
!!؟"!تن!يم!-خ،قي!!و.-.--.يميئترنر؟--س!!،

نرصرص!عريرطعحممد!همم:اى..ي؟!؟نرغ3-!!عر!!قيقي!كالمغة!2،!ش!!،!؟تج!بزترل!!+قيير،ض!بم.ة+"يم-.-.ش*ة-!.
.-----..!!-:،!.-ىىجم!-.:

قي.--""ك!-..--ء-سيريميز-"--!؟-:ء---ءني

كلرعط!!ورصربرصمىللملني-ير--إنرش!تر.كأ--"ير!-ترتن*!!زرةءخي!!،-2-س

س-"قىئرج!*ة-؟-6-ص؟2

عا!فرمحصمرعح3جم!!ي،لمجغ!ني!!"!.؟في-؟؟-.2.ءنرءب..3إ

ختر!يرشبزني--نن-ةش!+!".--

راب-ط،ئدائي،صفيقبوجهالعاللمقجابها!ذللكيقتضيكحهـيمائجشقيفيحبم.:-بخم--!.----..-

الحكيمةهيمنغواي!-كأريةبهازتميزالتيالبارزةفاررمة.اًلضشلا.!ء:ل!!-:.

ح!روهي،ا!تقلالهوروحتهكمهعنآكشفالتيدعابرتهدوحهيكاحفي؟--كاد-

عاىودليلالمواقفمنمأموقفعلىألس!بطرةفييتبعهااقياًنوسائل...-------

.اواؤفالكافةهيادته---

ا!زيارجاداماتبو!وهيمنغوايعند-الحكيمةالسخريةوقناع"تيم"مجلهنشرت،لادابنوبرلىجائزةهيمنغواينالحين

امر-والموتبالحياةمااحساسىاجلمنقبلمناشاركمايعملبابمنبدلا"ابطال"بابتحتالا-مر-بالمداداللجائزةنيلهشروء

جم!رلقناعاًميوكبولكنكتاردتقععاللدلثالةةئقناعن!ااىوماراللررتولىجومعاهريلم!كوولنيجوبكخبير،هيمنغوايحياةتناولتصعيرةنبذةذللكتلا،"كتب"

بة.....،والنساء،الخموروتعاطي،الثيرانهسارعةفنفيبخبرتهالعالم

عقلا-دونهيخبىء-وتويرنللينكو!نعمدكما-هيمنعوايءئدالباسبمالبحىاروسطالاسماكوصيد،الكبرىالقنصومغاءرات،والحروب

!صففيذوننورر!ح.مرةمناكثرانهـصررقيقاوفؤاداشاردا!رة!فوسفيلركتالتي-شخصتهعنفضلاوالشجاعة،اللعميقة

بمقهىستعملالتيالسوبسريةالنادلةتخبرحين"لسويسراًانولاء"الرائغالوصفهذايكونربما.ائرايما-كتبهتركتءمثلماقرائه

بانها،اميركي-كاتبوهو،جوصويىالمستراللحديديةكةالم!طريقرفيهي!عوايتاثبرانقلنلألومحقايكونوقد،الصوابعنبعبا

:!وفصنالمم!شرللهاثث،برلينزمدارساحدىفيالافجلبزير4رواـمت،قيفي!?،د!"إلتىاللثخميهعنتحض-قدقرائهجمهـرةفوس4

اللطلبةمنمجموعةتضمكانتهل؟المدربسةهذهامرعنخبرضبما"الكاتبشخصبةبينمايجمعدراميكائنايتهلوتغلبالتبماواف"

يحص!نمنفيهم"كانهل؟والتدليلالعنا!امرعنوماذا؟الالشقياء.الانموذجي!ينقصصهوابطالالصيتاللذاخا!بما0

كالتهلبذللكادب؟فيتزعرا!د!*وترواياتتستهوداللم؟المراهنةبانا!قائكالشائعالقولتعيير!يممعوايؤثروص!ويقتضيئا

اجموعةاكازتص:فايمن؟ح!بالكفياياماسععدباللكليةتلمذتكايأمع؟الشكأصيات.الشخصببةهولاسلوبا:ليصبحالرجلهوالاسلوب

"*؟الماصيالحري!ببرليتزالتحقتالتيفيتدوملاهاولكتءوجودةحقيهقيةش!صياتقصصهفيهيةالرسه

موضوعذأتغ!رمحاورةانهاجونسو!المسننرتعقيباتعلىيبدو،اللحياةهـناكبووكائناتماثورةككلمات-النهايةالى-القارىءذهـن

نا،ذلكعقبلنايبوحصت،والضسليةلأمتاءطلقابهايقصدلم،وفك!تالى،هاملتهش-لاللكبرىلأدبيةالشخصياتتحققمثلما

تسهروالتلمذةوالعنا!التدليلانوبما.منها!لا!قررتزوبخهوقيوبو!ر،قينوهك،بوفهاريواما،شاربولكي،لاكروزووربنسون

بضبائرومائسبىالحباًراًدراكير"ملربالصبابةفمرةال!اللشخصيةفيبك!يرذللكنلمسانناكمافي.اقبيلهدامنوجودابلوم

للذدك.الحياةفتراتاسعدهبمللفترةاهذهكانتثمومن.بالطلالىمباشرةذلكورمحو.مقصصهالشخاصفينلمسهاكثر.ممااللهممنغاوية

الخصبة.الشاعريةيالمعانهالزا-وة4سخريئيغلفالجداننجديكتبحينانثرياباسلوبها(لقصصيهيمنعواياسلوبقارنامااذا

القول!جوزو،الجادالكاتبعملقلبقي!درمبدئيانموذجةثمةتتاولوصارءالتيء!بهفيايضاذلكلنايتبينو،المت!امافيمبلسان

ملكةان.الانموذجللذلكالشفهيالالراك!وهيمنغوايالبلوبانالا!لؤبهو،حقا،اسلوبهان.امبرىاًلقنص،ومفامراتالثيران

،*نظار،الادبيةحيأتهصددفي،اليهجذبتاتياهيهيمنغواياسلموبحديثهاو،خيالهتسجمن.بطلعناللقصةكائتسواءالمتبعاًلتقلبري

انموذج"تبينيمكنناو.الضجربةازاءجديدهكظرأوجهةتبياناعدتكمايخاطببننمذجةابطاله2كلسراوهولا،نفسههيمنعوايلسانعلى

اللواضح،الم!رد،الصعب،النظيف،التصرينسيبمداًخلالاولاسطورةبالهنقررانلئميءفيالمغالاةمنليساًذن.مباشرةالقارىء

.اللقسهاتاننفجرةاللقويةالاسطورةهيتلك،المتميزالقصصيلاسلوبهبطولية

شملاأره1خلالمبنالادبيةشليهير-!هنلال!يركيوناقدولىوائيشللاس*صيتذيوص!فيالفضليرجعوقد.الروائيخيالفي.تميثىالتي

لهظهر.لي،)اكينام!اكا!تهفالىوأاجا/لاق!تاإحىاللنقمدية0ومقهـدلألها،وقصطالافواءغمر!مناولكانكما،اخراميربركاتبآيمناكثر!يمنغواي

ؤ!اجفهاالاحهلامفدههي":بعهنافىاناليثثلصرلة11لوا!ينهمند*اناوال.الدرا"باهكائنذلكآلى،هوليودافلامتجوممنئجمعلىتسلطالتي

ذللكبعدشغل.اص!لل!ها،عثلرييننجلمسسةوقشذاكعصرهوكان"المهـمئوليماتاافل-قرائهكاجمهرةمنالعظمى.للغالبيةبالنسبةوذلك-غدالقد

فيا،نجل!جمزيالادبفيحماضو.كم!ا،لىيفليوبال!بالىتديسيانمهحنررمهـنمدب.يالايلقىلاشكليةاكثراًعراوكتبهالزوائيبين

!ت!بهبين)من.وشحهيهكاغنو،اسيونوبو،ونليرايورك،هدلىفلاردجام!عات4للس!ربرتيكون/ان-الادبيةحياتهصدرفي-/هعيمنغواياستطاع

،"شديشهاند"وح":شنمطجمه!ةمسهرحييهةالادبمجللفهـببهااسميماللتىهـنقدرعلىللغايةماهراشابايبدوفهو.كتاب!اتهفياثرالحقيمة

االربمم--."عللالاألع!االلملا!:قمنيرةقصصومجموعةساكأراكونبرانك.اللاذمةوالسخريةالصلدةالليولليسمخ!ر!ارة
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المرقوضءنالخطابءنكتيرعكسعلى-كوهبنونجد-بريت-السيدةبالمستقي!يهاوو،ضرفيربطيتبلورحياحساسحولتاباته3وتتركز

وبدلا.ت!4مناختيارفيالسصهـةبحق.وباللهـزيمةيقرانيرفض-القصصكتابةفنانحيث،الروائيعندملاصظهبنايجدرامروهذا

ارضاويطرحهبالايديءراًكفيالثيرانمص،رعمعيدخلنجدهذلكمنالمسضقبل.صوبويخطوالماضيمنينبعاللذياللحاضرعلىكثبوايقوم

اللهران،مصارعانحيثيصرعهانيستطيعلاولكنه،وتكرارامرارااحساسدداؤ-ع-هيمنغوايؤصصاشخاصانلنابراءىربماو

متواصلاعقابايلقىانبعد،ا!صيلةهيمنغوايابطالمنبطلوهووحيد،نيعىشواانيعوزهمفهم.واللعزلةارر-ته:ليننث-دون-شديد

ينهارائبكوهينحدامماالارضفو!منصامتاالمرةتلوالمرةينهض،والامل،والمسض!ل،وارشاريخ،الماضيربقةمنتحررواوقدمعزولين

نج!بااثل،.العاليةمصويتهبالتاليوتتحطمالثيراًنمصارعجلداًزاء.الاثقالكلومن،والاخربن

ومندء،،الثيرانمصارعوترفضاللحلقيللقانونتلثنبريتالسيدةظروؤطتحتالاالمتفردةالمننعةتجربةتتحققلا،ال!يثالعصروفي

ثىراًن،وكمصارعالبشرمنكواحدجمثالياسلوكايحققبانهلهايعترفلانهـمللهـووجدانيحبيدفعهمحساسيةاللبشراكثران.مميزةخاصة

هذاببس":تقولةلتقواهبالنسبةخطراتمثلانهاالىتفطننجدهااتيآللجادمسعاهم!فييحققوهانيصضطيعونلاتكاملافببهتشدون

ترإدلابانهاؤائلةتضيفثم."المرءيفعلهانالمفروضهوحالكلعلىهيمنغوايشخصاتابرز-ادا"زنيكيخبرفعندما.يعيشونبفضله

انني...الاولادحياةيحطمناللواتنالمجرماتاولئكاحدىتكونانألمفيلناتتض-ح،ولادهاحانزوبخ!انلللانزلاقمعهخرتءمديقا-

...وهذاصبيةحياةتحطممجرمةاكونانارضلملاننيبارتي!احاشعرفيقول،الانزلاقبشمانمنهاايي!؟ويهلاانهيبيد،الابوةعنمخاوفه

."للنقوىببديلاشبه"؟كذلكالليس،الانزلاقدونيرحولماثمةليسانهاتحقد."لصديقه

هوالذيالخلقيالقانون!نالتعبيرهوهيمنغواياسلوبانكلهاللحكمتخضعالتيللمقالىشمطابرقلف!ءللابوةالانزلا!سموان

يندهامووبرازماريون4الناقدكلااقضرحكمايى4وكأ،للكتاباتهنواةاصممصالىا!لنفص!نكفلالمماثلةالنشاطومناصبفالافزلاق.تجاربنا

يفثقهرهفدقيقالصلوباله.بروليتادياوبدائياسلوببالهلويسالتيالنشماطفاوجه،ذللكوعكس.وحريةوسموا،قويةبفرديرلآ

وللغةالارستقراطيةالطبقةتخاطب!غةبينالشاسعاللفار!هدىعئهلاعصريةحضارةلقيامءضهاغنىلاوالضباللشرمنبغيرهالمرءلمربط

البدا:فيوالطبقة،اللكادحةالطبقةبهاتخاطباتيااللغةوبين،القوم.4تعوفجماغابى،لكنها،!ذاتمماثلتحقميقايكفلفيقطتخيب

.الشارعرجلولغةبالعرف،بالتنشئةلهالمقدرةاللذاتيةكهيناسبرانهالفردوينئ!عر

فيبالغاوجدائياو!اضعابليغاتحفظااسلوبهحيلوتتضمنذاتهوراءهاتخفيهويتهأنيثمحعراذ(ديةالاقتصبالحتميمةاوالاجتماعي

اميركيكاتبيستخدمهاللذياللبسيطالحديثعنفضلا،لتعبيرا،جعلهالكبهرالمجتمعءنمجهولجزءبانهاحساسهانكما،اللحقبقية

الانجليزقي.باللغةكبيرةدرايةعلىليساوروبيرجلمدأدكالىمالهليوه،غابىا،يستمدهيصغوايانديالسببهووهذا.بالزيفيشعر

حين.مسامعهعلىيلقىومأالاميركيالمتغربيقولهماانالوافعفني9اوطاهمعنوةرباء،ومسافرين،سائحةشخصباتمنشخصياته

يستمءكرواهيمنغواياسلوبكنهو5الاورو،بيالرجلمعقيحدث.تعملووو-كبمالاتلأ"ووهيكثبرات!ركما،عطلاتهمابانطاببقينيهيمون

مصطاحاتهاويرصتوغبلغتهيرلتحدثوهوالاوروبيزميلهالىالاميركيفوةولل!هاالغنونمحبيشتهيهماهيليستالاحم!اسفيقلرغبة

بطليتقابلفعندما.شكليافةمانوغيرانجلإزيةص!باغة!اشوةازاء"ضوللدالتيالاحاسيسول،ذه.حقيقيةفرديةلتحقيقدافمة

احساسشدةمنبينهمأالمحادثةتزيدالاوروبيزميلهمعهيمنغواي،الجو!ريةالذاتحقبقةعن"*فف،قدصاجس!اثياخطرامجابهتها

توكيدعنهايتمضص،بألغةللدرجةوقيمهباتجاهاته*ميركيالبطلعلى-دهاقيهدمالواجهوهـي-كليةتعتمداناللذاتعلىينبغيحعيث

.المعاعرةالحياةبنوعيةواحساسهالخلقيهيمنغوايلقانونظاهر.شجاعةمنللدبهاوما،وقوتها،ا!خاصةمهارتها

اللغاتأشكالؤمةفيشعريااسلوبايعتبرهمبغوايفاسلوبعلىتسلط4اللذيالاحساله!اًننقولان،تماما،يصحثمومن

الصحفيالمخبربضخدووهاالتياللغةبينهامن-الحديثةالدارجة،والسلوك.اللخلقيةواللصفات،الحقيقيةبالذاتاحسساسهوهيمنغوابم!

العنفدانلغةانها.ائرياضةبابومحرر،الاجنبيوالمراسل،العنيدوالشراب،اللجيدةالاطعمةبلفحسبالانطلاقحريةتتيحلافالعطلات

التعبيرفيوصلابتهاولواضعهاتحفظهاتستمدوهي،جولةوائرشروظظلفيوذللك،وال!،ارجميلةالخلويةوالمناظر،الجبر

يمسرزمنالىتاريخهايرجعالتيالتليدةيلامبربهيةالمثلمنبشجالحةاللحبومعظموتبادلفالشرابلذللك،لعبةايةشروطالاء؟دالفيتماثل

ئحربورجلالحدودعلى2قاموااًلذينالاولالروادخلالهعاشبعيداوصفاتهاباللذاتاهتمامفأي.اكاتعنللكشفمحاؤلةتغدوالعطلات

يتحثاتراللطريقهفيالحساسيةشدةان.الصامتاًلقويهوليودابدا.يخطىءلاالخلقيهيمنغوايوقانون،خلقياقانونايستلمزمالخلقية

ربمالغننةمنمفرداتقيهامردداركيكةانجليزيةلغةالاوروبيبهاورباهـ"،والاخلاص،الامانةتهطلباللقانونهذاتحكماتياوالقواعد

للروابط.ئيجةالليهكناهتربما(و،المهاجرينتخاطبلغةمناستمد!ه(بالاعجابتظفرفلكي.اللذاتيةالشجاعةعنفضلا،وا!ادة،الجأش

هنريرواياتادستطاعتوالتيباميركااوروياتربطالتيالخاصةانفه!وخسرتاذا-اسراكوناناول،واتقانابنزاهةتلعبانيجب

بدقة.كصورهاانجيمسإاضبةالرالاخلاقانها.صمتفيالهزيمةمبلو"عليكفازبمنتقر

مثلاثمةئجد"والراديووالراهبةالمقامر"المسملاقصتهوفيوهـريقة،المهذبهوالاخلا!،الساوكمنمانوعاعليئاتمليالتي

بوليسدجلفنجد.ذللكيوضحهيمنغواياسلوبتعقيدغلىكافياحاشداً،مترابطةباراتفييتخاطبانالمرءعلىيتحتممما،الحديث

ويريديحتضربأ.لهويخبرءجريحااميركيأمقامرا)يستجوباميركاسريا4ءلمبيبدوفبمااوقليلةعباراتفيتعقيداا!جدانيةمشاعرهاعظم

.الرصاصعليهاطلقمن"بهيعلمان.الصمتجلال

كما،ثبيكاغوهذهليست،اصغ":اللبوليسرجللهفقولمث،لخير"ثانيةتشرقالشمس"روايةفيكوهينيكونربما

المتحركة.المناظرابطالفثلتتصرلى*ينبغي.طريقبقاطعله.ترجلؤ،و.الخلقيهيمنغوايقانونتخاللفماكثيراالنيللشخصية

نائكاسلمهذا.الرءماصعليكاطلقمنتقولانالصوابلمنانهفي"فو!حيثبرينسهنرونبج،معةالتحق،وماهر،وموهوب،لري

."رهـءلهازايااهذهمنيفيدانبمتطيعلاولكنهوروحررقاصانهكما،الملاكمة

مس:رانالا،الأئجليزيلأاللغةفهميجيدامسيكيائرجلانومعفي"عواطفيناقنسفهو،للقانونطبقادورهحؤدلملانهالالشيء!

الةهذهلهينقلمتشفىبالى،ايضا،ونزيلاميربركلالبوهوفريزرالمرأة-بريت-ترفضهحينبالهزيملآيقران!ىويرمسهبتفصيل

؟اس!ع":فريزرمستر!ضليرصينةآ!لادلأالىا!رأرىلابدلافردكلمخاطبةعلىيمررففهايجرحهوت!ما-يرهشقهاارتي

لستوانك،شيكاغوفيلستانكإلمولالبوليسرجلان،صدي!يجلياذلكاوي!نضح.ا،حطميناحدفهوثمومن.صمتفييعانيانمن

."بالسينماعلاقةلهيىهذاتصرفكوانطريقلقاطعبقلبظفرائذي،الثيرانمصارع،روميرومعصراًعؤ!بيدخلحين

38



يضودانباخلاصواحبهبهاعجبالذيلمالبطلمن"للسلاحودإعا"."اصدقهاني":برقةوكايتاعلب"وود

اخذوللك!ذلكيفعلانوعده،اجازتهاثناء،ابروزي،اًلسعبدبلده؟لاًن.بخصمه./ثمهرانؤخرفييستطيعارءاآنإقولانه"

على:لياليروة/كلردد."ذلكيفعل!تا!رد

كبتدورا!غرفةبأنتثعرحيثاللدخانع:ةهاالمقا!عالتي"تهصبح"اتحر؟ةاالمناظر"ان!اعيرالاهميةاظهاربابومن

رفركص،ا!حاتطعلىعنيكوتثبتتس!إديرانتوقفهالكيوتضطرفخرفيارعايسإطيع"تصبح"اللصوابلمنانه"و"السهنجما"

يحدثكأنا!ذيهـوذلكانللكقيبينح!بث،مخمورااللسريرفي!باليكهصفمماثلةاخرىتعببراتا.نريناكماالتعبيراًتهذهوترينا:"ان

."اللحساببساننقاشااتصباحفيتسمعثم،هناكنءوقف.ءنوتعببيراللقانونتحقي!،وباللدقةتماما،الاسلوبيغدو

بمايم(عاكان))اللقسيسبانللنفس!ؤااجازتهمنعادوحمين.تجاههتمامامتضاد،ن

لم،ذلكرغمولكنني.تعلمتهانبعدانساهكدتواللذبممااجهلهكنتاًبروزيتلالمثل-بهاللخاصهةاركادياتلالهيهفوايولقانون

."بعدف!بما4عرفتادباعر!طبسيالسوالري!او،."للأجللم!وداعا"يةروافيالف!بهايقيمالتي

ا،!اوبووريالءيهىمنغوقانونقيودالىاللحادثةهذهتتضميروفصرا.!دوءافيهاتششدانيمكنكحيث-الانزلاق!واةأليهيفدالذي

لب-!انه؟جد،المتعددةالوجودمستوياتوعلى.4اتببأنايعداًللذير1ؤرالىكثبءننظرؤاواذا.هناكحقايقيمواانهـلقالثابتومن

سبيلعاى-تصبحفكم.قانونهوبينبينهالرابط!اي،غابىا،هناكاويعاهةالامابهاوالاخيرةاللحربوهولفوضى!ؤيةهالناالصورة

مث!لموضوعفيبهايزجحبنلهامعنىلاهبمنفوايوروعظة-افتاليصسهـوناللذلىناولئكوجوه!لىاليأسيورماتترتسمكملمزائلوهم

بقةوطر(مانرتومالمربروديبروكية%روفينجدمثلما)اولئليةالضاةعنهاتمخضمااوالشاملةالتجربةهذهاننجدوبالتحديد.التجربة

النضالاو(برولستعندنجدءخلما)باسرهم!معيحب،هاالتباقياةمثل-لهامماثلةتبدوالتيتلكعناللخلقيهيمنغوايقا؟ونتمييزمن

(كارامازوؤ!الاخوةروايةفينجدكما)الدينبةتقداتالمهاجلمن.الجنديةررملكفيوالانخراط،والفروسية،المهلبالسيدقواذين

4كضالوجودمدارعىاو(ءولسروايةفيكما)المدينةحيأةفياواكم،ذال!هالوجودفيورسختجذورهتشعبتسببهناللكفليس

روايةفيكما)والحربالسلموؤتابانأالمماتصتىالولادةمنذ.لللقانونالاذعانيق*ضتامألوفاواجتماعياودينيسببهئالكليس

التيهذهخبميليةالن!2الموتطريقةان.("واللسلامالحرب"تولستويطي:4مشاعرمانالافعلىتسبغرغبةعنتعبيراًالالبيسللقانونفالاذعان

رواياتواشباح،ال!فيجمةشكسبيررواياتواشباحابطالكافةتوضحهايبردهلااست!بداديءمل،مفاضلمةمجردالحمقيقةفيكونهيددىلاولكن

موت"قصةوبطل،للطب!حةاللخارقةدانتيومخلوقات،!سهـنريانبيدمح!بوبةشخص!بهةالثصرانفمصارع.منظرتحولاومأرباي

بملموعالبلممةل!*اروببةانجرةنظرةتحققو!ىا،لضلستوي"اتشايفاننفرا!"ماممثار،غاللبا،يتعدىلاهذاولكن،ممقو"4شخصببةكوهين

.فيقولللموتآلمحدوده!بمنغواياهتماممنابعدانهاالا-الوجودفيردا(5نباللةان.فراغالىيستحبلالوجودانحيثاللناسمنقببل

ا!و"اثيراناصراًعللينتصاهدذهبانه"الظهيرةبعدموت"تهدوا،فييصهـ"مم(جزءوهذا.شيءفيتصجمبهلاشرورهانكمامجشمعهتقيملا

وليلس!،فالعنيآلموتانواعمشاهدةارادلانه-"ا)ـحروبخمدتؤد؟ردوذلك-صمتفييبرهنحين-"للسلاموداما"قصةفيالبطل

افاناوءزبزصديقموتآو،المرضمضاعفاتءنالناجمالموت!ذاحدثماان"الاولىالمالمبةالحرباباناحرجئديقالهماعلى

عنليبحثيكنلمهيمنعوايانالبينومن.تكرههكنتاو4تحبكنت."عبثا!رثلاارصيف

.اللم!جطت!ؤيااكنش-افيحاولكانوللهـنهالموتيار،مقدسكلملمتأراءحيرةفيداًئماكنتلقد.شيئااقللم"

في"للسلاحوداعا"روايةئشرهبينسواتثمانيانقضتون!ناحي،؟اسهعناءـالقد.جدوىدونوعبارة،وتضحيمةومجههـ،

فقدحدثوكما.جديدةروايةفصولوا"مامه،9291ءامضبر31يصلئى،لماًنهلدرجةمسأمعئاتصلكادولاالمطرسقوطتعتواقفون

الةللأثين،هيمنغوايميلادعيدهو!1291عاممنوبرفي31كانانتفمادفءصمنمراراودرأنا!ا،فيهاالصياحيعلوايتيالهـلمأت!وىمنها

اعظيبم.بالكسادنذيراكانأللذياللفطيعالماليالهبوطتاريخكانكمامضىؤدلأوها،الاعلاناتلوحاتعلىاخرىاعلاناتفو!تلصقاعلانات

منانهالاعارضشيءمناكثر/بمونينفكلاالتواريحتصادفانمعومجبهـشيءكلءنالمجدزالكما،مقدسأشيئافيهارلمطوبلزمنعلي

!يمنغوايمعاتعلىبا!ااًثراتركالكسادالستمرارانجداالواضحفيهالدصمبايصنعلاشثركاغوفيالماشيةاقبيةمثلحيمات!التفوغدت

فيظ!رالذي"الظهيرةبعدموت"اللكإأبينكلاعلىبدوو.الخلاقةتحتملاناستطاعتكفيليسكثيرةكلماتهئاك.حرؤ"سوىشيء

سمات391ععامفيظهرالذي"الخضراًءيقيافرتلال"و،9291عاماللكلصاتان...الاماءناسماءسوىالمجديحمللاواخيراسماعها

غيربطريقيفضحمنهاوكل،كقصصكتابإهافيشرعالتيالكإبكلماتلموتغوالتقديس،والشجاعة،والشرف،المجدمثلالمجردة

التيالادبتجاهالجديدةاًلنظرةسهمباشربطريق،واحيانا-مباشر."المحسولسةاللقرىاسماءبجانبوضعئاهامااذاةقبيح

هيمنفواياقالقتوالتيالكسادظهورعقبالادبيةالدوائرفيشاءتالمجردةالالفاظتحيلوتس!الجيشىخدمةمنيفرالبطلانورغم

.سوءااديةالاؤتهالازمةازدادتحينمتساطةوكرةغدتكماكثيراتبقىوالتضحيةوالأشجاعةوالشرلىالمجدالفاظانالا،قبيحةالفاظا

بالازمةعلاقتها:واحدبمقياستقاسكلهاالادبيةالاعمالكانتءإ(ب-اتفيالسلوكوامراميحقيقيةعليامثلبمثابةبالتحديد

الازمةيلتزمان6ليالروعلىيتحتمفكان.والاجتماعيةالاقتصاديةص*م،القبمبهذهيربطهـ(شخصياتهاغلببأنالقولوئعيد.هيمنغواي

اللقارىءقصصهتسلحكما،عملهصلبفيصريجكموضوعالاتماعيةاولموازرهامالهايكوناندونفراغفيتعيشىكانتلوكما،الارادة

خبجمةانمفترضاكانفمما.عادلاجهماعينظامالىبهتنتصبمواقفتت!فهنغرض،انهالناوتبينحشىاعمالهقرارفينغوصانوما.ي!برزها

ثصص!فيهيمنغوايرددهالذيالاولالمغزىهيكانتالحرببعدما4!يىيالتايعصر،ة،اللحياةفيالموجودذلكمعكليةيتناقضمعنويا

فشلول!4،الحرباستخكراقد:المطلقةبالسلبيةعملهاتس!ثمومنمظا!رالواؤعفيالعليا"الالسارللمثلبانمتبلقنونوهمفيهاالناس

تتناوللانهاالاهتمامتثيرلاكصصهان.توقفبهبفيريئاانفيدائمايسيرماؤثمة،اللمثخصياتهدهتظهروحينالوضوعي.التاييد

كمااللضائعالجيلقصصانها.والمتسكعينالفنونومحييا(غربيناوالعالمفييحدثماتج!ل،عصريةغير،ساذجةشخصياتبانها

بمتطهـيع-الإيبالقصصتكنلمثمومن،نفسههيمنغوايبذلكاؤر!،خصياتانهانجد،وجهاهاسذاجتهاورغم.تغييرمنعاليهيطرأما

اللقيمة،الهامةالقصصمصألىفييعدهـ،ان-اللضيماعإ:فيلاجيلالكثلكةمئهباننلاحظمرةمنكثروفي.ومتكاملة،وئبلة،سليمة

اللحروبمنخابيامجتمعاويخلقبلهمستفي3يررلهانصممجيلعظم؟همالىللعودةيصبونا؟المكم(،الشخصياتلهذهاساسايكون

.ادواللئ4افاوساجدايتضدعانامااحياناالمعاصرالبطلفنجد،البريئة

احدفيالجديدالاسلوبلذلكهيمنغوايؤلقنل!انيمكنناقصةفيالاورطةقسيط!فحين،المودةلهويظهرالقسيسيجامل
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لليقطةادءاناكالتذاتهعنللكطفهيمنعوايمحاولاتاولىانالامتصصةوهميةسيدةمعيماقشحببث"الظهيرةبعدموت"قصةمشاهد

"والمعوزونالماللكون"فىرواين4.منهطايسخركانالتيالاجتماعيةينقذواانيريدونالذيناوللئكدعي":للهاؤيقول،اللكتابةفناهـنفي

اللفردية.العزللةبطولةقئبدلنبذهجبريءجهودالاهيما(37!ا)اقىاولوانالشيءجليلأن"الاجتماعيينعصرهلنقاديقولكما"انعاللم

يعل؟يالذياللهـاتباسم-ايفاوهاري-مورغانهاري-اللقصةفبطلنكتبواانو،أوت!بواوتتعل!واوتنصصوا،ترونكماكماعمالوتنجزوا

موته:اثناءيصرح-"كلإمنجاروثلوج"قصةفيالموتسرات.".نعرفونهعما

لاالانرجلاآن...شيئايفعلانيسهطيع،بمفردهرجلاان)ونلمي.مداههيمنغوايقلقبلغ33!اء؟ممنابريلوبانتهاء

مث"حظوحدهـمنرللالسانفليسامرمنيكنومهما...يستطيعفريزرمستريختتمحيث"والراديووالراهبةالمقامر"روايةفيذللك

...!بتعلمهاحياتهكلالحقيقةهذهخضته19لقد.محينب"اغمض:قائلااللقصة-الرئيسيةالشخصية-

الوإقعبة،صفةالخاتمةعلىيضفيماالذاتبلأتجاربهفينجدلااننا!صاءفااوةىاانمما...الش!وبافبونهـواللدينان))

س،ذجةقصةانهاالاالصياغةجيدةفقراتعلىتحتوياللقصةانومعالىلاضطدافض!وبباافيونهوالاقتصادقانالاناما،الشحوبافيون

فاللف،ئصدة،المميزةالخصائصمنخلوانهاكما،هسترية،منظمةغير."وا"نيلايطاليافييةالوكل

يمنغواي5بهستقبلادتباطهامدىفيتكمناللقصةمنعليناتعمالتي!ائمةالىوالطموح،والجنس،المشروباتفريزرمسترويضيف

النقطة.تلكمنيتقدماخذواللذيككاتبرظذلا:!رفيورخغ،الطكمانصمةمننظمبايةالايمانوكذللك،العقاقير

لسببوذلكعجلةفي"والمعوزونالمالكون"قصةهيمنغوايكب!ؤ!!بر...بةادحكمانظمةمننوعادلىهوتريدونهالذيان"

!هبمنغوايلهفةو،3691ءامالاسبانيةالاهليةالحربنشوبوهو-هأمار!لمياتتجرلم...الشعوبافيونا!شعليم...ال!عوبافونهو

فيوادبيا4تاريخبتوكماثمةار.العجبدواعيومن.ؤيهاالاسهامفيولكن؟الناسمعتفعلارتريدمادا؟تخ!يرهمدوانللناسالجراحية

جديدةتاريخيةفترةفيهبدأتالذيالوقتفيهيمنغوايبانالحقيقةسوىب!الار!رعملقالثورة...باؤجمونالثورةليست...

.اليأساكتثمماففيمرحلةاخربلغ،طويلةعايىةحربتخللتها."الطغيان

للحربمناهضروائيهيمنغواياعتبارانالىانتهنامااذاانناوروايهيمصراععنا!فشةالنفستننهياخرىقصصلناوتكشف

مدريدحصاروقت)!قةمدىانادراكاذنعلينابل،شماامرتعاب4الذياليأسىهووذللك،قوةيتفقادبي-نموذجمناكثرمع

اللجديدواللعصراللثديثةاللحربتطظفربط.العدسمنضرباكانبروايرمنتستبعد"الاضاءةحسننظيفمكان"فقصة.قصصهروائع

والاصاسالحديثاللعال!بينالوشيجالتطابقذلك-جزؤياتستعيداان-"دادا"ىووالامران.اللخيبةموضىتعاللحالتيالقصصانتاجه

الحدبتباينتلقد.وجهاكملعلىقصصهفياستوحاهاًلذيبالوجودؤرصةلاله!جللمعجوزااناسىفيالاولالشخصفيقول-شيءلا

-كازتبل،عالميةصرباتتعدلمكماالحروبمنغيرهاعنالحديثةخوةا*نلم؟يخطفماذا":قائلاالليوميةةافييحورثمالانتحار

يبررها-مانجدفقد.اللفاثةضدحربانهايتهاحتىبدا!تهامنذلثئنالاشيءلاايضاوالانسان...شيءلاكلهفالامر...خش!يمةاو

الذاتلحريةمنظماان!(راالفاشيةكانتحيثسالعالميةالحربعكسلافثنككنملكوذكثميءولااسمكشيءلا،اللاشيءفياللذي

هزلة.فيوهي/."...شيءلافيتنبمء

او/لىو!بما"الخامسىالطابور"الوحيدة،ـيمنغويومسرحية3691عاممدا!اافصيةالاز!ةمنالاخيرةالرحلةبلغتلقد

غيرءمللاتعد،الاسبانيةالاهليةالحربفيبهاسهاللذينتاجهضائعايحتضركاتبحولتدورقصةوهي"كليمنج(يوثلوج"قصةفي

انهانجد"والمعوزونالمالكون"بقصةثارناهامااذاولكن،ناضجو!لا!ظ.حى(فسن!يخلاللائ!قاشميئاقيبلمؤهو،اللفشلمتاهاتفي

يعيرالحعبكةهيوليةان.لهاتجديدهيبللعبقريتهتزييفاليسمتالذابةالترجمةفكرةاستخدامعلىيصرهيمنغوايانالقصةهذهفي

الانعزالية،اللفردبطولةف!رةودلالةاهميةتوكيدومضطربةنح!يفةبصورةاءمال!هايرمفمسهبةسمعيةوسائلالىبالاضافة،متعددةبوسائل

تقرعلمن"هيمنغوايقصصاهملظهوراللطريقتم!!-ايضا-انهاكمامن!ائيالك!اتبانبماو.حياتهاحداثتطابقالتبمالمبيةاللكاتب

مصيرعنتنفصللاالإنعزالليةالبطلشجاعةانيصرححيث،"الاجراسفياملاقواهاًصاعبانهم!تقدوهوبالفنغرينااصابتهالرالموتسكرات

البذطلشجاعةعلىيستنداللبشريةمصيرانيريناكمطصا،اللبشرية:التاليالنحوعلىفشلهيصوعفنراء،اللشفاء

نرىفنحن0مغايرامعئىالكتابيعطي!علايحدثماولكن.الائعزاليةبمشادرتزودتلقد...اتالتقدهبىوهابحياتهت!متعلقد"

الجمهوربنجا.لبفي-يخوضالقصةفيالرئيسيالشطرخلالالبطلاكثر)الاخرو!نتحطممثالماتتحطمللملذلكنفممهكدصلمةفيخيرة

كجندي،حقققدانهئفسهفيويتبينلعصاباتاحربفمار-اوتفعلهبمااللامبالاةمشاعرفي!هتفاقمموقفانهجتحتى(الك!ناب

نقرأالقصةنهايةمن-ئقتربحينمن.حقيقياذاتياكاملا،عصطباتءصكفوحين،المو!كأهـذهخطنحينءو!تهمنحطم!قد...تقوله

منللتهكممحاولةتتمبعه،النجاحللكنابيحققاللعصابأتلحربوصفافقدالخمرشوبوبادمانه،هدمتهاافكارمننقهاءتوبما،استخدامها

البطلمنئداءتلبيةفيباخفاقهمفهم.الجمهوريالعهـدشيوعييتذبكثيرةموضوعاتثمةكان...الحسببةمداركهمنابعنضبت

متالىاللبطلتجربةفيالاخيروالمعتى.موتهفيينسببونللمهأعدة.منينبغلمالتغييرانوعلم،العاللميىملالتفيررأىفقد.للكتابة

انسانااناللقائلةالفكرةمحراركرغم:قبلمنالكافعنهعبرلماتماماالناسمنوالكثيرالاحداثمناحعيررأىانهمعو،فحسبالاحداث

وجهعلى،يحوزلاالبطلانئجد،بذاتهكافغيروحدءبجزيرة،كلءـذهفيالنا!!احوالقيذكراناستطاعكماالتغييراسسرأىانهالا

حرباثناء-عزلةفيوهوفرديتهعنفعيدابعدماالاالنصر،التحديدأيف!وللميفعللمولكنعنهايكهبانواجبهمنكانبةاننباينة.الاوقات

بعتمد-عزيضةاجتماعيةبجبهةلرتبطفرديتهانومع.العصابات."ذلكيفعلانيستطيع

دهينيبقىفهو-"يسيا!حزبآوجيشىمثل-حياتهفيايض،عليهاالحروؤ!اهميةنبرزكماباقتباسنستشهدانانجبراعلينايتحتم

فضائلبمامنايفيهاتوثرلاكما،ضبطهااوتفهمهابةطيعلا.عارهةقوىاخرفنيهيمنغواياًليهاتوصلالتيالبصيرةنفاذعلىلندلللالمائلة

البطولية.،متباينينغدواللقد،اللبشرداخلالعاللمتغيرللقد.اليألهسمراحل

الرطربابان-0491عامفي"الأجرالىتقرعلمن"قصةظهرتومن،الطربقبلمأؤترةفيعلبهاكانواالتفيالحالبصفسيكونوالم

كنبمصالىفيرووهاوالروسالاميركييتىاًنويقال-التانيمةاللعالميةؤحمبمافعل-كما،المتغيرالعاللموعنءنهميكتبانامكانهفييعدلمثم

المالمية-الحربفيايضاهبمنغوابم!اس،م!لقد.ال!صاباتحرباسةدر:ثوروقاللقد.الثلاثبنبلوغهقبلاثهرةلهجلبتالتبمقصصه

عملى4اثناءمعهـميقاتلوهـوالمقا.لمينالتودمنشاهدء!من،الثانيةالا،اللامنناهيةعلاقان(ومدىاماكنناوثدرر،ثواتنانتعبينلااننا"

"معه.عملواانساناشجعبانهءدحوهو!رنسااسباتيافيصحفببامراسلا."فيهنعيساللذياللعالمونفتقدانفسطلنفتقدانبعر
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لصيدبرحلةقيامهعندجسمانيةوجراحانفسيماانفجارايعانيالذبميالعالميةالحربعنطموحةمطولةقصةلكتابةيمهدهيمنغوابم!كان

الذياماتبومونولوج،"اللقلبينذوا!بيرالنهر"قصةفيالاسماك،الموتمنيعاليانه-صيدحادثةالر-الا!تقادخالجهحينالثانية

الحالهـذاوعلى."كليمنجاروثلوج"قصةفيآلموتسكراتيعانيتبينقصةوهي،"الغاباتوفيالن"رعبر"قصةيكتبانبهعجلمما

.هيمنغوايقصصفيالجوهرياللنطلاللشيخال!؟داعتباريم!ناالل!ربازاءهسصنريةسخطموجةيضمنهافوو.جديدكشفءن

عدامنهميبقىوءلا،لاناذهانناعنغلألبيناخرينانالب!اهناكانكمابهيمنغوايادتاك!هرالاسبابوضوحفيمنهانستنبطالمعاصرينواللقادة

العزلةانهاالعارقيين.واللطبيعةالانسانبواج"ةلتصطدمالقرشاسماك-نجداننا.الثانيةالعالميةاللحربازاءالموقفهذاتجاربهفييقفان

النفس.علىاللكابوالاعتمادالشجاعةمنتهىتتطلبالتيالفرديةكفرديسهملاوتكرارامراراالانعزانياللفردان-اللحدلثةالحوبفي

ا!هي.!منغوايانموذجيكتملالشيخاللصيادشخصيةوبتناولتهمبحاطلايينبينم!ملانجكرة!ردايغدوانفمنذ.الاطلاقعلىدور؟ي

صبي،وهووالبطلشيخوهوالبطلبينمايربطقويارابطاثمةانرومانتيكيةاوهامفيتاماانغماسايصورفالكتاب.للهامعنىلابطولته

فيقصةاول"الهنديالمصكر"قصةفيصبيوهوادامزنيكوبينتلتزمابرل،نارغباتمنمرتقنةغيررغبة!لبالارمصنسلاماشبهوذللك

اببهمعادامزنيكيذهـبالقص!ةهذءوفي.الاولىهيمنغوايمجموعةلموقفنقدهفيتمامايفشلالروئيانودغه!.اللشباباحلامعادة

الوت.مخاوفايضأيشهدوللكنه،الولادةاسرارعلىليتعرفالطبيبالمالكون"قصةرداءةمثلفيتحدلااللقصةانالاالبطلواحال!ببس

آلامتعاليلمساعدتهاوالدهذهبالتيالشابةالهنديةالراةظلتفقدبالوجود.الروائياحساسلرفضمحاولةلليستاذهاكما،"والمعوزون

لتكفلشيئاوالدبمراعطيتهاهل"والدهثيكفيسأل.يومينالمخاضوالوحشجةباللفظاظةمشوببالشجاعةتظاهرمناللقصلأفيماان

ترضىفهيالمرأةعويلرغمانهابنهيخبراللطبيبللكن."ا!ويلعنكلهاقصصهخلالللحياةهي!فوايدؤيةتماثلمدىليريناالشديدين

يريدالطفلانكماطفلهاتضعانتريدلانهاالمخاض؟لاممنتعانيان.حيهومامع

م!شعينا-القيصريةعمليةاجراءلطبيبايبدأثم.الحياةالىيخرجانعامفيظهرتاكمبم"والنحرارهجوز"الاخيرةهيمنغوايورواية

لليخبرهالمرأةزوجالىيتجهوهوبالسعادةويشعر-صغيرةبسكينجديدبرهانا5ءبل،فارهلفنانعرضاتشبهتحفةمجردليسست5291

الهنديجعلزوجتهعويلان.ماتاقديجدهاولكن،اًلعمليةبنجاحالادبتجربةان.لهاجديدةتنميةهيممااكثرالكاتبمواهبعلى

لابنه،جههبعد،ادامزدكتورأرادهشيءاولهوهذا.نفسهقيتلذفسالسادسةهيمنغوايقصةتحمللذلك:مقادنةتجربة5ونعادة

ظهرعلىابيهمعيعودحين-نيكطمأنينةتزدادذلكومع.يعرفهانقصض"قبلكتبهاالتي"اللانهزاميون"4قصتعالجهاًلذيالمضمون

المعاناةبخصوصاسئلتهعلىوالدءيجيبعندهاسالبحيرةعبرفاربخلاليحطللمالذيالشيخفاللصياد.عأماوعشرينبخمسةالاخيرة

مظمئن"وهونيكيحساللبحيرةعلىالشمستشرووحين.والموتؤنينجده،بصيديوماوثم(لين.اربعةاستمرتالتبما!يحريةرحلته

الايهامحدودغايةلناتوضحاللعبارةهذهان."قطيموتللنبانهزلمكفيالمسنالثيرانمفارعبهيمراللذيالانسانيالوقفيماثلموقف

حينواللذيالبدابةمنذهيمنغوايبطلجصرمثيءثوهوالوجودبشأنالرائعةالنوادروكل،اخرىوقصصالقصةبتلكوبمقارنتها.القصة

بالغة.لدرجةفتاكمحيرزائلوهم!الىيستحيل،يحدثوجودالىالشيءبعضتفت!رانهاذجد،ابقةالم!هيمنغوايقصصفي

موتعنهينجم"الهنديالمعسكر"قصةفيطفلميلادانفكما.المكانبهاينحصركمابهااشخاص

وداما"قصةمنالاخيراللفصلفياللطفلموتانايضانجد،دجلجديدبنومعنىبتعريفتلقي"والبحرالشيخ"فقصلآذلكومع

وفاتهاقبلنجدهـابل،فحسبالبطلةوفاةعنهينجملا"للسلاحمنوذللك،عمبقبوعيالقارىتزودانها.ككلهبمنغوايعملازاء

اعطونيهل":الالمشدةمنتصرخوهيتماماادامزنيكمثلتتحدثندركهاللذي،السمواتملكوتانكيفواهو،هيمنغواينظروجهكأ

ذلكفيوهو"تموتالن)اقائلانفسهفريدريكويخاطب،"شيباوعيدا-الايهاممنالمجردةالتجربةتغدووكيف،اخلاقيةقوةيصبح

اللبطلةتموتفحين.يموتلنبانهاطمأنالذيادامزنيكمثل،واثقارسيرواياتهدون،الروايةهذءفيوضوحهيكتملومما.مستديما

الاهوماوالموتوالحباللولادة/تجاربمنالبطلبهينوءمااننجدالاوليهيمنغواياحساسان،اوروبافيتغربتشخصياتتتناول

.الوجودللطبيعةتصويرالغابةفيالمرتاديعان!يهعمافضلا،مرتادكليلازمشرهـجوهربم!بالوجود

انك.معكبشيءابداتذ!بلن.اخيرامنهاينانونوهكلىاة)اشخاصفياليههتدي4انهيمنغواييحاولالذي-وءـووعزلةرعبمن

ليلقنوكاحشائهامناخرجوكلقدالامهـ.يدوركانعلاملتعلمتكنلم.المغننربينمزوالرياضسن،-والجنود،الثهرانومصارعبم،كالمتسابقين

قتلوكللقد...فقتلوكشرعبمغيرابنانكعلمواو،هلةولاولاللقوانينالصبيظهورعنالنظروبغض:بالمعنىزاخرة،ايضا،الشيخعزلةان

."وسيقتلونكقريباابق.ذللكتصد!انولك...النهايةفيانإلشيخمنهيطلبوالذي،قصيرةللغترة،ويؤاسيهبهيتعلقاللذبم!

الوهمانوكما.يموتلنانههوالفرديتوهمهمااولانلافصةفيالاسانيةالشخصيةهوسانتياجواننجد،عنهيبتعد

دون-هيمننوايابطللمنايافهانالوتيصبحالزائلالجوهري.صفحةمائةعنصفحاتهاعدديزيد

الواقعلوهميمهدوذلكخطيرةجسمانيةجروجمنيعانون-اسشثناءالشيخيعطيهاالرثاء.نستحقشخصيةاللكبيرةاًلملرلينسمكةان

اللغائية.؟لموتوضرباتالزائلولايأكلهااللذيالقرشسمكوان،والاهتمامالدللعمنشيئاالعجوز

الهنديم!"المعسكر)قصةتربطالتيالتفاصيلبينالحقةفالموازنة.هيمنغواييمؤتهاثريرةشخصياتسوىليسعظمياهيكلاالايتركها

اللفارفىتحجبالايجب"للسلاحوداعا"قصةفيالاخيربالفصلقصة!خلقيكفيبمفرد.انسانااًنوهبم41نجهلةافخقيقةذلكبعدتبقى

القصةفيالاولينيكايهاماناورغم.اهميةلوشبمءوهذاالوجداليالناحيةمنوحيدالليسالعجوزؤالشيخ،ذ!كعنوفضلا.حقيقية

والانتحارلمخاضآلاملواقعالمباشرةمجابفنهتهـءالوجودبشانالاولىسوف،عادةفانهالسنبهتقدمتانمنذوللكنفحسباللجسمانية

يختتص4حديثهاستهلكمافنراه.ثانيةمرةسر!ايستعيد.انهالا،واللحب،والصداقة،والامل،اللصبوةعنبمنحى،بمفرد.يعيش

قصةفيهنريفريدرفيويختتم.يموتلنانهوهوالايهامبنغسفحين،ثموممن.للبشرسندبمثابةهبىالتيالاخرىاللروابطوكل

منفرداسلامايعقدلمفهو.يائسقوهموهوحديثه"للسلاحوداعا"ومع،الطبيعةومع،الزمنومع،البحرمعالعجوزاللشيخيتصارع

فيسانتياجوان.ثفسهاالحياةمعبل،فحسبوالحبالحربمع.والعاطفةالارادةنقاوةمنوويدةحاًلةيمهتعتر-الموت

يعانلمانه،اشخصياتمنسبقهماكلبز"والنحراللشيخ"قصةاءمالوكاؤقىاللقصة.بينالصلةاواصرمنيزيد4وحد"ؤ+كاملان

انها":بالامليعيشي،يقولكما،فهو،زائلاايهامااوحقيقياايهاماهـ-لعزلالىادىاًلذيالتفردبنوعببةالمرءادراكتعمقكماهيمنغواي

يتمناءاللذي*ملنوءان."ثاملالا،خطيئةكوثهاعنفضلالحماقة،بارنزجادءا!4علىجديدبضوءيلقيمما،الرئيسسيةتاالمثخصيامن

هنريمرفويدرككواذعان،الايهامالىادامزثيكعودةمن-الاختلافشديدادامزنيكينشدهاالض!بماالفرديةوالعزله،ألمن!ردهنريفريدريك؟سلام
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قيمعر،تنتهيلاكسادبمرحلةالفظيعالمالياللهبوطيمركما،ياسىالىالزائلللوهممديدةضروبواجتيازالادهاممنفالانتقال.الزائلللوهم

انه،اؤريقيافيكبرىقنصبعمليةيقومالذيبطلهمثل،هيمنغوايابانووجدانياروحاؤياالعمقائياللروتطوريمثلالج،دبالاملم!طية

الاميركي.الحلمبانتهاءاميركاافتقد.حياتهسنكط

!قجو!...!خةالشيخفيهات!ماسرعانالليهانفدقا!ةان"قصصاكأينمن،اص!ة"الدنيامةعا!ه"قصة-تكونقد

وجدرأهماحالةعلىيبقىبهنحلبلداوان...اشلالهالكرةالارض!ركأفيخفهيلقى،شابندل،وهوفالمجل.تنويرايمنغواي5

ال-ذىالمكانكانتلانهااميركاالىاهلناتواقدفقد.قلمنعلي!المؤللفتعقيبهووهذا.ثهرانكمصارعءرانهيزاولوهومحددةفير

...:اليهتوصلالذياستنتاجهوا

أوخرحمفانعالحئنمتلكهشاحقاطييانلقداركاحلبلدلىعلياوللىلاناللمطشحتمدصمطرو!تعميكما-معهيحملوهو(الشابالندليقصد)ماتلقد"

نابعدوقض!ميحنلمالذينالاخريندع.اخرمكانايالىالتنقل-ما!ماله"تسمنرم.الاوهاممنكثيرا-بالاسبانيةاللعبار"بدلك

.اثاهد!،حينطيهـبةلبلدةكانتاذااعرفانني...اميركاالىرودواتوبةفيممانانجبرااسصطاع!تىلاو،منهاايايفقدان-ح!باتهطيلة

استطيعتهنا...ايرالعبكنتباللطيورالمليءالمكانذللكفيهـ!خاب"ثلىمااملهجاربوجريتافيلمم.نجبانماو!ا!4تسنللم...

."الاسماكوصيدالح!وائاتاقتناصانباباظرينهـدامما...3ملهبااسبوعطيلةمدريدسكانملؤيه

..علي!مظهرتحيناملهمخابلقد.كلهاجاربوجرينناافلاميكرهوا

وسائدالحيواناتوقناصوالمهاجرالرتادانهيمئغوايجمل"ريناانفيا-تعودووقتفيووضيعةبائسىقىاوساطاتخ،للطالعظيمةالنجمة

كيفص"فكرةعليهتتردداينماهيصعوايلبطلمتماثلةاسماءهيالا-ماك."وإلجلالالبذحظاهربكلمحاطةيروها

لاياتطريقينيرانفينهكمثلدومايستاليعالانوهوا!لماستمادةفييغدوكما،هيمنغوايعندطلأيهامكاملةصورةبمثابةهذايعد

.الحدودعلىمغامرلاالوهـمزوالءنوحيث.ايىسمدىءنالقريرمنتهىذاتهالوقت

ب!ليفقد،الابدالىيتصدعالاميركيالحلمانيبدووحينافيونهوالموجودالوحيدفالمخدر،المبكرالموتسوىدونهيحول

يقوموهوذراعيهاحدى"والمعوزونالمالكون)روايةفيهيمنغوايلنالمرءبانفادالاعتالى-الامكانقدر-هذابنايحموو.الشعوب

تواتيهلااليطوليالفردانويقرر،اللفاقةمنءائلتهلينقذتهريببعمليةتبربةعلىاحردليلا؟هاكما.جاربالاويؤمناندونابدايموت

صلحايعقدهيمنفوايبطلانورغم.الحياةليقهربمفردهاللفرصةمثلتجربةدؤيةان.!وأيلواياتق!نهاالتبمالضخمةالمعاناة

يحاهـبفهو،عديدةسنينفيهومنفيهمابكلالعالمويمننزلمنفرداالتعاطفمننوعايرتطلب،المتعذدةبانواعهاالمعاناةوتصور،الالم

واللحريةباللحياةلؤمن،يقولكما،لانه"بانيابالهالجمهود.بينصفوففي.علبهازخعرلىقلماوارتياللكاتبجانبمنوالا!مفا!-

الاسباني"الاهليةالحربفسييىهمفهوثمومنالسعادةءنوالبحث،يتمناهماعلىاللحصولفيالاخفا!بعدالاالهتلانسانيعرؤطلا

ومنالبشريرلآلانقاذ-فرصةامامهبمفردهانسانا:،انالاميركيةوالثو:ة.ا!قيقيامالايهتجربةبعدفقطيعدثالزائلالا.إهامانبمعنى

بمثابةيكونوذللك،اللوقودخزانينسفغوردونروبرتفالبطلثمقبىالحقيالا-هامن!!وهو،"الدنياءاصهة"فصةفيالاولليوالايهام

روبرتواهـداغتاللقد.العاللمحولصداًهايترددقذيفةاطلاقجاربوصا4جرذكرموضحااليهيشير،هيمنغوايقصصفيالهائد

مثلما،ستريتوالفيالمالليةالاوراقي.سوقهنطتحيننفسهنغوردوهوليودافلامظ!ورقبلطويلاالامللازملقد-هوليودافلام-احدفي

عاطفيا.رجلاللكونهحياتهفيكثيراانخهـعالذي،ادامزنيكواللداتحر.الاميركيباللحلمميرسمي(نكاناماوكثيرا

منيكماالساميةالامالءـيمنغوايجيلمناميركبمكلع!ففقدشخإاتمثلوهم،الاميركيبالحلميؤمنونكثهريناناساان

وشهدالاولىالعالميةالحربهيمنغوايغاصرو!كما.المهلكةائببالمصبان!ممتيقنوناوايمانهمءنعافلون،الزائلالارهاماصحابيمنغواي5

فتسرةمنذكسادمنعليهترتبوماماليوهيوطباللغرخاءؤترةفيهاانوهي،ثانيةمرةابرازهاعلت!يجبالتيؤالحقجمقة.منهبرئوا

،جدبةرخاءفترةفيهاوشاهدالثانيةالعالميةالحربعاصر،طويرلمةلا،للاململإزمالتسىواناللحقيمقيبلايهامالصلةوطيدالزائلالايهام

والسحرية،،واللانبوئية،المتقلبةاللخرافيةاللقوةتلكاننجدلذلكاللذيالاعتقادهو-الارضامتلاكقانونمثلالسعادةفحق.بالاتلقي

جدايكفيناثمومن.فيهتتحكمالاميركيالحلمتسوداتياوا"ساويةثسسبءيلجأونؤهم،وتعاسةيأساهيمنغوايشخصياتاكثرتجه!به

خطر،فيداًئماوانه،بالتهديددومايشعرهيمنغوايبظلاننرىانففد.فانلالمتالبشرمنكثيرومثل.الميسرو!بوالتنقلالخمر

."رعبحالة"عنالىةالاجتماععلماءعليهيطلقلمايرتعرضماوكثهراًمواقفالىوالسمعادة،واللحرية،الحياةفيعيالشرالحقاحالوا

حركةبداخلهيوجدمجتمعالليسالا!ركيالحل!يلزمهالذيالمجتمعانا!مادةهـنالبحثفيتؤمنلاللحياةمنظمةطريقةوهيوعواطف

قلقااللفردفيهيعانيان!ينبغ!جتمعبل،فحسبدائمةاجنتماعيةالسعادةعنالبحثيحيلالاميركيؤالحلم.منهاالتيقنفيبلفحسب

ثمومن.معينوضععلىيثبتلالكون!كثمنوذلكلوضعهقواصلا،احياناللكذيكفلالواقعوطبيعة.سعيدةخاتمهيكفلضمانالى

مايهمنالاكانوان،اللفشلكثيرايخشىهيمنغوايبطلنجدراننايتسا!ىاللذيالجديداللعاللمانهاعلىاميركاطبيعةفكرةيمثمهماوكثببرا

بقوله-دقةفي-الصياداللشيخعنهيعبرماوهو،نجاحمناصابهيعد-والاملاللحقيقءللايهامكمصدرالا!ركيوالحلم.الجميعفيه

التيالمراتالالىان....يتحملوكمالانسانيكونمناريهوسولى)ارقحالةالى،يتحفقلاحهن،يستحيل،الاهميةبالغاولياحلما

..واكلان.مزة،ثانيةيحاولهوذاوها.شيئاتعنللمذلكف!يهااثبتالولولباللملتصطرص!مماثلةبطريقةتستقدم،وحدهااللشجاعةاناو

وايهيمنغبطلانفيالسببهووهذا."جديداوقتاكانمضىالدليلنفسمضموذهافيتحملهيمنغوايقصصان.يطاقلاالذي

يفقدمثلمايفقدهاماكثيرافهو:رجوتهعلىليبرهنحثيثايسمىوثو!و،،اًمرسونكهاباتفيالصريحوالايماناللجوهريةللمادةالمماثل

بذاتيته.احساسهو،ونجاحهو!ارته،وصحته،وشبابه،قوتهدائما.ولطفيل،وويتمان

وائيالرهوهيمنغواياننجدالمعاصرينالروائيينكلوادونع!ىمباشرةيقومالوجودمنونفسهمنهبغوايبطلوموقف

للحلمكاملااخلاقياتاريخاكباللذياللمشريناللقرنفي!الوحييقومحينهيالزائلللايهاممبادرةاولفانهناومن.الاميرء!ه!اللحلم

وينتهىحمبماالمفجعبالامليبدأماهوالانسانيةالاحلاماجلان:الاميركيةالبطلةلهفتقول،الاجهاضعمليةباتيانالبطلةقيحريضالضاباللبطل

فالقلق.حقه4وقلقغامرطموحءنيتمخصمنهيرجىفما.باللطص4بقودالبطلفيجيبها"ملكناشيءكليكونفسوفتزوجنااذااننا"

وجهفيلامتناهيةوفرورةمتسلطةفكرةاك-جاعةمنيصنعانوالامليحدثلن...يكرجوهانفبمجرد...الاطلاقعلىنمتلكهلااننا،لا"

والشج،عة،واللقلق،والامل،الحلمولكنثاللامتناهيينواللقلقاخموفاانك"نفسهعنالوجزالوصفهذايضيفوحين.."ثانيةذللكلك

اميركا.اكتشافمعتواجتاتب،نعلىالبطلةلوافق،"اللقلقببميسصبدحيناكونكمتعرفين

،"اللقلقمنابداتعاليفلناتيتهالوانني"قائلةالاجهاضعملية

مرسياحمد!اطف:لرجمةالقاهرةالزائلالو!ميسننحيلوحين.اللحلممنجزءاللقلقمنالتبر؟انحيث


