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نصلوحين.بعدفيماتنتيالتيالخمسةالر(ئعةالفصولعبربهالمسرحيات؟صعبمن"القذرةيالاإد"مسرحيةكانتربما

قراءةنعيد؟نالىونضطرضبابفيانفسئانجدالخاتمةالىجانهومؤلفهاانفيهاالصعوبةهدهتعيىليركفيوليس.؟لمعاعرة

الامناحية.و(لعمقبالفلسغة)*تبهشيءكليطبع(نألمفضاالذيسار.نربول

المسرحيةهذهفي"الشكل"فثلفيالمبانترالسببانيمثلوجوديابطلهيجعلانقصدانهكذلك)بمغيليسى،والكناقة

وتعقيدالاقكارفيتعميد:ائتينتعقيببنفيهاهناكانهوالرائعةتتهيانالم!رحيةمناراداذ4ولا،حدود!افييعيش؟خاذةفكرة

فيتدرجبسعيطا(لشكليجعلانبسارترالاجرركانوقد.الشكل!ي.والاخلاقالسياسةؤلمسفةوياةرساوالقارىء؟لمتفرجذهنالى

قصدهاالتيالعاليةبةالفياللمساتتبرزبحيتطبيعيات!رجاالزمنالمسرحيةتضع!االتي!لمشاكل.فعليلاتتكونانيمكنكلهاهؤهان

بختحقدسار.نرانلواضحوانه.أبعادهاوتكتسبواضحايروزاتف!رعنقامرةذلكمعت!ىانهاغير،و(لقارىءالناقهرطريقفي

تحتاجلافيمسرحيةالزمنعنصريبرز؟نسبيلفيخاصةمتاعبنفسه.مرحعلىتانلنراهااونقرأهاونحننجابههالذيالمتعبالتشابك

سارنر-يخالفناوقد-نرىلاونحن.العنصرهذاالىترتكزانالىنضتهيانليدلا،المثرةالمرحيةبهذهمؤغتنينكنامهما،انناوالواقع

انهانقللمذا1هذا،شيئامسرحيتهتغدلمبالزمنالعنايةهؤهانتفقدهااندونتضعفهافحواتفيهاتركسار"ربانالاعتراف؟لى

والجماليئالفتنةتنبعوانما.الغنيالانجذالمنخفيغاظلاعليهااضفت.ومتعتهالوعتها

لم؟لنسخصيماتوتحليلالمتماسكالمسرحيبنائهارون"القنرةالايدي9)فيبلفتكثيرتناقضعلىتصييلتي1جسعبكاشخصميةمثلاهناد

الفكر.وعمقفيهاشكلانثم.بالتحليلنتناولهاحينبعدفيماسئدرسهالذظر

8ه!ه)35!عمقدعةدوفه!و،مألوفغبرالمسرحية

هوعوشنس
كنابهفيهوبسنهارولدالاسناداشاركما،وخاتمةفصولوحمسة

الىمجرةعقدة،هوغولشخصيةدر،ستهفي،الناؤديجابهمنيخلولاباسلوب(لزمنعو!بمولقد07"؟لمعامرالمفرنرسيالمسرج"

ونؤثرهلهوغوذخحيزانيحب،واضحهوكما،سارتران.ماحدسجنمنسراحهاطلقانبعد،باربنهوغونرىفنرئ.اضطراب7

جانبالىالشخصيةضئيليبدوجعلهقدالواقعؤبانهالا،بالود.هودررفيهاقتلاقياالظروفيستذكراناجاولوهو،ستنين

الىننظرانلنابدفلاالاشكالنتجنباناردنااذااما.هودررفه(تنبعثفصولخمسةتأتيثم.المرحيةمقدمةهيهذهومون

بطلهوغوصيجكلانسارترارادلقد.هودررعنبمعزلهوغوالخاتمةاما..تفاصهلهابكلأعبنناأمامالمسرحعلىالماضيهذااحداث

هودرراما.فيهاالوجوديةالفكرةوصورةحوادثهاومدارالمسرجة--.المقدمةنطاقهفيدارتالذيالزهـثالىتعيدنافهي

هتا.اللفظةهذءئستعملانصحاذا"السوبرمان"م!نوعفهوالادبفيجدإهـاليسالزمنمعالجةفي*سلوبهذاان

تنتهي.لاوالمشاكلالتاعبمنبشبكةمحوطاهوغولناويبدوالقصصيةسلسلتهفيبرولستمارسيلفيهنجحفقد،(لمعاصر

نايريدوسارتر.وسطهمعينسجملاانسان،واحمهبكلمة،انهولها!ولى،!ث!مم!،،8+*!!ت!؟كا!!"4أ8"عتالزءنالضا"لعبحثا"البديعة

يملكهالاومزاياومواهبنعمايملكانهانسجامهعدمسببباننعتقدالاخاذةالمسرحيةتلكالانكليزيالادبفي؟لمشسسيورةنماذجهومن

هوئحوشخصيةفيالاساسيةاللفتةهيوهذء.اتوسطالانسان!*س"ول-!"8)؟!،!!ثا*ه،"كونويوآلالزمن"لبريحسنلي

نا.والصغارةالوسطيةمنمحيطفيمرموقانسانانه.يارينسنةعشرينالثانيفصلهافيتقفزثمالحاضرفي(لمسرحيةتبدأحيث

منوالحقد.بالمقاومةيئتيانهغنيةعائلةمنوانحدارهالفكريتفوقهفارترانغير.الحاضرالىالثالثالفصلفيوتبودالمستقبلالى

(لفكروغوغاء4العامةيمثلاناللذينوجورجسليكمنفمناشخاصنمسرحيةفيالزمنتقديمفيالاسلوبهذا(-ننعمالفيكشرابوفقلم

فيهودرريخبرهوغونسمعوهكذ(.حظا(لتعليممنينالوالمممنالخمسةالفصولفيالماضياحداثلانوذلك"القذرةالا-هـي"

اتيالقد""متميزانهلمجردمنهيقتصانوجورج-سليكانمرارةانتستطيعبحيثوا!تأثبروالقوة-النصاعةمنيتبلغكانتالمعترضة

بكلاسرتيفيكانعنوجميعوجديابيحسابا؟ديانيطلباقالخلالمةبلغاذاحتى،تامامسحاالقارىءذهنمنالمقدمةتمسح

فيالاخلاصجدوىقلةءنمتحدثاهوغوويمضي)1("الشبعصتىانبعدجديدمنالحامريبد؟هنا.تماماالروابطيجرولمحار

الدبهتورترجمة).سارتربوللجان"القذوةالايدي"مرحية)1(المسرحيةفيتبقىوبذلك،تامانسياناالاولجزأهفيناقدنكون

بيروت-القشافدارمطابع-شويرفيواميلإدريىسهيلشيئاتعطينالامبهمةالمقدبةن1هذافيو(لسر.ممتلنةيخرفجوة

66ص(؟165الاحتفاظمو(صلةعلىونقوىذاكرتبنافيبهنحتفطبحءثنستؤعذه

6



بأنهيشعر-45،،!ع5،ه"موصدالبب"صسارترسرحيةدونههمالذينعئدالمتميزالانسانيلقاهالذي-الغيظهداعلىالتذلب

واحد؟نسانهناكداـمماجبانبانهانسانالفيومنانيبانيلامناجلوسعيفيماكلوعملتنفسيواذللتصارعت"ملقد:فيقول

عبلرةذ(كرتناالىهذايعيدألا.كذلكليئبانهإ؟م!الوجودفيواننياغبطهمو؟ننياحبهماننيمسامعهمعلىورددت.ينسوااق

يمنضم!هن!يكنلماذاتعيتيانتر-هـكنوكيف":هوغوسادترانغير."!عبثا!واقولافعلكنتعبثاولكت.بهممعجب

ثقة(ن.محتملةيخرلروغوالحياةتبعوألحالةهذهفي)،("؟ثقشهعماالسؤالعنهيجيبولايتناولهلامعلقاسؤالاشفاهناعلىيتر!

وحينينالهاان"لىيتحرىولذلكروحهفيمارخةحاجةبهالاخرينكاناذ؟عما،بهممعجبانهيخبرهمحينمخلصاهوغوكاناذا

-.الخيبةتعتريهيحبهاالتيزوجتهعنديجدمالاالتميزولعل.الجوابنجداننحنوعلينا..يغبطهمانحقايستطيع

هوغو؟نفسيهفيالثقةالىقةالعمالحاجةهذهسرماولكنالآخرينيضايقشعوروهوالغرورمنشيئايتضمنهوغوحالةفي

لانفسنا.الجوابنسعتخلعىاننستطيعولكننا،يخبرنالاسارتر(نبهذاومعرفطفنميزبأنهيدريهوغوان.يتغافلواـعنهانيمكنولا

كماتماما،العمليةالمهمات(نجازعلىقادراليسانهيدريهوغوان.يلوحفيما؟لعقدةهيالتميز

هوغوامامالوحيدةوالوسيلة.جبانبانهيدريكانغارسانانفيزملائهمشاركةفيصعوبةهوغويجد(ننميزلهذاونتيجة

الآخرينثقةءلىيحصلاانالمحببالعكسءلىللحصولوغارسانخاصوجهعلىبلاشياءيحسكانلقد.وانفعلاتهمحماسالهمالحزب

فيالعاملةالقوةاتلكالواقعفيهنابتخدمانانهما.كذلكبأنهماالثمبهخطوظالىنلتفتانالىمضطريننفسنا5لنجدواننا.دائما

ليستوهي"النفسخداع"اسمعليهانطقانيمكنالنيانفسنا"الذباب"سرسيةبطل(أوريست)وبينبينهالواضحة

....-..لسا*محلألأهول!طثه اندفاعالىت!حولهوغوصاحبناحالةفيانها.دائماهدماوه9مامرحلةمي،هذااحسفلقد.لالسهرتر

يدكرنااولا.الطاقةفوقيييموماتحقيقنحوايجابيلا-.وبر؟ءتهالنقيبضميره-انه،.قصتهمن

الذيالقديمامرربااصب؟لطةفيبذلكهذاموقفهؤبهوغو--.(اخطاةءنامةفيمشاركافردايكون،نيستطيع

؟لمضايقةيطاردوبرس.ثاعصبيانم!ي!لصاناراد9ين4وانالحاجزبينه.ولرعانماادر&الضمائر(لمرضى

وليمةالمدينةءنمامكانفيانا،!فزعمنرحرث!والى!جبت!نجدا...لأ.انمنبد(يجدفلموالسموالنقاءهذاهواخوانه

الصبيانض3تراوعندما،إ*ء.دثهاانتتحقةير-.!كاإ.د.-+.:لأ.،ويشاركث!بألدميديهفيهوثمستواهمالىينزلى

هنارتكونؤدانه!لطفباي-طرا(قصودالمكاننتو...ا:-ةبئتالوهوءوث-لةايضاهيهدها!.الخطيئة

مع،،ركضمراحان(لامئةنكاؤ،ا!تةو.4"قاة5وا...".في.ص:.+"خ-.وحمسب(لتفاصيلىفيوالفرر.تأملنا

الاخربن"صد؟قمجردان؟!رء..4ر(دصىالصثيانء...-!."بانهوششخصةيرسموهوسارترعنيولقد

امكانيةء،ىديلاالداذجثهـ!ذافظمؤداكذسةا:..أ-++-أ؟هثىالجسمضعيفرجل؟نهالىمر(رايشير

وافكذبةالاصلفيانءاإبريانه.حصبرى،"ء!قواأ++ء7-.فيسمباففورايحكمانوجورجسليكان.البناء

؟ء؟*.!:قيهااء...--.-.."بالطبعسيتير"هوو(نماقلأللايكؤنلكييخلق

قي.ا(ضعف"بانهحرفيايصفهفهومودرراما
انجارعءى؟لقدرة)ءإقىالذىوووالمضطقهداانا!...

!هيهوعوزوجهجسيكاوهـبا(2)"الجميع

ذ!نهفييقيموكلنهيراـوحالذيغوء3ع؟دا!االاء!ثر-اتقلانعليهتقرحاندرجةبهالثقةقلةمنتبلغ

!منجهبماكاضتاذا)ء:المعادلةمثذهيشبهشيئاص!-د،فيكانلقد.مكانهفبمهودرر

اـررىاذنف!يهودرراقتلاناشنطيعبانني-المسسىاليهاخئتعندمالهصارختحدمسلكها

وسكلفيىنفقدو(ذت."ترىكماتجالرااكونانبدولاانامنيبعواطفهامنجذبةكانتانهأتذكرنااذاخاصةهولررمكنبفيوهو

امكانهافيكان،هوءوظروففىوحياةاندفاعقوةتكونانجسيكايقتلهفرصةلهوغوتتيحانمعقولاولشى،شد!داانجذاباهودرر(لى

المسرحية،عبريتفحكما،انهاغير،المعجزاتتحقيقالىتقودهانانمنواثقةانها.وهذاالغريبسلوكهايوضحهعاكلان.فيها

جشكا!يبماانمنبدلا.العصعلى.هذاتفهمالتيالقناةتكنلموتحدتهالمسدساعطتهاذاخىهوثرريقتلانيستطيعلاهوغو

اهـمكينة.الصغرةنحلتييا":له-تقولنسمعهاهوغوالىالثقة.ساخرة

بازساعتبدأ(نفينبغيقاللاستصبحبأنكتقنعنيانتريدكنتاذاالثقةقليلكذلكانه.وحسب(لبنيةضعيفيكنلمهوغوولكن

برالامو؟نالمسرصنرة.متاررضعهدافي"لقاريءويحس)5("نفسكوالواقع.حقاعملرجلسيكونانهيصدلىانوسعهفيوليىبنفسه

إجاج،رضفسهالثقةهوغويمتلكفإكي.لمهانهايةلاحلقةفيتجرييستطيعبأنهاولاجسيكاوثقتاذاالاهودرريقتلانيستطيعلاانه

تثقانتسضصلانفسهاجسيكاانخير.جسيكابهلثقان،لىبأنيأ-لؤمنين":بهتؤمنبلناليهايتوسلنسمعهونحن.ذلك

والخطوةيقومانمنثماكلويرفض.-اولابنفسههووثقاذاالابهوغوالىالته!فةالحاجةهده؟ن)3("؟بذلك7لؤمنين.اجيبي؟سأقتله

.وعجزءترددءمعوسيداهوغوويبقى.الاوبىبطل-غارسانجعلالذي(لجذرعينمنتنبع"لآخرونبهيؤمنان

123ص)((.61مى2(ل
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!-ودررجعلتدرجةالامربلعوقد)6("!بر؟وسئامشيحيننطلققتلفيتسوبفهفيالببهيبنفسههوغوثقةقلة"ترى

يستفيدفلا4اقيخامقصودةفرصةاياهمانحا1،وغو5ظهرإهـيرانيتعمد(لمنتظركانلق!لى؟(ننالسببفماالسببهيتكنلمواذا؟هودرر

اعرفكنت"؟امتناعهبهابرراخياحجتهكانتومادا.هوغومنهاءلىالنارؤيطلقت:حفرصةاوليئتهزانالمتحمسالنابهدامن

بعدوفيما)7("...رمالسببؤلهذا.عمدعنظهركأوليتنيانكيماطلويتقاعسيراحوانماذلكيفعللمانهغر،مهمتهويحققهودرر

...لانكءايمكاطلقانابد(استطيعلن":آخرسببالهيقدم.وتحداهتعيرهجسيوراحتفيه؟نهوساءالحزبصبرنفدحتى

(لتيا!سبابا!تماسفي!لوغويمضيوهكذا)8("عنديأببرلانكوسيلةتتخذانالى،ضطرتفقد،القببمةهوغوصديقة،اولغااما

ايستكلهاهذهانالقارىءويحس،هوددرقتلعن(ءتناعهبهايبررءلىقنبلةتلقيانعاته!اعاىفأخذتالسياسيةسمعتهلحمايةمباشرة

النفسه-ةهوغوطبيعةفيواذهبأعمقحقيقةتغطيحججاالا.نفسههوغوالىالفعلةسينسبالحزبانظانةهودررمكنب

وحياته.انجازبوايتحاشىا!تيالحججويبتدعيسوفبطلنايمضيوهكذا

نتدكرانالىنحتاجهوعولتسويفالحقيقيالسببنعببنولكي.المهمة

اكثرالخيآإ،منءندهانالهصغيرهذامصيبة":عنههـودررلمات3اذهاننا(لىيعيد،شبرتهمنالنقطةهذءفي،هوغوانالحقفي

ن(دونا!-يالهذاحاليف3ليوضوحنرىونص)9("ينبغيمماشيكببر"!،مات":الادبتاريخؤ.كبالاكبرالمسوفذلكذكرى

وءو!ؤتءهاالتيالاسباب.تذكرءعندما،الخطةوؤقهوغوبلككانتوماذا.غريمهقتلبتحاشلكي؟لحجةبعدالحجةانجندع؟لذي

ن(-كبيرخطردون-وسعنافيولعله.هودررؤزوفي!خأخوهلامنلاةراكعلانهالمرةهذه،قتا"لنانه؟تسويفهفيهاملتحجع

!اءإتاتاويفشي!صبيرنقادقدموا(لتيالشا-ل!تبمضف*هولاليهيس!يورفىلكالسمماءالىروحهفسيرسليصنيوهوقتلهفاذا

صعبا؟لسلوكيصبحبحيثينبغيممااكثريفكزهاماتانواحدهالابالاسبابالشعريةالحجةهذه4اشبما.منهيقته!انمنبدلايدا

ؤاتلالمرءانما!):تماما!وضوهودرريقولهما!وهذ(ان.عليه؟ذم!ا:ءـودررقتحلعنامتناغهبهاليبررهـوغو:اصديقربتدممهاالتي

)01("ت!نصتطيم.لاانك:ينبغيممااصتفكرفانرك(نتأما.با!لادةالصعبمنيجعلمؤزلقاولمعاناجاةفيهمايرىفهو...هولررعينا

ملاحظاته!بما!ذهانام؟!مهتونقدرهاملتخثرقدرسارأترىكلرلاب!نهالىالرماصةيصوبانله؟خطروحين.يطفئهماانعليه

ناوالحق؟وسواهشيكسبرمعبهايلتقيالانسانيةالحياةعلىةيدليحثقدممالشيءمضحكاحسابايحسبنجدهعينيهمن

مثشلكانبملاحظاتعنجوهريااختلافاتختلفسارترملاحظاتهذالمجغهلاماوهوالعينينفيالرصاصةفتاتيمصادفةترتفعيده

في!هاندرسمقارزةبدراسةنقومانلممضعوانه)11(مالرواندريهالىتسويفهفيهوتويرتكرثانموضعوفي.النزعةالخياليالق!لل

حيثهذاعهكرنافيخاءعةالآدابفيالمناضلالبطلشخصيةتطوراولعفا!ظخلا!ا،اليهينظرانالىيح!ناجهودرريقتلوهوانه

يطد"الذيالشائعالصنفيصبحالبطلمنالصنفهذايركاد.!اترفلمبجدرانمحوطةءرفةعلىقنبلةرمتعندماالسعيد

معونةلناتقدم"القنرةالايدي"مسرجةانريبولا.القارىءان!اشطاغاكانلو":متيهفهحطرةهوغوصرخةترتفعهناوعئد

.البابهذافيخاصة

(لانكليزيالناقداياهيعطيناالذيه!لتيشبههوغوفلعلوبعد

لقتلسابقةخطةبريدانيستطيعلاانهذلد.)12(بر(دنيأ.حديثاصلر

بمسلكمويدالرأيوهدا.اللحظةبروحييقتلهان؟هلكماوكلعريمه

عندماطويلاامتناطهودررقتلعنامتئعفقد..ملحوظاتأييداهوغو

عئدهـاوجنوناندفاعلحظةفيالايقتلهانيستطعولم،رفكر"لان-م-

....ص--لخف!ءاا
عليهاستحاللقد،اخرى.ءلمة.حسعكازوجته)قبلوءـوفاحاه

9".ددفعالغضبجرفهعندماالايرقتلهولم،سياسيةلاسبابيقتلهان

علىصريعوهودررالا*زمةمنيفقولم،الحارةالغريزةمع

.ا!رض

عن،النقطةهذءنتخطىانقبل،نتساءلانبناليجدروانهرواسه

اللحظةتلكفيهودرريقتلهوغوجعلالذيالحقيقيالسبب

كانتالغرةهذهانام؟زوجتهعلىغارقدحقااتراه.الحرجةالريسلسهيللدثنووبقلم

126ص!6(

016ص)7(

؟16ص)8(لبنانفيجبلينصرأعتسجل"سرةقصة

56ص)!(

175ص1().

مالروقصعةفي""شهيئشخصيةالىفهـبخإصة)111ا-يرنسالادادتدار
!ط05ولنة!ههولم!كا!هـ8ن

مم!ظ"هاـكا9!3!ع*!2رمهـ!!*8+المحروفكتابهفي)12(ههحر!ي
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يشنطيع"نثونيشتهيمابكلناعمالنايب!والذيالشابهذاحققهان؟هوغونغسيةمعانسجاماواكثرأعمقاسبابايخفيستارمحض

منئبنوءجاءتهقديلوحفيمامزاياهان.ذلكمعسعيدايكونانالاشخاصالسنةعلى،فعولاحبواببلاالاورلممئلةهذهقيكسارتر

مشابهلهنجدانوسعنافيومتئاقضاهذاوليس.بالنقصالننعوريعانقهودرررأىحين،هونمواننرجحونرن.-ل!االىيرشدما

طفلا.،فلئضعنفسهاال!اةوفي،الكنث!عظماءبعضقضصفيجسيكاانادركلانهلا،عميقةذ!ممةصدمةالىتعرضقد،جسيكا

متوسط،محيطفيوالمادي"لروحيوالغنىوالوسامةبالؤكاءمتميزاويشعرفيهايثككانانهقبلرأينافقد-الحبتستأهللاغادرة

-مادةمزاياهمنقيخنونالآخرينالاطفالان.يحدثماولنرقبقدنفسهبهودررالعميقالروحيايمانهلان،انما-بهتلسبانها

اوليكونوقد.قيمتهمنوينتقصونبالمذلةيشعرونهوقدللضحكغلىعثرانهأحساذانسانأسعدلحظاتمنذكانلقد.تزعزع

عنالاستقلالعلىيقوىلاهثىمدللانهوجههفييلقونهتعليلوكانوحماسةمطاوعةفيذهنهفيادفأسلمههودررفيروحيمرشد

يتحولونالاغنياءاولادانالمعاصرةالحياةفي!لاحظوانه.الرته.كلهالمشاكلهالقاطعالحلفيهفراىعندهالمقيمةعظيمالعثورهدا

في،اووهدا.شبابهمبدايةفيخطريناشتراكيينالىاحياناانوعدءقدالعظيمالحقيقيالرجلهذاان.وحيد(يعدلمالآن

فييشكماسرعانالموهوبالولدان.لهوغوحدثماالواقعكاناذن.جسيكا.بعانقهودرر:المنظريصدمهوفجأة.بيدهيأخذ

الافيهايررىفلاالزملاعمنحاسدر4بمنظاراليهاوينظرمزاياهذلكزالماانه.فورا"بنفسههوءوثقةوانهارت.صدعةشيءكل

وتبعة.نقصا.واندفع.احرىاعتباراتاجلمندائمابهيصحىالذيالمخدوع

السوبنتميالمغئيةاستهبحارباتالىهوغواضطروهكدا.لديه(لناساعزهودررعلى،الاعلىمثلهعلالنارواطاق

لعنهمنسيتخلصبهؤاانهحمسبوؤد.المحكمقلبغرضهصزبعبرسارتريقدمهاارقياللفتاتءنبعشراتمبررهذاتعليلناان

و.بعاملونهبهإتقونلاالاصرين؟ن.خطأهدرك5ماسرعانولكنهالتميزغدوبةتمتلكالتيالشخصيةتلك،باررنهوءوشحصيةءنالمسرحية

وخبر.وجورجسلبفىمسلكيرنجاكماعبنهماوالسخر،ةبالحفرتخلواندونالاولىاللحظةمئدالقارىءقلبءلىتستحودثاعربة

لاغيش،اخلقلماذي":رلهـودرهوخو!قولهماهذالرابرنجاتأيبدكان"؟نهعنهيظ!للولبسان.واحدآن!بوالسذاجةالتوحشءن

انما..ذلكلاعرفحاجةبيولميست،ارحياةهيمااعرفولست:عليههودررحكبممنيقتربوهذا)13("منظمغيرصغبرافوضوبا

جميعأزعجوانا.مكانهـ!نيوليسالحياةعنفائضشيءانا(لثانج!الناحيةمع.لمتعارضانلاالحكمانوهذان)14("لهدامانكؤ)

عندنتساعلونحن.)17("بيبثقاحدولايحبنياحدلا.الناسعاللةمنينحدرانه.المرهفة(لناعمةناحينه،هوغوشخصيةم!

الحالةهيهذهكانتان؟فدائيايكونلانهوغويتحرقالى،ؤا:هذاحملانهحتىبنفسهالانشغالكثروباتأفسدحتىفيهادللغبية

يهربانالوحيدغرضهوانمابالحزبولابالسياسةمعنياليسفهويكون(نينويكانحيثهودرريبتالىصباهصودكلنمجموعةمعه

يلقبمهودررمنهاماتعليقانملكوثانية.طعمالهايحسلاحياةمندقيقافهماتفهمهالذءيةجسيكاانوالحق.عليهيفتمدءملرجل

ء.رفاقكمعالاموراصلاحبلامكانان":هوغونفسيةعلىضوءاقالوهبمايحدثونناالذينالناساولئكءنانك":تعلقعندما

والحق)18("نفسكمعالامرتصلحانابقضيةفيمااصعبولكنهودررو؟ما)15(".الاخرونبهاجابهمعماابدا،جد"ونناولاللموخرين

ن(منوانماهوغو1ءبازلويىموقفمنياتنلافالاشكال.هودررمع-.)16("بنفسكالانشغالثدإدانك":بحقلهفيقول

حادعملالىالهرب.يحاولبلوظروفهنفسهيتقبلانيرفضىهوغووقدينبغيممااكثربنفسهيعنىبانهنص!اعراكانهوغوولكن

لاقئاعاالاالسياسةوليست،نفسيههوغومشكلةان.فيهتفكيرلااحتفاظهان.ينجحاندونهذايغلبانيائسىج!دفيحاو)،

هذايدركإنالمدهشةببصيرتههوررراشتطاعولقد.خارجيالمحاولتهواعيةغيرعلامةيكونقد(لمسدسمبمأ(هـللةطفولتهلصور

ويشخصه.بصلابتهالخارجيوالعالم،الهشالداخليعالمهبينتوارزايوجدان

هودررحياتهلافيلقىفيالحظنقطةالىاخيرايصلهوعوولكن"القذرةالا.يدي)مسرحيةانوالواقع.الخرالسلوكعلىوقدرته

يحسيكادوما.امامهينفتحجديدامستقبلاانويحسبهويعجبيتحولنراهانناالاتجا،ـ.هذافيهوغولتطوردراسةالاليستكلها

العزيزهودررهوها:ا"ساةءلىيفيقخىالاولىالفرحةبنسوة،تاماانقياداولويسأولغالآراءينقادالذي،الاولالفصلءـوغومن

والالمالسجنمنسئتانوتأتي.نفسههوغوقتلهوقدبالدممضرجاأوريستمثل-جريمتهعنالتكفيريرفضالذيالخالمةهوغوالى

بةينتظرءفراغوأيمضيعوحبهوكمليدركالحياةالىيخرجثميجيء!اانبدلاالتيللئتا"لجكاملتقبلفي-"الذباب)ءفي

لهمونفلنالحربعليهمواعلن(هلهحبرفضىانلهسبقمذلقدوعلىبنفسهالمفرطةعنايتهعلىيرثوربهذاوهو.كهذاخطررفض

وهو.تامافقداناوالحزببلويسايمانهفقدولقد.بينهمجذورالمدةهذهطيلةسلبياكانانوبعد.ولويسباولغاالسابقايمانه

هجراهجرتهفقدجسيكااما.لاولغاحقيقيااحترامايحسلاالآنبتفوقهيشعرالذيالباهرالعنيدالوجوديذلكوهوامامئاينبعث

الىويتحدت.بجلسان*لهوليس،فعلاوحيدانه،لا.قاطعا.واحدآنفيالوجودقىووحدته

)91("فيالعالمخر2شخصايمن؟كثمراحبهكنت":هودررعناولغااجلمنالمبكرللموتواختيارء،هذاهوغومصيرانوالواقع

فيلهبقيمااعزهوبهوايمانهلهودررحبهانيدركماوسرعانالشخصيةفيوحتملا،الذاتعاىساحقاانتصارايعنىكانفكرة

نالهلدفلاثمومن،لهالممكنةالوحيههالحريةفيهوان،الحياة
61ص)13(

حيسالهلهوغويحفظانأالحزبيريدوماذا.الحريةبهذهيتمسمك
146ص)،1(

لحظةفيقتلهوانماهودرربقتلمكلفايكنلم(نهيهحعيأنثرظ11ص)ءا(

171ص)16(016صل()1588ص)75117ص)16(
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هميوآرائهئقافتهفيلفظيا،التجربةقليل،*فقضيقالاثرر.هو!وانذعمتاذ(في:بعنهفيصغهـةموازنةهوغوويقيم.وغضب.غ!ة

شخعيةمنلشىانهوالو؟قع.المتحمسوناليافعون(ل!قينيكونمامقتلشرفي؟لعزيوقتيليفس!أسلبهوددربقتليكفنيلملوشي

قويةملامحذولانهليس،الاصهلىهودررمنتقربادسحيةفي.حيلاليساحضوبذلك.النظرالقصيرو*غبياء؟عدا؟0دبرهسيلى!

وامجابناحبنا*8ضسابفييفلحلانهايد"وانماوحسبطئوفةيخرقوةكرامتهومرر-ءالى(ردفسوفالعاريةبالحةيقةعرختاقااما

ومنالننلسارترمنحهولقد.بهيقومعملركليقولهاكلمةبكلالموازنةمنموغوويضرج)02(".ثمناحياتيوتدفع.المسلوبرلمة

ببرودةيحيبهانولون*نسانيةواقعيتهالنبلهذايسلنهانثونمن،مكرة؟جلمنالموت:"النب!"في(،؟وديست"بهخرجبما

*"نيالشاعرشخصياتلبعنىيحمثكما،المثثيةوجفافالكمال.هوثررأجلمن،؟لحقيقةاجل

يمتلئسولردوانما.و؟لنبلبالسموالزاخرةمممرحيلا4في)21(شللريمنحالوجوديألاختيارهنا(نالىهنانلتفتانلنابدولا

الضروريةالحاجاتمعتامتطابقفيالحياةمنمنبثقاانسلأليانبلافتاءيجعلهالذيالمالوفمعناهط!يتركهولاايجابيةقيمةالموت

ومصالحه.للانسانوجهفيرهيبةاحتجاجعرخةمناقللشىهوغوموتاق.مجردا-

وجمالهاهولررشخصيةعمقالناتدبهايبزسوسيلةويضردحر؟واولغاديسيدحرريبولاوهو،النظرالقصر(لحزبهذ\

كلكهموهم،بهيحيطونالذين*شخاصفيالبدرتاثيرهنلاحطانهناومن.اعتبارهالعظيممولردالىويردكاملاوسي!سيافكريا

قاوموهااذ(حتىلآرائهرينقالونبهالمأخوذ*فتتانمننومايظهرون.بحياتههوغوكضحيةتمجد

هذاعلىالثواهدواوفح.ضعفهاواثباتدحرهاعلىوعملوااولا

فد(ئياالحزبارسلهالئبىهوغو،نفسههوغوالعزيزبطلناهوألاقانهودرر!خصية

(لشخصية!غةمنفيهيجد(نالىبه*مرفانتهىهودرريئتلا

فيمعهيجلسبأنهـلمهمةمقفيكنفيبهيؤخذحملهماألاصالةوعمقهذهعملاقهوهودرربانيحكمانالناقدعلىكرانظنهلا

اعجا-اعمقعلىمنطويااليهويتحدثيتاملهمبهولىامفتونامكغبهالنمو؟ميالشبالنىفضا"للبينيجمعالذي"سوبرمانها"اوالم!رحية

خلالمةفيلاولغاهوغويقولهطوفي.(نسانازاءبهشعرانسبقبينمتميز(عالياينتصبالنيالشخصيةامنمل*نسان.ورو!ية

يامناكراحبهكنت.اوكاياهودرراحبكنت":المرجةبطلنايبدوبهوبالمقارنة.بيحيطونالذين.؟لمتوسطينإلابف!ثاص

يديهاحبكنت،اسممهوانارا.اناحبكنت.العالمفيشخصوضصشاهماوانمآفيالمرحيةصدبالحوارمنديستال!دملىهذعم).2

)22(".ممهممونا؟تهد،عواصفيبميعوكثت.ووجهه.اصتنتاجاهوغولساتغلى

ئشصهولررانهوغوقلبملأتالتي(لحماصةهذهصروكان

النصئلمقابل.هلىنفسهيفرضاصيلكي!انلهحقيقيانسانبئنه

هذشعابأمايثمثفرمائثيسشحردانالىلمبلكوخولحامهحده!هلرةلهوغولدجملورائطوامكثنة

شينا(لمرءتعظيلاخياليةملهاة،لحياةانيدسوكان،..

))الاهامشيءبقوحرللجببيكاهدانعمعهوأل!وةأ3فرا-أاوبدنماحقيقثاحولي.يعيشبشبر*مبرشارءف!م

فيتتحول؟لنظرية*شياءبدأتوانما)(2("ريكورفيأميثيانني656.صب2لأ682تلفون

لاجديدعالملهانفتحذطراذ.هودروقابلحنحقثقالىن!ره

كل)،:هولردهنيقولعندماالفكرةهذهيشخصوهو.بهلهههدالمقمسيانيىتحقيقلال!أبنرسائل

وانماوحسبحقيقياهووردفلش)25(،،حقيقيايبمويمسهماجبرجميلتحقيقللجاحظالرسائلو؟هموالتبيبنالييالمن

يلمسهشيءكلفيت!ري"حقيقته"يبمانعلى-القمرةيمتلكشلحتفكعورتحقيقللغزالي؟لمستقيمالقسطاس

ونحئ.النابضهالحياةالى4؟لفرامناصابمهتحت*شياءفتتعولجوزيبندلى*سلامفييةالفيالحركاتظريخمن

لروخعمرو*سلامالعرب

-7مالصفحةعلىالتتمة-عايغانش-مصرفيكعربيةالفكركل

بوزاشخصيةشللرعندورقمنالمصنوعةالثخصبكامثلةمئ)21(ثميبررجصفراء؟لواح

الصنف1وهذ."ىرلوسدون،الجمالالرانعةالمرحيةفيصيبمحمورركاملالحياةمئنظر؟ت

كتبهاالتيالخلابةالمرحي!بمضفيشلالعاثشياتمنخطدحسنالماثكب*ملالأو!كافل

؟لجنه"من؟لخردج"مرحيةفي"عنان"مثلالحيمتوفيقالسيدلطفياحمدالعربي؟لعالمفيآلحرياتممبكة

.شهرزأدمرجةة!"ش!ريارءوشخصيةرستماسد؟لعظمى"نطعيةاللهمدينةكنيسة

.171عى)22(بالوفيبواصفالتاجمذا

87عق!22(الحصرجمي"سمعالعربيةالثقافيةالوحمهحول

9مهعى.أأ،2ظمرطرلى-
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من2لةنتانينب!ناحىلحوسليكيسعيلسيهيلوبىمستقصيرهوعلىقفريعسهنظر!ثالاعقىسائضفخة!ر!---بهرحمهلمئشو-

!ادورالم!ارعهويحلملوبهميملكوبذلكسهملكللطيعاسيايعول

له.اغفرهماليليس-سليكسسوغويبدوهورررغرآخرشخصالاتجيةالمرسيالىمنندري

يكونانغرمنالحزبفيانخرطقديكونان!بلى-هردرريعبححتىبهودرر-مولعاهوغويصبحاللحظةهذءومنذ.حقيقيا

..بالبؤساليهمسوقاالىيقتلجاءفدائيمنيتحولماوسرعان.عليهمستحيلااغياله

يظهرهودررانوالواقع.لهوغولومهعنكليايختلفوهذاهذامنابروليى.لهوينقادهودررمعيتعاونمفتونتلميذ

يسخصطبيمةاناستطاعوقد.للأخرينعمهقاوفهمامممشةبصرة.لهودررانتصارا

كلنوقد،يومينمناكريعرفهالمانهمعنفسيتهاويفهمجسيكاالمفاجىءجسيكاحبيكلنانقصدقدسارتريكلنانبدولا

قالوعندما،المغازلةغرلثيءتصلحلاانهالهافالعنرماحقعلىاجتنبالذيمابالضبطنعرفلاونحن.تميزءعلىآخردليلالهودرر

وميمسلكهافينرىكماصحيحذلكوكل،كروجتحزمهلاانهالهوغوقوياشه:هوغويااسمع":كلملا!هانستذكرانناغرفيهجسيكا

نفسههوغولنفسيةهودررفهماما.المرحعلىامامناوتغدوتروح.حقعلىانهمن*نسانيتاكدحتىفمه3يفتحانوحسيه،جدا

،"بنفسكلإنشغالشديدانك":كمرةمناسباتفييخجلىفهو)26("الحزبصالحيبغيوانه،مخلصصاروبلنهأعتقدكنتاننيثم

انكتفر)ء،"نفسكتزدريلانكالمجرتزدريانت"،"لهدابمانك"صدفةمحض-كلنولم،هذاقبلبدأقدكاناليهانجذابهاانغرر

)92("يهاممااكثرتقولنسمعهابعدوفيما.اليوميطعامهلهتهيىءاناقترحتانها

نبلاهودرريظ!رالحادةوالبصرةالنفسضبطجانبوالىكنتيقبلوننيكانواوحين.حلمفيعشتلقد":نفسهلهو!رر

نابعدحتى،قطيتغرلاهوغوازاءنيتهحسنان.يمنناغظيماانيانيويخيل،امامكهنافانا*ناما.الضصنفيبرغبةاشعر

.الغرضلذلكمسسعايحملوهنهقنهينويانه-جسيكامنيسمعلحممنحقيقيرجل.حقيقيانك.الصباحوانههنيهةمنذاستيقظت

ذلكهودرريرففىهوغومنالمسدسىيتنئىانجسيكاتقترحوعندعااننيو؟!قدحقامنكلاسشالىواني.ودم

اكلمه"سوفانني.الناسنذل*وينبغي.ليذلههذقان":قائلا)27("شيذاعليكانكلفلنحرثومهماما-تثاءبيافعل.حقااحبك

هوغويهينانعلىالقتلاحتماليواجهانهودرريفضلوهكناهوغوبينمقارنةيقيمانسارتريحاول،اخرىمواضعفيكما،هنا

.هذهمناكبربعذاتتضحيةمنوما.عنوةسلاحهمننججريدهينلدسلاهوغوان.المتميزالواحدهوهودررانالىمنتهيلاوهولرر

مضرجايسقطنراهفنعن،حدعنديقفانيابىهولددنبلولكنغضشبابمنيملكهماكلمنالرغمعلىبسيكاعينيفيهودرر

نئىوفي،عليههوغواهقهااتيالرصاحةاعانجنهوقدبالممنوجهاايضاانهمنالرغموعلى،ووسامةمثقفوفكلوحماسة

انهللحارسينفيزعمالمشنقةمنقلاللهينقذانعلىيعر؟لاحتضار.يحبماالذبى

ودفعهغيرتهذلكفاستثاربزوجتهغراميةصلةعلىكانلانهفتلهانما.هودررالىالتميزيمنحلكيسارتراشنمملهثاناسلوبوثمة

يتضحفمنها،هظيمةالحادثلهذاالنفسذيةالدلالةان.الجريمةالىبجلاءهذاويتضح.الآخرينوبينبينهالمستبرةالمقارناتميتلك

يعفاناجلمنعدواناسمعتهيثوهانيوثرالفذالرجلهذاان،دكارسكيبولألامرروبينبينهيجمعالنبىالحيالمشهدذلكفي

هثالكلالمميقتقديرءهوغواظهرولقد.قتلهالليالرجلحياةبوضوجنفسهعلىسيطرتهوكمالورصاتةهودردنبليقفجث

حرصالجريمتهالسياسيةالاسبابينكرانرفضىعنمما،سنينبعدهذاعبرلنشعرواننا.افقهوضيقوعاطفيتهكارسكيصغارةامام

فيبعنايةخطتهوضعتسياسيمصرعمجدهودرريسلب*علىمتمثلا-الجزبنظرقصربيننقارنبانملزمونباننانفسهالمشهد

النظر.القصررخصمهباشرالىالحزب*ربعةبابعادهالموقفيتناولتجملهاتيمودرروحكمة-هوغوفي

مننموذجاليمثلمرسومكليهماوهودررهوغوانالرايوخلامةعلىالاعظمالدليلانغرر.وحسبالقانمالموقفنظروجهةمنلا

باعتبارهإلمتولب*ندطاعيتجلىكليهماوفي..والكمالالعانيالخلقبعدآرائهعندالحزبنزلهالليالكاملالنزولطبعاهوهودررتميز

الطئب.والصعودالنمونعوبلاسانيةتدفعالتيالفضيلةوصواب(لمتوفىخصمهبحكمةيننرفانالىلويىاضطرحيثوفهته

جسراشخصية.شاملاكانهودررامملويساندحارانوالحقيقة.نظرهوجهة

نايصريلاالقاريءانجسيكاشخصيةفي*شكالابرز*مظاهرلعلفيتتجلىماح!رتتجلىشخصيتهوقوةهودرراصالةولكن

قلقةشخصيةانهاعلىاومنبع.يرههااناويحبهاانلهينبغيكان،يتكماليهونصغي،المسرحعلىامامنانرا.اننا.الشخعيسلوكه

وقد.لنايعطيهواض!حارأيافيهايكونلمنفسهسارترانوالظاهر.كليااخذاد*مأخوذون.إننافنحسويقودهم*خرينيعاملونشهده

شخصياتخلقفيينجحلاسارترباناجملانحكمانبلاكاشايكونمنازعةيحلوهواياءترينا،امامناالمرحعلىفيهايظهرمرةاولان

الفاضلة"البغي"م!رحيةفيلزيبا!ستنناء-قىيةنسويةفهو،حالابهبالاعج!نؤخذانناوالحق.والحارسينهوغوبين

!لأ!ل!ا*هـ8!!اللفيةويميزالثلا،الرجالنفسياتويشخصالموقفطبيعةيمر!

ول!اولغاتنقضهلاهذ؟حكمناان-ماوجهعلىضعفهالهاكانوقدانفيينجحخىلحظكتمضيوماعينبلمحةالنزاعتسودانني
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،لحيرةمن2كرنفسهفيتثرولمالتمثيليةالموكف*تعطهفلم.اجمالاالنساءعلىهودرريطلقهاالتيالاحكامولاجسيكا

آخر.ولالهااولىلاوظنونهوكواحر(جفيذكا!اتستعملبانهانشعرحنجسيكانه-5اننا

،تهزلولاتجدان؟لحاحفيجسيكايسأرهوغوكا!وعندما؟لحزببه.ناطهاالتيالمبمةتحقيقعلىالقدهـةنفقدءررجةألىدرهوبلبلة

اكبرالتباساتالىتقودهكانتوانمافصاجواباتمنحهمحنلمو؟نهاضعيفبانهاليهايحاءاتهاتواعلحينبنفسهثقتهتسلبهانهاذلك

:)32(كاحلت!ليةبمحاوراتتعليق!لهامننرىكماانظعبلاتهينهوهي.منههودررقتلعلىأفثر

.قول6مافيجاداني!جسيكا:هوغولاانكآمل)ء"حبلىامر؟ةكنتأنكلوكما":المناسباتمختلففي

ايضا.وافا:جسيكانحلتييا"تتحملهالا؟نك:!ثربهاالىدعاكلوحتى(لكحولتشرب

ذلك.قلتنيوقد.جادةتكونيانتمعيلاتحاولينانت:هوغوعلىتنطويالاالعباراتهذهولعل).3("زوجييعتبركانه،الصغرة

انت.بللا:جسيكاندريولكننا،جسميكاغير؟خر(نسانمنجاءت؟نهالوذاتهاحدمياهان!

ذلك.في"ليك؟بتهل.تصعقينيانيجب:هوغ!و.الرجولةبفيةلديهايقترنمبتنلعاميمعنىوايجسعيكاتنظركيف

جادة.بأننيصدقتأذاسلصدقك:جسيكاهذءتهاملاحظةبعضفي*هانةوجه؟نالىننبهانالىنحتاجلاوفد

.اصدفاني.حسنا:هوغوفي،الطبيعيمنفانيكنومهما.للانوثةاحتقارعلىجوهرءفيينطوي

تصدقي.9نلعباتحاول؟نتبل،لا:جسببكافيحتعتمتهنكر(متهوانيهانبانههوغويشعر؟ن،الحالةهذهمتل

ابد؟.منهنرخرجولن،ذلكمتننتهيلن:هوغوتنظرين4تستطيعينلاانت.محتملغرالامرغد؟لقد":بقوةعليها

فعلا(لجدكليجدموغوانمولحو؟د1هدافي*،لامعنصران)31("تضحكياندونبعداني

جسيكاوكوئ.النهايةلى2والتمثيلالهزلفيجسيكاتمضيبينماعن!ماذلكمنابعدينعبهوغوففسيةميالرديءجسيكاأثرانغر

منالخيابئ.قريباعبثياجعل8؟لخطورفد،!موضوعفيهوغوتش!هونموارز.(لاثياءضيقةوفي9لحياةفيموبرمةشكوكانفسهفيتنعي

هوغوألى؟ورسظخذ!رماء!صةخرضةر!!قو؟،اوارقىوهو.غرلاكبيرةملهاةلهيبدو؟لوجودن2منالشكوىعنيصلا

؟مام*نكشالى؟لىمؤأمرتهتعرضوبغهك،هولررمكنبفيهوبينمااكلعبعنتكف(نباستمرارجسيكايسالان؟لىمضطر؟نفسهيجد

افناعلى.(وفد.؟لئيا!زبمعحرجموقففيوتضعههودمراحيانانشعر(نناو؟لعق.مزلهامنجدمايميزلا؟صبحلانهوالتمثيل

خطورةتدرريجسيكابانذجزمفىنشيىلا-هـلموضهتا!رحتىفيثرام!كيكيةبلهجةو؟ل!م(لتمثيلفيع!قهماتستغلانتتعمدبثها

تتعمدانثونضبثطغلةانهاالينايخيل*حيانبضيففي،علهاونحن.اجملاوبالحيةبهامونحوثقةتز!لكي،تستغلهاا!ح(وق!

الطائشمسل!يفسرانيمكنالذيمو!لفرضهذاومشل،الاساةالمريب*بهامتتعمدجسيكاان.مؤلمةحدي!ثهمافي؟!لص!هذءنجد

يمكنلامسلكوهو،هو!ررمكتبفيالمنقمهتحتاخذتعندهاعبثابهتعبثانهالى5دليلاتصيههيولالهاخلاصهالهوغوتؤكدهيظ!

تقاليد.ذيمجتمعفيتعيشفناةاقيمنيصدوانلامحيراموغوويبقى.مقاصدهودحرمعنويتههممغرضهمخلصغر

؟لثانيةبصورتهاجسيكانرلمتناوللكيالسبيللنايمهداثفرضيه!الهاحبهمقابلفيينالولانحوءياهانو8صيطةوكشفن4يستطيع

نادرةجسيكافيهانحب(لقي؟لثحظاتوليست.؟ليناتحبيهاالتيا!كوهـتملكهذهكافتولو.والشكوروالحرةالقلقمن؟كر

تناولفي!وغوبسرفحينمو!هاص؟مث!.هـلمر-كاةسي!في*مرلكفى،مرأحةالمخلعيغي!موقظتعهنجسيهـاكافتلو...ا!لة

فيبنيتهيبوع،نإفىشكخىلسافهعلىالسبطرةفيغقدالشرأ!بهويلعبيخونهلهص!ديقا؟نمنالمرءثقةفكل.هوغوعلىأخف

!ىرتهاكلبرسهيكا!لهنا.(هـصلرسينالىمودرر4!رنثوهـعلىولغلك.عليهارليللاشكودعد؟بمنبك!رعليهاهوق

عتراف!4علىعكيةتغسمر؟تواسباغ؟نحارسينتضلببلفيلتفكرية4يتمئيوكانطريقهافي"لحياةوضعتهالذيهوغوعلىونقلقجسيكا

وتعابتنفجرعندماالعطفأشدجسي!علىنع!افنا.هوغوحي!لهمنالحرجةالفترةهذءفي؟ؤرهيشدنصيرافيهايجد؟ن

ذنبمن؟،8لزنبو)):سطحيهعابثةصلها؟.ءمحر4هـةمرفي؟لمجتع85،88،01الصفحاتالوالىعلى).3(

ق!اله؟مااسمعت؟شيئانيتشرحلملأذ؟؟شيئايعلمونيلم!ر843ص)31(

وضعونيمنذعاماعشرتسعةمغستلق!.لككمالياشيئاكنتبانني

؟لمعروضة،!شياءالمس4ئعليو!رو؟؟لرفيلاتم!مفيا

عليلشيوانه،يرامملى.ماتسير*بورجميعانأضقدوجعلتموني3ونقداهـبيةلراسهـت

لماذا؟طيكذبتململا؟.*و؟نيفي!لو!بوضع*بشيءهـهتم.ان

-..حيد!للطفى*ثبفهمفيمحاولات

ترتععاثنياثوضعهوهؤ؟؟ت+3("؟ال!لعمهميتركتموليالبستايخمالبطرسالفرسانالشعر3ء

جميصا،،لمنساءحا!لسانفتصبحالبطولةمرتبةسجسيكافيهالادبمنشتق!بكهابوالياس

كانتولماذا.نفسهذلكأجرمناحتقرهنثمشيئأالمجتمعهدمهنوفدشرارهاللطيفلعبدالعرب!غية1لجاج

اليى؟وحسبالغريزيةكلو4طفهاوراءتجريسطحيةعابثةجسيعكاللجاح!والغلمانالجواركطمفاخرة

؟لرجاللانكشي؟2خرشيثاتيئ؟ن؟ليهاينلبلما!تمعكنعبودلملرونالشديافىفادساحمد

؟؟لحدرودهذءلهالىسمواقد(نفسهمفاضريلعمراكلبنانيةالضيقة

؟6ص)32(وتبير،4مشولىثار

013ص)33(
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المرحيةفيوالفأسفةالسياسةنهسا04خ!أفسرحيةسسدكاميفنؤحصممما،ذكيةوجسيكا

تنعب؟لنيلألاىتيف!وهنا،ف!نمغقيمفيالسخفمظتدرهـفورا
(هتمدهاعيربالفلسفه؟!مآلاخلقدرة4*يدير"عسرحية

بعضعلىضوء،يمقي؟ى؟لى؟لمسرحي؟لعملاثىحىبالحول!م،ننعملأبرولاهشيقةولالوجةسصن؟ئتستطعفلالهضحيةهي

انويمكن.؟لمعاعرةصورتهدياـلسياسي؟لا!ئءلمفيا!اياضلةوكافها؟!حدصةفيوت!بقغعبفىلهاروجهايفضلخنى

يمثلقع(ل!4فيمنهمكلألانرمريةميمالىكلهاا!بماتنخمرخطوةفعفجسيكا(!.مقجةنهنفسهاهيقانتكما"لساسسةمي

نعمدحينعذراسارتربولىجان*لناذذتميحوخن.ءسةفكرةافهـلذكأءلارترمنحهالقد.؟لوجوكهيبا!نىحوةة؟مر4نحو

كاتمالي:؟جمالياجهولانفعاقلرجةالى؟تعميمالىمنيجرهعالمت4*،ليها.،ويجتنبهـهمبهاالمحيصيبصانني

"للا!لأى"*خلائفكرة-هوغونثاتلخ!منامرهيفما،فييمجتمعهاضلفا؟لتبمالنرسبات

"للانسانالاخلالىز!فكرة-هو!ظطقةسيةلل!؟!فطريةكو4ضهاواشننلت،بحتةتقليديةنذة

غريزيةافوثة-جسيكا،الوأفعفيشضا!انها.ت!سثونت!لا!عليهاماكلتلقن

التطرفثرجةالىذانهاعلىثائرةانوثة-؟ولغا"ىلهينيغيعاكلى؟لامثياءوسىيثورلثاني4و؟لمجتمعيحكمهو"حد

تفكرولاتنقادعاميةقوة-وجسرج-ليك.تغيرهايستطيعاتلونءفئاها

وحسباليا-ةفيلافلسقةهوثرلىوراءحول!ا!ترو!بني(نهيثعر؟دسالطفلسلكتسل!رميجسيكالناتنمووه!اخ

؟لاساشةالفكرةائ.؟يضا؟لاوسع؟لانسانية(لحياةىوائرميو؟فططفتلكيويصرخبكيفيدوححولهم!ن؟!رمةإلعثاقييجد&3

سياسةفيةهيهـلضةالمرحيةهذءفي!رترلنايخمهاارسم!؟فيلناوجم!.عئهعحرويمنه4يشعرعاويئا!نفسهالى(لانظار

الضرورية.وحاجافها*نسافيةالطبيعةمنالاوسعبالجوانبترتبطجسيكاان.!قداللغذوأنهانفمبتناننا6نفسها!ضع

نحزبا4لأ:هوثررعبادةهيابسياسية*هـاءقفل!محعاتيوارميارةلانهوعدبقتليعجل؟نلهقحدقيهوغوالىوتن!عبهـلمس!ستخمل

يفصل؟لاينبغيالحكمهذاانغر.3()ع"وسيلةالاابد؟لشماوعملكلقعصقر؟مةسئمتفدفهيحياتهاعلىتغيراسيدخلهنا

حدودفي4لاالخطرعئاءيمتلكلالانهفيهوردالذى!ات!عدلولات!ا!اننفكرهوروريشانرلةنفسهاتشغلوهي.شيءلا

يستهدف؟لاينبغيالحزبانفافلاينانشهوغو!نلقد.هقق1ذ!نفجرةجسيكاان.السببثعئعنفهربطةسةولر4وعاداتهخطه

عكليهردوعندما.يفةهـأستقلاممه؟ن!تكلفهالقوةهنهكافتذا4القوة.لرهاهووهذا

المىيشركان،وسهلةالالشي،حؤبي4،الحزبانهودرر،غموضاافلجسيكاشخعيةتصحفصاعد؟الموضعهذاومن

الفلسفةمنالمظنبسةهوغوفكرةترؤهـخلف(لتي9لخفيةالتجزيثيةالتي؟لغريزية*نوثةعقنموفجافيهاررلمسارنرانلناويلوح

141!)35(هـننا.فييماؤجها3عمدأ)!تعليار؟داننياو،فريموجهالا

علىوقعرتهلذكد4قوةصتنبهاانمنيالبد؟قيةبغريزتهامقودةها2نر

؟ليها.هوثررحنب،لنهيهووهنا،لمصاوتهيتصدونالذيندحر

تنمبالمنقشةفييصحرهوعنسا،هوغوعن؟قوىلانهبهتعجبانها

!بثاصلر*ستسلامهوهذ"اكلش)34("تشاءمابيا!ل":قائلةاليه

)لملافوى

،ءسكأ9!بجسيكافمطنعجبمواقفهن!؟شالىنشرهـىيفوتناولن! !مامؤثةالمناقشةفيعوفوأر؟.دحرتحينموقيهذامثال.نحبها2

س!اس!ةثقافةمثقفةغرانهانمريمنحن،فحسبوذكائهابيصرتها

؟لتقافة.العاليهوغوبرجهفيضف؟نعليهاصعبايكوق؟نبددلا

يشرلىذكاعمايجعلجطهاان.؟لمناقشةفيدحرتهذلكمعبرلكنها

رائةضصبروعةفىىحين(لابشامنتعالثى؟ننسنيملا،ننا9لوافعو.اقوىاثر؟قا

(نمناعمقالموموع؟قلهايزعمبان،دحرتهوقد،يتخلصهوض

ضيق.و؟لوقتذال!اذلهايشرحهانيحتمل

العروفالعربىللقصاصنععماإن!قلعلىويعنافيأنجسيكافيالرايوخلاصة

لذكاء2؟عطاها؟نهغرجاهلةج!لهاثقد.سارترتعمدءالمرأةعنفاعاد

أثريسلولسف!دكنور.الفرعةتمنححيناتامهـلجدضلىقاثرةولكنعابثةوخلقها،كخصب

ولكن-هوغويصفهاكما-(لعفعمنبتمثالى؟شبهباردةصرهالقد

بكلمة.يلتيحينالمناكسبلالرجلحبهافيتندفعلاناستعدادعلى

بببروت-الآدابثارقالبايفيتصاخ؟نيمكنخمانسانيةمادةجسعيكاا"،اخرى

وحسب.ظروفها(لىفمردهفصورمنفبكاوما،المجتمعيختار.رائع

016ص)؟2(
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والحكلماتالاخلاروفواروالقوانينان.الانسانهيالوحيدةغايتهااستقلالتعتبرهوغوفكرةانحالايحزرهودررانذدك.الشائعة

ألانسا!سعادةهوواحدهدفلخممةوساقلالاكلهاليستوالاحزابهوالحزبيجعلوفيلك،لهايئتغلاتيغايلالهمناهمالحزب

الىالانسانيةالمصلحةهذءاجلمنمافرداحتاجواذا.وراحهالعزبيبقىانيفضلهوغوانلواضحوانه.المجتمعمنبدلاالغاية

ناواجبهفانوالاقذارالممفييديهويغمسطهارتهغنيتغلىانالوحيدةالنعبيةالفرصةيضيعانهزاثمنكانوانمئوبيخرنقيا

افضلاظوقيةاللافيهاتصبححالةوهذء.فوراطهارتهعنيتغلىاننستخلصنحناردناادا-يمتقدفهوهودرراما.الحكمزماملامتملاك

منتحققهلمابالنسبةالاالجرتمتلكلاالاخلاقلان،الاخلافيةمنيحكمانسبيلفينفسهيحطمانالىاحناجاذاالحزبان-عقيدته

تصنححينمنهاالتغلصفييترددواالاالناسوعلى،للانسانيةخمعةحققغايخة.قدسيكونبهفالانهفورانفسهيحطمانواجبهفانالبلاد

هذه.المكمالنحوألانرفاععنالمجتمعموكبيثقلأعنافهمفيعبئاانيتماونعرضعئدماهوثررافنرحهاالتيالخطةهيالواقعفيوهذ.

سارتر.فلسفةتشنهوقدهودررفلسفةهيتحقيقعنقاصرةويراهاشباستهايعارضالتيالاخرىالاحزابمع

التالية:بالصيغةيوضعانيمكن،يلوحفيما،هودررشعاران.استقلالهيفقدانالىحزبهيعرضوبذلكلىكاهويمملالىتيالاهداف

."ابعدوليى*نسانحاجاتتقتضيهالنيالحدالىالمبادىء))لانهوذلكللحزبهودرريريدهماكلهيلىنحكملرصةاقلاران

"الاطلاق"فكرةمنسخريةالمسرحيةدصبحالاساسهذاوعلى.يقعمماويخرهاوالشكلياتالالفاظفوقالوافعيةالنتائحيضع

المبداهذافينجدانوسعناوفي.والاخلاقالسياسةميدانفي.فيههوغو

المثبركتابهكلمرارايسخرالذينيتشه"سوبرمانإ)مناصداءالتيالاخلاقيةفلسفتهوتوازنهاالسياسيةهودررفلسفةوتقابل

الصينيوبحرفيةبالشكياتالتمسكمن"زرادشتتكلمهكذا"اشدما":بهوغويهتفهودررنسمعاننا.تقديمهاعلىسار.نرحرص

يذكرن!قدالمرفقينحىيديهقذارةيعلنالذبماهودرران.والقوانين.يديكتقنرانمنخوفكأشدوما!صغريياطهارنكعلىحرصك

عافقهاعلىتأخذالاعباءفحملالتيالروح")37(يقولحينزرالشتتراكولمأذلكمنيفيدالذيذامن!شثتاذاطاهراابق،حسنا

ا!ساسمان."فنرةكانتاذاحىالحقيقةمياءفيتغوصانانتماما.والرهبانالصراويشفرةهيالطهارةان؟اليئاجئت

.المبادىءمناهموالحقيقة.واحدالموففينتؤثوالاخىبهاتتنرعونفانماالبورجوازيينوالفوضوييناخقفينامعشر

بينواضحدرقلىالخفيةبمقارناتهالضوءسارترسلطوفدمكنوفيهكذا.فظلون،حرالربلاتبقون،!يئاتفعلونلا.ماعملا

منينتهيلاالذيهوغواما.وهورررهوغوفييتمثلانمودفينحتى،قذرتانيديفانانااما.القفازاتترتدون،اليدين

للانسانجشة،فلسفةالىهوثررفلسفةتستحيلالنقطةهذءعنداقتبسقدسارتريكونانصدفةمحض!ليستانها0)36("المرفقين

ابشعهودرريستغفلفانهوهلنظموالصدقالمبالىءعنالحديتالامكارمفتاحفهي،العد!على.العباراتهذهمتالمسرحيةعنوان

يديهانيقولالذيهودررواما.-يقتلهلكيثذنهفيستغلاستغفالهوغومحافظةبينتضادبازاءهنانحن.ءنهالعملفيالفلسفية

بتجريدههوغويهينانعلىالقتلاحتماليقابلانيفضلفهوقنرتانحتى"هودرريديوقذارة،جهةمن"الطهارةا)قواعدعلىالصارمة

النفس.ونبلالخلقسموفيالاعلىالمثليكونوبذلك.سلاحهمنيديهيحفظانبينخرفلوهوغواما.اخرىجهةمن"المرفقين

التصنعالىيشيراهوأهناكلهاالاخلاقمنيسخرسارتراترىذلكسبيلفييلوثبأنالخرابمنكاملةامةينقذوان،نقيتين

أالاخلاقمبادىءوفقجلالهميسيرونالذينمنكرفيوالتكفلاتتالساكنايحرلرفلانقيايبقىانفلسفنهوفقلاختاركفيه

الىهودرريوجههاهامةاخرىعبارةبدليل،كذلكالامركانربماترتبطاندونذاتهافيغايةاصبحتؤدعندهالاخلاقلانوهذاالامة

احذرانئي.دائماالنظامعنتتكلملا،1:المسرحيةبدايةفيهوغو،الاخلاقفانلهودرربالنسبةاما.جكةكأامنالعامةبالمصلحة

هودررانوالظاهر.)38("الكلمةهذهيخر!مهمفيليىالذينالاشخاصالاليسحزبابم!كانواذا.اءاىلغايةواسطةالالميست،بهالحزب

الاخلاقلان،النظاموبنودللأقالاصبمبادىءالمستمرالاحاسيحبلالتحقيقوسيلةالاليستفلاخلالى،والنفوذالقوةاننحقيقوأسطة

منباقةلاالانسانلطبيعةعفويةمحصلةتكونانينبغينظرءفي.الانسانيةالسعادة

يبدوهذاومن.الوقتطيلةيطيمهابأنهويشعرالمرءيتعلمهاالممادىء
.3(1ص)36(

ينحدثبينما،عنهايتحبتانيرفغىالتيالمباثىءيعيشهودرران

يعش!ها.انيستطيعلااتيالمبادىءعنكم!اهوغو

والالتزامالمرحيةوقصصواساطببرروايت

التيالقليلةالمعامرةالاعمالمن"القنرةالايدي"انلنايبمو

فيبم!بوتبشرف!ةتحملمسرجةانهاذلك.الالتزامفيهانجعالديزتتىلشايلالاعدام

نجحتذلكمعانها*،بسطهعلىالمؤلفحرصوألاخلاىالسياسةخوريلرنيةءملونةصحون

المنجدالديندصلاحالخلفاءقصورفي

اطارهامنتخرجولمتصنعيشبهافلمالفنيةالصورةعلىالمحافظةفينيا!كرمشرتجةاءاطر

تطغىحيثالعربيالشرقفينظرنايلفتبانجديرالنجاحومذل-هذاعبودلماروتجبابرةاؤزام

بادبناتنزلكادتألالتزامالىجارفةدعوةسنواتعشرمتذابر!ثبكهلاليدصوايا!اوسكار

مكي.لاحمدالقمريىلة
القسم.نيشهلفريدريئا"زرارثتتكلمعكذا!كتاب)37(

النلائة"التحولات"باب.الاولبيروت،المكشوفدار

37ص!"القذرةالايدي")38(
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اروموبتاصبهذاان.والظاهر.،،الفبمب"بالذكرواخصهافيقرسامليناظقيالمرحيةهندان.اليوميةالصحافةمستوىالى

ضق!ةمسرحيلأ4تنبجسمتىالمنيلناثرتمثلاالمعاعرةالحيةتمثل*ينبغيالملتزمالافىيببانمتواصلاتلىكرراوقذكرناألالتزاماصول

ان4نمصونحنهفانقول.الممريلتمس!التيالعليا*ربيةللعثل.الموضوعسبيلفيالبمكلوفيمالفنبمقتضيا!يضعي

متطلبكبئاتوفيقفيفثلواقدعصرنافيالمبرنرينالكت!بعنيهمفاررنالايننغي*ننزاـمبانرأىعلىيقرنيسارتروس

مثيبرناد!جودجالمفرالكابراينافيومنهم*لشامومتطلباتالفنالبنفسيزهرةبهاتنبتالتيبالعفويةالبهفيينبتوأنماللاهـيبواميا

!علا"امملو*نسلن*نسان"الرانعةمرحيتهفيكبا!يوقدالقيمتقلباتى-الجريئةالملتزمةالفرةات.الغض!صنهاعلى

صلةلاالاشخاصبيننمنياحو(رافيهو(دادالجحيمفيحوادنهتموريلتمسهالامفاجئةللاديبفرةبالنسبةهي،جيلاوتكلنكدلاعمراتهز

"الثوويالملحق،ءكتل!وبينبينهفر!ولا،المرحيبالسيادلهثنيةفي،مثهفهـفصدعلى،وتتقنحتننثقأنها.خطةلهايضعولا

نا.المفكرالبطل"تانر"تاليفمنباعتبارهبالمرحيةالحقها!يحافةعليتفاجنناحمداءودتتنبثقكماالفنيالعملثنايامقغافلة

النضعتشخيعيعلىيعينناشوبرناردمسرحيةفيالفصلهلىاو*عالةبالحرأرةهشنعةالملنزمةالفرةقرحفى*اذ.عبكللرب

فعن.الملتزمةمسرحيلأتهفيسارتربلغهمااللذينو*بطعالمسرحيبالنس!عرضاجاسانهامععليهايقومكله؟لقيالمملوكانوقيدو

فيمثرقدشوبرنارداننقولاننستطيعالمحضةالفنيةالناحيةحئسارترانلهناالحرفيوالمعنى.صلفهاالنيالموهوبلملنمن

ررفكانهمحضةفكريةنزوةاليهرفمتهمرحيغررمصلادمرحيتهومبادتهبصفاتهقاقمةيكبلمهودررالرائعبطهشغصيةرسم

"القئرةألايصيإ)فيسارترمئهنجاماوهذاالمسرحيةسياقفيمقلاومن.طبيعيةانسانيةاحداثلهوتقعيعيشانساناتخيلوأنما

انموضوعسادتراحرز.الني"لنإحلقيمةتفديرنايزيدومما.تماماروحيةمعمنسجمة،اررجهةالفلسفةانبمثتالحياةهنهسياق

يتحدثالمذيالموفوعمنوامتاعاطرافةاقل"ماحزبوظيفة"هودردوممنى.بهيحفونالذين"لاشخاميوفيظروفهفيمؤثرة*نسانذلك

والفكروالطبيعة،لحبموضوعوهوشوبرناددبطل"تافر"فيهلانناوانماتعجبنارانعة(راءلهلانهولررنحبلم؟نناأيضاهنا

والحياةولاصالةبالفننابضاسارنرثهدكافيذلكومع.1لانسانيتكئولم.،الحركةبالحياةجيالشاانسافاويخننفسيعيشرايناه

عقروكلنهثوبرناردمشهداتنصببينما،محضمسرحينطافىفيوانماسياسيهقالوكافاالخادجمنمرصومةمحشورةهودررأراء

غرامدااشخاصهاوينسيناالمسرجة*حداثجوعنيبعدناجميلوآدا؟ءمشاهرءلمهودملحممنرجلحياةمنجانبلان!هنالهكانت

تاما.اصلألا(لفنيبالمملمغلوهتا،قصير.وسيرته

بصديمنعهولن.اولافنايكونانملىإحرصانيجباكنانمشاهدالمسرحيةفيانننكراننايمنيلاهلاحكمناانعلى

.*لتزاـمكلملتزمايغوناـنشي?نذلكبينالمشهدذلكلهناوخهـمثال.عرفاسياسياحواراتصيحقكاد

المسرحية.اياعتملمناالذيالصرسهوذلكض!اتميسيكوني!روهو،وهوغوبولوللاميروكارسكيهومدر

اـلملالكةنازدعلىوايلداوسكاركبهااتيبالمقلاتاشبه-عليهالسيا!ى!الجانب

تر!::نرةنر-::"::..:!:::..نرة-.-:::.إ::..:..:::-::!ةة:..:::..ةةنر:..:.:..:::..؟:::-:ة:::..إ::-ة::-بئ:..:ة-ءة:..:::::-::..:ة؟:...!صة:.نر!بزخنى.للمسرحالخارجيةالضاعيبمضله)93(مسرحيموارمورة

نجحديثامدرتريمر.بسيامقلالصلحمنفصلاونثرنا.الفصلهذااتزعنالواتا

!!ترنرنرتجرياللهيالمسرحيالنطادعنالمثمهدتحرجلاالحقيقةهذهان

بر!ةنر.؟مرحيةلهفةالحوارالىلألاصغاءفيل!قئاان.القصةحدرودءفي

الى!حياةلمحةتضيفالاشخاصبهايدلياتيو*راء"صرف

.!ظر!ك!سراووء!أا،خيزهي(لحو(ثثعقدةلانالموفعهذافيسياسي!ةاراممنهمسناوانما في!،هرحيولىاسحاصالاسهولا.لا!الاذلكوما.*سعلأدلأمعحصا-مهم

،ني!ه".صأج.تقوملا"القئرة*يدي"سرحيةانوالواقع.ذلكتستدكياتي

نر.؟:.نرني-جيرةمرحيةكإل-فهي،مقتلهعلىوانماهوثرراراءعلى

"خنرترالسنحضرلاون!ن.احداثحومةهيمابمقمارارأءمجالليست

؟:.يزالكبيرؤلعربيللشاعرحسلالبي!مةبهراث!!ديهوثررونسمعكرأسيئياعلىنجذسدكيالمرح

؟تلكيوانما،السياسةميدانفياليارةمعئىوحولماحزبوظيفة

،.يزالنيالش!بيداممنايقتلثموحبنااعجابنايثررالرجلهنانرى

!نرج.السياسيةمودرراراءجمل!تلانهاالم!رحيةنجحتوانما.يعبد.

أ:.:نرالعيسىلسملببمان.بزحيوياجزءا*راءتلكاصبعتومكذا.ومقتلهبحيلاميلارقباطوثيقة

!ة؟أ؟.لممق1من1مزلدبهاونمتفكعليهاتقومالفئىالمسرحيةمميانمن

نجنر.نر،*دأبداردإدأتة!نر.والتالق

إ؟ايضاألاخرىسادترمسرحياتفيتتجليالخاص!يةهذء؟ن
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