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سيصوناًن.ألفلسفةمجالفىألاولىمنأفضلالاخيرة

ذاًتالرواية"يسمىماواضعىاهممنهىبوفوارده
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ألدرأسةوتلقت،8091سنةفواربودهسيمونولدت

الفلسفةتدريسامتهنتتخرجهاوبعد.السوربونئ

كاتبة،4391سنةفى،غدتلنالى،سنةعتنرةاثنتيمدة

بولبجانوثيقاأرتباطاارتبطتالحينذلكومنذ.محترفة

محا3آ،9م5يلا!40؟!ولم"يثةلحداالازمنة"بمرإتهوترسار

سارتر،"زلم!ذة"ليستانهاقلناالدقةتوخينااذاولكن

منكثيرحولارأءهالان،يمسميهاانللبعضيحاوكما

وتبدوسارتراراءعئتختلفالهمةالاسال!يةالوضوعات

وجودية.ذلكم!!لكنها.منهااصالةاكثتر

فهي.الحريةهوفوأربودهفلسفةئالشكلهةمحوران

أيضا،قيمةوذوحقيقيوجودذوامرالحريةبانتعتقد

ليكونيبا؟ضلأنيجبذلكمعولكنه،حرألانسانوان

وسميمونبةضاهرتناقضعلىينطويعتقادالاوهذاحرا.

فخورةتكونأنولعلها،التناقضبهذأعامعلىبوفوارده

فلسفةفىفامنتسمكانايحتلالتناقضفان،الشميءبعضبه

عبارأتفى،ألكاتبةتعنيهماأنواظن.ألاوروبيةالقارة

،حرةلرادتهلانحر"فردكلان:يأتيماهو،مبسطة

معخاضعالفردهذاولكن،وبطلانزيفالاالحتميةوما

كيفاحياناالشاعرعرفللتي،الوحدةفى-للرغبةوان

الفضية-لةالقلالقصائدهذهعمادتظل،فيهاالتفكيريجنبنا
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فىالاخلاقيالجوأباكتنت!افعن،ناقلوبفىيغوسان
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الم!تصىىالبررانهذآمنصميميتنلينتشلكيفسيعرف
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كماتعتقدالجهد،وهذا

،خاحقفواربوهدنليمو"كليراكركميىر?أشجمر

ألحريةلان،ببذله

و.اهمية.منزلةالقيممقدمةفىهي

الفلاسعة،مقالعديوشأنشأنها،!وأربودهسيمونان

وانما.الاخلاقلقيامضرورياظرفاألارادةحريةتعتبر

أمردحضهولكن،الرايهذاصحةمنيقينعلىلست

علىأحديلامفلق،حرةخنيرألارادةكائتفاذأ.عسير

يدافعانمقدورهفىضديالصلات،عملمنيقترفما

الامر"اتجنبأنولسعيفىيكنلم":بقولهدائما.نفسهعن

خلقية.مسىؤوليةتقومانيمكنلاالحرةالارادةفبدون

باهـؤوليةايمانهافىمندفعههذهفولربودهوسيمون

"ان:(ينخرالا)دميتهارولبدأيةئتقولفتراها،الخلقية

أأ"هأهـلاأول،7ا،301"الجميعأمامنتميءكلعنوروولكلا

اتخاذها-يصحالكلماتوهذه+داح،لمح31!!ا؟،!ولهء؟ء3ء4

صؤلفاتها.لجميعشعارا

زيفا،الجبرباعتبارتكتفيلابوفواردهلسيمونانعلى

لفضى،اعتقادهائ.،لانهالاستنكاركلتسمتنكرههيبل

الحققومن.الشرتجاهالسلبيالاستسلامموقفالى

قد،الانكليزالفلاسفةوبالاخص،الفلاسفةمنكثيراان

الاقلاعألىذلكبهميفضىاندونالحتصةبواقعسلموا

،.صارماايمالأنابالحتميةالؤمنولكن.السيئينادأنةعق

.منكرأيقترفمنلومعنيمتنعانيجب،موباسانشأن

الركيزتفضلوانما،موباسانيعجبهالافواربودهوسيمون

بعنوانالقالاتمنسلسلةكتابةألىفعلاعمدتوقد.ساد

ضمنتهاأ-أول،حهـا3!4،؟3!ادابر(،سادا"حراقيجبهل"

اندفاعهغيرلسببلا،النشي!العاهرالكاتبلهذأمدحا

5!لأ+هةأ،حأأأ"تبرير"ايجادالىوحماسشوقفى

..شبلبهفترةفىالانيمرالذيقيال!ثسوبأخللأقيةألذاتي

ممثلانجدلا،الممزقالجيلهذأشبيبة...ونحن
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تخالجهالابوفواددهسممونانيعنيلاهذاولكن

ادعىألجبرانتدركفهي.الادأدةحريةحولالخاوف
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بحريةمن7مئاما.ايضانفسهيلوملن،ا،خرينللوم
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وهى."والزمانيةالذاتيةتطرد"جميعاالذأهبهذهلإن
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ترعوبوفواردهسيمونان."للوجودألاصيلالتدفق
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وان!،قيولمناليسيكولوجيةالرواية1تلقا(همامناتلقى

وهي.البسحكولوجبهةالروايةالىنظرتنمااليهاالنظزيمكن

البسيكولوجبةالروايةاعدالتاذا)\:الصددهذائتقول

-.إلقيمةعديمةتكونفانها،فرويداو)2(ريبولتفسير

فنية،وحدةفىالبسيكولوجيةءالباديانصهرتاذاولكن

يعير،لريبوتلميذابوصفه،بروستان.الروايةنجحت

ولكن.شيئايعلمئاولانفوسنافىالسطئم--!!.07-

لنايكشف،الصادقألروائي،بروست

غصره.نظريوأليهايصللمحقائقعن6.

رواياتهمافى،انهابوفواردهوتقول...

المجالفىتشرحانتحاوللا،الخاصة:ا/

فىتقررتانسبقالتىالمباديءالادجمماج3ا+/!

راتحاولهيوانما،الغلسفيالجال!.

التجربة"منالنوااحيتلكتعرض،أ+ا

الىايصالهايمكنلاالتي"لليتافيزيقية!3.

الواقعيةرؤيا-الروايةطريقعنالناسش!

ولهفىأ!أأ!4!أول!"أبعادهاجميعفى"-4!ء

حققتالتيرواياتهابينومن5+!4

،روايةرأيىفىغيرهامناكثرإلهدفهذا
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منتتألفالروايةهذهفىبوفوار

ا"لى--.391سنةفىينضم،المولدبورجوازيوهو،بلومار

بيعتمتهنشابةوهي،هيلينومن،الشيوعيالحزب

الى،التواضعاصلهارغم،شوقفىوتتطلعالحلوى

،صفيرةفتاةكنتحين":لبلومارتقولوهي.الطلق

فقسد،رائعاشيئاألايمانهذاوكان.باللهاومنكنت

أنيليظهرثم.لحظةكلفىبشيءاقومبانمطالالبةكنت

اقتضاءوجوديان.ظهرالاليسبالوجودملزمةكنتانما

هيمشكلتكاناعخقد":بلومارويجيبها.،(منهبدلا

مناليكتهبطانيجبوجودكاسبابانتتصورينانك

نايجبالذيننحنانناهيوالحقيقة.جاهزةالسماء

هيلينتخلبئ،الحطسوعومن."الالسبابهذهنخلق

بلومار،عنهاويعرض.بلومارحبفىبالوقوعلحياتهالسببا

مسكنهالىتعود،أكنها.متزايداشبقاتحسوهيفتتركه

علىدقيقاتفصيلامفصلالشهدوهذأ)جنينهالاجهاض

فرنسيبسيكولوجيمللم(16!ا-9183)ريبوارمانثيودول)؟(

اللامادية.اوالروحهللعواعلالانسانخضوعبانكارهمرف



حى!الىباوماو!ابفىا.!عاطفة.وتضلقلب.-(زول!طريقة

ما-جيتو.خ!ا)ىفيرسل،تندلعالحربولكن،لهباين

تهييءباريس.وفىالعودةعلىترغمولكنهاهيلين؟تتبعه

تركفىيرتجالالاذاتفهمانتستطيعولا،هيناعملاله

نصاكثريعنيهماانيجب،ظنهافى،الحبفان،الجبهة

اندحاربنض-جةباوي!فىعنهتنعؤلولكنها.أ!وطنية

يحدثواكن،المازيرجل4حمالي!ألعيحثىفتقبل،ؤرنسأ

وفدركبةتحولبتورربةتمرانللامسباتاحدى!اعا

تتححلوهاك.المقاومةقوىالىوتنضمالنازبةشرور

ؤيامهااثناءقصيروقتبعدتقتلولكنها،بباومارثانية.

يصثلبمنشمهدألروأيةوتنتهي.القاومةمهماتمنبمهمة

قائلا:لهاحبهفىويفكر،ه-لينجثةيتأملووولموبلومار

الحيسرذلكعنللدفاعنفسيبتكريسفق!متمتلو/1

النفع.عديمةعاطفتيصارتلااذن،الحرية...الاسص

قدانك؟ألسلامأريدلاذاولكن،سلاماتمنحينيلمأنك

وانوالقاقألخاطرألابدالىاتقبللانالشجاعةمنحتنر،ء

هناكليس!.الابدالىستعذبنيالتيوذنوجم!ثاصي6احمل

".أخرسبيلمن

يبدومالبلىألروايرةهذه!صهمهوماانرأجمماوف!

النتسجاعة،علىكالتأكيد،ظاهرةوجوديةملامحمنفيها

مشكلةان.الفرز-صةالقاومةتمجيدأو،ثمة3واوالقلق

مايجدونلاانهم"ألسارتريين"ألكتابهوءممظم

بالشجاعةاهغمامهموان،الكلرنسيةالقا.ومةغيريمجمدونه

اهـكمايدعوحدألىافكارهمء)كمايستحوذثمة3وأوالقلق

فىيكمن"الاخريندم"فىالجدلموضوعان.الضجر

".حياتنااسبابنخلقأنعلينا":لهيلينبلوماركلمات

وجودنااو،العالميصفواانالوجوديينلدىفلواللمنإنه

فىا-راسلوبوهذا،عبمابانه،حالايعلىألعالمفى

بوفوأردهسيمونولكن.المعنىعديمةالحهـياةبانالقول

،"غامض"وجودناأنهىاخرىبفكرةالعبثفكرةتعارض

!،مقهـرواحدورعنىلهلشىوجودناانبفلكتعنىوهي

يستطيعشيءايهوالحياةومعنى.ممكنةمعانعدةبل

لنفسه.يخلقهاولنفسهيكغثمفهانمناوأ.حدكلى

،اخرىمرة،لةفالسط!ا...5+!43أهأ؟+،9هـ؟3!ءهـ؟ولهح!أح!!9

"للالتباساخلاقاجلمن"وفى.الجهدبذلمسألةءي-

الذي(لنط،اقفىوقطتوجدالخلقيةالقيمانفواربودهتركلول

خلقيقانونولاوصايايقدمألهتمةفايس،الناسيخلمقه

مرةكلينبفيأنه"ذلكعاىورترتب.العقلء؟نتكنئمفه

ذاته"فىتثريرهيحملللعملاسلوباجدلجدمننخلقانس

وله!!7م،ء،،9هـلا15أ؟أ+7!ول3ءأةهـ*لاألا+،4ه!4هـ!س!أأ5ول

لا9أ5"!أ93*؟هأ؟،ا(أأ!لاأ،حأأ5+.

الطلق.ألىشوقاتتحركف"الاخريندم"فى،ه-اجنان

هدسي!مونولكن،الوجوديينالابطالىبينشأئعامروهذا

،وهو(مولدأالبروتستانتى)ساترينكرهخاترىر1فوبوده

ألميتافيزيقية،الحاجاتوان،للالهيلجمدىهوانماا!المطان

الدينيةجاتطا!حلهي،البسيكولوجيةالنظو،ج!-مق

د!روارت.فىوضحوص،اشدقبدوالمسمالةوهذه.نفسها

أ+ه؟ا!+هول5"ميتونالناس"جميعالسماةالاخرىفواربو

يهتعزوهامعتوتتعقبرجينرلبطلةانجدحيث4،03؟؟ء!11+ه3ء*

نا.يموتلاخالدبانهلاعتقادها،الفحشاتيانعلى

،والمال،والنشمهرة،لحبل-بةالدليولنجملكلتملكريجين

وف-تافتالموتمنتضعولكلها-ذلكالىوما،والجمال

اياهايمنحهانيستطيعلاشيءالىيوصفلاارز!تياقا

مشكلهتحلالتيهيليننقيضوعلى.وحدهالايسمانععير

نعم!"الوتبانالعالة،ريجينفان،نبيلبموتالحياة

كخاتصةالروأيةخاتمةفانوهكذا،-ياتهالتعينغلىتترك

."البدأيةألاهـت"اليوتقصيدذ

+!31!9لا9ا!هس!**9ولح9+9+أ

مأبوفواردهسيمونكتاباتبعضمنيستنتجوقد

الحرةألكن-مةفرسانمنالواقعفىبانهاألاعتقادعلىيحمل

ليست!ولكنها.والخلاصوالجهدالفضيلةعنبح!ديثها

وجهةمنولكنها،أخلاقيةشكلاانها.ذلكمنشبيء

التقليدية،الانسا.ذعيةالنظروجهةمنوحتى،السميحيةالنظر

مدىنرىأنويمكننا.ألارتدادحدودقح!ىلالىمرتدة

.7+أط!هـأأ"الدعوة"روايتهاالىبالرجوعارتدأدها

اا!ألا؟هاح"يةسجلسة"كمسرحية،"الدعوة"ان

مخولا!ايهالتعارفالملثلهاكعقدةاتخذتقد،لساوتر

فىنجد.فيهالجنسيالشذوذعنصربادخالدأئرةالى

تجاوزاوقد،حبهصافىلسعيدينوبييرفرانسواز"الدعوة"

وبصرف.زواجألىينتهياولمشبابهمامنالاولىالرحلة

الدألةالتافهةالاموربعضمنعشرتهما)يتخللعمالملنظر

يحدثو.ببعضهمامكتفيانقعالولفىفانهما،ألاخلاصعلىعدم

كزافييرتدعىالاريافمنشابةدذتاةباريسفىتزورهماان

كزافييريدعوانوبييرفرانسوازيجدأنالقاريئءيدهمثىوكم

الفهملنهايةفىيتفمحكما،انهامع،معهماالسكنىالى

وكله،.عنتستهاتطاقلاصفيرةعاهرةغيرليست،ألاول

تسقلىو.ل!،حبهمازاد،تجاههماكهالىلوساء

كزافييركانتاذاعمانفسمهاتسائلوهىمريضةفرانسواز

تلكللفتاةفىتستنب!التمريضداروفى.الحبتبا/دلها

صحتهاوتستعيد،والرقةالمودةعلىألدالةالايماءأت

عيننس4الزمنمنلفترةالثلأثةويعيش،فشيعلشيئا

وبييرفرانسوازحبويسودهاالسعادةتتخللهامشتركة

هناويبرز.علانيةظاهرولكنهافلاطونياحبالكزافيير

ريير؟مضاجعةألىكزأفييرتعمدهل:منهمفرلاسؤال

..جيربيريدعىصبيامنهبدلاتضاجعهيوأذما،كلا

الاهـبألىالصبيهذأإبعادالىفرانسوازتعمدوعندئذ

لاهذاعملهاولكن.بكزافييرالاتصمالسبيل)بييرلتمهد

وتدرك،العسكريةللخدمةسمتدعىبييرلان،شيئايثمر

الذيالوحيدالشيءحطمتقدكزأفييرانفرأنسواز

قلىألىفتعمد،ببييرعلاقتهاوهو،مصنىلرياتهايعطى

القتلىىالتنتميرالكتابهذأمنالايخرةالعباراةو.الفتاد

احدأوسعفىيكنلم":بالقولفيرنسوازاقترفتهألذي

لسوأها.باحديختصيكنلمعملهافان،يبرئهااويدينهاان



اشيأألارادذكانح!طلقد.(المملىهذاقىرعبألذيأنا)

نفسمهاعنيسفحسملهامابعديبقولم،الخاصةارادتهاتحققت

!فسها"احت،رت.اخيزااختارتلقد

"الدعوة"فىالخلقيةالناحىيةيخطيءال!اًلقاريءعلى

ولا،الجنسيا)شذوذتهاجملابوفواردهسيمونفان

ألى(يكيينوالاميرالانكليزالروائيينبعضلىيفعلكما)تشير

حولطفوأربودهاراءان.القتليبررالجنسيالحةمحذوذان

الجنس!"كتابهـ،فىا)وضوحكلواضحةالموضوعهذأ

عميق!"يلةطودراسةوهو)!ط!+ةأ*أ،!ه9*9؟"اللطيف

الشذوذابئ":تقولحيث،(المجتمع!الرأةمكانحول

الخداعألىليؤديقد،انسانيسلوككأي،ارجني

من،يكونقداو،والكذبوالراو!حةالتوازنولختلال

لاسلوبتبعا،نفعذاتغورجةلتجاربمحسدرأ،أخرىجهة

الواقعية"الحياةفىيتخذهالذيالتعبير

اًلجملةفىتكمن"الدعوةاد!الاخلاقيةالفكرةأن

فالاختيار.أختارتقدفرانسوازان.الكتابمنالاخيرة

قد،بهقامتبمارقيامهافرأنسوأزان.الخلقيالعملهو

وجهةومن.اخلاقياكائناباعتبارهانفسهاعنكشفت

يهممافان،فوأربودهسعيمونعندالخلقيةءالباديزظر

،ألاختيارالىعمدتقدفرانسوازانهوللقضيةهذهفى

يااو)فرانسوازكانتأذافيما)للحكممصىثمةوليسى

مقياسكللانعدام،اخطنطاوأصابتقد(اخرفرد

لزاماوارى.لنفسهمناكليصنعهاالتيالقيموراءمافى

مرضيةغيرخلقيةنظريةلييبدوهذأاناقولانعايس

قدلانهاادأنتهاتصحلافرأنسوازأنتقولفوأربودهفان

يقوللنانسمانلكليجوزأنهواظن.الاختيارالى-عمدت

لو،الاختيارالىتعمد.لملوفرانسوأزادانةتصحلاأنه

غيرقهريافعلاكزافييرمقتلالىافضىالذيالفعلكان

ادأنتها.الىز!مدالتيهيالعمديةالافعالفان،ارأدي

للأخلاقالعامالفطريالادراكتقلبفواربودهسيمونولكن

كاتبةبوفواردهسيمونسميتولهذأ.عقبعلىرأسا

.الارتدأدحدوداقصىالىمرتدةولكنها،أخلاقية

يتطلبلاأخلاقيةبصفتهابوفواردهانتقادأنعلى

كانتوانحتى،روائيةبصفتهامهاجمتهابالضرورة

وتصميم.قصدعن9*9؟يحكاا9م99+أموفنهافلسفتها

بوصفه!،ذلكمعويكبرها،ارائهافىالرءيخالفهاوقد

ألاتخيبنالابوفواردهسيمونأن،الواقعوفى.فنازف

الحالاتفىاي،فنهائفلسفتهاصهرفطتخفقحيث

الروايهـةلنجاحالخاصةقوأعدهافيهاتحطمالتي

أمتصاصاتمتصلمفوأربودهانرأييوفى.اليتافيزيقية

الروايةأستخدمتقدوأنها،الارأدةحريةعننظريتهاتاما

فعلمالحوعلى،سارقاالقرريارالاختمبدألابرازوسيلة

نأ.إضاأسابقاالمقررالجبرمبدأأزلابروامثالهزولا

الانسانجمةوالافعالألافكارباناعتقدوأالطبيعيينالروأئيين

امكن.فقدولهذأ،لوصيةجمكوالب!للقوازطنكلهاخاضعة

اشخاصعنتصدرالتيوالإفعالبالافكارمقدماالتن-ؤ

سلوكفان،فواربودهسيمونرواياتفىامارواياتهم

منيصدرمالكلالد!لىليطخذهءالقاريوأخ،مقدمابه

جديد،فعلاوجديدتفكيرمن،مثلا،هيليناوفرانسواز

شكاوحيرةالىاجلااوعاجلايتحولالدهثىهذأوان

بشأنقراتهتعايقخيرأنلاذكروانى.الروأيةصدقفى

برأون)1(ايزاب-تاكتبتهماألروأيهةفىالتنىوامكازيةعدم

منائصادرألفعلانالعموموجهعلىالقوليمكن"

به!لتنبؤقابلغيكونانيجبالراور"فطالشسخص

وقوعه.بعدحتمياامرأيكونوأن،وقوعهقبلمقدما

امكانيةعدميكونانيجبالروأيةمنالاولالنصفففي

يفو،القأريءنظريلفتللذيالغالبالعنصرهوالتنبؤ

النتائجحتميةتكونانيجبالروايةورنالثانيالنصف

القاعدةلهذهألححتثناءالرواياتاكعر).الغالبالعنصرهي

والثقافة،والسلمكالحرب،الكمالفىالدروةبلغتهالتيتلك

فان-الضائعالوقتعنالبحثدسبيلوفى،العاطفية

يتهابدلمنالروايات0هذهيسودالتنبؤأمكائيةعدمعنصر

"(نهايتهاألى

طا324،ءداأهول،1+ء*أأول،3!ا"العاطفيةبيةلترا"ختارلاكنتوما

امكانيةعدمعنصرفيهايسمود"التيللروأيةنموذجا

الفروقاهممنلانذلك."نهايتهاالىبدأيتهامنالتنبؤ

.م!نتم)كؤاوبيرشخصياتانهووبرولستفلوبيربين

هذهت!طورتجعل،معينةبسيكولوجية"بذرة"البداية

لابروستزجدبينمالا،مفهوماواضحاامراالضخصيات

بعدالا-اكتمثفهاااذ-تهشخصيا"ةبذر"يكتشف

.التطور)2(بمرحلةشحخصياتهتمران

علىهيبراوناليزأبيتفكرةفان،امرمنيكنومهما

الىتدفعناكثيرةاسبابوهتاك.الاهميةمنكبيرجانب

وهومنهااحداواهناسأذكرولكني،فكرتهابصحةالقول

الرواية،فىالتنبؤامكانيةعدمنعاض،عامةكقاعدة،اننا

قابلغيرألدوامعلىيبقىالذيالانسانيللسلوكلان

عنفكرتنااليبالقياسمفهومغيريكون،مقدماللتنبؤ

ولكن.مملاالنهايةفىيغدومفهومغيريكونوما،الحهياة

قراءتناخلالالحياةعنفكرتنايغيرتولستويمثلاستاذا

نقيسطكناالتيالقاييسطتعديلالىعامدينانفسناونجد،له

الاسفمعفوار،بودهسيمونولكن.السابقفىالاشياءبها

هو،رواياتهفىالرفعةميزةهوماوان،تول!متويليست

الكاقبةتلكتبقىفانها،ذلكومع.روأياتهافطالعيبعلة

-الكثيروناخفقحيث-تنجحانلااستطاعتالتيالاصيلة

.للقرإءةصالحةأليتالأفيزيقاجعلفى

المحاميسجمبشادكارترجمةبغداد

هحاا!أس!س!14*!م9ثرأ5ول3(م،9!252ل(1)

حديثة"دراسات"فىالقولهذايشبهشيئارفهييرجاكيذكر)2(

جديدالاناننللشعوربرولستتحليلان"داهلاا!37ءا5!4!!

ي!!واان،برو!متقبل،الفرنسيونالروائيونعتاد1فقد.الجدةكل

للوعي،مقررةف!رةمنالتمدالانسانيالغعورعلىالبدءمنرواياتهم

جميعرفضبروستولكن...كتثهمنهايةفىمرغميناليهايعودون

ومن.الحفةالتجربةالبدءنقطةوجعلالبسيغولوجيةالموجودات

منضمقالبفىوضعهوالى،قلنونالىالوصولفىيجهدكانانهالمؤكد

!حظ-ط؟له.نسانهههص9،دائمافل!كانولكنه،ممللمهلهتتبينحالما


