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التيالمحربتجربرةنبهجةوعجزهبان!سحاقهلجيلاهذاوباحساساصمالفيوالعنفالموتظهرنجطلتناولمكرس،موروااندريهقالكما

!حيةاسىاوىهوؤع.الوقوعوفثببكةاخرىازماتمنوبتخوفه،.خاضهامشلسىحوابماىضء!بعضبعنوانيرتأثروالمؤ،لنقاد.همنجواي

.تماع!الاجالعصررض،حاربيقدامىةتلمن)و(الظهـيرةبعدموت)و(الؤتاة)

ث!سعورتملبهم.اًقلوبهـمؤفراغالجببلهذاافرادلمعاناةوزتبةالى!مىعفهقة!ه!،فاابفحواها.نأزرواانهمبل،فحسب(فلوريدا

0لحياةا،فيوالرجاءالاملاذتهاء..النهايةمنماشيءباقتراب،احياءونحنحتىاًلموتنلامسبأتاإبمهلممكه-ن!صنجوايبدو

الفترةتلكفيانجزهاالتيالاعمالفيهمنجواياقربولقدبه،تحيطاك!ه!أل!اة2مظاهـرفي"وتبتفنعرانأ!بزرطعلااف

لقد.التافهةشخصياتهلبعضالانحلاليةالفلسفةمنيكونمااسالموفو!اتا-ر!و،الاقلعاىقنيكراصدلدورهبر،لنسبةفالموت

مسىهذلككانوسواء"الضائعالجيلكشاعر"عالميةشهرةتب3اإ-.،اىغرانحلالمظاهـريسجلالذيللفنالرئيىية

ادباءيح!تذيهادىياانموذجاهمنجوابم!طرحفقد،وع!دوناووء!ءن

فنا.منهدنىانجرى؟مراثيهكأ،بامهـمنجواي؟صوأبعلىكانالفريقينقأي

/مجموعاتهاولىصدوربعداصابهالذيالكييرالنجاحب!رادت!لااذ.حقعلىكانواالذينهمالكخابانوهلةلاولالي

عنفكف،مهادنةمرحلةهمنجوايعاترالاوليينوروإبتيهإلقصصيةالسببيكونقد،والموتالعنفموضوعاتمنتخلموهمنجواياعمال

رحمه،هونفغنحهمقدكرىالذينالاغنياء،المتسكعينموضوعاتممالجهىصغيرتينوحربين،هـالمجتينحربينخاضقدنفسههمنجوايان،الىراًجبا

الصيدالىوذهب،اسبانيافيالثيرانمصارعةحلقاتعلىضرددوبهـاسركةاولكانتانهاحيثمنءألمي!ةا!ميةذاتكانتاحداهماانمع)

ولم،فملوريدافيواستقر،الاسماكصيدوزاـول،اًفريقيافيالموتيرىهمنجوايالحربجعلتوؤ!(اسباذبهبافيالفاشببةمع

.سنواتسبعفرةخحليذكرشيئايكنب؟نهـمنجمواياخذالمشرىنوجههفيوبرالتح!لميئ،بطوليةهالاتاوقناع

انصررى-الفظيعاىلمانيالى،بوطفترةوهي-التلاثينياتاوائلوفيهذافيغريزياجتماعيكمظهر،الوسائل:لهتصطتعالذيالموت،عالم!

رىي،الاجتماعيةالموضوعاتمعالجةالىالاميركيينالكنابمنكثير...العالم

اًلبطمهبالغعىكانت،الجببدةالحياةلمتطلباتهمنجواياستجابةانحينجميعحلإريد"الذيالعالمفظاظةالجبهةفيهمنجوابمماءزفلقد

عناًلاعراضتعودالذبمالجبيلذلكالضائعلجيلاًسمومكانتاذفردكليناصرالذيالذئابعالم،الحرببواسطة!يهالصراعوجوه

شرايهنه.فيتسريتزالما-بفظاطتهاشعراذالحياة.الاخرال!ردافرادءمن

عسميرهكانالصمتولكن،الحياةتلكميالتفكىبرعدمحاوللقدماوانفلاتتمردالاولىالكونيةالحربتلتاليالابعوامثهتلقد

مبن9.فتصف،..كفنان.نفسهالىيتحمث..إخذللتفريجوكوسبيلة.الضا.المجتمعمهادنةالىجزئياالجيلهذاىارتدادثمالضائعبالجيليرسمى
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.للصرأعبمالقوةالبطل6نمد.عن!بالكنابةالاعبامهذهمنكعر

ل!وقد،دائمانديهواضحاللصراعالنهلاليالهدفيكونلاقدنوصل،العالمفيبجركلطكانماذايفهمانهمنجواجم!حاولوعنما

النقطةولكن،المباشرةللواجباتصحيجحلايجادمنحيانااًيتمكن3691عام"كلمنجهـاروثلوج"روايتهفيعكسهاالتيالمرةالنتيجةالى

مرةبعدمرةتبرزالرئيسيةالحياةمشاكلانهيبالمتسجيلالمجديرةالموتسياًتمنيعانيالذيالكاتب"*(هاري"حاولومهما

،ا!ا،*االمنشطالعملفضيلة.نبرزالمشاكلهذءخلالومن،كبهفي.*غنياءبلادفيجاسوشمجرداًلاليسانهبغكرةنفسهيعزيان

علىبارنر*جيكوبطلههمنجوأيساعدتالتيهيالفضيلةهذءوكانتفانه،عنهاالكتابةمنينتهيحالماسيتركهاالتئالبلادتلك،،الأغبياء

الضائع.الجيلفتسكعوفيهايدوركانالتيالمفرنحةالحلقةمنالانفلاتوالقنصالشرابئيشاركهمالذيناولئكمخيمفيرهينةيظلذلكرغم

الصراعذلكلائق!حياةاجلمنالصراعايضاالقضاياتلكوتشمل.اًلفنفيوالتحدث

وفيليب،مورجانهاريشخصياتمثلافراداعبائهبحملينقردلمالذي،جدامتماخرااتىقددفعهالنيالثمنلفداحةهاركطلراكاان

رجالحملمامسؤوليةشاطرهمبل،فحسبجوردانودوبرت،رولنجز.واحدانفيوفنياومعنوياجسدياموتاكانالثمنلان-ذلك

..ايضاالالبانالمصاباتحربعنهبهينفضذاً،الرمزلىالتطهيرمنضربهار!يالكلالبموتان

منالوافدينوالرجالالنساءمنالشرفاءلتضامنكانوقداو،للبطلسواءالحياة1الىهنالكسبيلفلاذلكومع،ميتاجلدا

وافضل،همنجوا!يعالجهاالقضايا-التيمن!عظاًلبلادمختلف.للكاتب

الاسبانية"الارض))(السينمائيةقصتهفيبرزتالتضامنلذلكصورةمذكشةهمجسايانعزاليةتجتاحالحمياةكانتنفسهإلوقتوكل

ادخا!هابححةتوفرالايجبذاتهااًلحياةبانهمنجوايفكرةانكمايمكنماكل.استنفذقدصحقيكمخبر!و،جديمةعنفبفصولاياه

فيهاتتدمحكما،اًلادبيةاعمالهمنكيرتتلامحفيكانتاعظ"لقضيةفيموسولينيمجازفاتوعن،فلو!يدالمجنودالمفجعالمؤتعنكالان

المستوىعلىداخلياانتصارايخفيالذياًلسطحيالانكسارقضيةايضافكان،اسبافيفيالتوريةللحركةالاوليةالمراحلوعن،الحبشة

يمةالموناوسانتياغو،والتميخسورثوالىشخصيتيهييتمثلكماالممنويهمنجوايبوسعيعدلىمالتدخلوقعفلما،الاخيرالسمبمثابةكلهذللة

كنابهفيتتمثلكمااًلتاريخيالمستوىعلىالنهائنواًلنصرالموقتةمرةمناصحطولوقد.1ابدامكتبوراءالجلوسالىيستكين0ان

لا."اشبانيافيالاميركليينموكأ".ككاتبمو!هعلىيقضيفلانفسمهفيالصحفيالقلقيسمقان

ؤالشكوقالصعوبات!علىالتغلبوفي،القضاياهذءمعالجةفيالاميرقيالصحالةطلبيخلفهاعميقةجراحاتايةبالتجربةعرلىهد

حتىفشي!ئاشيئااًلحياةمعنىمنفرتهموشبررهمنجوايمرابطاليموبامحصيئساهان،بلامسحثقهـدمايومياينسىبانمراسلهاالى

وااًتجاهاتهملالنهةحياةسبيلفيالعاديينالناسصاحان.تبلورعليهيعداخلهفيشيئابانيرشعرزالماهمنجوايانالا،طريقةمن

!جوايلشخعياتكمثالتقوموالموتالحياةنحوالصريحةاًلبسيطةهولحقيقةاطلمالىائفاذهذاوكانالحقةألحياةإفييثترلربان

والفنفالخوفمشاكل/واجهونجميعافهم.وتناقضاتعقيداالاكمركانتالتيالموافعمعإلجةاًلىواعاد.،ككاتبموهبتهاثرىاللبم

منالايديستمدافضلهمولكن،مختلفةحلولالهاويحدون،ت.وااا... لفطر.هامه

والشجاعة.والقوةالحياةاتل.ابتزازمنخسيسةقوانينعلىيقومعالمفيالحياةان

مشابهاجوردانمنتجعلاتضبالمواًجبوالشعوراًلبطولهانلمنبافصوخصوعا.قاسيةحياةلهبم،والموتالعنفو(اجتراح

الجيلابناء!يتصفالذيالشعوهـباللامسؤوليةمحلتحلسورلدالا!ل"ادامزنك"تذكرءماابرزكانفد،الاجتما!للظلمفرائسهم

لمبدممهمشابهاسانتياغوالسيخمنتجعلاقيالحركةانكما،الضاخ،رةالشرافصةمظاهر،طفولتهاياممنالاولىالقميرةقصصةبطل

.انصرسوناثوللدىارالاستمراقوةمحلتحلهمنجوايالوحثةوالمشاهد،الزض!وجلد"الهندبميالمعسر)ةقصةفيكلانتحار

ي!عنيجثهمنجوايفانعنهارغماامدتهبارلذلمككانوصاءتلك،"القتة"معوالمناوشة"ععرنافي"كتابفياليوميةلحياة11في"

الذيم!الفنيالعملفيدوماتخلداناملعلىبالطبيعة.متداخلةالحياةهذءتارراني):بضعفاثرهاعلى(نك)ضأالتيالمناوفثمة

خاطرفييحلدهالذيالبطوليللعملالمعنويلاآلنصروفي،الاديبيبععه(المدينة

الانسانية.اًلقنلواعمال،الموتواحكام،والقتلة،العصاباترجالىاعمالان

فيها:قالوساله9391عامهمنجوايب3من"مثلبعديخماص!درتالتيورو(اياتهألاولىهمنجوايقصعيتملأ

وعليه.،تقتلارتوقعلومافانتقائمةحربهئاككانتطالما"35!7!اول،4ياء57ول51"يملكلاومنيملك

فانوعليه،حياازالمااننيالا،قيكبهتشمغلماهناكفليس،والففوالخوفالموتباحداثتحفلوهي"الاجراستقعلمن"و

عسرا.اكثرامرألحياة1باناكتشفتانكفيهريبلا،وممااعملانعليرصمواألذ-نالكنابمنكمرعالجهاالتينفسهابالموضوعاتاير

ولكنني.عسراالحياةعنيقللاامرالكتابةوان،الوتمنوتععيداوفوكنربيرسىاًمبروزوبوالانادجارمنابتداء1،المصرانحلالمظاهر

وامل،اموتحتى،استطيعالذيبالصدفى،الطاقةوس!نيما-،ثابر.الهزفيالقصصومعوريبواف!عيو.انتهاء،وميللر

."اموتالاالذهطالموضوعنوعيةليسهوهنابهنعنىماانحالكلعلى

الكاتبوا!لقد:النحوهذاعلىالكلماتهذءتفسيرالممكنمن.تغذموقفوابعن!عبكيفبل،فحسبغنهمحنب

حتا!وةمنباتوقد،الواعيةلنطولةاالجمهوريةالبانيافيمرةاليهارعودكانقضاياجملةفيتركرتقدهمنجواجمرجهودان

الكئيباًلروافيشعارهاًستبدل!دولذلك،دائمااعبائهاحمليشطيعينفذاثكالاومجسمةمنها!عانومثابرةببطءفاستطاعفرةبعد

حتىاموتلااوهوقطعيةذلكعنيقللابشعار(تموتاواعمل)والى،الوفوحمنمزيدالىساعيطجد!ةزاويةمناخزىمرة1اليها

انجز(مختلفةاسماءتحتشخصالمذينفسهالبطلبعينياليهاالنظر

شيءوجودمنلهبدلااللائقةالحياةنظمينالانسان1جهادوفي.جيلهوابناءالمؤلفلسميرةالمختلفةابراحل

وان،القديمةوالتقاليدالعاداتعلىيتغلبانوعليه،اليهيستندبل،الموتعنينف!صللافببئالهمنجوايبالنسبةالحياةكانت..لا

يرسخوان،الداخليةبحريتهمحتفظاالمذهبةالسلاسلمنيتخلصفدسبههالموتمنالخوفعلىلاابطالهفيهيتغلبمتقابلصراعهي

للتغلبشجاعتهبشحذعليه،كفنان،كبطل،كعاملبالحركةاالحياة.اًلفرديهددالمنيمدالتفك!كالحياةتعقداتمنالخولىعلىبل

التياالظقةوالقوةالمملوهي،الحقةالحياةهيالحياةان

رواية:فيالمعنينشخصييةجيسمدالذىهوباهـنزجيك)*(

(تبرقالثممسىتزال)ولاكلمنجلدوثلوجتصة.بطهل)،(

91



يقوىانمنائقلممان(ألعبءانفي.لكمننجودولعقدةان.السواءعلى،الموتمنوخوفهالحياةمنخوفهعلى

بنفبييكنلمكما،للمورالمناسنةالشخصيةيكنلمفهو،حملهعلى،العنفصسدمنقادرةتينانيجبحفهامنبالتثبيتالقوةان

يمالجهاأنا"همنجوايفيمفروفاكاناـلتيواـلمثاهدثا!حدهستوىقدكانمافذكرى،الف!اشيةعلىؤدومكأئمالىاتلهمنجوالأبموىنوقد

الملحس.الصيدذلكعلىاليوغسلالهيبنالجنودعلىالنارباطلاقآ!يطالياليولييقياممنشاهده

يقرعلمنتعرلىانتحاوللا"تقول،اقيالقناميةالكلمةاًنعيانشاهدكانالتيالعمليةتلك،"كاربوري!و"مدينةمنالمنسحنين

قدهمنجواييهونقدولكن.دونكلماتهي"لكيقرعفهوالجرسماكانت،"الحربايتهاوداعا"رواوخهفيبعدفيمافوصفهالها

فيلق"لىايةعلىمرسوماكانالذمماالشعارمنالبمسفكرةاتوحىعادةتتسمتي51الحربيةالعملياتوسطصشمخيلتهتراودتزال/

اًسبانية،طاقيةلابساللئكولنتكونقدلصورةكللايمثلو.الذبمر"لنكولنفقال،الفاشيالارهابوسا!علىمثالافيهايرىوكان،بالضراوة

."الحريةجرس"صورةورا?بدتوؤدالفانتىية"برانالاميريهبنللكتابادثانيالمؤتمرفياد!قاءخطابفي

."بالسوطالا)المفتربم!لسحقسبيلمنوليى،كبيرم!ركذبة

الشرلحتفضسقاطربتهحولس!مطااكانلالحرجمالنابطلهبوفيسعلوهممجولمنك!لمكتريكيثهوورمللقوةإلم!ونفمنجوابممااب!طالؤيهاكانالننالمجالاتفيوصتى

151لابمثابةقوتهـموىوت،انسانيةمنت!اوءوت!قا.نكنلم،العنف!ساربةة

لثبربلناسلسباياشعبعنلل!فاعرضاجهاتميلسببطقتليجدكانالصيادفأنسيلمو،والضعفالقصوةمنافرذترحمة

االاكتراثبعممشعوروراءيتحصنانالقاربماءبوسعلييأنهكماكانالعصاباترجل"انسيلمو)ءأنالا،بمكانلصعوبة51منامرادب

جوردإنيعدلمولو،جوردانناعياإقزعهمنجوبرجرسييمععنما.يبكيوهوالفاشيينعلىالناريطلق

منوبالرعم،الروايةفيعرفئاهااتيالشخصيةتلكصاحبءكونانيسععكيفهصبواي-فساكل(يملكلاومنيملكمن)4قصتفي

.ءاالناسمنغيرهإواصلانيسعهويهف،يصمدانبسيطاانسانا
.فنصدعجرس!نمنبعثوكأدهيبصرنالربنء..

الاسباليةالاهليةالحربلهاطهرت1وؤد.معهـ3ويتضامنالبسعطاء

اختلفتمااشدماولكن،.سورثولو،1جوردانمنكلماتأون.ا!اشيالعنفويرفضحون؟صمهـثنحيت4اكفياءكانواكهؤلاءاظفا

كان،.كنهالموتفيراغبايكنلمسوردوفال،ا!خيرةلحظات!ماشجعانافينواـرجالالقد،السلاخبرقفىافضلمعرفةاكنسبايضاوهنا

وبايةجميعهامشكوكةنهايةذلكوفي،صننميةضرورةموتهان!ط!احبوارجا!.العادلةالجم!وريةقضيةتبنوا،وءوعوبيئبسطاء

العصاباترجالجانبالىالجبالفييمملكانان.البطوليخظههمن!وابمااستطاعاسبابوفي،لبذلهاأصخدأدعلىكانواولكنهمالحياة

محاولا،الحنطةحقل(تعشيب)علىفيهايقيلكانالتىالبروحبنفسالرجالتذكرهولدكطالموتءلىلمدفلبةإ.دهحيحةالمقولةيجداناخ!برا

يتحردجوردانكانكما.الطفيليةالاعشابمنقصراكبريئتلعانالس!ينمائيةقهةفيقالبارواصممالفاشيالعنف0تيارصمواالذين

وانسيلموسوردوباليتثبه"نفيحاول،نفسهاالاتجاهاتالىللوصول،2ظمىباهمية،الموتاحطنمصغاداكنننم"عندما:(الاسنانية1لادض5)

قائ!نفسهفببخاطب.فح!عبلموتامواجهتهعلىمقتصراذلككانولوافتزاعهبسببتكرهونهانكم،عيونكمفياهمهنجهفكلدفقد*ناما

لدىولكنه."جسورناسفمجرد*نفانت،ارننفيرعنكف"."بينكممنالاعزاء

نجاحه!احا!تاحسنعلىتبدولموتامحاربةانلهثبتلقد

000!!ميم!د!!3ه-هـ-ء!5ء-!!هكاي.ابرهاءيةكظاهرةالموتإمالجعندما

:الاسواقفيوجدليةلمنافضاىإكونء،اًكثرهوموضوعيذ؟نابء!وصتى

-أ.تمامامقنهةا،وتعلىانغلنة1تبدوانفنيوالكمالالاحكمالىواؤتقارا

صرالصراعمنمعينلجزعتصورهفيادكاتبإوردهالذبمهداتهولشبب

21ؤموسصريركلولمحطونسف،ا!حةسوردوالرجالقيونها،ا.لفلاحينفعالياتأن.
دهيه.اومسوههالصوره0لللىلكىم،ماالعاس"

بقوةكلهارسمتؤدالرسائللايصالالنارخطاندرلهواخنتراقالجسر،

عل.ها.".!وألتيالمتظءـيةاذساطةرغم،بنعظيموشعور

نشردولحصصصاحسلمناخرىمرحلةمانحوعلىيمثلجوردانروبرتان

انيوالعزاءالاكللىقاقدو*انهنري"نينانتاءا،همنجوايرطلىتطور

سوىمخلفغ!ر،جريمتهع0اًوحإمورجانهنريويووت.الجه

كنفانيغسانظليفوبالرغم،ذاتيكسبتحقيقفيتلهءنبببماتدقد.العداوات

شعوربعيرالنهابةفيإءرجولم.واقميااممعنوبانصراكانانهمن

ل.ق25.الثمنلممورجانانذلكمناهميةاكئرهووءا.والوحدةبا!خيبةيرص

بهمشغوفاهمنجوايكانالذينالمتوحديناكنتقةينءـقلاءاحدإ*ن

ر.فردهرجلاان:ءأتلبةالحكمةالىالىج!صلفينجحفقددلكومع

الشخصياتنلكاحدءـومورجانان.نيئاإحققانتطيعغير

--!--كأبقيتذلكمعانهاالاهمنجوايبئ-يرفاشهاجذبتاوخيالبسيطة

عليه.خافبية

على.لجديالشايةبالعبارة"الاجراستقرعا-ن"رواية.نببأ

والنثرسهمنيمنةمكتبةمنشوراربعمةتتمتعجز)رةإكونانا-شطءعرجلمنءا""دوىجون"لسار

الذاًتي"الاكتفاء

6922:عي.ب.واخوانهمنيمنةحسنمنيرأ!انطواالمشابهةهمنجوايشخصياتسائرمثلمتلهجوردانان

بيروتفقراءجه-ععنالدقاعبيقصدالاعزلتهمنيخرجلا!!و،اجءماعيغيرء

على؟!ممنلجميعالمفجعةالنهايةالاببسىوحيداوكوته،العالملثاشثكين
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لكاتيحفلو،اجلهمنالمرعيموتاني!ىتحق!عيئاوجدكدهمنجوايحاجةمنلاللمؤلفيكنلم.اخرمنحىالامورتتيضالجمربئسفقيامه

الجسدحك!الموتفهـانيالرجالهؤلاءعليهاماتالتيالصبورةعلىتموتانإفيموت.حتبباامراكانجوردانستفكذلكوس،جورراـنقتلالى

تلفطوان!تتصيحانبمقدشركفيصبح،شيئالكيعنييعودلا؟لتيالفتاة"ماريا"خلاصعلىعاملاولا،فحسب.أسبانياعنمنافحالا

كلماتبردداتقولاناو"موتاياشوكتكايئ"الانجبرةانفاسك.كمنويلواجبوانجازا،نفسهااجلمنونكن،يحيها

فيفهـأليلشىالولحالسدصةشرلىانفوفىلمئكن!رلذينعؤفولسدولد!نالثرىاصاهمنجومني،تحطيمهعلىيعمللمجوردا!نجبهنثساالليالحهمالعالىمان

........مورجانهاريمعالحالهيكمالضمرامعلتعامل2الىاضطرءولا

".فعلاالخلودنالوامذ.ا
المشتردالنصرمنجزءايصبحلمممنويالصرمنتصريموتجوردانان

انيالنتيجةعن؟خشلف!مبنتيجةالثانجبةالكونجبةالحرباؤتهت.وحهبا-ماتولكنهالجماعةمعحاربنقد.ااًلمشزكةالمهزيمةاو

2.رالذيالثرإور،الفائزانذلكالاسبانيةالاهليةالحرببهاانتهتقبولان.سوردوبموتتنطويللحياةمتكاملةصورةاًيةولنذكر

اتتصاراتهثمارحصلاذ،شيثال)لمالجبهـةفييقاتلهمنجوايولةد.يكنلمانممنهخا!لفاالمرءكانسو؟ءعشرةفكزةبالموتالانسان

الحربنتائجمنوياسهنمضبهءن!عبر.الفرصوقناصالانرتهازيوناف4منبالرغمتقنلهفيعثوبةثمةتكنلمولكن،الموتسورلوتقبل

كوبارسطاءالىالت!اخرىومرة،(الغابراتوؤ!ا)تهرعير)قص!هفيل!وبالاعداء.ومحاطا،ثلالةبجروحومصابا،والخمسينالنانيةفيكان

.(والبحرالثيخ)روا،بئكأبكور!وفي،.اماير!هصهـموالى،السماءالىنظرانهالانفسهوبينبينهديمابالموتاستخف

..ء....انن"وقاؤللا:موتهد،افضاالنبيذمنجرعةارتثتثمالبببدةالجبال

،همنجواياعمالمنكيرويء،لو!الاد"زاكبةمنبجوالروابهنبدأ

لحي!ثطويلةمدةسانبباغوالشيخا"-يادالازمقدالنحسىانرمدواذاموتاربوسعياى.عروريامرذلكانويندو،الموتمنبدلاكان

...ا".ذلكاكرهولهضني
تجسدرايهو!ئهبداالدقيقاياسبقيماشالقدإمشراعهن

يزالماكانالذيجالشبالهءيادذهنولكن.الدائمةآلهـزيمةمعنىايةذهنهفيي!حمليكنلماذ،لهلثئاليعنيالموتيكنلم

و!ةمنخففمماالسنينتأثيرتحتعامقدبحملهيض"صفيمامتوؤهـابالنسبةكانتإةال!انالا.منهخوفايستشمريكئولم،لهصورة

وا،بالئساءاو،بالعواصفيحلمإهدفلم.الشيء.بعضعلبهاًلامروجرة.السماءفييحلقوصقرا،الريحبتعبثالعنطةمنطلاله

)القوى،بمباك؟تاو،بالمعاركاو،(لكييربالسمكاو،العظمىرالاحداثلأالحضطةافرزتوقد،الدداسةنجبنجو.اذتشرحقلفيبالماءقرعة

اليوميخبزهتوفيرسوىالا!ضياماتمندد)"يعدولمم.بزوجهاوفخديك،احد.علىمسدسكارحتوقدتركبهحصانوهي.التبنونرجم!

الأفريقية.بالاسودلحلموابولابىيسمبارراتءنالصبيالىوارةحدتالتلاللاءتوقدالمضفتينعلىظلياكأاشجارذووجدولووادوتل

عنالتفتيثىولغرض.الحياةمءاادةعلىمثادرايزالماكانذلكومع.بعدعنالواديمنالاقصىو.ءلطولى

الىالبحرعرضفي./برغلماكثبراياغولصازةكانالكبيرةالاسماكافيا!ياةمظاهركلموتهقبليرىسوردوالفانو.هكذا

يمنعهصبغنادالقرشسمكمهطرط،بر!بهاطاةفتسبئلا.مساقاتولكن،العينينمفتحيموتانه.الحرية0،القرح،العمل:عاشها

الصيادعنادخللمننتلممسولممننا.اصطادهااقياالاسماكاؤإراسم!ت-عاشقدبانهالقولليمكنحتىالحياةبتكاملحادباحساس

يرددانةرويدلسبنينهمنجواياءكأادافى،جببدةذ"مةالمشريزي"الموتوسطحيا"التهاية

نقمامراًعفيكاشترمااذاالمرءن01"فيالمتاخصةالازيرةته
."الؤيمةبثيابمتسربلاأتيإءاتابىالنصرانمع،يربحهان!رحياتهتمثلليصعبانه؟لجوردانبالنسبةالحياةكانتفماذا

ارءاان،):الىتانيالنحوعلىالغكرة.هذءيعدلفمانهالىتخالعياداماحملمغانلعالىمابان"التجريريةالفكرةمنمزيجاتشكلفهي.ككل

".ممكنةغير!ز.بمننهولكئ،الاذسانسحقيمكنقمد،لي،زم!لمقل!!الصراعهذافيالالثراكفيالرغبةومن"اجلهمنالتصارعمستحق

فلسفتة"فيقدريايبصرفالثصيخ5:،شرةبو،انإببثمماارتاقضودمنالمئ!ر.ألتبلذلكاوليةوصور.*بخهلؤيشتهيكابعنافكارومن

لا":الشيخيقول.اذ،همنجوايشخصياتفيلو!.31نجبرالامر-،،مصلاوموطئهوغايشاكوباوررائح،والوانهاالحياةاصواتمن

الشيختمجيد.تتبعهايضاوهـتا،"الاخر/قلالممارعيئاي!منيوجندبمما،وجدهابيهانتحار:المثوشهفيفيتدورتفتياماوصور

برهاجمه.ادبلالذياـرهرشلشمنتصرقتهعلىليحكممانحوءلىجوردانيععو.الذبماالاهلية2الحرب

طواعيةاكرنجم!االاولىهمن!وايبرواياتالمروارةهذهود!اًرذ!ة-ضطفمحضيكونانمنيدنوالذي-الانجروحبهالشخصية

وهو،الحمحمعلافءحامهالشخشل!اذ.ا"نسملاوق!ولاورقةغيرءتناؤضةمعقدةيهرةاخرىوامور،"ماريا"الاسبانيةللةتاة

...............ذاتغيرتضحيةحولالكئيبةالرواـقيةبفلسفتهادلهمت،مترهب!كأ

قعلاهمنجواىدرحلقد،إمايرشهـمالذونالس!طاءالناسمنم!وب

....على.جروى
عنيكتبفهوالان2اما.الرجالاقفىياءفيالض-صفموا،نتصوإر

الايمانمنمزيدانلمسوهنا.متداعلثيئصيادلدى4المعنوإالقوةفيالجمهوريةهزيمةبببد(*جراستقرءلمناروايةكنبتلقد

الحدود.الىتقلصتقركانتنفسالحياةولكن،للانسانوالاحترامواقيدا،انذاكللكيرينتبعىكماطويلةمرظالقتالوتوقف.اسبانيا

بينيفصلالذيالحارالخطانوالغريب،وحيدشيخلرؤياالضيقةهمنغوابمريجدلملذلك.-ياتهمقوماتمعدبالهيشعرالامسمحارب

يكونمابكريلمس،ألرف!بطلهوبينيحبهمالذينالعاريبنالاناسالجديدالمالمتخيلعلىيقولمكما،جوردانحياةعلىللابقاءسببا

تتحيزوافكارءهمنجوابم!عواطفكانتالسابقففي،الروارلآهذءفيحينوفي.فيهمكانالنفسهيب!انجوردانبوسعيكونقدالذي

لدالشكلثقالارغمبثرلىيحاربالليالمتوحدللمثقفالاولىبالعرجةبطولاتحسابهمنيسقطلافانهالتوحدالفردماساةهمنغو"ييعرض

افكار.منجزءايمنحفهوالروايةهذءفياما،بهاينوءالتيالقديمةرجالمناسبانيافييبقلمعندما9391عاماوائلفنن،البدين

اًك!سرتبدوهذاـاـلاخرشخصيةان..الشيخساذتياغوالىوءواطفهكب،*سبانية2لارضفيدفنواالذيناولئكسوىالاجنبيةالنرر

فيهمنجوايصولىهمالذينالبسطاءالناسشحضياتمنتعقيدااسنانيا،فيالاميركيينللموتىبالاملألحزنافيهايمتزحمرثيةهمنغواي

وهو،اًلروايةخلالشىباموريفكرفساذتياغو،قصصهاولياتبالايمانالمرثيةتلكنضحتوقد،"الجديدهالجماير"مجلةفينشرها

نراءطالعهسوءمن.وبالرفي"1،والفنالمثعجاعةقضايايعالجعممنجواًي،تقهرانيمكنلاالتبم*سبانيةو*رضالاسبانيوبالشعب،بالمستقبل

كمايصطاده،السممكبكبيرالالايقنعوهو،كصيادمهنتهعنلايتنازللمالتيالبسيطةالفرةالى1ارجاعهايمكنقدالقلييةالاستجابةهذء

بقبلةبهزيمةاًلشعورذهنهالىفيتسرب،يفعلأناًلماهربالصياديجدرفاناتنصاردونموتكمنبالرغم"وهيعرضالهمنغواي3تتات

بالاشياءيحلمانه.سوردوالبشعورمنهاكرجوردانبشعورشبيهةانويبدو."نصيبكمنالنعروسيكلن،عبثاكلنلمتضحيتك
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السابقونهمنجواي،ملاءيعرف!لملماذابثتالينغهمانهلينايسهلسانتياغوي!ده.قدومايلاسودصائدهمنجوايبهايحأمقد(التينفسها

الرهاية.شلغصياتفلتاًنفسهمالهتربفيالرواية،بهتسؤتباتالذيوالتلوينالتعإبدفييربحهاستحسان.من

المموسالمؤلفتسامحالىبلاضافةجوردانبهيفكرمماكميراان.بالصيادالايمابئمنللقارىءتمكناقى!طالفنيةهمنجوايموهبةان

تعكيرعلىيمملهذاكل،نبيلةمعاملةءللقىانيجب.العصراًنب!دعوىيحدبالذيفالصبي،بالشبابيلاستعانهالىيلجاالشيخ،الرجلان

همن!وايكراميةانفئدركذلكعلىمثلاالفاشيةولناخذ،الروايةجوممليهومحكومامحاجزاالشيخيعبحوبدونه.لهحقبق!استثاكان،عليه

معتساهحهفياًلعمىبالغكانالهالا،داشاعنيفةكانت!ظاهراؤها.برالفاقة

قبلمنصثورهالدىبشدةاـلروايةقوجمتالسببوليذاـ1،جذورهاالض!اـلعارضةاـلاحاديثمنبالرغم-اًلسابقونهمنجوايابطالكان

الصحافةفيبحمهانتقمتلاكما،الموليةالفرفىفيالقدامىالمحهـاربين-انفسهمالىاًلايتحدثونالغالبفييكالونلا-الغيرمعيتبادلونها

الأ؟كلدمهة.وعاى،ومهنتهخبؤتتهيورئهماشخصاًلانئلديهالتإخهماغواما

العصرحقائقوتقثللتفهغالاستعدادالىليتثمرهيمئتاثعاؤثمبلثاثإيبدواذ.للمستاثبلمئإالالووايةفيينإتئإالمستوىهلا

م!قلاوقد،لسياسيموقفال!اتزامعامدايف!هوالكرةجيلءفي".!ا!اجديدةبطربقةولكن،لبدءانقطةالىيعودوكانه

ء......ميخل!داذ،المخلدةهيوحداالارضفليستذلكومع."جيلويا!
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.....و(مبن.جيلعنجيليتئهارثهاؤثكملتنةمنيللتإمملئعانيالتلتثدايضإ

كيإلحاكتلسباوكللأرتلوعمنوثاكليتعينلنعليكتا!ولااتقمانهتااملىبالموفموبمبطولهاعليكاشظصهسامناحداان.ألاوالعجؤالشيخوخةموضوحتعال!القصةان

الهربمنافذوكل،سهلامرذلكأاًن،مخادعانسان.لهوكمخرجولو،والنصر.همنجوايشخصياتفيمألوفماهوغيرعلىلايموت
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تؤثرالتياًلكبيرةالامدلمبهانقصدبدع،الصغيزماليعسلثئسبالسياسغهمفلنيرملعهاًماجهضايتنالتنثومئثنعئلعه.والمإانالنممانعنمهتلثمن

،الانساناـاقمنيمتدالامويهذهفتجاماإ،الناسمدثالملايينحيالفيائ.النثبسمبالسممإةهمنئلئثاامادمهرملنالمحدعنوثبالنتاـنهألاععإ

وتث،قماقيقكئيبقهمنجواقلابغاالإنسانيةجاءهمالسببولقثذاالقملثمثاثئثلهكهدفالفقاامنهعنثيرلنثطالمالمهمثساًللماًإعقلالعهترم
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يلأدابطر.سلى375-!.ل.3.الثمنماعونوغالبا.خاطئةجدنظروجهةمنتقريراوباتهاللإنخرلإالظرولى

فيالتفكراعالةانحينفي،العدوعلىمباشرةضربةهناإلاستجابة

وهنا،الحوادثلتلكمشوهةجدصورةعئتتمخفينفسهايلاحداث
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