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حضور?وهمفيالاخرغيابخيبةولكنهاالآخرمعالحوارهوليسليعنيهبةتنابذولننفردأنعنغالبايغنيناالاخرينعنالحديثانجيدااعلم

خديعةءرفضكلهوهذاالحقيقةفارسيتطلبهماأنكأيرأأنكما،صميميتنالتصرفناعنألااحاديثناألحدهذاألىعجترلاثرةفالثر

كمضردكيرلمجركماالملحدنجطهانمتشهتنبا.التيالوجوديةاناقوللابعضمواجهةلتتجنبالابدقةالمملؤةوالبرامجالارهاقلاتقبلمناًلحيوات

المعاش!الحسيوقربهالاخرحضورادركتأذانهااقوللا-المسيحيبفرعهاالونايعني،ألا-رينالىاهمامنانصرففان،حالكلوعلى.داخلياضهزام0

وببنك،بيني،بينناوالاخرينبينالقائمةالجسورهدمفيدائماًافلحتقد.ذأتنااعمقعن

الجميلءبوبرمارتنشوانحسب"وانتانا"بينيالاخرينو"ادظر"عنامخدثجنهذاهوليسهناقصديانغير

الحوارهذافان،فرعبههاأحدفيللحوارالخطوطانفتحتانانهذلك،ادظورهذافيالآخرينانبسببالعكسعلىهودل.و-ودي.كلنظور

صراعا.ينفجرانقبلممارضةالى0بسرعةينقلبالآخرالفرعفي.لماايينشزواحدوجودذايخا.بيعاًحديصبحواأنيمكن

ولسوف.الوجوديةجبهةفيهاتتحطمالتيالنقاطمننقطةهذهانوالحقايجابي"جديدةمنحةالاخريناكتشافإنالامربادىءقيقلناأذانخطىءلن

.ألا!قاقيباصلعمقايالىايضاىترو!وفي.ذللثيتمكمفىشييلغبروجىديةأمالملحدةتريماروجوديةنت!سناء"ألوجوديةاعطتها

المرلحأو!شارقىبولج!ان.ممعنى-مزدوجااخذابالآخرماخوذكلهالوجوديفالتيار.المسيحيةمارسيل

.-ء-0-.-انويجب.بهونضطلعنحبهالذيوالآخر-بهونصابنتحملهالذيالآخر

الاحر،معا)علاله"والعدمالكالن"عنالضخمهالىظدرهـفطسارمجلل.نسيلنيدووبوبرتنومارسجسبربردايفووشلر،ومارسيلترهنامعسارنذكر

ية"صرجلسةالاخرجوبنافيالدلمدليلهثهعلىيتكلفالمسرجهدلارفيلنقلههاب!ردسكلانامماثم.والمسيحيةالماركسيةصميمفيالوجوديالمجرىبتفجرقليلالنفكرو

العااوجودعلىتبردهنان-الضروريانه.منحسبتالتي،اررال!ةوالأثيء".بادارةالأشخاصحكم-"تقول-كماتبدلانأرادتفالماركسية

فمع:سببلهذاوكان.ذلكفيفقظتفلحا،جسديوجودوعلىالخارجيواذ،للأستبدالقابلونافرادكانهااواشياءكاخهاالكائناتتعاملاذوهي

منبلغتمهأحبساً،تظلانلا.تعدوالتيالفكرةفياي!ائنحبس،!يكارتوتجعلالاملاكتوزيممشكلةتبسطفانها،تحوضلاالتيللفردةمرتمحو

اقي"،.ذاقيمعبجسدياوابالعايصايبرهانايهناكفليمىةشفافيح!امساواة-المساواةتنكشفذاكواذ،صرفةميكانيكيةادارةالجماعةحكم

بةفيزولفكلهاوهي،نفسيواناوجسديالعالماكتشف،واحدةبلقطةايعنانسانايينيبأنيمكنهكمشترمخرجل.-اردنااذأالاسفلمن

.واحدةءالمقلق.مرومنضخصمنهمنأخرجقدالحالةهذهفيشخصكللان.انسان

معطى""فهو.يهمناماوهذا"التجزبةهذهعنغابغيرللاخرولكن.المثميز

رصدقاويئالز!ذهفي.وجودييؤفىءلىوجودكانه،نفسيمغداتهالوقتفيالأسمالاالجماعةمنتحمللاالماركسيةالفكرةاصبحت،المعنىهذاوفي

الاخراكتشافان.كلهالوجودياًلتياريصدقيهلهاكماوالوجوديةسارترافرادمنالمجموعةتبعثحيث"شنيعفرديةالىيكونماباقرءـوالمي

!لأولمادأمثانيأطريقاًيشكللاالاتصالان،ذاتياكتشافعنينفصللا.شخصيتهممنمجردين،لللاستبدلقابلينواحدمشوىعلىمرصوفين

لا،دالمةدعوةكأنهاالمشتركةبالجماعيةمسكوناًدمتوماالعزلةفيقطعقدتر!قدامجاءاحسنبالآخريوحيالذيبانجيلها،جه!هامن،والمسيحية

الآخرين.لنداءاستجثتاذاالاشخص!يتياحققانيمكنني"فالآخر".بالمأيئشديدأتلوناًتتلونان،عثرالتاسعالقرنفي،اخفسها/

نواحيهمناكثزءفلنباشرالمبتبهر.سارتراتجاهيبدأهنامنهوالذيهذافيمطدقاًلييبدولاانهحدالى،مكانكلفيالمنتثرتاليهو

بالذيايضأهو)ولإس"اراهلذيدلهومماالاخر"تجرالابالييفالعرلكنوءتاليهوتقريبأرجلفكلبالتاليو.ليشحصبقر

--؟حضوريحضورهيسالالذيلجاريالمثيرالاكتثافدونو!ولروجدافي

بالذيهـوماالاخران،(ممعلتهاوقكرهعنهكونتحلتقدلاشخصيةماهيةعنكونخهاالتيبالفكرةملتصقاهكذ!يصبحتالي

ادالذيرالأحرىاو،نيايىالذيانه-!لننتبهولكن-أراء.لحياالخافقوجودءمحل

يكمنعلالمنةالىالالف!منقالالاتهذاوفي."ارىبهضخصكلوغداالماركسيةقبلالمسيحيالجوالىالفرديةتسللتاذنومكذا

مما.انفعالمرضوعايخماارفرقمثولاواوردالظريالتاليتجاهغدا،المزعجالاخرينقربمنتحصنوقد

انلماصهبامنهصيءكلاقبل

هنا،خرالاانيعنيوهذا.ارىاننياشعرا-ياكأو!7للعلاق!المزدوجاي!ربتورهذامننيتشهازاشمكزاذننفهملاكيف

افاجيئواذ.وجوديبهاصيبت!ليركأنهوجودهوادركالديوهزاءاكيةالإشترالىيؤدىاتصألكلانصرحفلقد:الاعرخ
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الزقبمنرأيتهالذيانفيت!!نوهي،امكلنياتيمنالاخروجودتفسهالوقتفياعرف،ارىبانيئ5بنفه

لوء!اجسديالىبالنسبةالام*ىلهي!نلم،خلتللحظةعنالعميقةالحاليلسارقىريشةتحت،تأقيوهنا:الحسي

!ذاوسطهووعيدامماليبالنسهةيدوركانالمشهداناو،حىياقبعلىملقىكنظرالاخرلييبدوحيث"النظر"

فرثاءرضرابم،"والىكلءل!صاامرأةتةظروعندما.العالمالذيءعلاقتيارىباننيشعورييؤكدحيثبللأحرى

الىبرالنسبةاثصامهاتةسابكلهـااللوحةفان،زتمناهقمانن.الميينظر

وعيهها،الى4برالنسهمعناها83-بزالألضياءومجموع،رءبغا"موجودانا"،اذن،افكر"انني:يقولديكارتكان

لهاء4بالنسهوإنتظمابتدا?:!اجرىقدالعالمانلو!مما."موجودفانتاذن،ارى"؟انني:يةولوسارتر

.أنوها.سنافسةكانترممااخرى"زبونتبرزوفحأة:الرئبىهيالأوضاعانقلابذفسهالوقتفيولنلاحظ

هذههوؤظر:بر،-يدولروطألى4سببال!وتعرضتنهارالواجهةكنتفعلموضهوع،اراهالذيهوالآخركانالآنفحتهئ

تشكلإيأ،الأولى4فالمرشمر"ذلكمنوأكتر.المنافسةفاعلالآخراص!بحل!د:زكيرتالأدوارولكنفاعلهانا

الغريبالنظرجم!ذالمعةكلبهنفسه!اىقى،اللوحةهذههنجزءا.الموضوعالافيهلسمتفعل

زس!رتقدالأولىالمرلشء4.اناهتماموسطكلاصبحالذياليوماصبحتقيربةفيالبلبلةهذهسارترويعرض

ء!وع.شيءكليضحلكماتهحل،الواجهةامامكشيء."والعدمالكائنادفييقول.الخجلتجىربة:مشهورة

-المنافسةلينظرتشرق،في!اهيبمااللو-4او،ال!!رةمن2بدااقدمتاننيلنتضيل":318ص

وثقه4لاكاقفلي!شلمبيمالمماأي،الأولمثلناإلىعدزاوإذامنوانظر،برابعلىاذنيالصقانعلىالرذيلةاوالمنفعة

هذهانايضارأينا،رالمنفوامرحزوأنا،لي4بالنسهإلامرىفانني،بفعيىمث-كولاكنتواذبمو-ديننيا...قفلثقب

متماومة.كأيرمنالنظر؟ذأ4،كلشروةأنافيهابما،كلهآ4اللوحىاو!-ءنهآخذالوكنتكمانىهفيالىاوسبهبانافكرلا

إلامعنىلنايعدلموأناهو.فيراللمسبةمعناهالعالمفقدلةداميزاندونمن،فعنيانااننياقولانعليكانءمفكرأ

عنهي!رماوهذل.الشاينظرالذيالآخرهذاالى4سمببا)8لقد:ا،!تةىفيحركةفجاةتنبعثولكن.عنهنفسي

يمتيهسيةيءأماجم!برزةوفجأ":الكاكات؟ذهترسار"روئت

..منظريالآخرمنين!ثهللقد."العالماننيلييكشفالذيو-لىههوهناالآخر0وجودان

فل!د:بيالآخريلحة،االتيالأضرارالآنولنجملتبئنيو-!ىوره.اخبئهايناعرفولايربكنيجسدااملك

في"حس!رتلقد.الأمررادفيفيزي4امكانبنظرهاغتصببينماكنت،القفلهذاثةبعلىالمكانفياشغلهالذيبالوفي

الخاوجي،النزيفمنبنوعحريقيففقدتمواقفيئإحيد.نفسيعنالآخرحضورليلةدكمثمفانا.فعلي،فرةمنذ

التي4الفباف4اللحظب!ذهاتصرفانعنعاجزاوأصبحتعةدالخجلانذاك،الخجلنفسهالوقتفيلأفهـموانني

+.القابليةءلىمجامدإذناناوها.النظرهذافهاحصرنيشعوريكونول!نالمرجلالعقلبموضوعيشلق،سارتر

.؟هههه6.0.06."ها.ا.ء8000.6681،.،،.،0.ة8.61هه"ه0800"اهههههههههه8ء"ههههههههتهتخهلمناااذالاةالوصلىفيا!ل!سوليتملكنالاو.يرىبانهءالمر

اؤالمت"العلو!"ءلةعدد.عليناتستقرالاضرنظرة

!،وال*إصلعرلأللا،موقفيغيراخرىامممانياتنفسيفيكانانهلنلاحظ

.بهاولكن.وجوديثروة-تشكلمتنوء"كلشاريم،المخجل

بهلالفوزعلىتحوصلسوف"فكوئروةتشيئالىاحالنيقدالآضرفنظر.افعالياعحدفياخذتقدانا

..ءع:القفلفيالثقبهذاعلىمنحناننيسوى4امكانيايهبدون

وز5را-رفيء:4لىالتل!امكانهاجمهحورتنفدامواقفيا"دفيخمهائياًجمدنيلتىد

ء.نظرهفيهاسرقيىالتيئيةالفىااللحظةهذءفي

يهورتاءاتوالووالا،وابالابراثعثرات

بة-تصردتلىءوخطورةتزيداضرىءاقبةهناكولكن
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بدونالابوابمغلقةبفاعةسريةجلسةفينعيشاننلذللثفيحولييتمركزكانالذي،فانالعالمكلهالىذللث،بافيضافة

اماءالآ(خرةفياوالأرضعلىتبتدىءلافالجنة.املحريتيمنحرمتوإذ.اخرالىبالنسبةتمركزءفقدقد

فيه.قنحنالجحيميقول:عليالآخرحكمأظهور،اصبح،عالميمنوحرمت

ودقيقةمتشعبةيبملرترعندوالجنسيةالحبوتحليلاتوالموت".الآخرهووجوذالأوليسقوطيان":سارتر

التحليلاتءـذءانواحدةمرةنعترفانويجب.جدامعروضأش!ئأن!لمئيأيجعلنيالموتالنظرلأنهذاخ!لميةهو

ولكنالانسانيالطشاطاءذوبعضمعجببوضوحتجردلايتلبكم!،،بنظرى.ومبرتيمراحليآخرفيالجميعلنظرات

فيوانغمرالعنانلنفسهالمرءاطلقكلمافقطيكونذلكمنوإلى،الييتصهـفونللذينإلامعىلهوليس،معنىاي

:فأقولذلكواوضح.السارتريالعالم،ءموعهفي.،هوموتي.امامهـمسلاحبدونمعروض،انا

الحبهوملولكن.الحبهوللنزاعاولحل.هنافيهذاهناك،النهائيئالموتهذاوبانتظار.الآخرانتصار

هوالحبجوهران،سارترعند.؟عبمننظرفيفيهيغرقنيالذيالموتهذا،لحظةفيكلالصغيرالموت

يعنيهذاكانجيدأفهمنافاذا.محبوبأتكونانمسروعظرالوكانممماضلىهنداقعانيجب،والذيينالآضرنظر

ولكن.شيءحالةاكءبوبهيحيلانيريدلاالعاشقانءدانقطاعلا

يودوهو،كفاءلصفتهلهعفظانيتمنىانه،بالعبهسهـكط،غيرهايوجدولاللدفاعواحدةوصبلةهناكانذاك

مختارآالمرء.يكونانيحبالذيالفاعللهذاشيئأيصبحانصالحىلةجرتتجهالتيالأوضاعقلبتعنيالردفكلمةد:الر

فلإختر.الأعلىالعايقمثلهوهذا،محبوبهمنمحريةانلذلاثويجبءو"رييكفلمءلصفقيالآخرمن؟ستعادتي

ارادةولتنادءإليهخر!اجةالاحريةولتكقخر!طلقألآاحددبانذلكالىوأتوصل،شيءحالةالىبدورياحيله

أمنيةهيوهذه-مالأحدضرورياًيصبحفان.يحبالذي.نظريفيه

لحياته.معنىتحققتلذايعطي-يحبالذيينظركانالذيصالشصمناخرىمرةانزعماوسرءان

حافةينموعلكان.مغيرلازوجودهكاننالآصث،يلتقطلأنالآخرقابليةفي"عدميرنزلقالذيكانالعالمهذاالى

فاذا،فريدكشيهاختارءمنئتالا.هناكولكن.العدم.!ظورالمهالناظر"فيصثح،ومشهديامكانياتيبراستعادة

اللزومعدممنالوجودهذايخرجملعلنوسر،يعيرههوهوانهوها.للإنقلابقابلةالمنظوراتجميعتظهروفيأة

معنى.ئكسبهاليهخرالاوحل-ة.الصدفةوكفاعلالتقطلأنقيبلهقالعدم،ية"زبدون،مكشوفنفسه

فاعلالمرءيختار.الحدهذاالىالامرسهلا!ليسولكن.منهافلتالذيالوقتفي

تبدأذاكإذ.معريأموضوعاًنفسهيجعلانبب،حرالحيلةمنبشيءاتصرفانفييكصننظريفيوالمهم

ليغدومحبوبهيسحرانالىللعلشقفيهايسعىالتيالحفلةهذهاكتشفتاذاليوويلء،كثي-التهفيسلطتيتحتلأبقيه

نا:اللغةدور-سارترمفهومفيهو-هذا.واققهحدهتنهارذاكلذ.خبيثاشعاعاًاومنتصرانظراعينيهفيفجأة

لغةتستويذلكوفي.الاخرلجشع.قوتاًنفسهائقدم.استعيدهانمطلقأاستطيعفلاسلطي

وهنا.والزينةالتبرجول!ةثهلوالتهاطركااثول!"جوهران"سارترمعبقولناكأصرهانيمكتاهذاكل

للجنس9التبرجمعنىثحللدوبوفواروهيسيمونئتذكز."النزاعهوالإمثربينالعلاقات

منأجلىاخرأةامزالمرأةتقنعالس!رةبثوففيبة"خرالالأن،النزاعهذاتحليلقيذلكمناحشقعانتفىيمكنناو

يدقطراومرمىالرجليختارماانبغيةايالذكورارضاءوهو.ممكنمخرتغرمنالنزاع!ذالنايظ،رافيسارتريريد

ناواحدكليود،سارترعندالحبففيوإذن.شيئأاووفي.كلهلمالعانطامسمالذيالعبثلهذاجديدتتجربة

نا.منوبدلا،خزالاصيدلهصبحساحرانةسهيجعلعنديتخذانيمكنهحريتيبهاستعيدالديالردانالحقيقة

لحط"-نتظرإلالاطريدق،لهملكايصبجخرالايراًخذ،والاثنان.الجنسيةوشكلالحتشكل:يضكلينسارتر

.القبولكدينمو،4داخلهمفاقضإتفينناميماير،ذلاثىسنركما
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ء5555555515"801010000810.00000?هه8000.000000000000000"ه"إ.هعقصئذر؟اهذعلىلفشلبا"(ضىقافجأةالتناقضيتعقدلذاتباهنا

مذعثوراتت.لانزإعالأولالحل

طبمالمج!ل-لوا!ابتواعياًابقى،ل!--ر.موضوعاًنفسيمنجعلتذافل

والنشرللطاعةتكانانايضاًوهوءلذللثيتنبهلاخرالابينماكفاعللصفى

تهذه.ءشيءيختارهفاعلاليصفتييؤكدنيانيوديحبى

ئح!ألنهلأمين4تيحرص!،موض!وعاً!صهبحعنهاالراجعالتيكفاعلىالصفة

-.موضوءألينف!4من)ءجعلبهايدنييةانعلىهو

،أ"تمجاليع،.لم،بالا--ريمتلأشانيودواحدكانكلولمل

تألربر،ولمجمص12بينمااختفىصهيىانفسهبعلمنواحدهناللأختيار.كل
لم*3ت،شيئأليصبحيجاءـدمنالنصرحليففانوإذنبةالصياد

رتىلمبرص0لبأسرلمضالآامام!س!ويرلشوهيتواضىحبان،ء!اًشد(

اضل!تراديرانكما!است.افقهويملأانلمباههبالنهـاية

.ت..ص.يقطرهوو،دالمسدولحبايقطرينت!يشيةالماسوهذءالىو

ص!وابربر.صنوابملربإئملماتليتسى4نفمهيرغمإذواحدكللأن،بالؤ"ظمضاعف

اصر!ئزوىاور!نبفيو.كفاعليتهحريستعمل،الشيءحالةالىيتوصىلان41

..ص-الآخرالىالتوصلفيالهاضالعجزشعوريظل،الجهضجن

!زإمث!وخرو!ؤتمكيلا!يكونانلا4لايتمنىالاخرمهـذالأن،جريتهفي

ررنعبفاصا!لوقدواحدكللأنغضباً.قيفاعفالعجزوهذا0افقاًومو

ابنظلأور!!ص،.ابدااليهيصل.لنانهيعرف،الشيءدورأختار

كل+قلبفيالنزاع،الم!بينبنالنزاعإلىويضاف

تباع!حظهر-زءاينوءمشرءسه4في+.سالياالىيسلمنالحب.افان.واحد

عرلمدالم!ءاوثقاخراجهفييعتمدم-فحيث.الجنسب"حل،للنزاعخرالاالحلولنتفحص

علماء-اكايمننخبةعليهوالتعليقبرترقيقهقيوممت،الاجسامافال"!ربوالأنفس!الألضخاصاثتلاتيخفق

والتاري!.الادب.سارترعندالحةسيةهومعنىوهذا

وعلمية.تاريحيةفهارسبعدةيذ!لم-

انيقاً.-اخراجأ،يخرض!كاملشبهضبطابالشكليضبطم-ون!الفاعلةص!فتهفيالا--رندركانعن؟عدلانناوبما

يعادلها.مااولبنانيةاتفيالجزء.ثلاثثمنمف،اسكنقديكون،جسدالىنحيلهفاول؟انؤانضايتهصر

خمسجزءاوالعسرينالخمسةفيالاشتراكقيمةمتفيالحرر"هذهوضحسارترهيعندالمداعه"وغايئ.اطرية

بلدانالعالملجميعيدالبراجرةفيهابما،نيةلبناةليروسبعون.اظاءلىشركهـافياسقاطهاواظاص%سده

يخت"تارب!وعةفيالاشتراكفييرغبونممنفالرجاءمتالااضرالىيل*!دالى*"ل!ظالدفيالدورؤانفي*لوبال

ضمنعنوفامماكالا!ليرر!مةاو!كانوآمغبنحوالمحلاررهذاو.اررؤ-رقيو!لالمداعبةتلحبه،-ريةتهبصفي

ت-..+منانهـابالرءم،هناانقدءانفيلاارءبللمداعبةتحليلهو

ت:االبهافياوكأبدارماحبمااالزليوحسرارمصم!الكوعلىتالشقرمنهـاالحيواناتمروض-طةالىواقربكعلةمةليتبدو

3176.ص.بيروتتغمسانبقير،رتر15صدالمداعبةة.الحبص-يثالى

-بروت--التجاريال!تب:ابلادالعوبهةالعامالموؤعلأملعلىنح!صلوهي.بهالخاص50جسدض!!نخرالا

توببىت-إكجاحببهتهة؟يفاإبوليثهلببإببابمالهوؤعت-05الصف!ص!ةعلىالبقية-

00".ا،1،6ااء،32151هء1



دودمنالاخروا-دفيهاينوصيثأليي،جشلميهف،مفرصفةرةداانها

انعدامانهءامت!كهيرودلاأ!لداًامجعدكماك!بخدكهاًيست!أأءمظووادميمولوا

عنترطر!رة!ؤءصواليةا!خير"يةالسرالجلسة"أبموبةهيا!هذزفىوممارلص!لرترساءةرر

نا..الطفلقاتدة،استلذراعيهبينيمسكغرسنالجبانان:"أي!ر"-23الصق!ةعلىا!ثورتتمة-

انتي.اراكأنني،ا.كارانتي؟الجبانغرسمليقبلهزاهما.مفتوحاهـاهنات

أيها،الجبانايها؟تسحعههل،الحثد،ياغرسن،الحشد،بخفسيخداليدهذه.خر-صورآاقي--"يهاناليىصؤعلةت!تطيع

تبالذيما3.أبددناترككفاننيمنيتفلتانتعبثا.الجبانأيها.الجبان،رفسهوحصيىمعاصشعورباز"اتعطيهلىالج!هذاطرفعلىتحلمالتي

انا!.اقناعهايجبالتيوانااناانساكدنودكنتيد؟النسيان!؟شقتبه!اعلىعنههـونماكأجسدهفيش!ل-،"ككمنتفه!رالتيحريتهفاد

وديموهوضمتهيلاشيأنه،استليايناترةأبتطرنخضادنأنكككلص!ومكق،تهذاكرثسالمداعه"،جردتهلقد.برنفسهمسحور

....حدودفييخمارجحوتركته64ألاجماعرهـعمتهومنمافمه

امثرلححيمنجهبمصاللمثوإمهلاللثهىعنقدأممززئلنا،مة!اافهأالموأصا:لحطبالكبرغرمهسنوييلامزمرالصبتييندقضلءالأ!صنمولالولعضلبلغصاهفيصاذنوهيمص.جصههه

بةالآخرونهوط.فرسه.ج!هدهنمب-بيسو!ولهالسءص!إم"لىالا،-ربان

القابرايةاومارسيلغبريينل.اوتفل!تتفيضانعنحريرء4ءاجزة

.0%،بالفعهفو.بالفثا!أئننسيقرفمصرومز!يفالدناقض!يدعقدأبإنلجمفماتزو

هدامارسيلء!رررلسمعادمما"خرودالاهوالجريم"كمايقول،تصنعهفيبالأحرىأوفيجسدد،.رالأا4،يزيننمرالذقيإووتازفي

لمشاهدةمنه؟لقربيجلسكانصديقامامتمتم-تىالجوابا!زأتمطأي"زعنيالاضرمداعبةأنأليفا.تصنعهفيا،داءبيغهر،قى-ار

:"السرية"الحلسة4،الفاعاصفغ!افقدأفلقدمغ-!اءوأحدجسدكلفيأحريهوت!ور.مابرشكا

.-.م"!..!لاولينتجعله!اًقي!ودحماشلظزقريخسقيجابهانففطؤصصانيبزرو

لالكودو!د."صرودالاهيالجنهادلارىانااما"ا؟!طماالىيي

اشارةت!شرول!ها4،اطكايهذءفيكتةالاا!جممارةهذهالماسوشيةبهماكاذتبالساديةالجنسحةتلتقيالمغلقأ،خعطفصهذاًوعند

...-حربصاةملهبلأنمنبمصلا-،ةمعمنالساديفالغهصب.صهزخداًلحبصلرخ

إلحدمنمحرجباد2لتواننا.مارسيلفكرةالىعميمة....-.

سإطييحقظاذلالاعليهاةقرضأذبالعنفيمتلتاهاأن،وبالمداعبف-رالا

جوديةيومننوعاًلندخللحظةمنذفيهالذقيكنااًلمخنوقمبهوراًومعزلياًشيثأاص!حاذالاضردكنو.يىانلىإصةحرييافقدمنويصونتي

حظأ،وءداخرالامعلحوارافيهفيدو،العلقاءا!و،رالحرء"متلبماساً،حرافاع!تلتقطأنفيكانتالقوةغايةلأناخرىمنيمرةيفلت

.اءهيبمملميمزاباًصصنهلاضزثرامينحبيصزنباكنصئلتص،.ممبنتصالليوروصع.وصفبههلمرصسودانغصالحبالحنسيةفانالأ-والمهصلقوفىوهبهذا

ما-وحيءالاسوهعراماماولثسر

ونرجعجدمطويلاعنهنتحدثانيقتضيذلكفان،سارترهناانقدلنيبطلعوحينألتقصهاللألتقاطقابلء!رالآخر"ان:"والعدماءإزنأ"فيترسار

لحااافيأئؤابزاو،فينملامانهدقبسنالاصصظنالقدو.اساسصسامنفلسفتهأسألدرالىأ!بمااقياًئنكلاًلى،مصاظ.مملمنصاثسواناسهلقيامرؤوع"أييهـوهةنلوناًن

مبلالداخما.5فتصرناائنالالمنها-ائطاغفالتياكقائزالىمصعناراقاألاةتفةنللىلاصبصصيعرويهبالقملإلنظرهبزأصأحدفوءرث،دهصص-رأ،-ر1موحيئلا-ق

صصطف!بيروهمأنهامهما-حمدومارسيبافلسفقفادق.نقدمليبهمنومهنا-وليالفعتاءامنيليسيألصبا!القولوحهههكلوالأورموحهان.الأسدعبادقلملسالى

فيه!ا.كيمةذايظلكلاذلكمعمحتفظةسارترفلسفةالدأخل.بسهولةأ(يةالسر"الجلسةسارقىجةمسرف!ميمبروحالثرهذهضو"عل

ممكتاًتشويهااوالاخرمعاضاءةبعضالا.بجلللاانهشسارعميزلموأوجودوشي"عنكليعلمواحدحل.ءوشابعديلت!ونأنجبنا"روبرا!رؤص"اضثا

ثنيهرمنصؤان،الأميتلانثاوالمرضالىفيهاوصائررلهلمصنزالتياللستثقمنبصدائماتعتصيئثاونفيهاتههخبلأنفستتايعلا-رياأوصفان-ءاغ،هانبزمع.واقي1تلايا

يلقيانهشديداوضوحأواضح،العكم!علىاق!؟الشاجملهذاقيمةأذنان.والواًقعالاخرينالشخصينزظرفيشيثاإلابعدلي!واحدكا!فاناذن

العلاقاتمنالمظلمابلزء"اسميهاناحبجزءكاملعلىفاؤضاًشماحباثعاعايديرالحبأنمماءوخرسن،جلأرزحىىا،"استل"وهـي،إ-هـأتيناهاقينحدى

غدا-عإ!للحبتوريةكريك!اشكالبعضفينجدهاكيا!لزء،هذا"البثرية:لهتقولانها.شيئألهت!ونانإلازطابلافانها.ء:وبرإ،ي!ونان

الكائاترضيوكلما،البثربينالعلاقاتجوهر،خاصبىنجوع،أعالصرةجبانموتةمات"كرسن"لكنو".فيانتنشغلأنتظروءلمىمؤ*دك)اساجلس

اخرمهواانبعث،للحانققحساسيتهمقضبانتصلف،اصعياءالىخلرواأنلاالتي11اسهصة"امامهبلاسمنألحصها!يرعبلريهولا.فلكيصرفوالبزهه

واالبةوللمبادلةللتقبلالأمكانيةوهذهالحريةمنالمدىهذأالاخليةصانممناًلمرأةاماميخجلولكنه،آخرشيئاًمنههيتثللبما.دامتعليهتحكمأنيهمها

لاينفجرالجريمان.الحقةالانسانيةالشخصيات،عام،روجهبهانعرفالتيومنبك!ص:".يقنعهاانيتعنىالتيهيانهاءإء".!سممملأنها"أيذر!االا-رى

الى/دأخلياًواشالهفردكلقلبعدانفجرقديكونأنبدلألاأدشاسبينلاتشتهيه.التي11اءب!"الىبرلتتمناهالتي"استل"الىينظرلاهوهذااضل

واحدكللانبعضضدبعضهماًلكائناتيقصةةص،والأتصنصنامصأنانبقهوهصراوثهمنمقالأنفؤلمتهالتي"استنل"تحبولملسبلها"تفرس)1تحبلاأينسياأ)انعلى

.المفقودةحريتهانعدامحافةعلىداخليبدوارقداخذ!ون.ل!رسنلكنوطاشبنفسهامنتجعلىأنزودلاةالأضبرهذه
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كثيءبدلاويغدوالوعيوينحصص!.بكثافتهأومسحورباءذوشي"كلتبلهوكماعالمهفييدورشي"كلفانمارسيلييلغبرتعابيراستعملناوأذأ

عنشبرش"جيةعبارةات.الإضرير-ألنداءوأيىا؟لدعوةور؟انيكوأتمتأنإوكما،!عاصخصانيث!إ"انالواقعفييمكنهمادرلأفضاءهناكأنزو

زءظرا!ييعأناظرد؟هـونوأن."ناظرا"أنتكون:تقولىأخ!ا.!لكليوضوحمنهبجرمالذي!والماكفيهيكونولأ؟"016"الأتلأ!ك"منعالمأدخاك

الأضر،انتظاراالمطمنك،يبذدلجهدالذياالىزفيبهاًكثرأتبهونحتىتعملإلىنفسكمر،دهاخوفاحدويحميأنمجبضأاركانانسانكلأن)وكما.الآخرونأ

.جمياطلتعبيروأنه.ألوساقا!أقتصمادناااح!بزرر!ىماوحذا.أحبنييهءارة

صتنوعاًأواصيأةتهلىبعصلىمذأجن.ىءكانإذالمانعرفأنيجبول!نملكهعلىمذ!!اواحدكلينحنيملايههنعلاقةالبتنربينالعلاقاتوتصبح

يدخصعأنخث-*وضعهممعالود-تخوفليعضاوليتالآخرللانفتاحالعجزالأمتلاكعالمتهديد.انه،وحضوركللأن،حضورضدكلبرجداًإ-جميه

حذا،!ذاصدافان"دأءكلامجكمونأضرونفالنا.يجبمماأصدترالودهذاكأنيفقدذ!عينيماتساؤلانحيثو،منظرناأ،خر1نظرقمنايسرحيث،القاقو

(1ضاعهمأووفقأنجعيشوأنبمف!لمص.ليتاالآضرألىأزرسبةرا،ينهبغيمه!كرأفاءلنابضوففاءنا.ممددانب،امننانعززكي،انناحيثو،يتناحر

أنفألخدقان.الحظأأ..ل!.وخساربالسلاحألحالفينأخذأنجب،فراس!نصبحانوضهـف.-رينالآ

،مءموءسهم..كلويعيرصتمالمسيهمم6و

نداءأصامتصمنااقيالمأساةهذهنختت:ي!مانفهمأنأردذ!وإذاورشذبصروقطى،اذافعلىيسهرمنأعا،أالعاهذابريدانعرفاننا

الىدنظرالمرءجهيوان.مارشبالييلبرل!ىالتظرليأكسحهوفهذا،ا!تصىالأورشهصطصبرمنلموط،اته!!الىا!!ةتنهحدرص!دهأوعاى"ول

...........غدالقد.أبخكأدبفىطمنتىءيئحتىلياقتهورتهمساعلىوكرامةكاطمنهايفقدحتى

1،تصالع4بيكلثدالكخجفالداخليالضبابمندوعا!"هدأينميدمسه"

محاطفاز"نش!ءتك!ا!مرالامخهمثاالمرءيكونوإذ.أبخهدفقحياق"يفبوعيدقالذيالصسريقو.دأئمتثويشفي،للخدتىذابلااحساشيئاًنفسههو

أخميفةالوأنوواضح.وفيوركهإفوبركلمةوموأق!"حرحاذ"مجموعالىزفسهزهتتجاوالأحداث.أنذأرميالمنتظرةءكرأز؟رةاو،تنبيههوالبابعالى

دايا"-ا"،!!أس!!ولع11111.:0كطقةأ.سا،الثض!.ص..أندأءممأشك..يقسهـفانهعا:ثايسيطرانأجلصتو،ردهاتحاانألالهاغايةلاانهالو-كماؤمادأ

كا-"سسيمص-.!لثعىلو

أصثض!هرأ-لمقهايتجمدوا!طيفةاخركاتالثحخصج!غيرلياتالآ،علإاازخطبع4أز.ألرفضوالحذرمنأس.ممترذأتهو!طالعزلةفينفسهءلىوينماوي

بةض16ءلى!صإبلأن،الآخرينامعوكذك4مجبوزمنمععلاقاتهيسمماًلثمكو.بالقوةطاكأية

14ز-بأتتيدر!كلا-4تألقاتناءففي:أوصواتكلودأصةابرإلضبطانهأالآضرونهوايمأجزتثهلاكنظرهفيهيألحياةؤان.مقنععدودووأحدكل

فوضأترف!في-!يمأبانألايقملمزوبركهمععلاقاتهفيلأنه؟لمماذأ.ض!اعتؤرالول17أ+هطرا4ااةغالقابليةعدمبكلمةهذأيها!مارصيل.ونخصر

ليتدمهاصدانأىامتأب!ثةم*ا!دماأء..لهخائنةأتهاكانتلقدكص"ان:501"صوالامتلاكالكارن"أتهمذكرفيمارسيلييلشريقول

هذأالأنو،عائاكه..-ولا)نمضى!حةيتحاشهىكأثا.لكيصفح،صف!الا.ودلقدألانشغالانونضيف"ءبنفسكمشغولاتكونأنيعنيقابلغيرتكون

ه!ذانفسهيبهددلأنه،الضائعةألثاةيستقبلفيشخصر"كقسيفجم!جداالصقح.للآخرينمكانأيوجودعدمإي.النفسمنالامتلاء*وبرالنفس

ينضكا!أذأحءو.را!قأ!عرانبر*رماليلي!!ايرؤانهأوأضيردق!يرااحشيقورنكمانف!همنالمتهلىءالمتهكبرصفةلشالنفسمنأ،متلاء1و

الجرحهذأواتهامرعذابذكأثناءيفسىفانه،نقسهوذي!يم5دورتمتيلليحسنهوالنفسمنالاقهلإهاان.أعمقأقضيةفا!كلا.لنفسهإلالهعيونلالأنه

الص،خعليه.هذأارتدذلكاحلومنحهدثأناًوصخرضلماً!لىا!قوحذلكفييرضلاخدانبفقدهاووبتقديرهانفسهبخنزيمانقطاع-بدونينشغلمنوضع

ء...?..!!قدالبعضيسميههمنموقفاذه.الضميرومنألحسنةابخبةمنكثراغالبأ

فماالذصى.محصىالأزإثكنتساءيزلمأنت)1:صفعةكانهأتهأمرلهردته..
......والاخلاص11بالصدو"

."؟بصفحكافعلأنتريدفيكفتإلهأر!ل"ماريى!!أ!اةفيلوصواندلودصرخةلنذكرإننا

"الأمتلاكا)1أءوالأشسإءالوظيفةءالمفيالىتموط:ترسارعالمذقيصو"هي5هذ(اتبانتصارانثفالاكرأدا!كاكانتلأنهاوالدتهأمامياشهيرخممالكلمالذبم!

والقابليةءمغلقاغدابنفسهأنشغاطإذوأحدكاطلأن،عليهالنهاسيتنازعالذي:كرجلالعميقجاته!عنىمحهاالآخريننظرفيمهنته

!ذ.يىمارسوجلا!.إ*سرليبليأدلأ!صال!ةالو-أكأرصةااذنزةجا!اض)جةنسيسفرتخصصكانلقد!فيهعرعتترالذيالجوأتذكراذني"

-.الأمانةوف!لأعجاباكنظرالمعاشةالتجارببعضفيالقابلية،ايياآه.الأ!قيالوساسكان،أناوتخصصيالانثاءفيالانتصارات

قيمتهمدىء.تأطغاقيناكأ،نعببالننعرفقلماأننانلاحظانويجبءرضلأباضازقدم!عفدماعيك.فيتفعلكانتالتيراعالكبرهذه

فعلهونجناالأعجابوفاعل!ةقوةعنتعبير%يريعبرالذي،فانإروحيةاوأماءلودذ!اء،هوفرنسي!أن":يقولكانوالكلءالصونرةأءرأضي

هذءنحويقهفيطرينسلخفهو،نقس4منانتزعوكأنهقدالوعييجد."صث"رقع؟لأرضيكمساوسوأضرعأنلييحدثيكنلمانهيدريمن"ض!رفهو

لنابروأءشاتايف!مالأألذيفانوبالمتاليا!.الأعجابفيخاتبعثالتيالقم!ص"هدفي!بعديهاوف.اللهلحدمةنصسيتكوينيسمى.ما..هذا...هذأ

-ضسورءأصضا!أظكانالذيىالسراًلأتصالعنهذأمن!!،بالأرضمسمرأ.أ.يىعنثاوحد.ئتدزصأورقدالقلقالوانبعضأنوأذكر.اط!!وت

....ء..-طوالتتحدثانيريصمنسمعتكمالقد.اللوحةتزفيرالمرةهذءولكن

ويغهرالوعييينمجر"نف!شألوحيفقدذاأألاألاكلحطةعجاو!حىهـلألمهما!لوفعا"إليينتنظروكنتينأوحمرالفطور.أثناءعيناككانتالتالىالومفيو.الليل

.4ردء..الصدقحسفيتنمينكنتهكذا.البيتخارجبتقدلوكنتكما

قابليتهعدمصكشلمأنيروالأعجابأعنءلعجزمنموقفالآنولتاماطالصدمهذاإن.أفلستإذاغلطتيكلها4الغلطتكنأ!كل!.احةاًلصسو

يستماحأالأعجابالآخرأفيتخلقافيالقيمةفامام.لذلكألعميق51!و".بعينهاأطقيقةفانهاذكومع؟ردهشك

شعورلياردأنفسهءتيدقعأن+ل!تصالينؤخأنمنبدلا"ا!خيرهذ!(4،1ص.اللهرجل)

:القولبهذانفسهعنيعبرانيمكمتشعورليإردا،مولمباكأتأنثغالاىردلالاررانرركونكأنمصياةصص!جيغطىأنإذنيسكنرالنورعنفالامتلاء

يفقدفيداخا4انفيالخفيةالحشيةانها"+؟اداظ!ظجمطأصغماذااناو!ن"ذوءاًداخليأينميالذيالصدقهذا.والاخلاصبالصدقيمتلاثأنأو،اض!ر

يسميهموضوياًأنيديرأنظر،ومتعاليآذاقدانظراويلقىليلتفتمجصرهشينا،ةمرآعلىههانطولذاتهءلىالمنطويالوعييكونحيثالروحيةجسيةالنرمن
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معى:معنيينيتلبماسالآخرعلىالمسلطالنظرفانوإذنللأعجابت!هديداتكونأنالامخهادهرضسلاأدتيالؤجمة،زهشاجىأثاقباأو

كلمنوبففهكشيءالآحربر!د4انم!كنهسار"عطيعراننخثىلأننا11التظلل"عباتةغخيةهيكمولطلا-حظ.نفسهأىيخمل!الذي

صء".فيمظلصميننبعلناأنألىضخالي*راالذيالجديدوءالفصهـذاليسبب،النهللىفينلؤى

هذايبعدولير.حمديداوينصبهوشخصيسييلبوعينأ،ض1أ!تفياواعيننا

الحياةففيءملتبماسالنظرارداك.نعدمهادإلىيدفعناالتهـلىيدبالفعلالقابديةعديمنفهمنتمبءبوعياذنتشهدأ!عجاباأم!انجبةفحدم

نف!لآ،والأ!ضاعنظرةاءالأفءنلنأضذونض!مهافيو!لآومهددالطبسريمكثيء-،كشي!نفسهيعا!للأنهنف!4ءلىمغلقبروعي

ومننفسهمنيتحرراذوالاتصالالمص*نحلد*قاىقاليخفتحوعي-5ممقابلو

اكالتسواء-فعلشاءركهيالوظيفةنتكومرةكلوي.تاكيدالقابليةهوبكلمحركالحبفان،الدفة!والعلمكانمحركدد.واذأحدو

عنلةسغالنظرنسترلىمفاننا-اجثماي"اوءضوي"وفي"4.الأممانةبةتجرهيمارسياىحللثااخرى4تربرمفتهاحالضاًيرالقابليهةو

كيفولنعلماليه4مب8بالصعزممويفلنعلموخرالاموقفاًماقحاشأب:ايكونانلايعنياًجمبناالمرءيكونفانأغؤادناكا!!نءمبالرو

..انناعلىهننبرانالىتهدوطالأمانةمنالنوصطففيهذأءو--بكلمتهمعوهـو

المصطب"صربصبنصلإطصنطهـالية2ءلمنباح".رمعصنحدمهصفرءةداشةفيحبصه،الأمانةهذمدرطذاتنافتظللأنفسناخائنينلسنا

يلىلالدبنصطعاصراصطيننبنبرفة8ـصأبخصراكسخصأدؤ،والمبرأدطإقلاوصط

الحقرقيءللإتصالقابلهوذاتهممتلىءمن،واحدانكلفانواًذن.أنفسنااًلىبالنسبةلاآخرالمطرالنسجةتدزماالحقةفالأ!نة

"..اكلمةاألىايذاتها،الىتعودوانماضيما،فيتتجمدانبدلالأمانة*ذه

النطرمحمل9-ىدالهمنالوءقييهحررادماولكن

بعتنسجمبانمعهتن!وأنوعلرثا،اًلآخرمصير،ليالعكصر،تتبهع،المعطاد

ومىاز!الايصبحلضاش!ةورن.مارشلراهآحرصيمسالرايف!أ.قظزونجنهيخدعلماتهلمجردايارجليعدو،،حيا.نهمخحنى

أخ!-ا."والأزاالأئت"بينزداءيعدو"وبينيب!نه"اعززارلاتكرضتفترأ!مانةان؟لنفسهاميناًليظلنفسهالعما!دانمأيعيدفنهانفي

وراءمنيىتدعوأنتيتلث،حضوركسرصفتحةعلىزافذةودلحياةالعميتةالاضلحابراتوانتباهامطردا.كلوأضتؤشبل،الذات

تدنقيانتهومالألاقيتملاثماوكلووظي!تلثحركاتكنضجقدصلكونفجهادرجومن?.كلظفرانها،الأمانهفينؤيملاازخا

.الخياناتاعازوبرمبعينبعطممااحش

،اجمدكشيءالىمنوبدلا.والمةيرلمجلحوظعيرشجش!مكتكون.فاللأمانةدذاتهاوليءدمينهاالمرءيكوناناذنالممك!تمنليم!

الىيحولنيدالعكس،نظركقآن،يةصراوامكانياتدون.صىميتهاً!اقأ!خر،!عمقدنفسحاضريننكونعندمادثخصمىرالنسبة

انصبلاقيايستعهيىوارطتناتيعلىانصلونطالمتطارطنر.يىفاعرأطتهـلىانيستطيعسلفة،اًصتاللاخرنتحناقداننااذنتفرضروالامانة

وهونفسهالىلا.ينظروتخليااًلآخربسرثقةتفرضانها.حاجتهحسبفيها

صه!يميي.اصىلىقصابتداء.مقابلأنتظاردونومنمسبقةفكرةايةدونذاتهيمنهحولكنهيتخاى

اخمزأعإية!رانخربدلالانظرفانذلكمنواكثراًلىمارسيلحسبوييدلهاالأماز"فيجديدعسصربخل!كاصنوابتداء

لتبادلباأنةتلماقتئرادعلاو.والتحديالأزارةعلىيررغمناومعروضاًاعمادأوجدوان،دلاخرحقأم!فتصأكنتفان.ا(خلاقةاًمانة"

لثرطأيتونكدطلقلهممنوحةانها.ليإماتنهتتعلقلاامانتيفان،لصدأقة

منصبرعلانيممهظيمالنظرفان،كل"زتنانمىحلا-ى!بردؤاف-بز"فينفسههووتجمد،نفسههووهزمؤرضناأوافص

مناعمقولكنفقط،رواجهنيهوالذيضرالالا،الاضرتخلصهأنتظار،فيفيهماأحسنعلىداثمامستقرانظريوضعفهغيابهوراء

منوينسوعألنموىصساعدامنهي!علانيرستهطيعذ!ك.ذأفطفيأحسنحنفسههو)جمدتقيدعوة،كأنهالموقفانفلاتةمن

"!..لشخصهحقاًخلاقةالاونةهذهفياصبرتفامانتي

،مسوولوننخنذلكاجلمن.المضخصيةيىحماينابيع

يوجد.يركنمالميوجدثقةفعاهواقعيةامانةكلتؤلأرضذلكأجلصن

ووذدورارطالا!"طتالنظررطبميرطنبرالاعرط"ديىوجبو،منابذها؟اشهالات!ستطنبعذدنتتيأسانيمكنهامتأصلمجرمأمانتعتقدونهل

جة4ولكنهم،الافتراقجصلميمهمليسواونخروالا،واتاكراهـوما!كائنمنتيأسان!يياشستنفسهانالىتدفعهشهناسءذانههازعلملأنها

الا!بصاللنموالاخرينمنفذالاأبدكلرفضنافانوهكذا.نؤسهصنييأستجعلهأن

،لالصهعولاتالم!ةلىءأحياناً!القرهدامنعملالرنمااهو"الليل"غريندو"إتيانايةدروالرليسية5القضيةا)ضوءكلذأعلىدتنذحرو

.-..وحدهاألزوجأمانةجد،.فانم!رةالأمانةماساةلناتبدولماذأموسنف!ا(صويى

ناالىمومنذاتيحدودلأنسىفرصةيعطونيفائ!ميئسمنهاانالنهائيالجنونفيتغرقسوفأليالمعتوهة.هذدتخلصإنتستصجعأ

-الكلوعلى.انفسهمقيماخيراح"شمافالىأقودهم.أيضازوجها

تمرداتيالىدا!مامنطريقاقصراد":نقولانممكنناانفا0فسنرى.ت!رضهاالتيالثقةمعالتربيةالىهذاالأماذ"نظرولننقل

هي"ثقتنانانوبالعكصط.شكوكنابجققانالىتفعناهالآخرافيضككناكلما

مونيه(-ا..")خرالابمنعطفلنعوهخالقة
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روالتجاوا!هفظو-تمةظاا

نحديثآع!وسارترموقفايتضاربلماذااخيراتساءلنان!نوان

العثثشاهدهوالذي،النظرحولالحدهذاالىومارسيل

اللعإو!اوفىاجيبفانني،الا-خرعنداضافيوجودوشاهداحدهماعند

ل.غايفلسفتيهماجذورالىدودمرلىالتعارضهـذهانهناباختصار

ا-سانالدصر!قيقالسيرة-واح008الذىترسارجمتقدفبيا.خىاوزهالىالكائنؤشدالتيالصلةالى

عباس،هووا-دالانسانان،نتاء!بم"دحىدوأقصىألىالألحاديدخ!

وأحهد?ودغقهقسادسلم!الطبريتفه!ر0001نظرفيالإنسانفاد،ماتقداددهدامفاالجذورمنإت

شاصرءهـد-بأنبعدبلملاحينالانفسههوالحقيقةفيليسمارسل

براىمردملع!ناننجوى005الذيالداخليالسرءلىينفتحبأنمحلموانمانفسهعلىينطوي

.ووفسنالل.تحقهيئأ.اللهعبدالأميرمذاكرات.5"،ءيلتقطهانارادآذايعكرهوالذي،يزوره

هـانقاحى!دلمحمدونذيبنسهف)الحزء(015

وتىىدا5-أجزاءأررعةالإذسانفيوتتلفىافهماالاثنانيفهم،بالذاتهناومن

جوهروشركاهطسنشهدادبنعنترة(الجزء)015لاسار"نظرفيالانسانفان.عبالرحم!احسبتجاوزهاي

اجزاء8يقذفبأنالتعبيرجازأذاافقهإالانفبحهيتجاوزانيستطيع

"!-ديللدكتورالتعايمفيووظيفتهانفن005الىيضطراذوهو.3حياعلمعتدياًالآخرينعلىنفسه

ىميسفانه،مقاومتهـممنبالرغمكأشياء،-علهمثمومناستعبادهم

الخادملسعدهاواشاليدويةللخبرة0004ا)صراعهوالإشربينالعلاقاتجىوهرانيكؤشف

نحيمهللأستاذميخائيلدالفنينملتعبيرهز002،ديخعمواي،عهقيأالاىفس!الاذسانيتجاوزلمذاا3نو

احمدالمهندسلىترجمةالمهندسنناح!م004ف-ان"زكلولامت!.كبواسطة"بداخليتهالا!تصيسدلابأن

فرجءلي"التيالأشياءهذه،والامتلاكالأشياءعالمفييقوالاتجاوزه

زكأرأكرمللاستاذ-فلسطينقضية004يتجا؟واانالاكنملاالم!تحولواوقدالإنىريستطيعلا

ودمح!للدكتورالفنيةبيةا!تراسس004فيزفىورالتجاوز!ذايؤحدالعك!مرعلمولكن،عندها

فيالبملاالروححياةانانسانكلىفيهيدىركالذيالروحيالعالم

احمداحمدللدكتورالمحتري125ثرط،نفسههوممااكثرفيهبانالمنافسةيخ!ىلاوهوتنفد

بةيسكننماالذي"زفسههومماالأكثر"هذالنموقابلايكونا؟

بدوفي

المحاسنيرزيري!قيالمتبي0512النيلطابعهاصمهمتيما!ايكسبو

ينصرفانالبماشريةالعلاقاتعبثامامللإنسانلإس

-يروإماهـفاراصك!ظ!-7نةسهكافيهيعدمانولا،"نيتشهادهـقفهوكاا-تقارأ

..انولا،كاموموقفهوكايتمربولاان،؟قىسارموقفهو

رررانبةا.ولجمااسلاكريمتحانعليهوانما."جيد"موقفهوكايتراجع

احاتلحرالجميعالمتنبهالمتقهلالحةانهذا،الداخله"الحنان
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