزولة، مع 
عر����س لبع����س م���ن جتارب���ه ال�سخ�سية خ���لل حياته يف 
مدينته حيث ولد، اإال اأن ما انتهى به هو كتاب فاجاأ ال�سعب 
االأمريكي بحقيقة احلياة التي يعي�سها �سكان ال�سواحي.

متثل حل���م كارول حينما انتقلت اإىل تلك املدينة بتغيريها 
وحتويله���ا اإىل مدينة كبرية متمي���زة. وعزمت اأمرها على 
تغي���ري فكر ال�سكان وعاداتهم الت���ي كانت بنظرها متاأخرة 

وبالية.
قوبل اندفاعها وحما�سها من قبل ال�سكان بال�سك والريبة. 
وم���ا ي���ربزه هنا لوي�س ه���و اأنه على الرغ���م من طموحات 
كارول العظيمة ال�سيما يف ما يتعلق بالعن�سرية، فقد اأدت 
اأ�ساليبها يف التعامل مع ه���ذه امل�سكلة اإىل �سوء الفهم بن 

الطرفن.
وحت���اول من خلل روؤيتها الطموح���ة حتويل هذه املدينة 
اإىل ميني�سوت���ا اأخ���رى، وتتوا�س���ل مع االأف���راد والهيئات 
لتحقي���ق روؤيته���ا، لتكت�س���ف بع���د ح���ن اأن احلديث يف ما 
يتعل���ق بال�سيا�سي���ة وبالعدال���ة يف توزي���ع االأرب���اح م���ن 
املحرم���ات، ال�سيم���ا يف االجتماع���ات اخلا�س���ة بالن�ساء. 
وعلى عك�س كارول قنع �سديقها فيدا من التغيري بتاأ�سي�س 

مدر�سة جديدة فقط.
ومل متل���ك اأي���ة �سخ�سية يف الرواي���ة الو�سف���ة ال�سحرية 
للأ�سل���وب االأمثل للحياة الذي على النا����س اإتباعه، وعلى 
الرغ���م م���ن ذل���ك كان اجلميع متمكن���ن م���ن اإدارة حياتهم 
�سم���ن قوقعته���م اخلا�سة. وهنا يدرك الق���ارئ على الرغم 
م���ن تعاطف���ه م���ع كارول، ب���اأن حتجر فك���ر النا����س حقيقة 

مبثابة حاجز من امل�ستحيل اخراقه.
وهك���ذا تف�سل كارول يف تغيري فكر ال�سكان، ونتيجة لذلك 
ترتبط بعلقات عاطفية عاب���رة، وتغادر مع اأحدهم. ومن 
خلل �سراعاتها املختلف���ة تبداأ باإدراك اأهمية االنتماء اإىل 
عائل���ة وجمتم���ع وباأن ه���ذا ال�سعور ه���و حاج���ة اإن�سانية 

ملزمة له.
وعلى �سعيد التمايز الطبقي، يتقبل املجتمع االر�ستقراطي 
للمدين���ة الطبي���ب يف جمتمع���ه ملهنته، اإمن���ا يرف�س قبول 
�سديق���ه التاج���ر ونظ���رًا لل�سداق���ة الوطي���دة الت���ي تربط 
الطبيب ب�سام كلرك، يب���ادر االأخري با�ستقبال �سديقه مع 
عرو�س���ه يف حمط���ة القطار ويقلهم���ا اإىل املنزل ويبذل مع 

زوجته ما يف و�سعهما للرحيب بكارول.
ومع م�س���ي الوقت تب���داأ كارول بالنفور م���ن �سام املدخن 
ال���ذي يب�س���ق التنب���اك بع���د م�سغ���ه، وبعدها م���ن زوجها 
وعادات���ه الت���ي حتاول تغيريه���ا مث���ل ا�ستحمامه مرة يف 
االأ�سبوع وحلقة ذقنه كل ثلثة اأيام، مع عدم تلميع حذائه 

اأو االهتمام مبلب�سه.
ويف نهاي���ة الرواي���ة تواج���ه كارول زوجها بقوله���ا »اأنت 
متل���ك حق���ًا عل���ّي اإن كنت ق���ادرًا عل���ى االحتفاظ ب���ي. هل 
ت�ستطي���ع ذلك؟«، وعليه يبداأ ويل بب���ذل املزيد من اجلهود 
وب�س���ورة هادئ���ة ال�ستعادته���ا، كما يتب���ع ال�سديق الويف 

�سام متطلبات زوجة �سديقه اأي�سًا.
وهك���ذا يب���داأ مي���زان جديد للعلق���ات بالظه���ور يف غوفر 
بريري وعندم���ا تنجب كارول ابنة تتملكه���ا روؤية جديدة 
متتد اإىل امل�ستقب���ل البعيد حتى عام 2000، وتبداأ بتخيل 
الع���امل اجلدي���د الذي ميك���ن اأن ت�س���ل فيه الطائ���رات اإىل 
كوك���ب املريخ. وهك���ذا يتعاي����س جمتمع ه���ذه املدينة مع 

كارول وبالعك�س.

عن جريدة البيان

دعونا نفر�س اأن���ه )اأي دونالد ترامب( قد 
فاز �� يف حلظة جنونية غريبة �� باالأمر كله. 
احللقة النحا�سية الكبرية. البيت االأبي�س. 
ال، ال، ذل���ك غ���ري معق���ول. ال يخط���ر بب���ال. 
فاالأمريكيون لن ي�سمحوا اأب���دًا باأمٍر كهذا. 

ال ميكن اأن يحدث ذلك هنا.
هذا ما يبداأ به جيم �سويرجنن مقاله حول 
رواي���ة الكات���ب االأمريك���ي �سنكل���ري لوي�س 
)ال ميك���ن اأن يح���دث ه���ذا هن���ا( ال�س���ادرة 
ع���ام 1935 )وتدور الرواية ح���ول مر�سح 
اأمريك���ي متط���رف للرئا�س���ة، ربط���ه النقاد 
اآن���ذاك ب�سيا�س���ي م���ن والي���ة لويزيانا كان 
ي�سع���ى بالفع���ل ليك���ون رئي�س���ًا للوالي���ات 
املتح���دة، قب���ل اغتيال���ه. وه���ي �سخ�سي���ة 
تذّكرنا، يف تفكريها و�سلوكياتها، باملر�سح 
االأمريكي اليميني احل���ايل دونالد ترامب، 

مر�سح احلزب اجلمهوري االآن للرئا�سة(.
فقب���ل 80 عامًا تقريبًا، ا�ستب���ق متكهن مثل 
�سنكلري لوي�س مو�سم انتخابات عام 2016 
احلايل، وح�سدًا من التفا�سيل الغريبة، مبا 
يف ذل���ك �سعود هاٍو جاهل م���ّدٍع اإىل اأقوى 
موقع يف البلد. وتوؤرخ روايته"امل�ستقبلية" 
)ال ميك���ن اأن يحدث هذا هنا(، املكتوبة عام 
1935، ل�سع���ود و�سق���وط  �سيناتور عدمي 
ال�سمري يوج���ه حتديًا لفرانكل���ن روزفلت 
يف تر�سيح احل���زب الدميقراط���ي للرئا�سة 

االأمريكية عام 1936.
وجن���د يف )ال ميك���ن اأن يح���دث ه���ذا هنا( 
���ع، ا�سم���ه َب���ز  مر�سح���ًا رئا�سي���ًا غ���ري متوقَّ
يطل���ق   ،Buzz Windrip وين���دِرب 
حمل���ة اآيديولوجي���ة ناق���دة وراف�س���ة جدًا 
ل�"الراأ�سمالي���ن �� االأمريكين ����� امل�سيحين 
����� الذك���ور ����� غ���ري البي����س"اإىل ح���د اأنه���ا 
ت���وؤدي ببع����س �سخ�سياته االأك���رث واقعيًة 
الثابت���ة  ال�سيا�سي���ة  تغي���ري والءاته���م  اإىل 
والت�سوي���ت خ���ارج �سفوف احل���زب. كما 
اأنه���ا تخت���زن دع���م جماع���ة الك���و كلوك����س 
كلن )العن�سري���ة امللطخة بدم���اء ال�سود(. 
وينغم�س خ�سوم ويندروب هذا، كما يبدو 
اأي�س���ًا بطريق���ة ما م���ن العناوي���ن الرئي�سة 
لع���ام 2016، يف دعاب���ة ح���ول الرحيل اإىل 
كن���دا لو ج���رت االنتخابات �سده���م. وهم، 
عل���ى كل حال، غ���ري جادين �� لي����س يف اأول 
االأم���ر، يف االأق���ل �� الأن ذلك، بع���د كل �سيء، 
ال ميكن اأن يحدث هن���ا. ويف ق�سة لوي�س، 
يخ�سر الرئي�س فرانكلن روزفلت الر�سيح 
ل�سال���ح وين���دروب، ال���ذي يحمل���ه خطابه 
املنافق وم�ساريعه ال�سيا�سية �� التي تذّكرنا 
مرة اأخرى مبا ن�سمعه هذا العام �� ُقدمًا اإىل 
البي���ت االأبي����س. ويبداأ وين���دروب بتنفيذ 

وعود حملته.
فيزي���د االنف���اق الع�سك���ري اإىل م�ستوي���ات 
غ���ري م�سبوق���ة، ويزي���ح الن�ساء م���ن القوة 
العم���ال،  احت���ادات  ويحظ���ر  العامل���ة، 
وي�سج���ن الي�ساري���ن، وينق���ل كل �سلطات 
الفروع الت�سريعية والق�سائية اإىل ال�سلطة 
التنفيذي���ة، ويتجه بذل���ك اإىل الدكتاتورية. 

وال يتط���رق اأبدًا اإىل وع���د االزدهار، معّبئًا 
االقت�س���اد القوم���ي بداًل من ذل���ك مبفاهيمه 
اخل�سو�سي���ة ع���ن التع���ايف االقت�س���ادي. 
واأخ���ريًا، يقوم نظام احلك���م بهند�سة حرب 
مفتعلة متام���ًا �سد املك�سيك الإله���اء ال�سعب 

االأمريكي عن اال�سطهاد امل�سلط عليه. 
وميكن القول اإن تكتيكات حملة ويندروب 
الناجح���ة تهكمي���ة وب�سيط���ة: اإر�ساء توق 
امل�سوتن اإىل حكوم���ة ت�ستجيب حلاجات 
ال�سيا�سي���ون  اإيجابي���ًا  معه���ا  يتعام���ل  مل 
االأكرث تقليديًة. فهي تعدهم باملال، وتعدهم 

بالكفاية، وتعدهم بالعودة اإىل العظمة.
و�سخ�سي���ة الرواي���ة الرئي�س���ة دورميو�س 
جي�س���وب حتم���ل �سه���ادًة ل���كل واح���د على 
جتديفات ويندروب و�سناعاته. وجي�سوب 
ه���ذا، وهو حم���رر �سحيفة حملي���ة، مثقف 
ومتعلم مبا في���ه الكفاية الإدراك رياء وغدر 
النظ���ام احلاكم اجلديد، لك���ن عليه اأن يفقد 
كل ما هو عزيز لديه تقريبًا قبل اأن يجازف 
بالقيام بتمرد م�ساد جدي. ويبدو الن�سف 
الث���اين م���ن الكت���اب وكاأن���ه حكاي���ة عباءة 
وخنج���ر عن املقاوم���ة الفرن�سي���ة مزروعة 
يف نيو اإنكلند، وت�سب���ح كاملًة مع طريق 
�سكة حدي���د يهّرب الوطني���ن املرتّدين اإىل 

كندا. 
وجي�س���وب، كم���ا قابلن���اه يف الق�سم االأول 
من الرواية، انعكا����س للر�سا الذاتي لدى 
ال�سحافين الذين ي�سّعدون حيوية املر�سح 
اخلط���ر، م���ع كون���ه مكروه���ًا، ع���ن طريق 
التح���دث عنه عل���ى نح���ٍو متوا�سل. وكان 
رجال ال�سحاف���ة يبغ�سون ويندروب اإىل 
حد"اأنهم اأبقوا ا�سمه، بحما�سة تهجماتهم 
غري العادية، حيًا يف كل عمود يكتبونه". 
كم���ا اأن جي�س���وب ����� ويعني ا�سم���ه االأول 
 �� Doremus"ننام"تقريبًا  دورميو�س 
يج�ّسد تن���ومي املواطنن، الذين يعتقدون 
با�سرخاء باأن مدينتهم املتاألقة على تل ال 
ميكن حتويله���ا اإىل دكتاتورية اأبدًا. فذلك 

ال ميكن اأن يحدث هنا. 
الت���ي  دع���م وين���دروب،  قاع���دة  وتتاأل���ف 
تقذف ب���ه اإىل ال�سلطة العاملي���ة، من فيالق 
م���ن  يقا�س���ون  ظل���وا  الذي���ن  امل�سوت���ن 
تاأث���ريات الك�س���اد الكبري م���ن دون اإغاثة �� 
اأمريكي���ون عاطلون، غا�سب���ون يرون اأن 
النظ���ام قد جتاهله���م. وي�ستغل ويندروب 
غ�سبهم وا�ستياءهم"بربود"ويقوم بوخز 
ح�س���وده باأرقام وحقائق ال مفر منها حتى 

وهي غري �سحيحة، كما يحدث غالبًا.
اإن لوي����س، وه���و يكت���ب يف ف���رة كان ما 
ي���زال فيه���ا اأعداد كب���رية م���ن ال�سيوعين 
الو�س���ط  يف  فعال���ن  واال�سراكي���ن 
ال�سيا�س���ي االأمريك���ي، يدرك ع���دم فاعلية 
ي�س���ار  م���ن  �سخ�سيات���ه  فنج���د  الي�س���ار. 
الو�سط ترف�س ت�سكيل جبهة موحدة �سد 
الكارثة، ب�سجاره���ا املتوا�سل حول نقاط 
ه�س���ة يف االقت�س���اد والتكتي���ك، عاك�س���ًة 
بذلك كث���ريًا بع�س التمزق���ات القائمة بن 

الليربالي���ن والي�ساري���ن يف وقتن���ا هذا. 
وق���د �سم���ح ه���ذا لنظ���ام حك���م ويندري���ب 

بالتخل�س منهم واحدًا بعد االآخر. 
والنا�س يف اأمريكا لوي�س املعر�سة للخطر، 
الذي���ن ا�ستطاعوا اإنقاذ االأم���ة من نف�سها، 
الدكتاتوري���ات  اأن  مف���اده  وه���ٌم  يعيقه���م 
ظاهرة اأوروبية ����� وهٌم مينعهم من القيام 
اأن  اإىل  الفا�سي���ة  م�س���رية  يوق���ف  بعم���ل 
ي�سب���ح االأمر متاأخرًا. وذل���ك الوهم املعتَّم 
�� باأن الفا�سي���ة وال�سمولية غريزيًا اأملانية، 
اأو رو�سية، اأو �سينية، اأو كورية �سمالية، 
اأو خا�س���ة ب�س���كان اأي بلد ع���دا بلدنا �� هو 
خط���اأ مل يرتكب���ه اآباوؤنا املوؤ�س�س���ون. فقد 
�ساغ���وا متعمدي���ن �س���كًل غ���ري فع���ال من 
احلكوم���ة، مليئًا بالتدقيقات والتوازنات، 
الأنه���م كان���وا يفهم���ون اأن اأم���ريكا عر�سة 

لل�سقوط �سحيًة لل�سمولية كاأي بلد اآخر.
لق���د كتب لوي�س ه���ذه الرواية القامتة يف 
ف���رة كان فيها مفك���رون وبريوقراطيون 
من خط���وط خمتلفة يرغب���ون يف التنازل 
عن احلريات"الطائ�سة"للرجال االأقوياء �� 
�ستالن ومو�سوليني وهتلر �� من اأجل حل 
م�س���كلت كب���رية ومت�سية االأم���ور. وكان 
يفه���م �� يف ر�سالة تخاطب وقتنا هذا مثلما 
تخاط���ب وقت���ه ����� اأن الطري���ق اإىل الكارثة 
القومي���ة ين�سئها على مر الزمن، يوما بعد 
ي���وم، اأنا����س ال يفكرون بثم���ن ت�سوياتهم 
للأم���ور باالأكاذي���ب، والتع�سب، واحلقد. 
وهذا هو م���ا يجعل قي���ام الفا�سية ممكنًا، 

حتى يف اأمريكا.
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 أمينة السعيد 

فهد محمد

– 1951( م���ن اأ�سط���ع جن���وم  �سنكل���ري لوي����س )1885 
الوالي���ات املتحدة يف عامل الق�سة: ول���د يف اليوم ال�سابع 
م���ن �سه���ر فرباير/ �سباط ع���ام 1885 مبدين���ة �سوك�سنر 
التابع���ة لوالي���ة مني�سونا، وق���د حظي بجائ���زة نوبل عام 
1935 تقدي���رًا جله���اده ع���ن طري���ق الق�س���ة يف مقاوم���ة 
االأو�س���اع االجتماعي���ة املختلف���ة، ث���م ت���ويف يف احلادية 
وال�ستن من عمره باإحدى امل�سحات االإيطالية، حيث كان 
يعال���ج من مر�س خط���ري اأمل به خلل الف���رة االأخرية من 
حياته.. وعم���ًل بو�سيته اأحرق جثمان���ه ونقل رماده اإىل 
م�سق���ط راأ�سه كي ي�ستقر نهائيًا يف قل���ب االأر�س التي بلغ 
م���ن �سدة تعلقه بها اأن اختارها م�سرحًا للجانب االأكرب من 

موؤلفاته. 
و�سنكلري لوي����س كاتب اأمريكي اأ�سي���ل: ولد وترعرع يف 
بيئة حملية حتمل خ�سائ�س اأهل مناطق القمح املنت�سرين 
عل���ى ط���ول الوالي���ات الو�سط���ى، وعل���ى اأث���ر تخرجه يف 
جامعة بيل، اخت���ار اأن ي�ستغل بال�سحافة، وق�سى اأعوامًا 

يعمل مندوبًا لدى كربيات ال�سحف واملجلت. 
وكان له���ذه الف���رة م���ن كفاح���ه املهن���ي اأثره���ا يف �سق���ل 
مواهب���ه الق�س�سي���ة وتغذية جتارب���ه بعنا�س���ر الواقعية 
امل�ستمدة من �سميم اأحوال البيئة.. ولعله يدين بكثري من 
تفوق���ه يف و�س���ف حياة املجتمع االأمريك���ي خلل فرة ما 
بن احلربن العاملية االأوىل والعاملية الثانية. ملا تلقاه من 
خ���ربة اإن�سانية وفرية اإبان ات�ساالت���ه ال�سحفية املبا�سرة 
بالقطاع���ات االجتماعي���ة املختلف���ة. واحتكاك���ه الدائم عن 
طريق ه���ذه االت�ساالت باالجتاهات الفكرية املميزة لروح 

هذه املرحلة من حياة بلده. 
ولق���د ب���داأ �سنكل���ري لوي����س اإنتاج���ه الق�س�س���ي وهو يف 

التا�سعة والع�سرين من عمره. 
ويف خ���لل ال�سن���وات الع�سري���ن التالية تاأتي ل���ه اأن يقدم 
�سل�سل���ة من الق�س�س اأحدث ظهورها دويًا هائًل يف جميع 
االأو�س���اط االأمريكية واالأوروبي���ة، واأقبل النا�س يف �ستى 
بلد الغ���رب على قراءتها بغاية احلما�س���ة ملا وجدوه فيها 

من اأ�سدق التعبري عن الثورة التي تعتمل يف نفو�سهم.
ومتث���ل اأعمال �سنكل���ري لوي�س نقطة التح���ول العظيم يف 
كتاب���ة الق�س���ة االجتماعية.. فق���د ظل االجت���اه الق�س�سي 
حتى نهاية الق���رن التا�سع ع�سر ين�سب على و�سف البيئة 
ع���ن طريق جتمي���ع اأحداث فردي���ة حتقق للق���ارئ عنا�سر 
الت�سوي���ق، كما تربط م�سائر النا����س بت�سرفاتهم، وتلقى 
م���ن االأ�س���واء عل���ى حت���ركات اأج�ساده���م م���اال تلقيه على 

انفعاالت نفو�سهم. 
ولكن هذا االجتاه مل يلبث اأن اأخذ يف التحول..  فمع بداية 
الق���رن الع�سرين ظه���رت مدر�سة جديدة ترم���ي اإىل تركيز 
الق�س���ة االجتماعي���ة يف اأح���وال طبق���ة معين���ة، وتو�سح 
ال�س���ورة العامة مل�سكلت ه���ذه الطبقة ومتاعبها بوا�سطة 
عدد من ال�سخ�سيات العادية التي تربطها اأحداث �سغرية 
متتالية غري مقيدة باملعاي���ري االأخلقية التقليدية..  وكان 

�سنكلري لوي�س من اأ�ساتذة هذه املدر�سة اجلديدة. 
ولق���د اأح�س التعبري يف ق�س�سه عن االحتياجات اجلديدة 
الت���ي اأيقظها يف نفو����س النا�س تطور الفك���ر بعد احلرب 
العاملي���ة االأوىل. وم���ع اأن���ه مل يك���ن م���ن اأمه���ر الكتاب يف 
ف���ن ال�سياغ���ة، وال اأقدرهم عل���ى ت�سوير اأف���كاره ب�سهولة 
و�سل�س���ة، فاإنه ق���د تفوق على الكثريين م���ن كتاب ع�سره 
يف عم���ق فهمه حلي���اة املواطن العادي. و�س���دة عطفه على 
متاعب���ه واأخطائه، و�سراحته يف اجلهر با�ستنكاره لفكرة 

ا�ستبداد طبقة بطبقة. 
وبف�س���ل اإميان �سنكل���ري لوي�س بهذا االجت���اه االجتماعي 
اجلدي���د، ومداومت���ه عل���ى الدعوة ل���ه، ا�ستط���اع اأن يقف 
بقلمه وفكره يف مكان و�سط بن اليمن املتطرف والي�سار 

املتط���رف، واأن يح���ول الق�سة االجتماعية م���ن جمرد اأداة 
ترفيهي���ة يت�سلى بها املرف���ون، اإىل عمل ثقايف عاملي يجد 

الكادحون فيه اأبلغ التعبري عن اأنف�سهم. 
ولق���د تاألق �سنكلري لوي�س يف و�سف���ه للقرية احلائرة بن 
الري���ف واحل�سر، ويف ت�سوي���ره للمدينة العامرة بالقبح 
واجلم���ال، ويف ق�سوته على النظ���م االجتماعية الظاملة.. 
كما حظ���ي بتاأييد املارك�سين لنظريات���ه االقت�سادية التي 
اأبرزه���ا يف حملت���ه العنيفة عل���ى ا�ستغ���لل الراأ�سمالية، 
الطبق���ة  اإن�س���اف  �س���رورة  اإىل  املتك���ررة  دعوات���ه  ويف 
العاملة، وا�ستنكاره اجل���رئ ل�سيطرة الكني�سة على حياة 

النا�س.. 
ويب���داأ اإنت���اج �سنكل���ري لوي����س بوؤملف���ن ناجح���ن، هم���ا 
 Trial of the Hawk"،"Our Mr.":

"Wrenn
ورغ���م ما توافر يف هات���ن الق�ستن من ب�سائ���ر العبقرية 
والنبوغ، غري اأن لواء ال�سهرة مل يعقد له اإال بظهور"ال�سارع 
الرئي�س���ي". فق���د ج���اءت ه���ذه الق�س���ة م���ع بداي���ة الوعي 
القوم���ي بع���د احل���رب العاملي���ة االأوىل، وت�سمن���ت و�سفًا 
بارع���ًا ل�سيق اأفق البورجوازين م���ن اهل املدن والبلدان 
والق���رى، وكيف كانت �سطحية تفكريه���م وتفاهة ثقافتهم 

و�ساآلة مثلهم، تدفعه���م اإىل احتقار االأو�ساع املحيطة بهم 
مع عجزهم التام عن اإقامة اأو�ساع اأخرى اأف�سل منها.. 

فقرية جوفر بريري التي اختارها �سنكلري لوي�س م�سرحًا 
لق�سة"ال�سارع الرئي�سي"مل تكن يف الواقع �سوى ال�سورة 
احلّي���ة جلمي���ع البل���دان املنت�س���رة يف منطق���ة الوالي���ات 
الو�سطى... فهي القرية احلائ���رة بن الريف واحل�سر... 
التي جردها التطور من خ�سائ�س احلقل دون اأن مينحها 
خ�سائ����س املدينة، ففق���دت عبري الزرع قب���ل اأن ت�ستن�سق 
دخان امل�سنع، وخ�سعت لتقاليد زائفة"يختنق فيها العامل 
االأ�سي���ل وينتع�س املدعي ودّجال ال�سيا�س���ة".. �ساأنها يف 
ذلك �ساأن املدين���ة التي متاثلها يف العيوب والف�سائل، وال 
تختل���ف عنها اإال من حي���ث امل�ساحة وع���دد ال�سكان.. ففي 
االثنتن يتوافر التع�سب والتزهت واال�ستغلل والتحكم، 
وت�س���ود �سيطرة الق���وى على ال�سعي���ف، وينف�سح املجال 

النت�سار ال�سطحية والتفاهة. 
كذلك االأمر يف �سخ�سيات الق�سة : 

ف���كارول كنيك���وت ه���ي ال�س���ورة احلي���ة الأبن���اء جيله���ا 
ال�سعي���ف املهزوز.. فتاة من اأهل الطبقة الو�سطى، جميلة 
ر�سيق���ة جذاب���ة، ولكنها حائ���رة الذهن ال تع���رف ما تريد، 
وق���د تعرف فتعوزه���ا القدرة على حتقيق���ه.. تدخل الكلية 
كي ت�سلح نف�سه���ا باملقومات ال�سرورية يف بناء �سخ�سية 
املراأة احلديثة املتحررة، ولكن مرحلة الدرا�سة مت�سي بها 
قب���ل اأن تتمكن من اإقامة كي���ان مميز لها.. فتظل تنجح يف 
امتحاناته���ا اإمنا بل تفوق.. يحبها جميع زملئها من غري 
اأن يح�س���وا بوجودها.. م���ع كل يوم م�س���رق جديد، يطراأ 

لذهنه���ا م�س���روع رائ���ع جديد، ولك���ن حما�سته���ا ال تلبث اأن 
تفر، فتبداأ يف البحث من جديد. 

وتخرج كارول كنيكوت اإىل احلياة العملية بذات ال�سطحية 
والقلق..  فراها مرة تريد اأن ت�ستغل بالتدري�س لت�سهم يف 
خلق جيل جديد، ثم ال تلبث اأن نراها توؤثر التمري�س خدمة 
للإن�ساني���ة، واأخ���ريًا ي�ستقر به���ا املقام يف اإح���دى املكتبات 

الغنية باملوؤلفات والفقرية اإىل التجارب املفيدة. 
وتقاب���ل كارول طبيبًا من الريف ميث���ل بورجوازية القرية 
بجميع ح�سناتها وم�ساوئها، فتقبل الزواج منه. وكلها رغبة 
يف �سق���ل �سخ�سيته والنهو�س بحي���اة قريته اإىل امل�ستوى 
اللئ���ق باأفكارها اجلديدة.. ولكنها ت�سط���دم بالواقع الذي 
يختل���ف متامًا ع���ن اخلي���ال، فتدفعها وجيع���ة الفجيعة اإىل 
الث���ورة عل���ى االأو�س���اع املحيطة بها، ث���م ينتهي به���ا االأمر 
اإىل اال�ست�س���لم للهزمي���ة بع���د اأن ته���رب اإىل املدينة، فتجد 
اأنه���ا – مثل جوفر بريري – تقوم على الفراغ وال�سطحية، 

وتتم�سك مبظاهر ال تخفى وراءها قيمًا مذكورة. 
ومن خلل �سخ�سي���ة كارول كنيكوت يطالعنا راأي �سنكلري 
لوي����س يف جيل ما بعد احلرب العاملي���ة االأوىل، اأو ال�سباب 
ال���ذي ن�ساأ على مب���ادئ طم�س التطور معظ���م معاملها، فحاد 
ب�سعف���ه عن طريق املث���ل والقوة، و�ساع بعلم���ه القليل يف 

متاهة االأفكار الكبرية.. 
وزوجه���ا الدكت���ور وي���ل كنيك���وت ه���و االآخر �س���ورة حية 
الأبناء قطاعه االجتماعي، ومن خلل و�سف �سنكلري لوي�س 
ل���ه جت���د انه رجل قوي، ولك���ن لي�س بالقدر ال���ذي يرفع به 
ع���ن دنيان���ا املادية... اأمه���ر يف جمع املال من���ه يف ممار�سة 
الطب.. �سدي���ق للجتاهات اجلديدة م���ا دامت ال تتعار�س 
م���ع م�ساحله اخلا�س���ة.. كب���ري القلب يف ح���دود االأو�ساع 
امل�سطل���ح عليه���ا.. اأو ه���و باخت�سار الرجل ال���ذي يريد اأن 
يعي����س يف ه���دوء ويك�سب بق���در ما يري���د، وال ياأ�س من اأن 
يتغا�س���ى يف �سعيه اإىل بلوغ عر�سه عن بع�س تقاليد العلم 

وكرامة املهنة. 
اخل���ط  لن���ا  الرئي�سي"يتك�س���ف  ق�سة"ال�س���ارع  ويف 
االجتماعي ال���ذي اختاره �سنكلري لوي�س حمورًا لكتاباته..  
ق�ست���ه  يف  االإب���داع  ذروة  اإىل  ي�س���ل  اخل���ط  ه���ذا  ولك���ن 
التالية"Babbit"وه���ي الق�س���ة الت���ي ي�سف فيه���ا بغاية 
اجل���راأة قناعة االأمريكي ور�ساه عن فقد �سخ�سيته و�سيعة 
مثل���ه.. وقد اأ�سابت هذه الق�سة م���ن ال�سهرة ما مل ي�سبق له 
مثي���ل، وكان له���ا م���ن االأثر يف حتري���ك ال�سم���ري العاملي ما 
مل يحقق���ه كتاب اآخر خلل ال�سن���وات الع�سر التي �ساحبت 

ظهور"بابيت". 
املج���د  طري���ق  يف  لوي����س  �سنكل���ري  وم�س���ى 
بق�سة"Arrowsmith"وهي درا�سة كاريكاتورية ملهنة 
الط���ب وما اأ�ساب املثل العلمية فيها من تدخور واختلل...  
وتله���ا بق�س���ة"Elmer Gantry"الت���ي �سمنها حملة 
عنيف���ة عل���ى ق���ادة الكني�س���ة الربوت�ستنتي���ة، ونق���دًا م���رًا 
جل�سعه���م وتدخله���م يف �س���وؤون ال�سيا�س���ة عل���ى ح�س���اب 

ر�سالتهم الروحية االأ�سيلة. 
 World so"وكان اآخ���ر م���ا كتب���ه يف �سل�سل���ة موؤلفات���ه
wide" التي ي�سف فيها حياة االأمريكين يف اإيطاليا، ثم 

مل يلبث اأن اأقعده املر�س اإىل حن وفاته.. 
و�سنكل���ري لوي����س كات���ب كاريكاتوري، يه���دف اإىل مهاجمة 
عي���وب البورجوازي���ة و�سرورها املمي���زة، واأ�سلوبه يت�سم 
بالق���وة، ولكن���ه يفتقر اإىل اجلم���ال وال�سل�س���ة، وقد تفوق 
عل���ى غريه من كتاب ع�سره بدقة ملحظته ومتانة ديالوجه 

واإخل�سه يف التعبري عن نظرياته االجتماعية اجلريئة.

مقدمة الرتجمة العربية لرواية ال�سارع الرئي�سي
 ال�سادرة عن دار املدى

 قطع���ت جائزة نوبل ل���لأدب 1930م املحيط للمرة 
االأوىل لتذهب لكاتب من العامل اجلديد - االأمريكي 
)�سنكل���ري لوي�س( – ب���ررت االأكادميي���ة ال�سويدية 
ل�"و�سف���ه  ه���ذا االختي���ار ل�سنكل���ري لوي����س باأن���ه 
الق���وي والت�سوي���ري، وقدرت���ه عل���ى خل���ق ن���وع 
جدي���د م���ن ال�سخ�سي���ات ب���كل طرافة وخف���ة ظل". 
كان ه���ذا الو�س���ف دقيق���ًا ج���دًا ف�سنكل���ري لوي����س، 
خل���ق بحلول ذلك الوقت، وب���كل اقتدار �سخ�سياته 
الت���ي ال تن�سى م���ن )مارتن اآرو�سمي���ث( يف رواية 
)اآرو�سمي���ث(، قدمه���ا املرك���ز القوم���ي للرجمة يف 
2009 برجمة حممود عزت مو�سى، اإىل �سخ�سية 
)اإيلم���ر جانري( يف رواية حتم���ل اال�سم ذاته ومل 
ترج���م للأ�س���ف، ف�سخ�سي���ة )كارول ميلفورد( يف 
رواي���ة )ال�س���ارع الرئي�سي( قدمته���ا مكتبة النه�سة 
امل�سرية يف 1967 برجمة اأمينة ال�سعي، واأخريًا 
�سخ�سية )جورج باب���ت( يف رواية )بابت( قدمتها 
دار التنوي���ر يف 2015 برجم���ة رائع���ة للح���ارث 
النبه���ان، كل ه���ذه ال�سخ�سي���ات التقطه���ا وقدمه���ا 
�سنكل���ري لوي����س ب�سخري���ة الذع���ة مرة م���ن الطبقة 
الو�سط���ى واأخرى م���ن الو�سط العلم���ي وثالثة من 

املتدينن الغوغائين. 
كان �سنكل���ري لوي����س يف كل ه���ذا ي�سري عل���ى تقليد 
اأمريك���ي عري���ق يف اكت�س���اف واإظه���ار �سخ�سيات 
)ج���اي  جي���دًا  نع���رف  فكلن���ا  تن�س���ى،  ال  اإن�ساني���ة 
جات�سب���ي( العا�سق امل�سكن، و)هول���دن كوليفيلد( 
املراه���ق امل�سمئ���ز، و)هم���ربت هم���ربت( العج���وز 
املاج���ن، و)اأتيكو����س فين����س( املحام���ي االأخلقي، 
و)�سانتياغو( ال�سي���اد العجوز، و)ويليام �ستونر( 
االأكادمي���ي اململ، وغريه���م كثري م���ن ال�سخ�سيات 
التي اأبدعها بداأب الروائيون االأمريكان. يف )بابت( 
نتع���رف على جورج بابت، رجل يف اأوا�سط عمره، 

مت���زوج وذو ولد وابنتن، يعمل م�سوقًا عقاريًا يف 
مدينة زينيث يف ع�سرينات القرن املا�سي، ي�ستخدم 
لوي�س �سخ�سي���ة بابت واأفكاره وت�سرفاته لي�سخر 
وبق�س���وة م���ن الطبق���ة الو�سط���ى االأمريكي���ة، لهذا 
جاء ح�سوله عل���ى نوبل �سادم���ًا للأمريكان، الأنهم 
اعتربوه تكري�سًا اأوروبيًا لل�سورة الكاريكاتورية 
عنه���م الت���ي اأظهرته���ا �سخ�سيات �سنكل���ري لوي�س، 
ولك���ن لوي����س ال يبايل ب���كل هذا، حت���ى اأنه يرف�س 
قبل نوبل ب�سنوات جائزة البوليتزر التي قدمت له 

عن روايته )اآرو�سميث(. 
ولك���ن باب���ت لي����س �س���ورة متخيل���ة بالكام���ل، اإنه 
موج���ود بينن���ا، ه���و اأ�سبه م���ا يكون برم���ز للطبقة 
الو�سطى لي�س فق���ط يف الفرة الزمنية التي كتبت 
فيه���ا الرواية واإمن���ا حتى يف زماننا ه���ذا بعد قرن 
تقريب���ًا م���ن كتاب���ة الرواية، له���ذا ميكنن���ا بب�ساطة 
وانطلق���ًا م���ن الرواي���ة �س���ك م�سطل���ح )البابتية( 
االجتماعي���ن  االأ�سخا����س  ه���وؤالء  كل  لو�س���ف 
والذين يت�سرف���ون يف حياتهم العملي���ة واالأ�سرية 
واالجتماعي���ة متكئن على اأن�س���اف حقائق وجبال 
م���ن االفرا�س���ات، فالبابت���ي اإن�س���ان توهم���ي يف 
اأ�سا�سه، �سطح���ي، مهوو�س باخلطاب���ة، لديه فكرة 
مبالغ فيها عن نف�سه وعن قيمته املجتمعية، البابتي 
عا�سق للكلمات الكبرية، ومتحم�س للأفكار اجلديدة 
واإن مل يفهمه���ا، ميكننا تلخي����س البابتي باأنه يظن 
فيتوهم فيعي�س اأوهامه لي�سطدم باحلقائق الحقًا. 
من اأجمل اأح���داث الرواية التي تظه���ر هذه النزعة 
البابتية تب���داأ عندما يذهب ج���ورج بابت يف رحلة 
جبلي���ة لوح���ده، ليقتفي اآث���ار �سديقه املي���ت، يقرر 
باب���ت وهو يف الطري���ق فكرة اأن اجلب���ال للرجال، 
واأنه ه���و رجل خ�سن مثل���ه مثل الدلي���ل، فلذا يقرر 
القي���ام برحل���ة طويلة عل���ى االأقدام مع دليل���ه، اإنها 

رحل���ة رجولي���ة يت���م فيه���ا اخ���راق الغاب���ة م�سيًا، 
يتخي���ل بابت كم الرثثرة الرجولي���ة التي �ستجلبها 
امل�سافة وامل�سي وال�سعور الرجويل، يحاول الدليل 
اإقناع���ه باأخ���ذ الق���ارب يف رحل���ة نهري���ة تخت�س���ر 
الكث���ري م���ن امل�سافة اإىل الكوخ كم���ا يفعل الكثريين 
البابتين -، ولكن بابت يرف�س، فهذا  – م���ن غري 
ين���ايف الرجول���ة املتخيلة قطع���ًا، ويه���دم تخيلته 
التي ر�سمها بعناي���ة، ي�ست�سلم الدليل فينتهي االأمر 
بهما منهك���ن و�سط الغابة، توؤملهم���ا اأقدامهما وبل 
اأحاديث رجولية، هك���ذا يت�سرف البابتي ومي�سي 
حيات���ه، هكذا يك���ّون �سداقاته ومعتقدات���ه واآراءه 

ال�سيا�سية. 
يح���اول لوي����س يف ف�س���ول ممتع���ة ا�ستك�ساف ما 
الذي �سيحدث لو حاول البابتي االنعتاق من حالته 
البابتي���ة، فرنى جورج بابت وقد تاأثر باآراء دكتور 
جامع���ي حول العمال وحقوقهم، فب���داأ حماولة فهم 
م���ا يدور من حوله بداًل من االرتهان الآرائه واأفكاره 
املتوهم���ة، كما ب���داأ يفر م���ن ملل حيات���ه الزوجية، 
وثقل املجتمع ومنا�سباته االجتماعية اململة، ولكن 
املجتمع يتكفل وبق�س���وة يف اإعادته اإىل احلظرية، 
فاملجتم���ع يبني نف�سه دائمًا على اآالف البابتين وال 
م���كان في���ه للخارجن عل���ى البابتية، هك���ذا حر�س 
املجتم���ع عل���ى اأن ي�سعر باب���ت باالغ���راب والنبذ 
وع���دم القيمة، وهذا يذكرن���ا ب�سكل ما باحلالة التي 
الم�سه���ا األب���ري كامو يف روايت���ه )الغري���ب( عندما 
يتم احلكم على مري�س���و لي�س ب�سبب ما فعله واإمنا 
ب�سبب اختلفه وغرابته، ولكن على خلف مري�سو 
يرك املجتمع لباب���ت بابًا مواربًا ليعود من خلله، 
وهو م���ا يفعله م�س���رورًا، هكذا يع���ود بابت ليكون 

بابتيًا اأ�سد واأنكى.
عن احلوار املتمدن

مقدمة "شارع سنكلير لويس"
"الش���ارع الرئيس���ي"قصة عالمية من تأليف س���نكلير 

لويس الكاتب المبدع والناقد االجتماعي الفذ 

رواي��ة "باب��ت" االقتراب 
من غريب ألبير كامو
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حميد عبد القادرإبراهيم أبو عواد

�سنكل����ري  االأمريك����ي  للروائ����ي  اأق����راأ  مل 
�س����وى روايت����ن،  لوي�����س )1951- 1881( 
�سريت")ال�س����ارع  و"ماي����ن  هما"بابي����ت"، 
الرئي�سي(، رغم ما يف حياة لوي�س من اإثارة 
اإذ ينتم����ي اإىل �سن����ف الكّت����اب  وبوهيمي����ة، 
املغامرين الذين اأع�سق اأعمالهم، مثل مواطنه 
جاك لن����دن، فق����د عم����ل يف"بامنا"اأثناء حفر 
القن����اة، واأغوته االأف����كار اال�سراكية، بتاأثري 
من الكات����ب ال�سهري"اأبت����ون �سنكلري")ُعراب 
االأدب اال�سراك����ي يف اأمري����كا( و�ساف����ر اإىل 
انكلرا على منت باخرة للما�سية، وعرف عنه 
اإ�سرافه يف ال�سرب. ويحكى اأنه خلل مرا�سيم 
ت�سلي����م جوائ����ز نوبل ل����لآداب �سن����ة 1930، 
مل يع����رث علي����ه ليت�سّل����م جائزته من ي����د امللك 
ال�سويدي، وبعد بحث م�سن، وجد نائمًا يف 
دورة املي����اه التابع����ة لدار"الكون�سرتو"وهو 
ل����ه  وجلب����ت  ال�سك����ر.  ح����االت  اأ�س����واأ  يف 

رواية"اآمل����ر غونري"كث����ريًا م����ن املتاعب، 
اإذ اته����م بامل�سا�����س بالدي����ن، فداف����ع لوي�س 
ع����ن نف�س����ه، و�س����رخ ب����اأن روايت����ه تف�سح 
ا�ستعمال الدين لتحقي����ق ماآرب �سخ�سية، 
وهو ما اعتربه املخ����رج ال�سهري ريت�سارد 
بروك ظاهرة را�سخ����ة يف اأمريكا، ترافق 
احللم االأمريكي، ملا قام بتحويل الرواية 
اإىل ال�سينم����ا �سن����ة 1960 )متثي����ل برت 
لونك�ست����ري(. وق����د تذك����رت ه����ذا الفيل����م 
مل����ا كان الرئي�����س ج����ورج دبلي����و بو�س، 
ي�ستغ����ل ال�سع����ب االأمريك����ي بوا�سط����ة 
الدي����ن، ويتحدث ع����ن ال����روؤى، لتمرير 
�سيا�سات����ه، واإقن����اع النا�����س بجدواها، 
فبينه وبن"اآملر غون����ري"، �سخ�سية 
اأي  يوج����د  ال  الروائي����ة،  لوي�����س 

اختلف. 
وم����ا يعجبني يف عامل �سنكلري لوي�س 
االأدب����ي، كما تب����ّن يل الحقًا من خلل 
ق����راءة كت����ب ح����ول االأدب االأمريكي، 
تل����ك الق����درة العجيب����ة عل����ى التوغل 
يف عمق املجتمع االأمريكي. فبتاأثري 
الطبيعي"ال����ذي  تيار"املذه����ب  م����ن 
فرن�س����ا،  يف  زوال  اميي����ل  اأ�ّس�س����ه 
م����ن  يجع����ل  اأن  لوي�����س  ا�ستط����اع 
الكتاب����ة الروائية الواقعية، مرادفة 

للتحلي����ل االجتماع����ي حلظ����ة التحول 
كي����ف  اأع����رف  ال  الوا�س����ع.  اال�سته����لك  اإىل 
حط����ت رواية"بابيت"رحاله����ا يف مكتبت����ي. 
ومل اأعد اأذكر اأي����ن ا�سريتها، الأكت�سف الحقًا 
اأنه����ا م����ن اأهم واأ�سه����ر الرواي����ات االأمريكية. 
اأما رواية"ال�سارع الرئي�سي"التي ا�ستعرتها 
انتق����ال  فر�س����م  اجلامعي����ة،  املكتب����ة  م����ن 
املجتم����ع االأمريك����ي م����ن املرحل����ة الرعوي����ة 
اإىل التم����دن. وتروي حكاي����ة منطقة و�سارع 
ميك����ن اأن يتواجدا يف اأي بل����د كان، يحتوي 
عل����ى كل مظاه����ر التح�س����ر الع�س����ري، م����ن 
حملت رخي�س����ة، واأبنية قبيحة، ومواطنن 
وتلتق����ي  والتقالي����د.  باالأع����راف  حمكوم����ن 
مع"بابيت"عن����د طم����وح �سنكل����ري لوي�س يف 
اإب����راز كيفي����ة ح����دوث التغي����ري يف املجتم����ع 

االأمريكي.
وظل����ت رواية"بابيت"را�سخ����ة يف ذاكرتي، 
رغم مرور اأكرث من ع�سرين �سنة عن قراءتها. 
للمو�س����وع  نظ����رًا  مث����ري،  ب�س����كل  تر�سخ����ت 
الناق����د  كت����اب  م����دين  تناولت����ه. وق����د  ال����ذي 
االأمريكي"هينيغ كوه����ن ")كتاب اأمريكيون 

ن  ف����و معر
م����ن  يكف����ي  مب����ا  ومغم����ورون( 

املفاتيح للتوغ����ل يف عامل"بابي����ت"، واإدراك 
معنى"البابيتية"ال����ذي تركت����ه الرواي����ة بعد 
�سدوره����ا ع����ام 1920، وه����ي مث����ل رواي����ة 
م����دام بوفاري لفلوب����ري، اإذ تركت اأث����رًا بالغًا 
يف املجتم����ع االأمريك����ي، وحتولت اإىل وثيقة 
اجتماعية توؤرخ ملرحلة ح�سا�سة يف تاريخه، 
وهي مرحلة الع�سرينيات التي مهدت للأزمة 
االقت�سادي����ة لثلثينات القرن الع�سرين. وقد 
عاد اإليها علماء االجتم����اع، يف املدة االأخرية 
بحث����ًا ع����ن مفاتيح �سرورية لفه����م التحوالت 
الت����ي جرت خ����لل تلك املرحل����ة، ملقارنتها مع 
االأزم����ة املالي����ة الت����ي ع�سفت باأمري����كا خلل 
ع����ادوا  مثلم����ا  متام����ا  االأخ����رية،  ال�سن����وات 
وبخا�س����ة  فيتجريال����د،  �سك����وت  الأعم����ال 
رواية"غات�سب����ي العظي����م"، لتحلي����ل علق����ة 
املال والفئ����ات ال�ساعدة اجتماعي����ًا بالرثاء. 
ت�س����ور  جنده����ا  ورواية"بابيت"بال����ذات 
ال�سع����ود ال�سري����ع واملث����ري ل�سخ�����س يدع����ى 
جورج. ف بابيت، وانتقاله املفاجئ من الفقر 

اإىل الغنى.
التح����ول  ذل����ك  الرواي����ة  وت�س����ف 
ال�سلوكي����ات  التم����دن وخمتل����ف  اإىل 
ال�سيئ����ة الت����ي ب����رزت من خ����لل هذه 
املدعو"بابي����ت"،  اأو  ال�سخ�سي����ة، 
ي�سبه"البقار"اجلزائ����ري  وال����ذي 
ال�ساع����د ب����دوره م����ن الف����راغ ليك����ّون 
ث����روات، ويوؤ�س�س ل�سلوكي����ات مقرفة 
وخميف����ة ق�س����ت عل����ى احل�����ّس الفن����ي، 
وتتقا�س����م  التح�س����ر.  مظاه����ر  وعل����ى 
رواية"بابيت"مع"غات�سب����ي العظي����م"، 
كث����ريًا م����ن االأف����كار الت����ي كان����ت �سائدة 
اآن����ذاك، منها بدايات تاأث����ري االإ�سهار على 
حي����اة املواط����ن االأمريك����ي، وانت�س����ار اأفكار 
التفوق واال�ستع����داد لغزو العامل لن�سر اأفكار 
الليربالية واقت�ساد ال�سوق عرب العامل. ويبقى 
اأن ما يث����ري االإعجاب يف رواية"بابيت"، هو 
ق����درة لوي�س على ر�س����م مع����امل ال�سراع بن 
قيم رعوي����ة قدمية، واأخرى ح�سرية جديدة، 
جتعل من مدينة"زينيث"املتخيلة التي تدور 
فيه����ا اأح����داث الرواي����ة، مكان����ًا ال ينتج �سوى 

الفراغ.
منه����ا  كث����رية،  علمتني"بابيت"اأ�سي����اء  لق����د 
اخلارج����ي،  الع����امل  و�س����ف  يف  التحك����م 
املو�سوع����ي،  املع����ادل  عل����ى  واال�ستغ����ال 
وت�سوير االأمكنة، وهي مثل رواية"مانهاتن 
ترن�سفري"لروائ����ي اأمريك����ي اأخ����ر ه����و جون 
دو�س با�سو�س، جتعل من الكتابة مرادفًا لعلم 
االجتم����اع، ولي�س جمرد تاأوه����ات و�ساعرية 
غارق����ة يف الت����اأمل. كم����ا علمتني"بابي����ت"اأن 
االأدب بدون عل����م االإجتماع، لي�س �سوى قرع 

طبول يف الفراغ.

     ُيعت���رَب الكات���ب �سنكل���ري لوي����س )1885- 
1951( اأول اأمريك���ي يف���وز بجائ���زة نوب���ل 
���ق �ُسه���رًة عاملي���ة  ل���لآداب )1930(. وق���د حقَّ
ب�سب���ب روايات���ه الت���ي هاج���م فيه���ا اأ�س���كال 
وك�س���ف  االأمريك���ي،  املجتم���ع  يف  ال�سع���ف 

عوامل الرياء والنفاق.
ن احلادية       ُولد يف والية ميني�سوتا. ويف �سِ
والع�سري���ن عا�َس ف���رًة ق�س���ريًة يف هيليكن 
ه���ول، وه���و مرك���ز جمموع���ة ا�سراكية يف 
ج  والي���ة نيوجري�سي. ويف ع���ام 1908 تخرَّ
من جامع���ة ييل، ُثمَّ عم���ل �سحافيًا. ويف عام 
1914 ن�س���ر اأُوىَل رواياته"�ساحبن���ا ال�سي���د 
رن"، والت���ي مُتثِّل �َسردًا �ساخرًا ب�سكل لطيف 
ع���ن موظف م���ن نيوي���ورك يذه���ب يف رحلة 
اإىل اأوروب���ا، ويق���وم مبغام���رات رومان�سية 

�ساذجة.
     انتق���َل لوي����س اإىل العا�سم���ة وا�سنط���ن، 
�س َنْف�َسه للكتابة. وقد كتب اأربع روايات،  وكرَّ
لكنَّه مَل ُيحقِّق جناحًا كبريًا. ويف عام 1916، 
لروايت���ه اجلديدة"ال�س���ارع  التَّح�س���ري  ب���داأ 
ث ع���ن احلياة الواقعية  الرئي�سي"التي َتتحدَّ
يف بل���دة �سغ���رية. وق���د اأكمله���ا يف منت�سف 
عام 1920، ون�سره���ا يف نف�س العام، والقت 
جناح���ًا كب���ريًا، واأث���ارت تعاطف���ًا هائ���ًل َم���َع 

اأفكارها، وحقَّقت له �ُسهرًة �سريعة.
     اأحدث���ت الروايُة �سج���ًة هائلة يف املجتمع 
االأمريك���ي، وكان �سدوره���ا َحَدث���ًا مثريًا يف 
التاريخ الثقايف االأمريكي. وكانت التوقعات 
االأكرث تفاوؤاًل اأن َتبيع الرواية 25 األف ن�سخة 
يف االأ�سه���ر ال�ست���ة االأُوىَل، لكنها باعت 180 
���ع �سنوات،  األ���ف ن�سخ���ة. ويف غ�س���ون ِب�سْ

رت املبيع���ات مبلي���ويَن ُن�سخ���ة. و�س���ار  ُق���دِّ
الكاتب من االأغنياء.

ه���ت الرواي���ُة نق���دًا قويًا لب���لدة الذهن       َوجَّ
ونق�س الثقافة يف بلدة اأمريكية �سغرية، كما 
ه���ا �َسِخ���َرت من �سيق التفك���ري والر�سا عن  اأنَّ
انها. وقد ُكتبت الرواية بعناية  الذات لدى �ُسكَّ
�س���ت الأدق التفا�سيل، واأظهرت  فائق���ة، وَتعرَّ
معاناة بطل���ة الرواية وجهودها ال�سائعة من 

اأجل حت�س���ن مدينتها، واإيقاظه���ا ِمن �ُسباتها 
���ز عل���ى مب���داأ غي���اب  العمي���ق. والكات���ُب ُيركِّ
االأم���ل يف التغي���ري، وا�ستحالة حتقيق نه�سة 

اأخلقية يف جمتمع مادي ا�ستهلكي.
االأدبية،  �سل�سلة جناحاته  لوي�س       وا�سَل 
رواية"اأرو�سميث"،   1925 عام  يف  فاأ�سدَر 
مثايل  ���س��اب  طبيب  اأم���ل  خيبة  ت�سف  ال��ت��ي 
يف �سراعه مع الف�ساد واحل�سد وحب الذات 

واالأذى. فازت الرواية بجائزة بوليتزر للعام 
اأنَّه كان  1926. وقد رف�سها لوي�س العتقاده 
من الواجب اأن َيح�سل على اجلائزة قبل ذلك. 
رواي����ت����ه  ويف 
َجْنري"  "اإملر 
ي�سخر   )1927(
لوي�س من النفاق 
الديني والتزمت 
يف ب���لد ال��غ��رب 
االأو������������س�����������ط. 
وك��ان��ت رواي��ت��ه 
دور���������س��������ورث 
اآخ���ر   )1929(
اأع��م��ال��ه اجل��ي��دة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
ال����ف����ن����ي. وه���ي 
ت�����ت�����ح�����دث ع���ن 
ال���ت���ن���اق�������س���ات 
ب�������ن احل�����ي�����اة 
االأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
واحل������������ي������������اة 
رجل  زواج  م�ساعب  وت�سف  االأوروب���ي���ة، 
اأع����م����ال اأم���ري���ك���ي م�����س��ه��ور خ����لل ج��ول��ت��ه 

االأوروبية.
     ويف عام 1928م تزوج لوي�س من دوروثي 
طوم�س���ون )1894 – 1961م( وهي مرا�سلة 
عم���ود �سحف���ي.  �سه���رية، وكاتب���ة  اأجنبي���ة 

وانتهى زواجهما بالطلق عام 1942.
     ح�س���ل عل���ى جائ���زة نوبل ل���لآداب يف عام 
ال�سخ�سي���ات،  ر�س���م  عل���ى  لقدرت���ه   1930
وو�سف االأح���داث بدقة وُعمق، م���ع الطرافة 

لغوي���ة  اأ�سالي���ب  ا�ستخ���دام  َم���َع  والُفكاه���ة، 
جديدة. كما ميتاز الكات���ب بنقده للراأ�سمالية 
االأمريكي���ة املادي���ة يف الف���رة املمت���دة ب���ن 
احلربن العامليتن. وقد َتَّ تكرميه بعد فوزه 
باجلائزة، وذلك بو�سع ا�سمه على طابع بريد 

تذكاري �سمن �سل�سلة االأمريكين العظماء.
     وامل�سح���ك املبك���ي اأنَّ الكاتب مل ُيْعرَثْ َعَليه 
خلل مرا�سيم جائزة نوب���ل، ليت�سلَّم جائزته 
من ي���د ملك ال�سوي���د، وُوجد نائم���ًا يف َدورة 
املي���اه التابعة ل���دار )الكون�سرت���و(، وهو يف 
ك���ر، وق���د اأُغِل���ق َعَليه باب  اأ�س���واأ ح���االت ال�سُّ

املرحا�س!.
     بع���د َف���وزه بجائ���زة نوب���ل. كت���ب لوي����س 
اأكرث من ع�سر روايات، لك���نَّ م�ستواها الفني 
ر الواقَع ب�سورة  �سعيف. فهي روايات ُت�سوِّ
�سحل���ة و�ساذج���ة. يعت���ربه النق���اُد يف وقتنا 
ان���ًا دقيق امللحظة، ميتاز باأ�سلوب  احلايل فنَّ
���ه لي����س ُمبِدع���ًا حقيقي���ًا  و�سف���ي ب���ارع، لكنَّ

الفتقاره اإىل االأ�سلوب االأدبي الرفيع.
     اإنَّ امل�سكل���ة الرئي�س���ة يف حي���اة لوي�س هي 
اإدمانه الكحول. وقد ن�سحه االأطباء بالتوقف 
���رب اإذا كان ُيري���د اأن َيعي�س. لكنَّه مل  ع���ن ال�سُّ
َ يف ُروما من اإدمان الكحول  يتوق���ف.  وُتُويفِّ
يف ع���ام 1951. وَتَّ حرق ُجثته، وُدفن ُرفاته 

يف م�سقط راأ�سه.
     ِم���ن اأب���رز روايات���ه: �ساحبن���ا ال�سي���د رن 
ال�س���ارع   )1919( جم���اين  اله���واء   )1914(
الرئي�سي )1920( بابيت )1922( اآرو�سميث 
)1925( اإمل���ر َجْن���ري )1927( دور�س���ورث 

.)1929(
جريدة الد�ستور االردنية

دروس سنكلير لويس  سنكلير لويس وإدمان الكحول

يقب���ل االأمريكي���ون على �سراء رواي���ة قدمية ارتفعت 
مبيعاته���ا ب�س���ورة مفاجئ���ة يف عدد م���ن متاجر بيع 
 It"الكت���ب، والرواي���ة هي"ال ميك���ن اأن يح���دث هنا
الكاتب  ن�سرها  التي   Can’t Happen Here
�سنكل���ري لوي�س قبل نحو 80 عام���ًا، و�سبب ال�سعبية 
اجلدي���دة للرواي���ة ه���و اأن بع����س منتق���دي الرئي�س 
املنتخ���ب دونالد ترامب يقول���ون اإن ظروف انتخاب 
القطب العقاري رئي�س���ًا للواليات املتحدة ت�سبه على 
نح���و الفت الظ���روف التي ت�سوره���ا رواية �سنكلري 
حن ن�سرها عام 1935. وكان لوي�س وقتذاك الكاتب 
االأمريكي الوحيد احلائز على جائزة نوبل للآداب.  

وكتب لوي�س روايت���ه حن �سعد �سعبويان خمتلفان 
اىل ال�سلط���ة هما هوي لونغ ع�س���و جمل�س ال�سيوخ 
ع���ن والي���ة لوزيان���ا يف الواليات املتح���دة، وادولف 
هتل���ر يف اأملاني���ا النازي���ة. وتتخي���ل الرواي���ة �سب���ه 
ال�ساخ���رة ع�س���وًا دميقراطي���ًا يف جمل����س ال�سي���وخ 
ه���و بريزيليو�س"باز"ويندري���ب ال���ذي يتوجه اىل 
االأمريكين املحافظن ل�سمان الفوز بر�سيح احلزب 

�س���د فرانكلن ديلن���و روزفلت، ثم يف���وز ويندريب 
يف االنتخاب���ات الرئا�سي���ة ع���ام 1936 بهجومه على 
املهاجري���ن والفقراء واالإعلم اللي���ربايل، واأُخرجت 

ن�سخة م�سرحية من الرواية يف عام 1936. 
ون�سرت جمل���ة تامي مراجعة للكت���اب يف عام 1936 
قالت فيها اإن من املرّجح اأن يقتنع قّراء الرواية الذين 
ي�سع���رون اأن اأي �سيء ميك���ن اأن يحدث يف الواليات 
املتح���دة باأن���ه ال ميك���ن اأن يح���دث بالطريق���ة الت���ي 

ي�سورها �سنكلري لوي�س يف روايته. 
وخّل�س���ت املجل���ة حبكة الرواي���ة ابتداًء م���ن اهتمام 
جي�س���وب  دورما����س  حملي���ة  �سحيف���ة  يف  املح���رر 
ب�سعود ع�س���و جمل�س ال�سيوخ بريليو�س ويندريب 
املع���روف بلقب"ب���از"، وهو �سيا�س���ي ماكر حكم يف 
واليت���ه بل منازع، �سق طرقًا وبادر اىل تو�سيع قوى 
االأمن يف الوالي���ة اىل اأن اأ�سبح���ت جي�سه اخلا�س.  
وح���ن نال دع���م ال�سيا�سي بي�سوب بران���غ الذي كان 
امللي���ن ي�سمع���ون خطابات���ه االإذاعي���ة، �ساعده ذلك 
يف الفوز بر�سيح احل���زب الدميقراطي للرئا�سة يف 

ع���ام 1936.  وهنا اأدرك املح���رر دورما�س جي�سوب 
اأن تاريخ���ًا من النوع اخلبيث �سُي�سنع عما قريب يف 

الواليات املتحدة.  
ورّد فرانكل���ي روزفل���ت بتعبئة احل���زب اجلمهوري. 
ور�س���ح اجلمهوري���ون اون�س���ت وول���ت تراوبريدج 
ال���ذي كان متفوه���ًا لك���ن مل يق���دم للناخب���ن وع���ودًا 
مغرية يف حن اأن"باز"ويندريب كان يهذر كاملجنون 
ي�ساع���ده يف ه���ذره اخلب���ري يف الدعاي���ة والرويج 
يل �سارا�س���ون.  وات�سع���ت �سعبية ويندري���ب باإلقاء 
خطابات���ه يف اأماكن مثل مناج���م ا�ستخراج النحا�س 
واأ�ساطي���ل ال�سيد وامللعب الريا�سية.  وكان اتباعه 
ين�سدون اأغني���ة احلملة االنتخابية التي يدعون فيها 
اىل مطاردة"احلمر"و�سربه���م وتوجي���ه االتهام���ات 
اىل ناخب���ي املر�س���ح االآخ���ر.  وكان برناجم���ه القائم 
عل���ى تقا�سم الرثوة طنان���ًا بقدر ما كان عدمي املعنى.  
ع���ي اأنه رجل �سعبي ب�سي���ط من عامة النا�س.   كان يدَّ

وكان يحكي نكاتًا �سمجة.  ثم انُتخب.
عن ايالف

رواية قديمة ارتفعت مبيعاتها بصورة مفاجئة

سنكلير لويس توقع مجيء رئيس مثل ترامب قبل 80 عامًا
عبد اإلله مجيد



وبعد هذه الكلمة الق�س���رية انتهت املحا�سرة، 
وما يعني���ه لوي�س ه���و اأن كتاب���ة الرواية مثل 
تعل���م ال�سباح���ة، فلو ق���راأ املرء مائ���ة كتاب عن 
كيفية تعلم ال�سباحة ف�سيغرق من اأول حماولة 
للع���وم، ولذل���ك فل ب���د م���ن املمار�س���ة، وهكذا 
ال�س���اأن يف الرواي���ة، فالرواي���ة تكت���ب نف�سه���ا 
وما على املرء �س���وى اأن ي�ستعر�س حياته وما 

ج���رى فيه���ا من اأح���داث اأو حي���اة االآخرين من 
حول���ه اأو الواقع ال���ذي يعي�س فيه اأو �سخ�سية 
م���ن ال�سخ�سي���ات الت���ي تّعرف عليه���ا ويختار 
مو�سوع ق�ست���ه ثم يكتبها وح���ن ينتهي منها 
�سيج���د اأن ما كتبة )كتجرب���ة اأوىل( ال ي�ستحق 
اأن ين�س���ر، وحينئ���ذ علي���ه اأن يكت���ب م�س���ودة 
اأخ���رى، و�سيج���د اأن امل�س���ودة الثاني���ة اأح�سن 

م���ن االأوىل الأنه �سيكت�سف الكث���ري من احل�سو 
والتفيي���لت التافهة يف امل�سودة االأوىل، ولكن 
امل�س���ودة الثانية قد ال تك���ون اأح�سن كثريًا من 
�سابقته���ا، فعليه اأن يكرر املحاولة و�سيجد بعد 
الكثري من املعاناة اأنه و�سل اإىل كتابة الرواية 
الت���ي ير�سى عنها، وطبعًا م���ن امل�ستح�سن هنا 
اأن يق���راأ كاتبنا العديد م���ن الروايات العظيمة 
ال ليقلده���ا ولكن ليكت�س���ف ال�سراتيجية التي 
ي�ستخدمه���ا كل كات���ب االأمر ال���ذي ي�ساعده يف 
تبني ال�سراتيجي���ة اخلا�سة به، هذا ويتوهم 
الكث���ري من الكت���اب اأن الرواية يج���ب اأن ت�سم 
اأك���رب عدد من االأحداث املث���رية وامل�سوقة، وقد 
جن���د رواية عظيم���ة ت�سم مثل ه���ذه االأحداث، 
ولكن هناك الكثري من الروايات التي ال حتتوي 
على اأي حدث ذي بال كروايات جن او�سنت عن 
احلي���اة العائلي���ة يف الري���ف االنكليزي، حيث 
جن���د اأّن اأهم حدث يومي يحتف���ل به هو �سرب 
ال�س���اي بعد الظه���ر مع قطعة م���ن الكيك وحن 
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جن���د اأن اأه���م ح���دث فيها ه���و ه���روب االأخت 
ال�سغ���رى ليدي���ا م���ع ال�ساب���ط وكه���ام ال���ذي 
يتزوجه���ا عندما يتدخل النبيل الرثي دار�سي 
الذي يحب االأخ���ت الثانية اليزابيث، وما عدا 
ذل���ك مت�س���ى احلي���اة رخ���اء يف ه���ذه العائلة 
ويعي�س اجلميع يف"التبات والنبات"، ورغم 
خلو هذه الرواية م���ن االأحداث، فاأنا اعتربها 
م���ن اأعظ���م الروايات الت���ي قراأته���ا، وجند اأن 
االأعم���ال الفني���ة العظيمة ال تختل���ف عن ذلك، 
فاأعظم اأعم���ال الفنان اخلالد فان جوخ ت�سور 
اأ�سي���اًء تافه���ة كح���ذاء ف���لح اأو كاللوحة التى 
تر�س���م غرفة نوم���ه والتي ال حتت���وي اإال على 
�سرير ق���دمي وبجانبه مقعد، وم���ع ذلك تعترب 
م���ن اأعظ���م اللوح���ات يف التاري���خ، فالع���ربة 
لي�س���ت يف املحت���وى ولك���ن يف التكنيك الذي 
اليكت�س���ب اإاّل بع���د مئ���ات املح���اوالت، واالآن 
ج���رب اأن تكت���ب رواي���ة وم���ا عليك �س���وى اأن 
تكت���ب ومتح���و وتفعل ذلك غري م���رة و�ستجد 

اأنك قد اأ�سبحت روائيًا.

سنكلير لويس 
وكيف تكتب رواية؟

قال الراوي إن جامعة هارفارد 

دعت الكاتب األمرييك سنكلري 

لويس الفائز بجائزة نوبل لآلداب 

ليلقي عىل طالبها محارضة 

عنوانها: كيف تكتب رواية؟ ويف 

املوعد املحدد جاء لويس إىل 

القاعة التي سيلقي فيها محارضته 

وكانت غاصة بالطالب، فالكل 

يتطلع إىل أن يتسنم قمة املجد 

التي وصل إليها لويس وينضم إىل 

مجّمع الخالدين، ووقف لويس 

عىل املنّصة وتلفت ميينًا وشاماًل 

وصمت مليًا، وبدون مقدمات 

وّجه إىل الحضور هذا السؤال: 

من منكم يريد أن يكتب رواية؟ 

فارتفعت جميع األيدي بدون 

استثناء، ومرة أخرى صمت لويس 

مليًا ثم قال:"وما الذي جئتم 

تفعلونه هنا؟ اذهبوا إىل بيوتكم 

واكتبوا"

عابد خزندار


