
اصسرأي!؟صيماجمرعنب!بر

.-لمج!!وول!11ضان!
رت!صابمداكوص

ما!منبركةفيجالسايظلالوصاصاطلاقبعدانهثمجالساالمريضعنالمعبرينيبنرحيبامكاناالقرن1هذعشريناتمنذهمنجواييحتل

ركبتيه.علىمنكفىءووجههالمطر.لمميرهامعانات،1اناءبهايحيظالذيوالشعرورفعتهاالانسانيةالروح

فيهبماذا.نهلحديقصدهلافانهبالموتيعنىحينهمنجوايانعلىيتحرئالاعلىهمنجوايحرصنرىاذالامراولغريباهذايبدووقد

فيهمنجوايانهماكيتسمولكن.الرخيصالادبيفعلكمامثيررعبمناخرىجهةمنانهالا.المراحةكاملحديثاوالشعرو(لرفعةالروحعن

لدىواللانئصيء،الاكبراللاشيءهواولافالموت:بطابعينالموتموضوعفي(لحببثالاطنابعنعزوفهمنبسببفمنجوايانالقوليصدوقد

!فينجخ!وهويشغله!ئيسيموضوعقليلبعدساتحدثكماهمنجواييتعلقجلهوالامر.بينةاشارةاليهايشيراناستطاعالمعانيتلكعن

افرا!ر!ةالجماب!هوبالموتهمنجواياهتماماسباب.وثافيالشيميةاننزويقوالئفا!ةمننحأقيبحررانعلىقهرانفسهقهرقدفهوباسلوبه

منتهاها.الموتيكونالتيا!صمالا!ا!جربةاررصلالموجشالحادالاسلبوتملهذاالالوانوتعديد

ما!ظفضلجدامرعبوشيءشي،الحقيقةفيهوالذياللاشيءاما.فيهيظهرانلاوجهدمشنقةخلالمباشرا

وهي"الا!اءةحسننظيفمهـان"اسمهااقصوصة(لضوءعليه!قىفي"لثاهااقاصيصمجموعةالجيدةهمنجواياعمالاوائلكانت

نجتربوحدهويظلالاضاءةحسننطيفمقهى(لىيأتيكانرجلاتمفا!ماامنحنا"تقولافيالصلاةالىبسخريةذلكفيمشيرا"ايامنا

جداممبىءحواريدوروفيها.يريملاوهوجميعاالزبائنيدهبخىعنففيهابلسلامالاقاصيصهذهفيوليس."ايامنافيسلاماالرب

ا!!لكلنمتماخرةسطعةالىالبقاءثمقزوجشاباحدهمانادلينبينخىىيىاررهـيقفيطرلوباورمادموضوعةبقدرةيصورهشديد

ص(!ةوعرفالسنبهتقدمتناللوثانيهمازوجتهالىالن!ابويرب.4اذا!رو(لموتوار!صةالعنفقمداشهيعتقدونالبعضجعل

عنءتحدثاالشابالنادليقول.الاضاءةحسننظيفمهـانالىالانسان

المشوحد:الزبونتتصل؟نهاالا،منفردةتجاريبعنتتحدثالاقاصيمرهذهوغالبية

منذاداسرنيقولا(لصبيعاناها.نجاريب،ككلرويتهالدىبينهافيما

؟لماذا-الشمخفسمأله."ينتحرانارادالماضيالاسموعفى"-
.......الاقاصيصهدهمنكلوتبدا.عدواعالماودحولهرجولتهحتىحداثته

:الشا!فيقول

نفسهابالاقاصيعريتصليكادلاموتااوعنفاتصورجداقصيرةبمقرمة

لائساكان-
فيها.التيالقسوةاوللعنفالتشابهاوالمغايرةحيثمنالا

شيء4ايمن-نيقولااحابتروي"ارهنديا!يم"تدعىالتيالاولىوالقصة

ثبمءلاهن-امر(ةليرىالحمرلملهنودمخيمالىابوءيهعىحيثالطبيبلابيهآداصى

لثيءلاانهتعرفويهف-الطبيبيضطروهناك.ولارتهاوتعسرتيومانالمخاضفيعليهامصى

.المالمنكبيرالدررلانذلك-الطبيبيضطرالطبيةالادواتوجودولعدم.القيحريةبالعمليةللقيام

التياللاشيءمرراالسنفيالمتقدمالنادليقولهاالتيواللاشيء.كلشديداكانالمهافانالمخدروجوداعتيارية.ولعدمسكيناستعمالى(لى

ر1دغيرالشابيقولهافحين.متشابهينشيئينليستااثابيقولهاالطبيبويخبسذالوليدئخرجوحين.الصبيمنمرأىعلىهذا

ثبمءنظرهفيالألاناذلإشيئيتهبكاملاللاشيءقاصداالمرعببمعناهاسانافيالزوجالىويشدير!هـاشمنيسطادالمذيبالخيطالبطن

ظئما،اللالثيءيطلاقيمكناوللوبردمعافنجنورانيشطيعولابموسىرقبتهقطعقدالزوجانيجدغليونايدخنلعملية1؟بانمستلقيا

الانتحاريعلومرع!شيء،لاشيءاسمهشيءانهايعنيا!رهـلنادلفان
عن.همنجواييعبرالقصةهدءفي.زوجتهآلامتحمليستطعلمحيت

منذلكوغيرالنقودقلةمنالاخرىالانتحاراسبابجميعاجلهمن
العالم.تركالىفقدانهايدكلوالتيالاسباب،ضينرمزينواروتالولادةمنويجعلالالحقائقعلى؟لصبيتعرف

بعدومراتمر(تهمنجواييتئاقلهالذيالموضوعهواخصبشكلوالموت

وحدهالشيخويظلالشابالنادليذ!بحينهنااللاشيءويتركز.تلكقصته

دللثنع!هضاءعنحسننظيفمنومهلليلمكاناولمظلدنجرفيةتلكفةلسإحبدعةالمذفيفيللاشىلمالهىلأستة(عداميصفجداقصيرمنظريتقدمها"المشاحن"وأقصوصة

اليومية:الصلاةبتحويرالشيخوياخذ.الصراعمنوالفكاكالطمأنينةامروقد.بالتيفوئيدمريضامنهمواحد.كانوقروزارةاعضاءمن

كماالارضفيملكوتكويعلواسمكيقدس،السماءفيالذياباناياوالسادسواقفينمنهمخمسة،السمتةمحلىالرصاصباطللا!الجنودا!زم
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واقوىنفسااسلمامرءايظلالمرأةمعالعلاقةمضمارفيتىولكهفيصلي...الخخطايانالناواغفراليومكفافناخبزنااعطناالمسماءفي

بطولةاكثرفهو،السليمينالرجالمنبهيحيطونكانواالذينجميعمنوهوالمصلاةتلكفيالالمفاطجميعمحلتحلشيءلاكلمةجاعلاالنادلى

ويضجرهاالقصةفيالمرأةتحتقرهالمذياليهوديالملاكمكوهنروبرتمنوالئادل،شيءلابالاسبانيةتعنىوهي،4،*ناداكلمةبستعمل

الرجلعنعينيهافييبعدهاهوجتصرفانجنعرفوحينالدائموحزنهالمه.ذلكعنيفصحلاهمنجواياناذاسبازياومكسيكييظهرماعلى

ولمالثرانمصارعاخيرااحبته(لمذيوالرجلبارنزجيكهوالذيالحقيقيشيءلاالحلاشي،،فيالمدي.؟لانسيئا"لسان4علىالصلاةتجرىوهكذا

ولميتلوثلمرجلهووالساذج(لطبيعيالجانبيمثلالذيذلكروميرو)كفعل"شيثناولااليومشيئنالااللاشيءاعطنا،ملكوتكشيءولا،اسمك

.النقاوةخالصتهذيبامهذبحارذلكرغمانهالايتعقد..الخنحوناشيئونلاالذين(ايضاكفعل)نشيءلانحنكما

روبرتهوالمهشمةالمواضعفياقوباءيصبحونالذينمنآخرومثلفشانالجي!ةلمج!تدور(لذيالحقيقيالمحورهواللاشيءكانفاذا

يفكرالايحاولىهواذ"الاجراستقرعلمن"الطوبلةالقصةبطلجوردانولا.و!طوذتحدفهمعنىوهو،لهامعنىتعطيانوالمجالدةالصلابة

عمالمقة،العمالقةقاتلةانهاعلىالخمرويشرب(لماضيمنيمضهنجبما.و*ل!4والالتزامالاشمانبمللفعلالخلقيالنظامبادراكالاالمجالدةتكون

ذلكيسعتطيعوهومنهالفكاكيحاولعميقجرحماضيهفيوهن!ك،ايلاما!خالاسماكوصيدالثبراقومعارعةالم!لاكمةمنبهالخاصقانونهفعل

للناسنفسهويهباجلهامنيحاربكانالتيللقضيةنفسهيهببانرمطي!ا!خااهتماما*هأأ3!بالفعلهمنجواياهتماملنايفسروهذا

الجمهوريبن.الاسعان:بهموآمناحمهمالذين

الطملولكن؟تملمنخالعنده؟لفعلبانالسطحيةالنظرةلدىانطباعا
الشيخايضاالمهننممةالمواضعفياقوياءيصبحورالذينالناس.و

."والبحرالشيخ"الطويلةالاقصوصةفىالبحرفيالمستوحدسانتماغويتحد!طالفكليدعهممحوايأىجدا،ثريبداتهالفعلعنهيفصحالذي

...بليغاحدي!ثا

درجةالىقوي،والمتوهدالحظوسوءالهرمهشمهحيثقويوهو

هيكلاالكبيرةبالسمكةجاءانفبعد."،قهرلنمولكنهتحطم))يقولتجعلهوكأزالحديثالادبفيمرثرةقوةممهجعلبالفعلهمنجواياهتمامان

علىفقدهاثمسبيلهافيالجبارالطويلالجهدامغبى(نوبعدعظمياالفعلفيالكامنةالثلا!فةاكتشفقدفهو.العالمانحاءجميعفيهقلدوه

.طخرىمرةالبحرالىيعوداننتهفيزالماالحالهذهالكاتبقبلمنالخارجيوال!قالباطنياكملواصبحوحده

وان.الشجاعةجماليةهوبالموتهمنجوايعنايةمنالاخروالوجهوا!او.لملحياة(لحارالواقعيالادراكمنتقللامورا

ناويندرالمرفةالجسدبةالشجاعةفيتكمنهمنجوايلدىالشسجاعةبطلأليهـايشبرالئابضالواقعءنالمنفصلةللمسمياتهمئغواي

موقفاتخاذالىتدعومعقدةنفسيةعواملعنهمنجواييتحدثمثلكلماتاربكتنيطالمالقد"يقولاذ"للسلاحوداعا"الطويلةفصشه

الرشاقةوصفوهمهفكريةك(نتهيانالعواملبهذهيربأ(نهبلجريء.تحتواؤفونونحناحياناسمعناهالمقد...وتضحيةومجيدمقلأمر

ويعطيهالموتيئخذالذيالرجلوجمال.الموتالانسانبهايواجهالتيإبىتفعالتيال!لماتسوىمنهايصلناكاقوما،ذاننا2تصلتهـادولاالمطر

اللالثيءبينالربطيمكنوؤد.الثرانمصارعفييتمثلماافضليتمثلوالان،اخرىاعلاناتفوقتلصقاءلاناتفيوقرأناها..فيهاالصياح

الشيءفانشينالاالحياةكانتفلئن،الموتمواجهةفيوالرشاقةمجيدةكانت(لتيوالاشياءمقدساشيئاارلمطويلزمنعليمضى

العدمهمواجهةفيجميلايكونانهوالانسانفعلهيستطيعالذيالوحيدلمانشيكاغوفيالمبضائعمستودعمثلكانتوالتضحياتمجدفيهاليس

.الموتازاءجميلاوالشرفكالمجدالمجردةالكلماتان..دفنهسوىاللحمفييصنعمايكن

القرىلاسماءالمتينةالكلمات؟زاءخليمةتصبحوالقدسيةوالشجاعة

ادببانههمنجوايادبكاولىمالكومالمكبيرالامريكيالناؤدوصفلقد".الاياموتو(ريخالكنائبوارقاموالانهارواقنموارع

فيالداخليةللعتمةصوراتناولواالذينالكتاباحدانهوقالى.ليليادراكالىطريقهفياومدركشخصالاصيلهمنجوايبطلان

فيبالكوابيسكاولىسماهماهمنجوايادبوفي.(لبشريالوجودموقفهو؟لصددهذافيهمنغوايعنهيعبرالذيوالمعنف.اللاشيء

قديمجرحاوداخليعذابمنهمنجوايابطالمنلكمربدولا.الظهيرة.اللاشيءلذلكالمقاومة

انفسهمبصهرمنهيهرعواانويحاولونينامونيدعهمولامضاجعهميقضالاخلاقيلقانونهمخلصاءاشداءهمنجواي(شخاصيكون(نويفلب

لهمنجوايقصيرةقصةوهناك.والحركةولهأأح!الفعلاتونفيللجرحرمرعانوهالذيالجسديوالجرح،(صابهمجرحمنبسبب

"أ!9-ي!43،9!أا"م!7"القلببنذوالكبرالنهر"اسمهااذا":للسلاحوداعا"بطللسانعلىيقولوهو،ايضاالنفسي

ظهرتحينانهارغمهمنجوايلادبمفتاحاكاولىبفضلاصبحتوقدانالمعالمعلىفيتعين،العالمهذاالىعظيمةبشجاعةالناس(تى

سكوتالكاتبقالفقد.باهتةقصةبانهاوصفتعاماثلاثينحواليمنذيصبحونالذيناولئككثرونذلكوبعد،واحدكليهشموالعالم.يقتلهم

ؤصةكتبتلقد":مازحنصفهمنجوايصديقةالى)1(فيتزجرالدوهو،يهشمانيستطيعلامنيقتلولكنهالمهشمةالمواضعفيافوياء

تكونانعلىتزيدلاانت":همنجواياجابهوقد."شيءفيهايحرثلاتكنلمواذا.تحيزدونجداوالنسجعانجدأوالمهذبينجداالطيبينيئزو

هذهفي!اردتماتدركانعليكوعسير79"أ9*9مصحفياناقداماهناكليمسولكنايضاسيقتلكانهمنثقةعلىفكنهرلاءمنواحدا

هذهرموزتيبانفيكاولىمالكوم،لىيعودكلهوالفضل".القصة.العجلةالىبدعو

القصة.يجرحونولكنهمؤتلهميمفىلابحيثالقوةمناناساذنفهناك

مااجملمنالانتعتبرشيءيحهـفيهايكادلاالنيالقصةوهذه.جديدةقوةجراحهممنيكتسبونوهم

متاعافيأخذبلدهالىيعوداد(مسنيقولا:القصرةالقصةفنفيكتب.همنجوايابطالنحابخةهمالمهشمةالمواضعفياقوياءيصبحونوالذين

القصسةررلفوهوممتازكاتبفتزجرالدسكوتبانللقولحاجةلا)1(منيعود"ايضاتشر!الشمس"(لطويلةالقصةفيبارقىجيكمثلافهذا

7!ي81!محنيحنيلأكارأ8العظيمكاتسثي"الذائعةالجنسيةقابليتهافقدتهعمليةلهاجريتانبعدالاولى(لعظمىالحرب
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الئىلىالحقيروالريغط(ل!ناهالذيغوشكلاعندهالسماء21نخدتوق!ددها!م!"لمطادمفىال!طكانن!ردر!طمكمانالىهومح!وسغ!وخبممه

كالفالذيالضجراحساسخلالندركهخطادلىدونفلوبيرلصمفهشمسبوبعدهااشابهاو؟سودتاخؤ!تارضء"ىطرلمقةفيو!ر

حالف"ذوى(شخاصاهمنجواقكيقدمولا.ايهتتلورثبوفارديالماتصهبحتى.لحبوالنهـروكانالسممظب..لصكادثمولأكلكعامهولكهوخيمة

احسثسابهوالمحيكةبالاتليلءاحسلسهنيكونبحيثمعيئغ"نشسيو!،تبكللمكونهمباوررادهعاكالىادي،بمودلاناولاولهـن.بمستنكع

لعالم1هوبهولحيط(لذي(لعثلوانبلللاوصارلئابلانهالا،خاصا.احداثمنالقعة

هسووالبحرالشمسهذ.هيفيهالشمس:نعرفهالذيالطبيعيعاىهمنجوايادبكلخصائصوهي،(لاقصوصةهذهخصائصمن

مكهكغبومعووسرلوبعشالكي؟لسائاهكلكهووالشرابالبحرهخاتمثلىادليارريبببنلمثادلرهلي،العملىتصويرفبىالد!ة،ادبقرببووبه

منابهارادتهسروهدارمبليا.كلوارللقانهمنيبوانعيستثليع))الالبيعثل((لعبردييرهمافيكماهناالسمهلديارحونىوالبععازرالبثقوسشكل

ادوبكياخرمثلخصيصغانكما.وتعاويغسحروغصلاةعنرمزمببوبكهي

.تدبوميههمنعوايعادوبانهيتلبباللربداالااصومهكتلةلفيتتضحهمنىوائم

8*أا،مداء*!أ(لطبيعيةبينالتوقيقفيالقابليةهذهالىاذنفلننظرفيمريضىوهوالاولىالعظمىالحرببعدمالرجلصورة

الرمبليغ.وبينالثاحيةمنمشعولابكهيانالالهوليس،يمربقنجعلهمماالهوميسبيبع

باعتبارما"للسلاحوداعا"قصةانادامسنكانوببدو.دائملشكلالمضلية

انهاعلىبةلقرأانيمكنوحبحربقصة*إ؟!:ء.!!ب"ب2.في

بدفة(لحربفيهاتوصف،"طبيعية"./"إ.كافي؟".سصفوفدالاواىالحربمنعا!قدكان

اكحوهذاعاىقراءتهااننجبر.موضوعية..1!+ءآ.:-:.::.00.-ت!:.كا؟.كماوالئفسيةالجسمية(لجراحمنكثيرا

بعدءليهـاوسآتيفيهاالتيللرممبوكاكفائي.-!؟:...."ا!قي!حوأبالاميريهابلاصهعهذلبعالىتئنبر

حين.ثنج"........002:.00.:..إ.-!فىتجالم!نرلمحةالاوصمحلىومرووء.؟دامىنك

الجيلعظمةار"مرههمعجوايقاللقدبز؟.!يخ!ه!3+:..نر..!+2*تر-.يطل!ىالط.ورطرهاللحربرمز

الظاهوالثمنخلالتبدوانماالعلألمالجليدي.!إ.!.في؟-"..ص..لا+!م!غول!يظلانافاجهاواذلىفي!منجواي

علىقصصهفا!وعليه"الماءفوقم!ه؟.!خ!!!؟.

ت!في.ومالناتحثفيماقلداعةتبدوجودتها!جم!بهوخن..؟..3..؟ة:.-محليه.لمتعلئلاكثديابفكوولاببعسصده

الوا!عيةبالصوريلتمعمنهاالبينالجزء-....ش..بز......-22..!...لا!!.+.!!..:0001الاحمماسىفيشعتط؟لاعلب!هوان،الئوم

للكيهعيلههككزالنثكيويبلكعيرالملموسكامميكا..ةةنر:::".نر.....أ.إه.ه.جم!إ*ت.ا."؟-."ا،علميهوانمرقكهعليه؟ستعدبوالا

لاالمت!كحصغللمكنآعاة.وماللعينالايبدولا....؟.ظتم.قي؟نرإ؟ت.-م."إ(كخوفيهيضيع؟لمبدبالمستئاعالىيكهب

هوبلالواقعيالهـاتبصئعمنليسيبين......2"جسفي.نر!+لا9:::...فية\.إ؟النظيف؟لمكان"وهينجبمتهفربيظلبل

بةالبممئبآع؟لنهاعر:اتبررعييبنلءمن.:إ".ت.أهوهفياذهويدكو."الارهلءا(لحسن

المختفيةهمنجوأيرمزيةعنوالحديت...؟لا+.ع.،0صيامانفسهعلمىلعرضيريرهـانالقصة

الىبئايمصيد!ه"الطبيعي"الجووراء.*ب-%رر!ئئ/!!كض-كاكأ.خد!:كلح.3

ضامنهوالذياسلوبهعنالحديث/--.!إاخرىخصيصةوثمة.ينفعهلعلهعاطفما

لعتنرين،1القرنفيوتأثيرااصالةالاساليب--4*-ا---ا؟"!صكلوتسودالقصبرةالقصعةهذهمنلبدو

احواهكياتعفييحونكالاسلونهفانديمنغوابم!ارنسرهيعاريهاناحداستةلادلوهاهمنىوادباددب

المعنى.فيهايكمنالاداءوطريقة(لتعي!فيالتوضعوصقطفيها

المتككك(لعالغالىترلأكيبهوبالويعكقبايهبددرميبدمنعوادلأسلوأك25!3ء4+لاأ*بعولبيأ

نثرعرىان"شوررماركالناقدقالولقد.يصفه؟لذيالاجزاءالمتخلخليستطيع"المحرارةبالتعبوشدةنكوا!س":همئجواييقولىحين

اسلوبهان"قالكما،"موضوعههيالتيالحياةبعرىتوحيهمنجوايقالانهلوايعا*دوتحادبشكلءالكاريالىبتعبهالا!سماسايصال

."همنعولتثمدارهيالتمبالمعالدااتملاكيغعنتعبرنفسه

يبدو(نالتعيبرفيللتواضعالش!ديدواخلاصههمنجوايا!لموبو!رىبغز(رةجسمهيعبب!عنوبالعرداوصالهيقطعيكادنيكبالتعبواحس"

كامتاتتخذبحينكالحياغمنحوارهان.ببدوانمااندحوارهحلاثبسوببشيءادمياول،عيلءمظومنآعضك!مهتحروكيستنيعلا؟صبحاو

.وملوحبكأكالكفيءاعنديسمعرنينلوحدهمل"نعخ"و"لا"."الحديلركووبرةبالتعدلاحس

هوبثكبرنائنواوواولداوسكلركدوارعكلياهمنععادبحولبيليدياى4انوببو!كنهميدبواحاسلودلاسرارمنسر(لتعبيركدبالتواضع

منكبيرنصيبكيهلريى،القلعورودمقلءالدهيحبهلبيكمنااهعموار.البلاىيبمنتامتتديردبلادهبليخاسلودلملىحاز

وابلداوسكاروفعالكمابلالفلمك(لسوكسثالائيللئمبولاالمنثمكيك؟لناببدلغ.-.......ا.

-لونخطيءلاالحمسحواسهكلالباهمنجواكبمدمدمالاكصوصههده!لم

حواسهكاتنباستنرموالما.بهلبمروبدمءكببتسعميوهديوبيلل

حساسه،واناملهولسانهوبصرءكأنفهللالفا!مممجو(يالنانفيبالاشياءالحسفي-مضماريقفوهو،وايجازههمنجوايدقةبمثل

والصمتوالصياحوالهمس(لفحيحبينوتمايز*هتزازاتادنى"نسجلهؤلاءانهوواحدفارفىمعو!يتوفلويرتولستويمعواحدصعيد

كمموآبعهمحوارلوعشاكهومميادوهوثلكاتهوعبيمهلهسكروهولهووهو

معنا.ابسمهمدحالمالميعوبهونهمبلاءببنببعئوب،تحليليفكلأمباليدموهمنعواوبتحليليون

اشخاصهم.بهيسبحالذيالنفسيالجوخلالمن
(لكصصبينتحتننكلكصوصكملدسينمنوكومهماهمثعولبب..

مجموعاتكللاثفي؟قاصيصهوتقعممتازا.مهـاناللعالمممالادميفيالكصيرغمعهببباسومم"ليدهوالسلمالحربكفي"اوستبرلتمبمعديكةوصورنهايةلن

جتثمالمجموعاتتل!خارجنشرتاخرىاقاصيعىستاليهانضافجريحاانطرحالذييولكونسكياندريهباحسعاساليهاننظرونحنخارقة
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يممضهـاطريلمحالرسففوريزا،ابىاوو!الطيمكن،لااهـتنقعق!/ضووالئىي.الاولى(!صوصة94با!الانيسمىفيماكللها

ووصو.لمضيبطلنرصالفائؤيأ!ذ)الانم))فيايامنا(ثم"رجالدوننساء"هبمالثلاثوالمجموعات

حياة(لاقصوصةالطوبلة))تلكالمجموعاتاهمهاخارجاقاصيصهاما"!سيئا
وهاللكارثةرمراالمطربصىح"للسلاح،داعا))الطوبلةا)قحصةو

ديكتبهاهمصجو؟يافصوصةاكملوهي"القصرةالسعيدةماكومبرفرانسيس

الشت!ءبدايةفيهنادكان.جداسيئاسيراالامور-،ر!))روول!من؟قاصي4.و!اكوالسحر""اسينطالطويلةسوىاقصوضهعليهاتعلوولا

النهايةوفياخيرااومفوهاولكنهم.الكولير؟جاءت(لمطروصعالدائم(لمطر"كليمنجاروثلوج))الثلاثالمجموعاثخارج

المطرتخافباركليوكانرلن)1(الجنودبينمحسب(لافسبعهمنلأماتدراس!عه"القصيرةالسعيدةماكومبرفرانسيسحياة"قصةان

انسحابطوالسمق!المطرا!ثم."فيهميتةاراني))ل!قودكمالاتثاالمكتابةفنحتىلهمنجوايوفقابتعلمشيءوكل،الشجاعة.لعلمفبم

حينكذلكالمطروبسقظمعجزبشكلهمنجوايصورءالذيكابوريتوالتيالجميلةزوجتهمعياتيثريامريكيشابماكومبردرانسيس

ويظلسوبسريمستشفىفيطفلهانضعانوشكءاىكاترينلكونلكليزيادليلايجدوهناربالصيدللتسليافريقيانماباتالىنحنقرء

لينفردالغرفةخارجبالممرضاتهنرييدفعوحينتموتحينسقطالجبىنمحلىيدلعملاماكومبريرتكبافريقياوفي،نلسوناسمهمفيما

توديعيشبهكان"فائدةايذلكفييكنلمم":رقولئم،الميتةبحبيبت!منيريدكانمنهيهربانوقبل.جرحهقدكاناسدوجهمنيهربهين

لحتالفندقالىوعدتتمتفىالمهوزركتلحظاتبمدخرجت.لمثالالدلميلعليهيوافقهلاعملوهو،أليهيذمبواانبخهمونهمالذين؟لزنوج

")1(المطرخلوهيمضحانهثم،بذلكمنهمرغبةدونهولاءبحياةمخاطرةفيهلان

عملىوهووحدهالجريحالاسديتركانيقترحبان"الفعلاخلاقية"من

!71ال!حف!علىإلمحفلآ!جريحا.الداحمراش(لىفيانبعرفونلاالذبنالماديناحدبحياةبوديكلد

محلبه.ولكن(لقف!اءيجببحيتجراحهمنمتألمايكونقدالالدانالىهذى(

العرابياحمدبقلمالعربيةاللغةألىللسلاخ(،)ءورامحكلالرجمنظل!قف)1(فالطعليهوبنقضرواحهـيهوح!الجويحةلاسدمواج*عنبجبنماكومبر

كلا!الرجمه5هؤكييقالطكاوا!ل،للجامجيىالنثو!اوون!ر.ل!ا!طرحليالمرصادركونولهـنانلولاهارباوبولىوررقتهير!ما!مير

(سلوبه،نحوهمنحواىنحوواحهـةخياتةعلىنحضوىفهاحمصفه..
.......بدميتهمنبطلقة(لالد

همنجواياسلوبمنخصحائسش!ئايدركلاالمنرجمانالظونواغلبالرإئع،

جممااقمادافيها/جملةكلتحوياتيب!ة،اذامرأىعلىالدلمج!تقبلبانروجهابجبنتحتفلفانهاماكومبرزوجةاما

الجملةصماها.المنفاوطيسبناتاحدىكانها!بمءادميرفيارهواطف.الديل؟حضانفيللارتهاءليهلاخيمتهاتتركثممنه

مطرهطلىالثاءمطلعفي!!:الفظيعةالترجمةهذهصاجاءتاليوحشيحبموساماميهربولااخيراال!مجاعةيتعلمماكومبرانبيد

فارعبت!الكوليراجرائيم(زحفلافيلملمن!اقياالمياههـحوحملت!زيرمناصابتقدزوبخنه.لكونالوحشفتلنرينجحوحن.عليه(نقض

ازهقتانبع!القغا?ا!ا-ا!.عواولكنهم(ا!ضابمواةضتدفوس1وهذا.عل!!اخطرايمكلنرجلازوجهالصبحفاذ،وطرخمهللام!؟رأسه

الشبابفرحةفيحميماكانوا!!إ!فقطالاف-مة؟دجنودمن.ارواح.جداقضبرةحياة؟لاالجديدةبشجاعتهسعيداماكوميريعيشلا

علىانهتدلوهي؟لمترجمعندياتمنالاقواسبينماكل.(الصباونضرةلورنسد.!.قالهبماهمنجوايعن؟خابهفييرونجفيليببستشهد

ولنقلبكثبلامارتينمناسوأشيئااولامارتينباعتبارههمنجوابممايخرجم.انثاهعوالقغييةالشطرةؤقدف1منالحديثالامريكيالرجلعن

؟لقبيلهذامنعاطفيةانحداراتكلهاالترجمةوفي.زيفاكويلسعيدةو!طزوبخهعلىالشبطرةهذهفقدقدكانماكومبرانوبقول

ور!لا.كأر(اليهاالأنارةلمكونبالجياةتمتعمنغناهلهايهيئهمااجلمنتصاحبهانمالانهاالفقدانبذلك

لمهمنجواينرجمحينوهواينقلإيرمترجمفهو؟رر!لمبكىمنيرامابانتغاءييشرحينولكنه.شامتفىذلكوتخونهأناءعليهتسيطراقيوهي

لسدمالبعلبكييلامولاجملايحدفولمبكاملهاجملادهـياتهمنيرضف.المهدفيعليهتقصيفانهاجديدمنوولادتهلامرأتهمحبوديته

عجيب-شاعرككلفهمنجوايالاصيلمنالمكلماترنببننقلاشتطاعته

ن(مترجميستطيعمااقصىهوالبعلبكيفعلهوما،(ل!نرجمةيتحدىوهوالغنيالتركيبمضمارؤيعنهتصدرتلقائيةهمنجوايرموزان

يفعله.كماونفاذهاحدتهابعضتفقدؤ(نهاويفرضهارموزهيعنيانيحاولمين

تجاريةدروبنر-اليهانحتاجمااحوجونحن-ال!نرجمةمضتلقدهذه(نءلى،(لفوري1لاقناعملىقابليتها"كليمنجاروثلوج"ضدت

مثلاالهلالدارهيوهاالجهدباقلالغنماكبراجتلابالىتسعىرخيصة.الوجوءمنكث!منجيدةالقصة

انا"وصفحةمائتينحوفي""والمسلمالحرب"ترجمةتشنبيحالايحاءفيالنجاحكلهمنجواينجح(لتيالنفاذءالرموزبعضهناك

تشبهالترجماتمنالاشكالهذهواصبحتذلكمنقرببفي"كارنينادي)1؟قاصعيصىاحدىمقدمةمنالمقطعهذامثلافلظخذ،اكراهدونبهـا

غبهـوعملهائلةوارباحالحملسهلةصغيرةبضاعةانهافيالمخدراتترارة."ماشيءنهاية"المسمماةوهي"الامنا

.الغارقهووهذاالعقاباشد.لنالون؟لمخدراتتجار؟نعلىمشروعل!اداوضعحتىانتظرنا.البستانجداريرتقىكانرأيتهالمانياول))

كان.البقاءاستطعلم)اهو(لخؤونالعرابيترجمةفيا!عهـزا)(شغرابكليهبداوقد*متعةمننرايحملكان.طرحناهثممليه

مغادراالغرفةمنفخرجت.اللحممنتمثالالىوداعهـة!لميوررربئخرون7ثلا!،جاءذلكوبعد،البهـمشانفيسقط.انهثم.غيم

انالاوجدتحيناعجبولمم"مدرار؟قوقينجسكبوالمطرا!فى".؟لنحوهذاعلىجاءواكلهم.جميعااصبناهم.الجدارعلى

المكهربائي:كالمتيارلصعقهمفلمالمترجمةهذهفي"ل!لسلاحوداغا))قراواالىيسضجلانهحتىوعئفاحيوبةالصورةهذهفيالجد(ر-بتخذ

الخنتسب.كطعمنكتيراالكهربائيالتياروبينبينهملمترجم1وضعلقدللنهررمزايصبح.عليهالمصعورولاعبورهيمكنلاشبمءكليشملرمز
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عنبعيداليكونسحبوهح!يثالكنيسةجدارتلقاءنيقولايجلسأأ

كلجهةمصحك!بمناخذنتلعرساقفايتمعثبفيلف!رل!ارعءعموفيبرلقدداصببمب.اكطط"هممعوعس!اى

.الحرارةشد!دكانالنهار.وجههعلىتسطعالثمسىكانت.وسخاكان!-(3لصفحةاءلىالمئشورتتمة-

نحووجههءلىانكطمعهالمتمددةبامتعنهالضخمالظهردورينالدىا

الوردىالحائطانهارلقد.لوضوحالامامالىنيقولانظر.المحدار.

.....الصباعاما.ايضاوللحلودللموتالثلحرمزايكونكليمنجاروثلوجوفي

نمساويان.مثوجحديديسيرالشارعنحومنهوتدلىالمقابلللبيت.

هناككانالشارعفي.العبتطلتحتالانقاضفوقمششانطرحا.الحلوددونللموتمرموزوالنسور

.....الصيدرحلاتوموضوء)"الخضراءافريقيازر"همنجوايكتابفي

اسمع))وقالريئالدىنحوبعئايةوجههنيقولاادار.5.اجزونموش(والخي،ةالكناقيقئفيلهاراءتتخللهامريقيافيهمنجوايبهاقامالتي

رينالدىوظل.منفردبصلمحواناانتقمنالقد،اسمع،رينالدىيا.003

اثناءولكنهااثاؤهاوتدلتبطهاوباصيبتوركالتضباعايصف
")1(..بصعوبةيتنعسالشمستحتساكتا....

ماكسويلالاميركيالناوربتلذذ.ويعولالمتدليةامعائهاالتهامفيتنهمكذلك

هناهمنجوايقولالىاشبراناور*قصوصةالىانتقلانوقبلبالتواء؟تيتحركيصطادوحينوالقتيلالقانلهوالضبعان"جيس!مر

كانتيا5مضحكايكونلاوالجرإح"مضحكبشكلبارزتينساقاهكانت)).وأثناءاحتنا!،هـلىمنهوعيدونبهجمثم(حركاتناتشبه)جنونية

التعبيرفيالمتواضعينساداتاحدوهوهمنجوايانفيوضعيتهنملهجميعاانناارىوالذي)امابهالذيالصغرالنيكليبالموتاندفاء

بها.والحقيقةالحاداحساسهنفسهالوقتفيمظهراالأساةاغفاليحاول!فىيانمااتواهمانفسهفيكلاذالساخربدورهيقوم(الاشكالىباحد

عواطفوالىالشخصيةيماكونالذيناناليوت.س.تقالكما!(.منهافضلالغالبفينفعلولسنا،نفسه

)2(والعواطفالمنتعخصيةمنالهربلهيمةالمدهـكونوحدهمهم

"قصةت!دأبالقصئظاهر.لةعلاقةلهاليستالتيالمقدمةهدهولعد.

الآي...قصة"ايضاتشروالشمس))الاولىالطويلةهممجوايقصةتعتبر.
برق!.بسرعةتروىوهي"+ء7؟+ه53لا"حداة

....ديم"الخر؟بالارض))اليوتبقصيدةالنقادقارنهاطالماولقدالضائعالجيل

الزواجعلىوتعاهدهما4دا2لورتدلصبممرضةاميركيجديغرامضائعاعالماتصفانوكلتاهماالاولىالعظمىالحرببعدمانتاجمنفكلتاهما

وميفيهاعملاليجدامريكاالىصاحبتهقبلالامريكيين!بانبعد!ررجلا!رى!الماوفيبا!ث!كنماالقيممنفيهليس

مستثصلىهناكلمتدارايطاليافيالحرببعدتظلالممرصةولكنبهتلحقعنوشجقواهفقدقدالصيادالملكإكونالملحمةفي:الجنسيةقواه

لانينساهاانامريكافيصاحبهاالىفتكنبايطاليمابررويحبهابارنزجبكا!ليكونالقصةونريحكمهاالتيالارضفيعقمعقمه

فيالماجورتقزوجسوفوانهاصبيانجةمسألةسوىيكن"غرامهمامعرقىوهيمنهاخرجاتيللحربشجةالجنسيةطاقتهفياصبببقد

اماآخر.وقتايميولاالربيعكليتزوج!هالاالماجورانثم،اربخع!اـريسالقعةفيتعبح"ارخرابألارض"سرحهيولندن.عقمة

احدفيبائعةبفتاةاتصالهجراءبالشبلانفيصابامريكافيصاحبهاالحنينبينالملةان"الخرابالارض"فينجدوكما،الحرببمدما

.المخارنتقربعللاقاتالقصةفينجاكذلكالحبعنهاغابميكانيكيةصلة

الحياةبيظإلتقابلهمارئيسيانرمزان"للسلاحوداعا"قصةفي:وهو"المخرابالارض"برالملحاحالسوالانثم.؟لصلاتهذهمن

رمزالقصةهؤهفيالجبلاناي-الجبلةبتوجداناللتينوالسعادة(شيءلا"وجوابهالقصةنجيعدةبأشكاليتكرر؟الاننفعللىماذا،

.اقالسهلبهماويزخر،والحربالموتوبين-المويةوالحياةللبيتالسز(لهذامنالهروبوبغية.شيءبلاتنتهيعدةتجاريباو،ايضا

فيهنريرشبحوحين.الاضاءةالحسنالنظيفامان!وهناالجبليقضونولكنهمالملحمةفيكزملائمالشطرنجيلعبونلاالقصة؟بطالفان

يريدانهاذ،الىتعميدطقوسيشبهبمايقومفانهالحربمنهارباالنهريصطادالملحمةفيالصيادالملكانوكما.متصلشربفياوقاتهم

كما.الباطلوالكفاحالكراهيةادراننفسهعنويغسلجديدمنيرولدانانغ!.بالفعلالسمكصيدالىين!بالقصةبطلفانفعلاالسمك

نحومستقلموففلاتخاذالخائبةالفردمحاولمةالىترمزطبينتومزر"لاملتنت!يالملحمةلانذلك،الملحمةمنايىسفيامعانااشدالقصة

ملىمئصبةكيانهءتطلباتولكنيحاربانمنهتريدو(لمسلطة،السلطةفيالمطريهـطلوحينمطرفيهايسىالقصةوليرالمطرسقوطعئد

(منفرطبصلح"يقومانيريدوهواليهبالنسبةشيئاتمنيلاحربترك.الموتبلالحياةيمنحلافانه"للساللأحوداعا"تليهااتيالقصة

قصة"مقدمهفيجريحااستلقىحينادادسنيقولابهقامكالذيبنفسبيللجورجقصيدةءنعنوانها"للسلاحوداعا"قصةتستعير

وداعا"فيهئريبهقامالذيالمنفردالصلحانغير"جداقصيرةوداعيكونوالحربللسلاحبالمحنينالثابمريشعروحيث،الاسم

تقريبا.شيءكلكلفه"للسلاحوالشرفالمجدباسمالشبابتقتنعىقظرءلحربوداعاللسلاحهمنجواي

......يدفة،ممنلهمليساللحممنقطعاوترميهم

العربيةالافءلىييلغرالبرقيللمعطعألاصلنربهدايبدوقد/ا،)

العطفبحروفاكجملربطاتأصستوشدص!براياراده!!لن3و(بردمنوءـب"للسلاحوداعا"فصةجئورنكتشفاننستطيعولكي

تااقولاتينبفيافءلى.الدماروصفقىالنر!رسورا!اوفمجموعةاقاعيممناقصوصةالىنمودانعلينا،القصعىمنكتبما

اد!صنفعالوهذاغ!سفي4+!العطفحرفيستعنلهمنجوايجدا-قصيرةقعلاوهي"جداقصيرةقصة"اةالمسيوهي"ايامناكل"

اليها.ويتاحدالتاظنلابرات.مقدمتهامعصفحتينعلىتزيدلا؟ذ

ا!!:-"واالرات431،مولهأأأ4*،ء491+اأ17،!لاأأولءا!213(بقصةالصلةاوثقفلهااسطربضعةتتجاوزلاالتيمقعمتهااما

!"أححاح؟!!ه؟ول!كا.5.آا!أ51فيبمالثخصية:جريحااداسىنيقولانجدوفيها"للسلاحودأعا"
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،الاعجابعلىالباعثةالامريبيةالادواتهذه...الافلاسوتتجنبالسرطانروميايهيللسلاحوداعسا))ان:همنجوايقاللقد

الحلملانهاءمضمونبشكلالمهطة،المفعولالاكيدة،الحمل51!لةا"سانينبينوالتمثهلأول59*ه"4+،الىلأ19وجولياي

هذهاحداستعملواحطمهموالذين...كابوساينقلبحيئالامريكينجمالذيالعنيفالحباننجدفأولا.طبقاتعدةغلىيقع

بعضعلىيتعينفأنهليقلقهيكنلمذلكولكنللخروجالعديدةالابوابالحبانالىهذا.عابرةمغازلةسوىمنشمأهفيكانماكلتيهمافي

".القلوبضعافسوىلذلكيغتمولاخاسرينيكونواانالناسفرورةلامتخاصمعهـدوعالمخضمفييشتعل"للسلاحوداعا"فبى

وهوالغابذلكفياسدايكونانمورجانهاريعلىوجبوقدفيروميوالمائلتينبينكانالذيالعداءبشبهوهوالتخاصمالىتدعو.

لاانهفيبهيتصلمنكليحطمالذيالماليالمغامرذلكعنيختلفالوداعافيكا.نرينانالشبهاوجهمنذلكالىيضاف.وجولتت

يكنلمانلانهولكنالهينالغنمفيحباولاالسيطرةللذةذلكيفعلسارتالمذيالجويشثهالختميةمنجوفيمصيرهاالى.نصير"للسلاح

رجلانهثم.وعائلتههوجوعايمتفانونهويضعمفامراافافامسألةكاترينلموتالمباشرالسببكانوانمصيرهاالىجويتقيه

شنيعامنسيلاامرأتهءلميهتلقيالذيجوردونالكاتببعكسالرجولةكاملموتاناذ،اخرىكثيرةاسبابايهيءكانالذيالجوصلبمنليست

الجنسيةالحياةالىالقصةهذءفييشيرهمنجوايانكماالسبابيقابلالسببوهذاللوليدجسمهااستعدادلعدمنتيجةكانكاترين

؟لىيرمزبذلكوكانهماريوزوجتهمورجانهاريبينالمليئةالسمويةالىالوصولمنالرسولمنعوهيجويتقتلتالتيالعارضةالصدفة

.ولواليسارالمهببئوذويمنالمتبطرينوأثرىاسلمحياةيعيشونالمعدمينانالسببتكنلماذنفالحرب.المناسبالوقتقيمنفاءفيروميو

تمضيالتيالسينمائيالمخرجزوجةبعلاقةزوجتهمعهاريعلافةقارناوكابيوليتموذتاجوعائلتيبينالمداءيفىلمكماكاترينقنلفيالمباشر

يجملهاانبدورهيستطيعلاالذيعنسيقهامعاليخوتاحدعلىا.بامايطبعلح!بهما3فيالساويالجوانقيجوليتقتلفيمماشراسببا

.المجالهذافيهمنجوايقصدلادركناسعيدة.الاولىاللحظاتمنذالموتبطابعحيانيهما

همئجوايوعيتطورتاريخفيمهمايعتبرفانهمورجانهاريموتاماالقصيرةالقصعصمنكثيرا((ل!حللم!وداعا"قصةبعدهمنجوايكتب

يقول،السابقادبهتسودكانتالتيالمطلقةالفرديةعنوعزوفهالجماعييصفوفيه"الظهيرةبعدالموت"المسمىاحدهماطويلينوكناين

مقتل:فياصيبانبعدالنزعفيوهومورجانهاريالحياةحولشخصيةاراءذلكتننخللالثرانمصارعةتكنيكهمنجواي

شيئا.0يفعلانوحدءالانسمانيستطيعلا..هناكجدوىمنما"خلقما؟جودمنيعدلالكتاب1وهذا.يحثهاالتيواسبانياالكتابةوفن

الكلامهد(اقتضاهلقد.عينيهاغلقثم..حطمنوحدهللانسانليسحولالكتبافضلمن(عتبروهالذينالاسبانلدىالاهمنجواي

".ليتعلمهحياتهكلاقتضاهوقدلينطقهطويلاوقتا.الثيرانمصارعة

التاليةهمنجوايقصةعنهتعبرالذيالجماعةفيبالانتظامتبث!وهذا9707،"ا1ول،4ء7،11أهلأ"والاملاقالملك"الطويلةقصتهوالثاني

"الاجراستقرعلمن"9!لأ519*وستبرفيافاقلمغامرصورةيرسمانفيهااستطاعوقد

لهقانونلاعالمفيوحدهيصارعبطلرسمفيتبه3مااقوىمنتعد

وهيالانحتىهمئجوايكتبهاقصةاطولاللنتقرخالاجراس"انقعةبالمغامراتعلقةا!ولوان.وحده،صارع!نهذلكفييخفقوهو

.جداجدةقصةثغراتمنفيهاماعلىحيثمنيردانجبهااننفسههمنجواياستطاعانقلمورغانهاري

وعنوانوقصصهلكتبهالاسماءاختيار!!خاصةبراعةلهمنجوايعلىاقمرهمنجوايانولو.الفعلصميممنالمنبثقةوالثلاغةالتازم

+هيال9++هرلدونجكلنالشاعرمنمأخوذ"الاجراستقرعلمن"قصةتطبمااروعمناد!ةهذهلكانتالغاشوصراعه(نمورجهاري

انسانكلان.بذاتهكاف،وحدهجزيرةانسانمنما":يقولحيثالخارجالمعدمالاةاقمورجانشخصيةعلىضوءايلقىانثر3ولكنه

اوروبافانالبحرجرفهاالساحلمنقطعةانولو...القارةجزءنوءارسفالنتنر!ة!ادةهمسلا!9اخرىصورابازائهالقانونعلى

واحدلانيجاتيفينقعىانسان؟يموتوان..رقعةاقلتمبحجثمنرلمورجانكهاريخسبمحرمونانهمحيثمنلاعليها

".لكتقرعانهااذالاجراستقرعلمناذنتتساءلفلاالبريةفيارمور!ونيمكنكانوقدلفبنغرجبناءتافهونالشرفعديموانهم

رجلبينهمالفانئستيةمعفي-حرببسطاءاناساالقصةهدهتصورالصورتينبينالساخرالتقابلفيبالغهمنجوايانلولاجرةتكونان

لهم.ومحببهمصمنامريركلمنا!مفتىديكاتورىةخطوطات،!اليانفيمحاولانهصبحت3خنى

يتوحسر(291سنةفكانالامددعدالفاشطتيةلقعحهمنحواىادراكانء..ا....-....
.......لجداشاعير.لهاغنهومنولطعتمورجانبهارسم(ليالخطوطموء

0!.جمثلالاجتماعيةللقضايافهمايليونكتابكاىحينفيمنهانراكاريكاتوريبشكلالمصورةالشخصياتتلدفيحتىهمنجوايمحاولات

والحق.ايطاليافيللسلطةموسولينيبتسلمتفاعولهمعنيعبرونويلزوصوليبشخصالمتعلقالمقطعمثلاذلكمن،حسهونفادبعبقريتهتشع

فىسلمحسذوكاتولكنهمتفلسفاكاتعالسسهمنحواىانلقال..بة.ا
.......-.....لتيجهلمغالمعلىيحصلوانالكعبرين.بحدعانالمالعالمفياستطاع

موسولينىارسلهاالتيالايطالمةالفرقةعنكفالذىوهوالاحاناغل!..........

..........لعسهالانوهوالالتحارالىضحاياهرونبالكريندكعتممرطهاناليه

النصراحتفالاتالانفقالآخرهاعنالمدتوالتياسانمافيلتحارلىل!.......

........الضرالبدمعديبتزويرهالمالوناماملالسهورطانبعدذلكنجامل

موسولينيارسلهمالذينالصبيةهولاءانالجمهوريو!بهافامالتيوبعضهم،مكيثمناوعاليةشقةهنانفسهمرميالىبعضهمالتخأ"

يحبكانالذيالحقيقيعالوهم؟نيعلموا؟ندونماتوالاسمهل!حارلوامء.
....واحرونالمكالنتشغيلبعدسيارتينداتكراجاتميبهدوءتجرعها

الصبيةهؤلاءشجاعةعلىاتىانهثمنفسهموسولينيهوانمايحاربوهان.00وويسون)1(سميثاوكولتبمساعدةالمقوميالتقليداستعملوا

الخطا.(لمكانفيقاتلواالذينالمساكين...

..وتداويالندموتن!للار!حدانضعالتيالصنعالجيدةا*تهدء

وثائقمنممتازةوثيقةاعتبارمايمكنلاالقصةهذهفانذلككلورغم

كيبرالىحدنفسهيمثلهمنجوايانهألامريهـيبما.والرجل؟لسياسيالادبالمسد!سلتمنانواع()1
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ناماولكبهماعاوورةىتهاتحسىانهارخولهاعندكاترينتقولفيبلأنوحبمنالاولىبالدرجةمنبثقالاسبانيةالحربفياشراكهفان

بتخهما.في3تهمايتسعراحتىفيهيستقرافيهمنجوايتعمقمنمستوحىهو!ممااكترلاسبانياالشديدربواي

وهوالمرأةلا(شلملأؤ-ءةسو:.لسستوىبئاية1يصوانهمنجواييحاولمنحياتهطوالهمنجوايموقفان.طلاميةقوةباعتبارهاالفاشسمثية

اكانسواء،عليهيخرجننسما،5يجعلحتىالمستوىهداالىيتتميركان(العمرهذافيكبرىثقافيةقضيةوالسياسة)الثقافيةا!ضايا

الشمس)ءلطلةاىطربريتفيكالحالالطخليلتكوبنهننتيجةخروجىاخرىوبعبارة،نطريبتجريدوتقيمتوازنفكريةتأملاتعنيعبرلامو!وا

"القصيرةالسعيدةماكومبرفرانسيسحياة"بطلةومارجو"ايضاتشرق.متغلسفاوليسخلاقكاتبهمنجوايان

لمارياالفاثسى،كاغتصابتحتهاإقعنالتيالقاهرةللظروفنتيجةامجديدااتجاهاهمنجوايتكنيكاتخذ(الاجراستقرعلمن"قصةفي

لألى*وفي1للتوىعودت!افانماريااما."الاجراستقرعلمن"فييزيدلازمنيهدىذاتالقصةاننجدفاولاجوانبهكلفيناجحايكنلم

لانفىكياصهافيلفاث!ست5احدث!االتيالصدمةبعدالئسويةللاخلاقيةلمعالجتهصفحةالخمسمائةمنيقربماهمنجوايكزسبيئماايامثلاثةعلى

بينالتقريبفيبيلارالمرأةمحاولةومالهاجوردانروبرتبحبرهين!هلمبشكلالحواثعلىو(لتعليقوالتفسيرالتحليلحاولانهاي

جوددانيعث،،سوفالتيالثلاثةالاباممدىفيوماريابرردانروبرتتتحدثاحداثخلقفيتثدعاتيعب!ريتهمتطلباتمعيتفقولاقبل"ن

.سويحبطرإقعنالاغنصاباثرمنماريالتطهيررمزغر.فيهاكامنةببلافة

شعورواناغتصابهاالىبالاضافةمارياشعرلقصاللاث!ستقاملقد.........

منهاالادناعكلمدنعهحيهنسخصياتخلقلمحينجحهمنجواي(نعلى

وتصالحهاالسويةللانوثةاستعادتهـاالىاشارةسيطوللثعرهابئنمارياوالبطوولالمجمالحسذاتالمرأةتلكبابلوزوجةبيلارنمخصيةاولا

.جوردانروبرتشخعىفيالرجوليالجنسمع.الإءان(نواعاقوىوهوبالقضيةالادضيالفلاحيوالايمانالمن!لة

همنجواينساءبخصوصإ،مللاانيجبآضجانباهناكانعانونجمنىمكر!اءلمجوم.ولكنهالقتليحبلاالديالعجوزوانسيلمو

اننسماءوهوويلسونادموندقولحدعلىغنائيةلعاطفةتجريداوكونهنالذياررثيلعنيكفراحدافيهايرذيلاحياةالحربانئ"اءبعديعيثي

الجافالرجول!العالمفيالشعومظاهرمنمظصالعمومعلىهممجوايالذيندلمنهارينكامدةصورةمنحفيهمنجواينجحكما.بهقام

نغمةيكنويكدن(لرجليثدالذيالتوترحدةيخففنبوبردهنوهنا!فاحءلىالقادليةبونرونبذلكوهمبالدماءحباكهذهمعاركيدخلون

أولأه!391*داهح.أ+أه!الرحلهيالتيالحادةالنغمةازاءرق!قة.00000001

-...سنطاع،وحعيعيينولبللضحيهالىالامورتحتاجحينويجبنونالثريف

*-انويجب،(لمجمامحةتلكرئيسبابلوشخعيخلالذلككلالىيرمزأن

انينونيجبللحقيقةالكالباخلاصان"2(91سنةهمنحو؟ىقال....--..

...ديراندحتوجماعتههوومودهايلسودوروشخصيهكذلكننسىلا

؟يواقعمنصدقااكثرتجربتهخلالمنيبدممهمايبرربحيثالقوةمنمنهمنجوايكبمااروعمنهوبموتهمالمتعلقالفصلوانالطيارات

اقصوصتهكتبقدالقولذلكقالحينهمنجواييكنولم."حقيقيالفصول

قالهاوالتي)تلكلفكرتهاخلاصهانبيد."والبحرالشيخ"يلةا
لطوءئهقالالذجمماهمنبمايحوارككلمعجزاحو(راالقصةفي(نكما

ن.العجيبةالرائعةهذهفيوأعمقهاشدءعلىيظهر(الاشهـالبثتى

يلامساسطورياجو(تحدثقراءتهاانغيرملموسواقعفيهاشيءكلبراءةيسجلا!همعجوايعلىيجبكان"ايفلنالانجليزي(لكاتب

و!ط.تسمعلاوأصواتترىلاشطئانالىعنهرولتثمالواقي."العجيببحوار.هاختراع

اخلقانحاولتلقد)عنهاالد!يثمعرضفيهمنجوايقالكمايفارعهماهمنجوايادبفيفيىالقصةهذهفي؟لحسيالجوما1

ولسنحقيقياوبحراحقيفيةوكيواسححقيقياوصبياحقيقياشيخامنستظلشيءكلرغمالقصةهذها!القولويمكننا..وعمقاشعرا

اشياءتعيقدفانهاكافبشكلحقيقيةاشياءمنهااجعلاناستطعت.الممتازةهممجوايماثر

."كعيرة

قصةانها:الملحاحهمئجوايموضوعهوالقصةهذهموضوعفيكانرينومامقنعةامرأةيخلقانيستطعلغهمنجواي؟نقللقد

فسيبارنزجيكيأخذهاناتطاعالذيما.ثيئايأخذلاالرابمتدورظلالسوى"الاجراستقرعلمن"فيمارياولا"للسلاحوداعا"

بالفعلوأحبتهربحتحربمنخرجالذيوهو؟"ايضاتشرقالشمس".المثهاةالملائكيةالمرأةعنالصبياناحلامفييدورمماحليجوفي

في"وداعاهنريينالهاناستطاعالذيوما.يحبهاانيستطيعلاامر؟ةو،لسونادموندمثلجداكبيرناقدالرأيهذامثليقولانوعجيب

يعدلملحربوتركهمنفردصلحعقدفيمعركةربحلقد؟"للسلاحهمنجواييرللمالاخرىالنقديةكابالهفيبصيرتهنفاذرغموهو

ربحولقد،ومجدوتضحيةقسسيةمناليهاتحثهالتيبالهـلماتيومنلمحيام،ح330ءكا،8بينركارلوسانعلى.يستحقهالذيالاهتمام

وتتركهوحيداطفلهامعتموتكاترينفان0نسيئاياخذلمكاترينولكنهحب-همنجواينساءانملخصهشافيارداكبهمنجوايعنالقيمكتابه

نجحلقد؟جوردانروبرتنالهالذيوما.غريبةرض4فيالجنورمقتلع(لضيوفوغرفالمطابخبيئبيوتهنفيتراهنقلامتشنحعالمفي.بعشن

تئتيءانتحلمفناةاحبتهولقدتدميرهبهانيطالمديالجسرتدميرفي(تونفيالحياةوهذهوغايةكمثالالبيتالىينظرناعماقهنفيكنوان

.وحدهيموتانهثم،سعيد؟بسامعهالنظيفللمهـانرمزاالابطالالىبالنس!بةمنهنجعلتوالمغامرةالحرب

جداكبيرةسمكةاصطادلقد؟سانتياجو؟لشيخنالهالذيماوانجبرامنانهعلى.(ليهالمحنيناوالبيتيكنيكونفأينماالاضاءةالخسن

ج!ديريننظرهفيالناسيعدلمبجبثوالجلالوالنبلالجمالمنكانتسوىفيهدورللمرأةوليىرجوليعالمهمنجوايعالم؟نبهالمسلم

الشاطىء.علىعظمياهيهللأفيالنها.بةفيتركهاتاكلهاانالمكواسج،غبرباكلهامنينقصهماالرجلتهبانها.الرجلمعوالتكاملالاتمامدور

*.اشنقر(ر

ولامولفالشعبيةلىلاغنيةيعرفلاكمامول!الاسطورةيعرفلافيفئدفىالى"للسلاحوداعا))فيكاترينمعهنرييؤهبحين
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علىاخيراينطرحوجين،الاخرالجانبعلىالاخرىويدهجريحةبيدللحياةوادراكهالانسمازيالوعياعماقمنتهنبثقاشمياءانها.ملحن

علىالمسيحصورةهوانما،اعياءالجانبينالىيدبهماداالمخشبكتبت؟نهاعليهايبينلاانحاولهمنجوايأن3و.رموزشكلءلى

الصليب.صوتهوليسصوت،مشخصلابعيدصوتبهايتحدثبل،بهبخط

عندهالدينولكن.للكلمةالحرفيبالمعنىمتديناكاتباهمنجو؟يليس.تموجاتهاننتهيلاالشيوطلالهاوالوانهاالحقائقصوتوانماالمؤلف

علىالانسانيةبهاتتعرفرموزالعباقرةالفنانينمنآخردنعندكماللتعقيدقابليةلهاالغرائزكبساطةبسيطةانهاالاسطورةخصائصءن

نفسها.التراثاوالمقدسالكتابفي(سطورةايةتعدوولا.الغرائزتتعقدكما

ومعانقةوتواضعمحبةعنلتفصحمسيحياطارفياذنالقصةتجريمسألةتكونانغيرهااوالنورويةالاساطير"ناسطورةأيةاواليوناني

قىيتساءللمبحيثالبساطةمنكان"سانتاجوفالشيخ.كلهالكونبعدتنتهلمامورمعانيهااسمتكشافوالحادةسذاجنهاتعقيدولكنساذجة

سخجلاامرايكنلمانهعرفكماادركهانهعرفولكنه.(لمتواضعادركمنمنبثقاجديداؤ"ماعليهايضفيزمانوكلتنتهيانلهايظنوليس

."الحقةالكبرياءيثلملاادراكهوانبالتعقيديكنلمالاغريقيةالاساطيراوديبان.المعاصرللوجودادراكه

قدكبرياءهاننجدويغلبهاالضخمةالسمكةيصارعحينوالثيخثيرماالىتشيرموفوكيىانتيجونتكنلمكماجيدلهار؟دهالذي

الشيخوفرى.جمتوافعسوىلهيبقولمالمعاناةتلكخلالقسربت-وفقاتفسيرهااعادةاوجبتسياشةقيممناذويجانانتيجوناليه

تجرنجت:ا!اء!قولبثكلنجبماهواواساطيرخلاقسوىليسيوالفنان.انويعصرلضمير

شبئاارلمماني.ذلكفيالحقولكالسمكةابتهاتقتليننيانت"قلتوكما.(الانتكالمنبتكلفنافينوالانياء)النبوةانئكال"ن

".نبلاولاهدوءاولاجمالاافولا!ناهـظموفيعنتبرعمعملهانيثبتماوتغاعلالاسطورةخلقعلىالغنانقابلية

فولتيراعمالفيالنظروان.الفئيةانتاجهقيمةقلتبالوجودعريزي

الصغارالطمورويستضمفالاخوةدداراتالكسرةالسمكةيخاط!و
.........هوعقلانيةمناقشاتبلفنا.نكنلمانهايويدوزولاوبرناردش!وووايلد

لمحعة.معهاويتكلمالسمكةالىيشدهالذلىالخ!طعلمالمتصة
......الجودةحيثكلن)اهميةاقلسار.زرانؤبالسببهور(ييفيوهدا

:ويقولليردالملكسانتياحوالشيخديكركارلوسيشعه.
..لبيبصوتيتحدثوكامومناقشسارتربأنذلمككامومن(الفنية

الشفقةمنتثيرالتيالحرمانماساةتبداالكواسجاولقدوملدى"

الكواسجقلوبذواتبناتهتسلطتحتيعانيوهو!ليرالملكيثيرهماكبارباراء*ساطيرخلقفياخفقواالدينهولاءدالفنانينوضعناولو

وحلالهسلطتهعلاماتمنالاقمةالمقمةوهم؟لمائةالشمخالملكفرشانانوجوركيودستويفسكيشكسبيرمثل-ذلكفينجحواالدينالفنانين

......ا-تتضحمكعيرانلقائمةاتعتطيعوفولكنرولودكاوولرماوشيحوفووهمنرواي

لتسممكةتلكلك*فانتهاشاليتعنقعىبعوخمساطلاعثرينكلفيمركلحتىمرتجللعمالملكيلاانها.بالاسطورة(دبمالانضعهولاءباراءاولئكوضعنالو(قول

؟لعظميالهيكلالىرطلوخمسمائةوالفقدماعشرالثمانجبةذاتسانتياجو.لفولتركانديدمنالخيالفيامعانااشدشيءفأي.والاالخيالتعي

"الشاطىءالىلهياقيالدىانها0كبيرافنانارولالاصبحذلككارفلووحدالواقعتعيلاانهاكما

....عدق!مشوياتعلىيدركولكنهواحدةدفعةكلهفهمهيمكنلاقدشيء

ا!بمالىواضحةبصورةيشيرنفسهاالقصةمنالتاليوالمقطعجيولوجةنر!قات!دةالىالحرفيالمشنوىوراءوماالحرفيمشواه

الصليب:علىمنكعرمناذكىوبرناردشو)دكيابرنارثشوحواريكنم!ما.؟لو"ب

ترجمةلهاليسكلمةوهي"آيصاحالثانيالكوسجرأىوحين"حواراما.الحرفيستواهعلىيدرك(منهافضلهمالذينالفنانين

منهارادةدونرجليطلقهاالتيالصيحةسوىتكونلاوقد!رودفييدركفقد(الاخصعلىمسرحياقهفي)تثمبخوفاوشكسبر

."الخشسبنرويئغرزيدهيخترزبالمسماريشعراذبكافةتفهمتكنلماذاحتىوالاسطورة.روةابعادفيايضاويدركالفاظه

كيديوهمااخواتنويدكلوهمامجالدتهاثناءيديهيحثالشيخكانتدركبالعقلتفهملم؟نوهي،جيدةاغنيةموقع"تقع!انهاابعادها

منبدلااشخاصثلاثةالاناصبحوقدالالمفيلهزميلتانمصلوب؟ي.بالنسعور

واحد.لئ!حصفضولاتكونقدالتيالافاضةهدءبعدبصددهانحنالتيوالاغنية

اكلاثةالاشخاصلهرلاءتهيألووصبراقوةيزدادانللشيخويمكنقرأوهاممنالكيربنسألتانكولو."والبحرالشيخا)هيونفاية

المضني.العبءتحملفي"وتتشابكتتحد؟نلقد:الجوابعليهملتعسراعجابهماسبابيبينواانبهاواعجبوا

.بونج:فيليبيقول؟سبابا(لاغنيةتستدكثيوهلاغنيةرهيصحيحوقولهم.وكق؟عجبتهم

في"والمبحر؟لشيخ"قصةعليهتدور؟لمذيماانفسناسالنالو"؟بهاللاعجاب

وهيالحياة:سوىيكونانيمكنلاجوابنافان،الرمزيالعامالمستوىواحدبعدوهذاالفاطهاقبلبلحنهاتطربالجيدةالاغنيةانغير

الحياةعنهمنجوايكبلقد.عليهتدورانحهـايةتطمحشيءافضلبعدوهذاتتحدثوعماذاالمفاطهافهمتلوعمقا،شدوقعلهايكونثم

ذلدفيللانسمانوليسقهرهاعسيرطبيعيةلقوىمصارعةانهاعلىكمالها؟لموسيقيالبناءندركحيننفاذااكترثالثبعدالىولمضيثان

منيجعلبشكلنفسهعلىيسيطرانمستطيعانهغيريخسرانسوىاخرىابعادااوآخربعداتشكلالداكرةفي؟لجيدةالاغنيةاصداءان

نصر0الىويحيلهرفعةخسرانهللكتابةيكونانيمكنقالحينهمنجواييقصدءالذيهوهذاوأطن

(لتيالهائلةللقوىمناهضتهاثناءالشيخبهايحلمالتيإلاسود(ن.وخامرورابعثالثبعد

القصةوتشحن.صباءنحوحنينالىتشروحدهيواجههاانعليهكاناقصوصةتبعثالتقريبوجهعلىقارىءكلولدىشيءكلقبل

لصبيرمزامانولوالصبياعتباريمكنناويعود.وكذلكيمضيشعريبتيارالخيطممسكا(لبحرفيسانتاجو.مسيحيةرموزا"والبحرالشيخ"
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ولو،ققدهابعدتسمتعادلا،رأة41لمدىكالبكارةالكاتبفيالنزأهة50غضدفيوتشدنساعدهالنيالاشياءمنلصباهالشيخ.ونذكرانىجخ

صبوراتعلماالمهتابةاةنتعلمء)ىنفسهي!رهولمالعروصبتلكرعبمانهويفعل.معيكانالصبيليت:يقطلازمتهاشتدتكلمانراهو!هذا

بماالانيقةالحح!يزودكاتباالانلظلعندهالملكةوجودمنيخينهبعدبعدهافنراهوالتفاولالثقةعلىالباعثةالتعاويدفعلالقولهذافه

الصيد:ؤنسانتياجوارث!يسحيعالمجكماالكعنابةيعالجوأخذ.يسلىهدهمنلاسضدعتالتيالعقبةعلىو.بقضينفسهعلىيسيكلمباتنرة

حيتمناربهءلىضوءايلقيمماوهذا.كاملينواخلاصبسيالرةتطردرقيةانهاحيثللعذرا?نصلانهتشبهالصمبيفذكرى.ارصلأة

للفعل.الاخلاقيبالقانورالالتزام.والمحنا!"

و!وتامة!كونتكاديا!ةةيمرةاولرميثىاناذنهمئجواي!لانهمنجوايالرائعةلهذهالفنيالمتركيبوجهةمنبيركارلوسويلاحط

عنالذعاطىءجدابعيدامسخموحدايدهبان-البحرفيكشميخه-يرردقاشونوهو.القصصروايةفيالسيكولوجيالقانونفيهايرثخدم

وهوالكنابةلصئعةاالادىءالحاربلأعيالاصهدا.الكيبوةالسمكةببصببدالصبياماالشدبعملبهةت!ومالاسوداىيرىوهو،والارخاءالشد

.كببرياءمنيملكهماكلىنف!هالوقتةكبماهو،تواضعررلبه!نصلبفيبالنصفيكرانوالارخاءالشدنجدانناكماالارخاءدوريؤدي

يئماقبمكنلااتيقائيالنابضالحىاسلوبهانالامرفيوالممجببعديسترخىثمفطعهحدالىمراراالحبليشدحينوذلكالقصص

مناتكلفيناكبريعانيهلاماوصركةكللململمهفي(ختيارهعلىانكاتبهيعاني.ال!سونصعودلدىذلك

وانشي!باتلقاثةاكتجةلكونجهـدايهـار!وهو.ار!ةا!لانحةة!صديا!ييللجميعمدركاالصيدبفنعارفاالشيخنجدالقصةهذ.وفي

نئحروفهولمتكونالخاطرعفوكوهافيلتوكأنهاجملهولكونرئني!ا.رجلالاصيلهمنجوايلمبطلجيدنموذجاذنفهوصناىتهبحبوهو

همنجنوايبانل!ورانيستطيمالذيمن.(لمدادعليهايجفلم.بهيقومالذيالفعلمنالمنبثقالاخلاقيللقمانونكلكلص

ل!بعيرالاصاالفصو3*بومراتروة"للسلاحوداعا"المئهـابةقمننهانيعئىالكلأنبعلىان"اظهبرةبعدالموت"فيهمنجوايقاللمقد

فيه؟راي-علىاستقرحتىمرةعشرة91+!أم53الداخليالتزيينبفنوليسأيحم!هداأص!ءأ3ححالكتابةعمارةبض

منوايس0ر،لسصلوبهجدإدمنو،نخ!ييبدأانماهمنجوايعنكلاموكلىيذ!هااتيالررفيقةالتفاصلىجميعالىنظرناولو9"حلاهأأ،53

استطاعماؤدرللغةاستعمالهرؤثراناستطاعالعشرينالمقرنفيكاتبليستهيادهداقولهعنجدةنجبهاوجدنالماادبهخلالهممجواي

ويهبهاالعاميةاولغةعلىيضكبرلاالذيالبسيطالديعيبئسلوبههمئجواي.عئايةالقمعىاغ!ةياننفاصيلتكونكماالداخلياتزيبنفنونمن

كلعنبالفعلعارو!وىطفةل3ءنمارانهيبدووالذي،مشرقةفصاح!(نتياءتظلولاللقصةالعامالبئاءضلىتنعهـسالفعلبدقائقهمنجواي

الداخل.فيمحنطة
المكاماتمنعددبأقلمستعيناأ+!5ول!،أا،1ألأأعاطفيةودطرةميوعة

شيئانعرفانوبقيالجيدظهمنجواياعمالاستعراضحاولتلقد

**!****!**معادبهميتحدالذينالفنانيناحدانهاذالرجلهمنجوايعنقليلا
وما6.اعمالهمعلىضوءايلقيشخصيانهمعلىتعرفوكلشخصياتهم

و-ا!هرر!ص!كصضسم!كص!يصىم!3مرتعليهاننيالاحداثليسلنقلاو،الاحداثببسشخصهمنيعنينا

هم!9،!الظممه!ىمحا-ضائها-محز!االتحدثفينشرعواذ.وجذورهاشخصيتهمقوماتوانمافعسب
لرا*.ومراتمرات؟دبه(لىنعودانعلنالز؟مانجدمسو!عنه

!!ث-----ث!.تحتلالتيالعضليةالشجاعةءلىاولاتدللشخصيتهمعرفتناان

لمحز،*،هـضباع!هـدلق!تهك!لمحماءا(درابعةسنفيوهوالملاكمةهمنجوايدرسمقد.ادبهفيمعبرامهانا

!ث-----!اصابةلمجبنيهاحدى؟معيبتهدابعدثمذلكجراءانفهوكسرعثرة

!!رلم*هـ-جم!*ء8هـصردإمرص!!صصصفس(جادةاجادهاحتىالملاكمةتعلمعلىاصرولكنهدائمااذىبهااحدثت

جم!***-**-!3!!!!!-برد-.المخنرفين

صرنلادأأبرلملأءلأ!-لأسائقصارلأنذلك.علىتحاللعتهـانهعنهفىالذىللاذىرفض

ليمطوعولكمه؟ذهبالاولىلعطمى..الحربالولايا!..المحدهدحلص..وحيى

معركةمياشترلدالايطالية(لجبهةوفي(لاحمرللصليباسعافسمارة

كع!لاانالايطاليةبالحكومةحدامماساقهفىبليغاجرحاخلفتحداعنمفة

الشحاعة.بوسامعليهكنعم

ص!رصوا!ءل!دلر!لما!صحف"انتفصرةقصصاي!ولدااندرسنشروؤدالكاتعلى ..م!لابولعرلىعملعلىالحصولعليهولعسراميركا(لىالحربلعد.عاد

والاوروبيهالالمانيةالصحفانفي.القصصتشعبهلا(نهاقائلةزر!ضها

**نشرانوبعد.اليهالامر،يمةالمصحففيلمكفنبهتبعضها.ننشراخت

-!****!((دولارالفخمسون"الرائعةاقصوصتهالشهريةازلانتيكمجلةفي

.-..ءيكتب(نمنهطالعةالصحفمنعديدمنتترىالعروضاليهجاءت
!د؟مع!ىلمحبأصهالزسس!،اطصملم!-همسر....

-د!ثتت!!*-*:لقولوكانمقدماداعما.لسكتمهانعلملوتنح!كنالتهبانمه
دلكمماعهرلمحصولكهجدامعريهالعروصوكا!لاب!بسكللها!صا

لا5



معهرااتخمداماالعامبةاللغةاستخدامفيتوينماركالامريكيالكاتبمنكثرةرونحدتهافقدتصحمةكلمةكلهاجرا،وئحسى.نلمسجلها

اساوباصبححهىالتعببرةيوالتواصعالموضوعيالتجردفيوكذلك)1(وسوئهالاستعمال

.ناتالحسهدهكلفيتوينماركاسلوبمنافضلهمنجواياهمهمبطابعهطبعهزماسلوبهصلقةيآخرينءنهمنجوايافادولقد

ارلمئس،اعلمتوقدوتعزف!االموسيقىتحبهمنجوايارذمستامكاذتالعشرينسنيباريرسىفيكاذتالتيشتاينجبرترودالامبركيةالكاتبة

(نلهمنجواييركتبلمانهغبرالفبولوذسيلعاىالعزفمثادىءالصغير.؟لمنتحوذةبالايتاءاتالبرقيةالمجةفبمزرار1همنجو؟يمنهاتعلموقد

ماالىومالالموسيقىفتوكالطلقالمهو(ءرجلبلاوناتصارجليكونايرفااؤلدكما.العصيبالاساوبهذافيبعدئذهمنجوايفاقهاوقد

.الماتذرةسنقبىوهوصيدلدقبة؟لب4(هدىالذيابوه؟ليهيميل.ء
هـاأ"يربفالاجواليكانيكيوتكرارهلالكله!اتاسخمعماللسوءات)11

للحفقةمسعغعبداهمنجوايمنجعلتالتيهيالشخصيةواتجربةصيمقررلولذات-!ةكلماتقىىف،ل!ت.ا5بهازهقماتارىماعلى

وهويجربلممايهصورولميعرفلاعماابدايكنبلموهوالمحسوسة!زرد:يقالاذهـصفونيةلممة3الاصو.حضهـنن.قبيحةالحنعمالاتتسخعمل

ان!الستطاع(شيءكلتحويلابالطبعوهي)تجرنجهثراءحدودفينالربكمالص!لكطلات!!عوب!نسهم.رائعةسمفونيةالقصيدة

عاتفهاالتيالحقيقة!حوى"ئيعيرلااشتراكاالخيالفيهاشتركااعاارموضوعهلمفخةفيقلأنوأجاد:مكلايقولاذمحسدرافيستعهلمها

ا!حمربرر!)خوفهوصوفو!ارقهوارقهممنهوطلالصور:ابطالهالاطلأقويىعلىبحمئاتحنيسمفخةاتفنعرول!سنا.ءواكلفهاوبدته

عاىالقدرةرومءن.نخلصانبعد)شجاعت!وشجاعتهم(الاولى؟لعايةتو!ج!دلا533أ"+لأأأ!5؟هأوكلكلةيقابلهاماالاوروبيةاللغاتفيعظك

القصيرةقصشهالبهاوحتاقيالافكاركلعلىوتغلبالظلامديالئومسمفوفكلمةيسشصملوتممنكثيراانالظناغلب.قاموس!ايؤب

ن*بتحدرلمهنهمابطالهاحترامانكما(اضطجعالانأنا:الرائعةحاولواواتمطلقال!مغونيةيسحمعوالماابدام!جناا-دااعنيولا)

إقحماندونذلككل.فشلهوفثمذبلهونبلهمالكتابهةلفناحترامهفبىا!،بعهموادقرروهموادنمنيتظلالسثفونيةفاتاليهاالالستماع

تاريرخالادب:فيالظاهرةهذهاندرفما.4ادبفيروماتيكيبثكلرو-4ءناووثمصرضفيباوراتالسحمفونيةلماذاثم.نباتوسعهافهمانو

عواطفتصويرفيراطفيونجردالشخصيةالتجاربمنتنبثقموضوعيةوع!و)!لىتعبيروسيلةاكملالوسيقىلانذلككلان؟النصبيوفياجطدة

عاناهاؤصفراشابأتالقائاةللن!خةوفقا!لثوبنهاوربهقال؟ءاأبهاومنقول

تجرأنيجدربلهمنجوايحياةخطواتكلذكربسبيلولسنافىهذدوالطعدنانيروثلاثةمائةالحاكموراتبراتبهبأنفاخركلحكمة

الث!عبقضيةعنالدفاعفيكاثترا!مئهاالرئيةا!فا؟الىا-!دا!اار!فونيةيخت.(أطجعباشوبنهـ،ورهوالنظرية

مابكلدلكفيهمنجوايساهموقدالفاشستبهعدرالذيالاسباليالموسيقىباتالقائلةالاكذوبةهذهبدأالذيصنادريولستالوسيقى

وعقلية.و(دبيةماديةقوةمنيستطيعهىألفتلممفلونيةانبلان.فحسبالمسمغونيةمو!سيقىهيالجيدة

تدخل"ليئةحياةويعيشالرفيعةالمكالةهدهيحتلشحصوككلأالاخيرةالخم!للوتريةرباءجبا.نهبازاءتعفاينولكنبيتهوفين.ناسعة

ولكنتصببقهاي!صعبؤدرواياتعئهوتروىعنهالاخيارفيالاساطيرهيالتياوبراتهمنالطاكطالجمالذاتعوتأرتسمفونياتتقعوأين

ردهوكرموالملاكمةوالرمارةوحدقهللصيدشجاعته(نهوتصديقهيم!نماهذداروعما:يقولكاتبانسمعلمسمفونياله؟ولكننل.مناذهالاأشدشكبلا

الشك.اليهاقيتكللااعورال!ئوليالاسرافحديبلغالديافضلاوللموسيقىكل!ماالسمفونيةكالتواذا.كل،وبراانهاالقصيد-

لسمفونيةليؤلفوالمقرةعبلعولسيفيينعلىنشطبلنوجبففدالصوسيفى

ثمطبة237واستحرحت(لاولىالعطمىالحرتفىهمنحواىاصي!لقد
......وفوريهلسيوديبوورافيلوفاجنروفيدبدلدىوفيفلبلخثلق!واحدة

ناوكان"الممزقةبالادمعةلمليئة1الخودمن"كثبرارأىوقدساقه.
منالمهوسيقىتهمهاحداتسمعولنوغيرهموغيرهموشوباتوعوسوكورسكي

لعدح!لنهالموتمع(لتحار!وهده.الامو(تعدادقىمرةحس!
..وبروكنرلسيبيلوسلسمفونياتاتفيقوليجدففي.اوقليلنيء3في

يخافون(منهاذ!اساتوهم)الاولىقصصهابطالوجعلتالاولىالحرب.رباخمايهوا!ريىالامر!ضلا!ا!اجمالر*لمإخمعةبرتشابكوفسكي

الالا!ببشسنىانفسهمقتلمنيهربواانويحاورونالظلامفيالتوموا!نوا!ضمونىفللكلماتالرديء-الميكانيكيوالالستعمال

بمصارعةامالضاريةءالحيواناتبصيدان،فيهمالموتطاقةتموفاقيالداخليإونولوجراالفوتوغرا!ةوالوأقصيةوالواقعوالواقعيةوالالتزام

"بلمرييسمىان!*نمايقهروالكيذلكبغيرامبالملاكمةامالثيرانالموخسوعوو!رةوروقةوغملاقالنقصومركبوتجاوبءمعطلوعطاء

"فيهم.الموتا!كبوح!ةمنا!ضلاهـصددعنحشوجورب)الصددعنوالخروج

اثارعلىللت!لبالعظمىالقوةالكتابةفيوجدهمنجوايانعلىم-ويخرها(الصددءنإلانخووجيعنهزيلدفاعوهذاالموضوع

سألهلقدحتىسهحريةشفائيةقيهكأعندهتابةولله.القببمةالجراحعلىيعملانمااستعما!ابمجردالكاتبيخنقهاالتيال!لمماتآلاف

(لطاصةآقهانطفأجاب(لنفسمانيمحلل!اسمعنالصحفييناحدفيرلاوروصورجذكردالذيالقاموسالزمانبمرورفيصبحالقاموسانقاص

"3رقمكوروذا"كلفىكلملتهتناؤزالىواشهار(مختلفةلالسباباقسصهاحدى

الاولىالعظمى(لحربمنعندهالمنبقيةمخاوفهعلىتغلب(نهثمالادبيةالنهضةهذهابلنالعزبىالاديبواجباتمنان.جديدةطبعة

معهاشتركواالذين.ويشهدالذاتونسيهانالمرفالخطرمواجهةبمجرد".القبيلةلغةتصفية"مالارميهلسملهلي!ايقومانشكفيهالشىاقهي

خارقةشجاعةجاتهمفييشهدو؟لمانهمالثانيةالعظمىالحربفيالبعيدالبثءنتقصراداةؤيهاوالتخري!التدعيرهذاكلدوناللغةان

انه))ا!خوفتعريففيهمنجوايظلولقد.همنجوايكشجاعة-ضواثاتالفكريةوالنزاهةالسليمالحهسىذويالكتابمنوالمنتخز

ناماكوميراستطاعوقد"لخطر1عندالخيالايقافعلىالقدرةعدمأكهرباءاينته!ثي-ترياتالبطلتشحنكطبممانيهاتموتالتيالكملمات

.الخياللعملبايقافهالخوفعلىيقضي.فيهاالمخزون
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.هذامنالخيالفيامعانااثدهوماءلنهيروالصحفحدبثيصبحوعاىالتعلمعلىقابليتههوبالمعرفةخليقهمنجوايمنآخروجانب

مننالقدهمنجوايفانالفنيةومهانتهتقييمهناحيةمناما.الادببفنالصلةبعي!دةاشياء.!لمم

اكربارغومنالعشرينادفرنفيكاتباهـظما!4ادعوامنولا!حمشنالمعروفمن(نهكماالجامعيالتحصيلحظلهيكنلمانه!المعروف

اللغةفياحديكنبلم"فقالاوهاراجونالعابرهـلهاللأا.نب3دركمنيسميهبماويربأالحارةالمتجربةعنيبتقلاالذيالادبيخنقرنه1ايضا

ذلكمن؟كربالغ.ومن"همنغوايمنافضلشكسبيربعدالانهليز/بئمنوهوالمجردةالغلسفيةانطملاتادباي"الكيركجاردية))الدائرة

فييخلقانيحاوللموهو(فيهعيبوهذا)بروستيكرهونالذين

؟همنجوايمناقضلشكسبيربالله،بمونيهف:منكراوتساءلحولتدورالتي"ءلميمانجاروثلوج))قصتهفي!جبمىثقافياجواادبه

الاهوجصفحابالعماسضاربينحقيقتهعلىهمنجوايتقييمحاولناولوافرلمجيه)1(غاباتفيوهوساقهاصابعفنمنالموتينتظرفاشلبماتب

اسلوباالشكلناحيةمنخاقفدهمنجواياننقولانءليناوجبلهالدرالمحيةهمنجوايلاهتماماتذلكبعدالمحقائقعجبناهذهكلءلمنافاذاا

الكلماتفيوالافتصادالتعبيرفيادواضعسماتهالكتابهفيجببداا!رنسيظلاجاد.نهبالاضافةفهو.الدكأوراهلتنمهادةي!حضرطال!وكأنه

جمةعاطفيةشحناتورا،5تكمنالذيالعاطفياوضوعياوالتجردفارىءوووو)ف!االادبية(زاتالانفلاهموفراء4والاسبانيهوالايطالية

)و!يالفحوىناحيةمن.اماتحصىلاتعقصداتء.خفيخداع!راعووضوحلتريخكفنالثقاةبهايشهدكثيرةفنونايعرف(اد!ر!لأدبمممناز

فيلجحهمنجواياننقرانفينبغي(كبيرحدالمىبالاسلوب"تصلةالجوقيوالانواءالبحارفية1وجعروالملاحةالعسكريوالتاكنيكالرربي

..خا.ذلدوغير
.يتدووبهالذيالنفسيالجوق

التيبالكرةالخمريشربوناشخاصكلهالادبفيليسانهيلاحظ
يقلرلاالفن))يقولمايعنييرفىلموأطنهعابثاوايلداوسكارقاللقد......

ويكأرءاننمحاصهعلىيزيدانهمعجوايوالحقي!ة.همعجواياشخاصيشربدإ

"كثيرعلىالقولهذاويصدق"الفنتققدالتيهيالطبيعةبلالطبيعةالافاربعةمنبغغسهعرضانهويروىالخمورفيذواقةخبير.وهوا!نترب

المزاجيمتلكونقراءهمانحيثمناحدهموههنجوايالمعباقرةمنالخمرمنمعينانوعايحتسيوهولملاعلانصودةلهلتوخذدولار

يستجيبونلمذلكتبعاانهمثم.لهمؤراءز،م!بعديصورونهالذيالنغسي."دولارالاف.اربعةلقاءالنوعهذابشربارضىلن)اقائلافرفف!

.(وايلدتعبيرءدعلى)فنهمتقلد!همانايويذوقونهما!المومن."اصبح))حديثالمصحفباعخبارهعنهتروىالقصصهذهمنوكثير

ظلوانخىةيىلأيفعللمذلكبهليفعلانيشطيعرجلاوانيخىههـمنجواين15حينكمبتللقسةهزداننذىا"تفاتنالقد119ا

جيسسلسفحعلىالمتينةالثابتةالشجرةدمثابةشكسبيرالىليالق!ياسوطساءلمعهلدبهويموتططانهنؤسههفييظنوكاتككاتبالست

الكلماتاستعملواممنقليلاالايحالفلمحظوهوعالمهيبمشجرالاعلىفيد!ماتالفهدرقيهاكملالجبل!مةورقىاتينطيمكا!ات

.للايصالال!واتويسس!ملالسهلفيهاريفيالكاتبيتعفنمثلمليتعفنإتدوت

ا"،عالرحمنرو!با!مراق-!!كالارف!فبىايىبزت..ستقدلكماللحياةرمزاادبهفيالجبرههمنجواي

..(،بالحريةتشس!الجبلفيهنالك11الخراب

البحتولزيادةالبحثهذامراجمعرمزايصبحالىإ-فات((الالبمنقصيدذ)1المسماةاقسوصنهفيبا!ء

ا-م!31!3كاس؟+أ+15ا7-كا!م50م!ك!كا!ترويوعي.الؤلبفيوميتةحؤؤطبتكأ:هـتك!تماتوقدللاناط

2-312ء؟م7!*؟+أ+!+-أيلاا"أ35لالا4كبيرةكأ!بةعلىويضعهالتتاءلفيزوصخهتموتسويسريؤلاحفححة

3-مح31!43+أيمء+كاس7-ألاع!!ألأكا707.؟.لح!م.أ!حلأمصاب،لمحييكوتأنهثميدفنخاصي!الطليهاينزلكبالجليدذوبات!خرا

ناقداعشروىكننبهاهممجوايحولمقالاتءلىيحقوي3"ابوهوانطراحفااتيجدوبصهـهذابهيى!دفأءلميهوكأهعهاالذيأ!خ!بأأىأ

4-أم*33!7+أامح5أ3ا!*!ركاهه!اأ!ح!5كا!نلؤاءؤحوقففاادواتهبهايخزتاك،ئيالسؤيؤةفييخمايؤهالارفطءلى

5-ص!يالااء57مه77!اهأك!ح+أأمص!3!م!ح-ا3.*0ك!حها!همصه!يعلهتماوجدلاالسقيفةتلكلىلليلاالدخوليريدصفيوكاتأجكدارأ

كا-أ+اآدالاهأأح+ه115!يه!اكا!أم7!*و؟أ+!+ها7"اةحاكالادلاثكأرةمتوتدإىسطصشالاسؤلفكه،هـوىأ!الوستاعدجه

لأ!امم!هح-القصبرةالمبحوثاهممنتعبيرحدءلمىالنسيان/بخلوجا،رضغطىح!تأفاكخكاء.الا----حمال

يامدلأميأ3131ممالؤ!،حرارهيفسىالانساتحعلأالضراتف.الاةت01.صت 7-7!4س!ءم5!لاأ!ص!3!3!-.ا"لاح7اأم!...!رسيأجو!

8-الما!57أ515-أيلم0301م!،م5-51!+مع4+أ+!+كاس7ديعظسطوثجكةكلالىالاططهذدفييرمزأتيمكئأخصروأ

76.م+؟!م؟!ممكالافيتقلقهاتدو!ويناموليأكليعص-وراتيسخطيع%تالاناتاعمي!

؟-أ+"اا3لمكاسو+أ17ةأا-كالااأم25!ملماخذواؤزونكئبهطزمرعبةكوراهمنجوايادتفيأت.ضيء

لاها-5*75أ!حأ3*ي5101170،-!+7!م3امطط!مم!همأكير"الغرا!ضلالذبتؤلميددبخطجمعوااتدوتوحد!االمزطالحمور

11-ء717؟م!لاهلاامم!57أ3أمس!+!كا!-.ل.33!ا+53+ايعشبو9بادفيالض!يةالخلالاترأي!بقبو.الورتلكورأء.للأهت

21-!3111هم0313لأمأ7!!يأمكا!-551،-051،.6."س!*3آتؤر"لاالمر!ددهمكجواياعصالاتازالؤراءداعدناءلماوكوحاأدؤرر

31-+هأ!7أس!7؟داهم3لا5-ا!م!مأ74!؟+أسطالرء41يبذالذقيالجهديفيحعولنعديخدةمراتبلوأصدةذصر

41-كا!ة7ا!4!حمهءي!أ!+!أم+ةحلا-ا!57؟!*.!ص!33،س!أ،حا!قرلعبااستستخدالليف!و)بكفدالاقيم!خصراثحبهفماعبكااقيمحمنجو

51-ي!7س!ح7ص!احلمهيم!مم!أم؟!حمم!أأ!أ!مداص!م-.م.ع5أمامء:سواريزاندريهالفرنسيالناقدعنهنالالذقير!-و

كاا-+أ؟اأ4071015،4م!م؟اأءأ!3ملل!3!عأأمم!لأكاه-م.)م*ه3../1لىأبخندبا.عجاادادازلمما3ءذكاء،رأدادبز
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