
رتغخلأ!مممو4ا--صوتص--.لابن
غاهـحئهري.ا.!

الافكاركلندعاي..تنفتحالازهاركلندعحين21ناوالواقعومملالاستعماران:هووا*هـاررساالجزائرمننتعلماني!نبغي"

للعقلالممنوحةالعلميةالحريةبانالقولالىحاجةفيلسنا..نتصارعرائحة؟خبعت،هذهفنائهعمليةخللالومن..ذاتهافناءءلىالان

الحقيقة.اجلمنالنضالحرارةتكسبه،مجتمعايفيالانسازكطمنشب،فيذقتلالذيننحن.الةرنسيبننحقعارناانهـ،..عفنةكريهة

ظلالفيوتئضجثمارءتذكوالذي،البشريافاجهي،والحقيقة((سنواتثرمنذنحاربهـا،ناز/4اتجاهـاتاجل

المقابلالنقيضهي-النطاقهذافي-والحو.بة.ال!ويرةمنوارفة.رساربولصانباسموقعتلافها،بالد!صةؤوباتكلمات

للمكارثية.حلوقفيإتالكلمووؤفت..الجباهكلعاىار.س!مت،والدهشة

علىيتقدممجتمعواقعمن،الحريةهذهتئبعان،الطبيعيومن،الناله!بعه!تدتعجبءللاماتالىوتحوت0جواباتجدلاكثيرة

تصدرانايضاطبيعيهوكما..الصينمثلالانسانيالعلميالحظ.اخرينعنداشننكارعلاماتوالى

بحاجةاعماقهفييحسنظامقيودفيابنا؟ءيرسفمجتمععنالمكارثيةوالدهشة.الانسانعندهـا،قفبانجديرة،دائمااكحول،نقاط

الحرية.الىلا..الحمايةالىشديدةايعند،المضأنجةاوضوع.قىاالوقفةسماتمنليسا،الاستغر(باو

ءواطفمنيتبعهومافالعجب.الانسانحياةفيا/د.إولوجيتحول

وكان..العالمهيواحدةبؤرةفي،المتناؤضان،الثصعاعانالتقىاناذنوالواجب.يموضوعموؤفلانخاذ،مطلقاتملحلا،ذاتية

احاطالذيا"ديالواقعمنوضوحفيناتجابينهماالحادالصراع..ميلاد!ارافقتاتيوا"لابصات...الظ،هـرةاعراضالمفكريقمق

كافةمن-المفكزونيستطعلم،الصراعهذاخلالومن.نبعيهماباف!عءءلاماتازدادت"فيكراسوؤ!"درامالسار!صدرتحينما

المعركة،نرانكادتانبعد..الحلبةعنبعيدايقفواان-الانجاهاترالازوة،ا!عاما)د؟ليالموففيتعمقوالمالذينه؟لاءعند،وضوحاهذء

حديدية،قفازاتارتدتالتيهي،القليلةوالقلة.ايديهمتحرقىالسببهو،وا!تعمقالموضوبةعنابىمدوكان.وسارنر،الفرنسية

ةالهند،الحكمةورددت،نحاسمنبأربطةوافواههاآذانهاوسيجت.الروايةبهافوبلتاةكماا،والغوابةوالذبذبةالضوترفي،المبالثر

.إاتكلملا..ارىلا..اسمعلا:القديمةاعلىكانتوقد-الامريبميةالمكارتريةانهو،فيهروبلافالذي

باهباكوواالذيناحدكانوانما.هزلاءمنواحداسارترإبمنلى"تملككانت-حلأةالمتاتالولاإفي4البرجواذرالار!.إولوجيهمراحل

،مواجهتهالتيالوحيدهالصورةهي،يهمايدتسلخاتوكانت.المعركةالرأسماني.النظامفلكفيتدورالتيالاؤطاركلعاىالمنتظمالانعكاس

ازمةعن،حياتعبراالا،سارتريكنولم.المرآةاماموقفواحيننقيضيها.علىالمكارثيةاحتوت،العاه"ةالظواهركافةفيدائماوكاثن

المحافظة،القوىمعواحدةجبهةتكونالتقدميةفالاحزاب.فرنساعلىالبرجوازيةتشهرهحاسماسلاحافهاصبحتالذيالوقتففي

بصفةالمجزائروحرب،عامةبصفةالمضطربالعالمانباءلاستقبال..علبهايقضيدينامياسماتفرزالوقتنفس!ؤ!كانت..التقدميالفكر

الاولى،الجبهةتناوىء-السائدة-الرجعيةالجبهةوتظل.خاصةالفلسفاتوكافة،والاسحعماررةابىرجوازي"الفلسفاتاحستاذ

.هوادةماغيرفيوتحاربهاتلبثلا..المكارثيةان..والقلقوالفراغالياساعماقمنالنابتة

تالفتفقد،فرنساعلىالعهدحديثة،الجديدةالتجربةتكنلم...نفسهاعلىالانقضاضونتولىانتصارهاكئوسفيغقلها.نفقدان

الراديكاليينمن3691،2891بينالفاشيةضدالشعبيةالجبهةالىي!تدير!..اولااروالهمنيتخلصمعتوهدكناتوركلشان

نزعاتها،اختلافعلىالنقاباتواتحاد،والشيويمينوالاشترايهينالتيالريبةفبذور..يدريلاصيثمننفسمهفيصرع..اصدقائه

والمثقفين،الجامعةورجال،والكاثوليبيةاليساريةالشبابومنظماتععارةب!خنقشوكاتنبتحتى،طو/لافقىلئ،المكارثيةكرستها

بينالفرنسيةالمقاومةحركةوهناك.القدماءوالمحارببن،والمستقلين..حيات"شا

اجبهةاقبلمنمثلتالتيالقوىجميعتشملوكانت،1،4591(91.المختلفةالعالميةالصراعاتعنبمعزلالانتحار!ةالحركةهذهتكنلم

للاحتلالالمعاديةاليمينيةالمنظماتمنعددجوارهاوالىالشعبيةاطلاقفييتوالىلا-المقابلالإنبفي-الاشتراكيفالمسكل

.ديجولالجنرالبقيادةالحرةفرنسماحركةمقدمتهاوفي.النازيتفتحاندونتحولالتي،الجذريةالعوائقواستئصال،الحريات

المتعادية،للافكاريمكنمدىايالىنلمساللمحةهذهخلالمن.الارهاركل

.مشتركواحدخطرضد،واحدةجبهةفيتتالفانالموضوعيالصراعتدع..ديمقراطيةثورير"حركةالصبنمن)اطلتفقد

العظيمةدوايتهوفي،الجزائرءنالرائعةكلماتهفيوسارتر..تقدماالاكرالتيار،بالضرورةاءلمقالمتعددةالفكرتياراتبين

تحولنقطةيجتازولا،فلسفتهعنيتنازللا..."نيكراسوؤ!"..الكيرينمنالحجببعلامات-ا/ضا-غيةالصيالحركةوؤوبلت

البعض.توهمكما..تقدمااكثرجديدةمرحلةالى،حياتهفيفكزية.السابقةالظاهرة،بوعييتفهموالمالذين
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الناسبربعلاوسارترربدلك.ال!هينضفاف!علىمتشردووووتءارثالذيجنبا-الانجاهيةحدودهد(خل-المعركةفيبنصيبهيشادكهووانما

الرداءهوالبشري؟لجمصءبم؟رقطعئااداصكأ..ودمكلحبميعيشونتسلحتفقد..الوافرةالكارثيةضدزرةالمطالمقوىمعجنبالى

الفلسفي،والثوبالذهـ،عؤ،أتجريرد.!.4نف!مانإم*طالذيالوصيد.الوطنيةالحركاتكلىلسحق-المسيطرة-الرجعيةبها

واالعسكريرةالقضايرااحدىإ--.:هدفحين،أدراءياالاطاريرفبدانوسائلويفضح،الفرنسيةالمكارثيةوجهعنالئقاب،كشففسارتر

زصمثلالتيوالادراكالوءي"-تو؟تفجبتجاوول،سارزركلا1.الفلسفيةمحطولش"يقدموهو.البقاءءلىالمصرةالي!ائسةمحاولاتهافيالرجعية

غامضة.فكريةرموزا-"برربلا-رو:؟ايرجكللانوبرجاولى،شخوص4دينطرتهوتشكل.للطساةالصعانعةالموضوعيةالظروفبكل،وعيؤي

الاة!تعالالىالقبليالتخطبمبطهذايجرهان،الطبيعيمقىالنخيركأوكانتوالمحضوى،لمسرحيتهالفنيالقالبمنكلا،والانسانللحياة-الخاصة-

،الشاطىءعلىدوقاليراجوهجكللمربس!المتشردانراىفاذا.و(لىتكلف.القالبهذافيصبالذيالأنسانيلا

يمالوولا.بعد.بغرقلمالمرجلد(مما"سرقةهذالان"يأخذانهـالاوقد..السوفييتيالاتحادفيالداخليةوزيرهو،فنيكراسوف

والاصر.الثينبينشخوصهعلىاؤكارهزهورزشرفيج!د(سارترفابرق..موسكواوبراحفلةي!حضرلمانه،رويتروكالةمفوبلاح!ف

..يتركوءلم"الاخرإن"لان.جورجددهوت1هيالحرةؤ،لارادةجورجاستطاع"المساءباريس"جربربىةوفي.العالمصحفالىاأصب

:المتشردفيؤنب،لبمبئتسحرالوريررربالهالتحريررئيسيروه-مار-العالمي(لئصاب-رو!اير(

حيا.نهم،فيةثلمواالذينتج!لانهر؟اكبرىا**ورنركان-"-كرافشنكوطريرقةعلى-الحويةاحضاروانه،نيكراسوفايموفي!ي

الاحساسنؤ!يؤممده،اوجودياضجاجالاصهذا.موز،!فيبرووشى!ون.الحريةبلادالىالحدبربيالسنارواخصرق

:قالحين،اكأ!زماحرر!ءالذيالعالميالضرمنالاخرىالفرنسيةالصحفدهلت

انحح!!ازي..ن!بلامحو1(9"!تاقيهـص،ق-)1-!في"-هـ-نالدفاعووليس"انورغم"المساءباريسى"

:.برقيول،المطلقال!رديالتولوروبصؤس!+لأعرأهـ-اانهالا،المزعومالوريرحقيقةيروررف"الوطن

ابداولمدط0.ق!لمخا،قخح)رروةليخأدبركأاقم!--":؟-دى.+لى*....ا.ال!اذبةدالطاقات..الوطنءن!لهـؤ،عسالحةؤرصسة

!موزبر؟يرومؤيدلىك-.:-!-)سكات01"،الموؤب-ئيالأتحادءندوفاليراالمحتاليرهاويرالضي

41-حصالعنبءث..ا!:ويى!زرتداورةج،ءاذا!ءى.++جم!نمغثر..الاجتماعية"ونطم

وإبماد،تلقا!جةب!ركة؟لمء%ردا!زر:لماه،دوؤ،!يرراجوربم-،"ضء.-+.-س001برهـنالقضائىالمبولىيسلميحثالوؤتلة-ىوؤي

بر!لىبو..ؤيهـرب،ا!*قي-قيقي3+وشعفيرء.4بىجوثىالمؤنرا+-؟+؟...بم،..!.الىمدالةكداءزلملببئالمايىالمحون،ل

:"شأرر"اا)ثسطبجمناء(محظه-!ابىوليرجل.:..د!إ.تجصادوطعا-الجطزيرنبينالرهيبالصراعو.بظل

.ال!--لامامء؟ساوولىاخا3-"أذ0(2!.تنر-هـ،5،دوفاريراإور،تارالى-والقضائيالوطنءن

الفطبنبينسب،اـوجبةوصل!هزة!ناكوليست:ت!./نيخطة--"زاركا،ويهربخهحقيقتكتشفصيث..معا

وح!لح!ةهي،بين!مالوصيدة1ال!لة.والثاكيالاول؟بز-بالته-ووكب..قةوالحقبالدمتنزفغاليةضحيةلأ

في؟،سارتر5اثرالذي،ا؟*كاملورورواصيالاسالمنهج.بخ"بر.-..الؤلسي

العيئعندابيماةالحىةب!ريرد!عماارا!-براداصة2د+بر؟!..2ءبنحد!برء-3

والاوكسجينالا،بروببدراتبين،الم-ردة؟؟!ة!"نبم!و!ؤيخلآ-بخيقد!اارقيالدراماعصارةهي،المرةوالسخرية

المخىنفة.،زاتوالف-.ص**-حص

وعىدون-(نلىرتخف!؟،ا!.ىاتالغاتهذلسارتربولجان.بر!ملائذيالاقصىالحدهيوالسخويمة.سارترلنا

....!...اكادثيةلاساوبرائعتكنيكيتتنريح،بعد(لكا.زباليه

ي!ضا.1دونوعي..،مصاؤشهمح!باتهمؤ!شكلىونصفيسخريخهلنايجسدلاحين،المعئىهداسارتروي؟كد

علىالئسادر"!نقطووةيفع-الدراما!ءهفي-وسارتر،كاملةفصولثلاثةافردفقد.تماماالمسرحيةمضتصفبعدالادوفايرا

حي!اتهم.حقيقةعلىليسف!يقوا،الناسىاؤوؤطءصالملونةالمساحيقومسح،ئريضةااثوابهامنالمكارثيةلتعرية

فجريردة.الفردسيةللصحاؤةرووضوإيةنتمربرخههوالثايريوالفصل-.المشوهوجههاصفحة

.ورامدير!ورا!وز،ىوهـصشجول.الحءوروكأصوت"المساء"باروررسابقةمحاولةهي،الفاضلةفالمومسى.جدإباليس،هناسارتر

ذلك-بعد-والصيمفة.محرروهـاه!ويبرجوروؤيرنيهوسبيلولذلكتعاواختلفت..المسرحيالبناءاحثلفوان،المعنىهذافي

مباثرةصلةلاعضاله،موقرادارة"ءا-ريرءكمها،مساهمةتنركةهى.مادته

عنمباتنرتعبير((المساءباريرس))ارقحرواره.الح*وكلةبدوائرةءن0.5طويلةمقاطعةمنجزءهو"نميكراسوف"منالاولوالفصل

الاجتماعيالنطامطلفي-فرنساؤي-اد،بئالافالعلاق،تطبيعة..ينعارإتركهمالاوالمؤلف.السينلهرعئدوزميلتهمتشردمعنلتقي

جدرا!تربطاخ-وهـا!؟كبا!ي،و"لازرةةلقوا!ؤ،كهـاق.المقاؤ!!.والهـشفوا!تأملالتفكيرمنكثيفةارديةفيلبسهما

..الفرنسيالمجننمعزرب!ا!*نيإءجموطانغ!-هاش!ي..الصحيفةهذهاتشرد.ايرقولهماهذا.يومكلنشا!دهلانضا،جميلاليسفالقمر

وتقذف،باريسفيالمتمارعدجلقدميتكبلالتيالخيوكلايضاوهبىبالقنبلةسارترفيلقى،ور!نديرلانهجميلا!"بقولهازميلتهونحتح

واللاوعي.والقلقالفراغيةمن!اهةاعماقؤي،به:المتشردلسارعلى

واقرب.صح!بففبهيصدر((ذر؟صبررا))يريررجولفصمو!دوماللاغنياء؟لكواكب،ساؤروانه-"

قتيلا.عترسبعةتلىالقيوعدد.مراكنةرايهالانباءمصادرباننحسانلا-تطعنا"دوماللعشاق)ابانهالقمروصفالهلو
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س/قوةفي-يعبرالادارةومجلس0عمرهطوالالبرجواريةاهـيطرةبعنوانالثانيةبالصفحةخاص،البارحةمناكترقتيلان!هه"

الحكومة"وفي".كلهالنظامصرحعليهاالمقام،الاءديولوجيةالاه!ءنا"حررينمناثنينمخاطثا-لهاوضعا."مؤثرولاءمظاهراتمراكش"

مرلمسبينالقائمةالاخويةوالعلاقة.وتتجسدالممازعيهذهكلتتبلورالدرئا"الارهابيةال!ناصرتناهضالسليمةالعناصر"اضافياعنوانا

جوهرعنتعبرهافي،مخلصةصادقة*قةهي..والحكومةالادارة؟بالكراتيلعبوهوللسلطانصورة

هيوالحكومة..المعملصاحبهوالادارةفمجلس.الحقيقيةالازمة:جولقال،الارسيففيقديمةصورةبانهااحدهماجابفاذا

.والمحررونالشركةمحصلهوجولومسيو.المفتربالادارةمجلسعضو،السابقمر؟كشسلطانانيبدو"واكت!باالاولىالصفحةفيضعاها

ععامضاءهيهبوالشعب.اصحابهابدمعليهاالموقعالشيكاتهم"الجدءدةاقامتهمعيتاتف2بد

.يومبعد..يوماينقصالحربةمنرصيدهلان،ويسبكيقرشهالصحافةعليهاتنباتالتيالتضليلاساليبسارتريفضحهكذا"

ي!"مكتوبةلاراقصة))الجرربىةلتصبح،المحررينعلىجولثورةهل؟التحريررئيس،جولهوهل؟المس!ولمنولكن.الفرئسية

:قالحين،(لادارةمجلسرئيسموتونلثورةطبيعيد1امتدعلىجولفعلق.لاغلاءعلاوةسبيلوطلبلقد؟المساكينالمحررونهمبر

الس!وفيتياتالبوتلرباتصورةتئشرونليلةذاترأيتكم-":قائلاصبه3

النسوة!؟لاءلاحظتاذود!شت،الاغذيةمخزنامامالصففييق!نالطبقاتتاخيتأجبريريدون،الذينالاندالضدتقاتلانك"

احذ-بر"؟؟موسكوفياحذية.الاحذيةرنجصخلنجميعاوانهن،يبتسمنمهمةانها.االيروليتارإعلىالا-تحوادمنالبرجواريةبمنعهـم

.فقط!و\انسهـلملأن13اول؟السموفبتيالا،حادفيابتسامات؟و؟بتساماتواجبهمجاناالمهمةبهدهالظبباميعترمنالناسمنواعرف.عظيمة

؟الصورةمنارجلهنمطالبتيعلىاتجر؟،القضايااثرفبخدمةحظيتالذيانت،والت

مصطنعة:بلاهةفيجولويرد؟بزيادة

ر؟وسهن؟نقطعكيفولكن..صحيحهدا-"0البرجواريالجوادصهوةيمتطيوهوبزميلهالعاملصلةهيهده

وارائي،حكوميةجريدةانهاموضوبةجريد.نيان"يرقولوعئدمافيميسمعؤجول..متثاقلةبطيئة،الوصلهمزة(خبر؟وتأتي

تجسدتمدىايالىنلمصي"آراءهات!عيرلاالخكومةطا!اراسخةالصن!وانهوفهدا،وادن..افلتقددوفابراج!ورجانالتليفون

.الكبرةالاستفهامعلامةعلىسار!اجابةمعالمهـ.يرصودة/ضعانالمحوربرضسىولا!الاولىبالمصفحةالجرير

تافهة!!فاترة!رخوةجرردتكان"قائلاموتوناعترضواذابف،الزملاءاحداىترضقذا.دوفاليراصورةجانبالىمقاله

..وضوحااكثرالقضيةلناتتبلور"السلامعنتكلمتمايضابالامس:علمفيالرجلاجاب؟والشرالخيريصطف

"مولوقيفانه..السملامعنيتكلمالذيانالست"جوليجيبتئسولا:الهـضمعلىت!عاروانعاطفتانهما!والغيظالحنو"

ي!فجرحينللمشكلة(لجنريالوضعميكانيكيةعنموتونلناو/بمشفإ!الظهربعدتصدرجريدتنا"ن

مقتطفاتسهتئترارلح!كان..كاملاخطالهنثهـتلقد"فظا
......علىبالاولويةالجديرهواحرحادثاانعلىيصرالتليفونولكن

العالميكونعندماقيمتهافما،الصحافةمقتضيات(نهاتقللا..سردمةا!راء!!وزيرنجبرآلووتانزقول!الا!اء."المسماءباريس"صدر

ا!رددتماواذا،بالخوفائغريةوندةالدثلان؟خطرمي-عادتههيكما-مولكواوبرافييظهرلم،السوفيتيبا!.لحاد

"؟الحربتهئهبالقوةتاتيفمن.اين،الططنيئةالجديدالعنوانالتحريررئيسويكتب.الحربةوراءهربالهبدولا

الحكومة"فلسست،سارتريحسمهالذى،المعدالمدىهوهدا*..
........ويطلبالحريهيختارالسومييتيالوزير"..ديكراسو!اختفاء"

فقط--الحادةتنر/كةهىوانما،الحا-مالمسؤولهى"الفرنسمة.-
..بة...........الى-دوواببراصورءمنبدلا-نيكراسوفصورءيضعانالمحررالى

كله."الحرالعالى"يظللبرنظامفي!والشرالخيربينالناسيفرفىحتى..صورتهجانب

علىتعملالتيهيموتورنظرؤىالموضودةالصح!فةكانتلذا
.....تصويره،اجادادىالساحرةاللوحةفي،الرائعةالخطوطتتصحهنا

وهي،الانتخالاتمعركةمنالش!وعيالناف"بردردبر))انسحا!
.........الاستفهام*ماتمحوفيالكاتبويبدأ.سريعةحيةبلمسات،سارتر

بقاءانتشتالتيوهي،المريضةالقراءاحلامتمزيقعىتعملالتى
..اسرةان؟المسؤولهومن:سؤالناعلىالاجابةي!بدأ.السابدكأ

الامريكي.التفوقعىمتوقفالمادىنسا
..كرالوصعمصمونتمثل-السواءعلىوالمحررالمديرفيهابما-التحرير

التحرير،لرئيسرالادارةمجلسدمهايرقيالتيالمثاليةوالنصيحةتحجبالتيوالغمامة.الفرنسيالمجتمعقطاعاتاحدفيالائسالي

منخوفهممناكثر،الحياةمناخفهم"هيقرائهبعددليحتفظلبمحابةهبم..علاقاتهاوجوهر،حياتهاحقيقة،الاسرةهذهعيونعن

"الموتالنظامحدمةفيالمشعانقةاننشابكةالعواملودعمتهاصئعتها،حقيقية

الىمقتنعايعودحينسبيلوعلىتندوالظلاللهذءالطبيعيالانعكاس...الراهسن

-الانسانكانفقد،دةالز/1يعنيهلابانه-المتحريررئيس-جولالغلاءلمجابهة"مرتبزيرادةيطلب"البسيطالمحرر-سبيلو

،الانسانيحبفهوالاناما،لهبالنسبةشبهةموضع-الماضيفبم.وامعائهمعدتهاوامرتحت-يكتبهما--يكنبوهو.الصاعد

ولاالحر.المواطنشرفلينالوظيفت"فيسيبقىولذا،بهويؤمنهي،جولامامواحدموقففيبزميليهترنجطهالتيالزللىوعلاقة

نا-حر؟شريفاليكون-عليهبانإمهـاجئهوانما،جولاليهيستمعالذليلخضوعهافي..نفسهاالفرنسيةالاخلاقازمةعنصادقتعبر

يحتجولا!ساعةةعشراثنتيخلالمجلجلصحفيموضوءفييفكر.السائدةالطبقةلمثاليات

يقولى:وانما.سبيلو.الادارةمجلسقالبفيمدابةانسانية"عجينةاصبي)وجول

لكاقولانافضلولكني.سيدييافكرتكعلىستحصل-"خبراتمنالمكتسبةالتسلقيةبمقدرتهاعتلاهالذيالمنصبقالبفياو
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الانساذيموقفها"يميع"انهاي..لهلحمايتهاوزنايقيحوهو.بالانسانا؟مناعدرماني

تهيئةعلىالقدرةتمتلكلالانهادلك.البوليسمنانقادهفيالمتمثلغمبرفييقولاذ،الكبيرلائظامحقيقيافسعاراجولردويرصبح

،الفرنكاتمنالفابثلاثينعملاعليهعرضتفاذا.لمستقبله؟ريمةحياة."بهننؤكلالابهاستقومالىءجلله"مةبارومبةالافضلمن))تبردد

:(لحياةفيفلسفتهموضحااجابها

نفسي.ابيعلاانا..لنفسكبهااحتفظي؟الفاثلاثون؟عمل-،1ارضيةمنكببراجزءارمرشان-والثاليالاول-الفصلانه!ان

يدعوهاك!ا"المطلأقالمفعلارادة"اوكلوجيالسيالىخللهناد:هـوالذيالتفتيتفينهافننانلحظفلا.ت!ماسكفيلفنية1التجربة

ذاالاحداثازاءسلبيةبطررمةبقفلاالفرنسيلكا.نبوا.سارترالفصلفيثمانيةتبلغمناظرعدةالىالفصلتجزئةفيسارترآثره

القارىءعلىيرغمضماكل،ويشرحويؤيديحللورائهامنجيدانراهجراءءنوالتعبرالأضطرابيشوبهلالدرامي1الخطولكن.الثاني

سارترالواضحةمسرحسماتمنولعلها.الدراماحركاتتعددمنتفسيرهايجابيةصدسةفيالفنيالصراعونجظمهووانما"الضفتيت"هذا

مسرحيةعضلاتتستعرضلا،وؤورةضزنة"الحركة"نلاحظان،سيكولوجيمركزفيتتجمعالدراماخيوطبداتوكلما.متكاملة

الحركةهذهولكق.معينةدلالةاو،هامامعنىت!ديوانما،غيمهااوالانس!اني،التجسهيدالىالذصئيالتجريدمنبدورهاالشخوءرازتقلت

الشخوصفيتخلص،التعقيددرجةالىوالموقالىالاتزانفياحياناتستطرد.الىدمعروقهافيي!سريبشريةد؟ئرةفيالقضيةوتصبح

(،هـلولعنالحدثويتخلى،ذهنيةاسباحاويصبحونبشريتهممنوالمحتوى،الاولالفصلفيالبنائىالاطاربينالواضحوالتبابمد

ضابط.بلاهائماتجوإد((لموؤفيصبح،الواضحالمقريبوجدولو.موضوعيةمسمافةعنلمكبرلا،الثانيالفصلفيالانساني

المقدمةمنالاخرالجزءهو،هذهمسرحيتنامنالثالثوالفصلمستقلة.فئيمةلقطةالواحهـمجردالفمللاصبح،؟لمساحيالبعدهذا

الدراما،لاشنقب!المة3الحربحيؤيةتسهتظل؟نالمفروضوكان،الدراههةوهمزة.رشاقةفيلفصلين1قمتيبينلمضلهن1الرالدراميوالخيط

والمجتمعوالفنالحياة..الىسارترلنظرةالموافقالتجريدهذاانالا!؟لخصهذاويصحبنا.لوفاببراجورنجكانتببنهماالدراميةالوصل

الغامض،وا!وقأرالمعقدبالالزانالمتمخوصصاحبالمذيهو..والانسيان.،يديةالتمالمقدمةمنالاخيربالجزءلنلضقي.،الثالثالفمصلالى

؟هبةعلىونحن-واصبحنا،الدلىاميالموقف"تجميد"الىادىمما.الشناررفعقبلالننقليديةءالمهـعرحبدقاتيلدراماته،دوالمقدمة

مب!مةصركةنعيتني،تأئهين-المرصيةفيمركزالمونالحلث(-تقبالدوفابرا،جورجاوالطبيعيةالو!لهمزةبيناكلاءيرلصورالفصلفهذ!

شيتا.تعنيلأالىالمحتالتسللفقد-التقدمية.الصحفية-فببرونيكالانسةوبين

الحالة،هذه،كثمبرةاشياءتعنيالحركةهذهكانت،واحدةحالةفيالمحرر..سبببلوبنة2بانهايمفاجابهواذا،البولي!رمنهرباثس!تها

مما.الفنصفةالكبيرالعملهذ(ءنوننبغيفلسفيامنظاراترزريانالاصصيلا!تئاؤضعلى/ج!تويالصغبرأبيتفاواذن.المساءباربرسفي

سعمادثرويهملالروايةفصولتتهوالىانبعد،مطالقالاتفمستابهنسمحلابصكميميئي،واللصامضطرفةيساررنمةفرونيك.الفرنسميةالمحياةفي

جانبا.ا!تجريديالافجاههذاهوولا،التئاقضلهذاعدياقانونايضعانسارتريقصدو!.4ضما

،لتنعوريالامتدادنلمس،الثالثالفهملمنالرابعالمشهـروفيارلمقديمصلبمنالقويالجديدبنموالقائلةالئظرةتأييدرستهـ.ؤ،

علىارنحمهالتحريرركيسانلابتنهيرويهواذ.سبيلوللمحررانبحيث،متعمدةغيرعفوبةجاءتاللقطةهذهلانذلك.ا"نهار

يملأهالارأسهبينما،الصباحفيمجلجلاصحفياموضوعايقطمان.على-اثرلهنعثرلمالموضوعي1ءض!ادها

الىتمتدبالوتانجولمنوغضبته..وارللأشيئيةوالعلأمالفراخسوى؟لدقات-ةلتكما-كانتفقد،اللقاءلهذاالفنيةالضرورةاما

اجابهاالسببابئتهسألتهواذابةباوغادجميعافيصفهم،كلمحنق!اسىجورجيسرق،سبيلوفبو؟سعطة.الستارلرؤعلسابقة1\(ممرحية

هدهلتفصيليذهبسبيلووبوأسطة.نيكراسوفهيةجلايدبدلة

،كذابوقكلنا.انسمانالكوفي-جلني0.1اوغادجميعاالناس-"."المساءباريس"هوحكوجم!ترزيعئد(لبدلة

في،المشرى(لحنسلمقاءالوحدالمررارىاننى..اثرار،حسناء.....ا.
.....-....صفحاتهبينلئايتهـثمبف،طريفاووللأسأرتريععد،للماءهدافي

..كلعاكنتلوأتمئىاننى.الحمواناتحمالة....

........موصوعانفسهيعتبرانيريدلادوفاريرا:للعراعحميم!بانوجهان

..الغر!أحدىميدوماليراجوربم.وجود4اتأخبر!أذاص"الر!ووتاج"ا!ص!ةبهـ51بالموضوع،بعنيلاوهو.لغيرونمك

وعرضا..والتفكبروالعذا!الاننفى..التلاقىالىالاثنانسارع...1..
.....ذاتهيدرض(نه.لعروليكبالنسبةي"للاحرموصوعا"يعينوالما

..والكرامةوالنبلالشرفكلمات..الانسانيالقاموسصفحاتمعا:قائلايخاطبهاهوولذلك.للاحد(ثصنعهفيالمستقلة

اليساريةعدو-جورج.حميماوالتصاقاتلاقيايزدادانوجدناهما..."دنجبلتي-"الىالتجيءواناكرهكاناستطيعكنت-"

فيلهويقول،الحكومةبصحيفةابيمينيالمحررسبيلويثيي-اللدود.للغايةسيئادورامعيلعبتلقد

غريمهحمه.00001
..دولمحابرالجورجالاول:مو!فينبينميهدرمدارلةرساريقيمثم

.الاقنراسلدرحةشربفانت..سدىلاثريفانت-".
.........،تهبح-4تعسكهماعلىوبخهماحيث،السينلهـرعئدلمتشردينمع

التناقضمدىعنتصرانها.،حد.بثقفشةاو،نكتةلسمت.وا.بة...أ. ..لكلمه!الموتكل..أرأدتهحربهسلبا-رعمهكي-لهماحينوكب

..يمم!اريايكونألااليمبئيد!فالنرلى..الواصىةالكلمةمفاهيمبينحين،جبرية!ادلةفيكصفهام!4رافعارنجتصبالثانيواووقف

الثلماتوتصبح..يمينيايكونالااليساريعدتععينفسهاوالكلمة:-البوليستستدعياناستطاعتكفيان-لفرونيكرقول

.آنفيوالبقاءللك!رثابلافخارياوعاء!برب!بءكلىهذاببسي،صغيرتيياالناستنقذيان"

-؟7(رصوصة!لؤورة-..اولاوسيلالحياةتعطيهمافى
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ف!يقول،ساعةبعدباستقبالهيرحبكاناذاعماويسال،الاخرالطرف

منعه.أشنطيعلاطالما..بالطبع-":جولئيكرأسوف

يتحدث،مرتبهعلى"زيادة"يطلبالذيالمحررسسبيثوس+-25أ!صو،ة!لطالمئنئررتة-

بهةيقومالنيالعملطبيعةعنجولالىبصراحة

بالصفحةالىعهدتبانةتني5،سيدبمرياسمو؟تسبعمنذ-"،دوفاليراالمحتالعنيبحثالبوليسمفتشجوبلينجاءفاذا

وانما..صحتيف!دتانميهاماثيئاوليس.الشيوعيةلمحاربة،الخامسةحرسصحةفيكألسافيشرب،سبيلومعالمف!شليلتقي،هذااختبأ

الجريدةتتأثر؟نلونعنه(تخلىان؟ستطيعلاالذي،الهامالشيء:قائلاكأسهراورمااتجةعلىسبيلوويرد،الغربيةالثقافة

يتطلب،الماركسبةضدالكفاحان!الماديالضمانهو،بذلكنفسها.دحبونهمولاالاغنياءعنيداقعونللذينالمجد"

،الاذهانفيللطثيرانهاقولاناخشولا،وحساسيةولياقة؟بتكاراو!!ر..جو!بنيخرج..وضوحفيالازمةخيوطتتجمعوهنا

تنقصني،لاالصفاتهذهان.أ!تخيلعلىقادراالانسانيكونانبدلاار!هـا!قيالعحفيالموفوعفكرةسبيلوذهنفيتلمع..جورج

ارسمكيف؟تأكلنيالخارجيةهموميكانتاذاعليهااحافظكيفولكن.لما!صياحفياحضارهعاىبالو.فان

منينفذلماء1كاناذا،العالمبنهايةواتنبأتهددناالتيالمفزعةالر؟يا-الشاروإرفي،لموسيقية1المقدمةفيالانجرةالدفةوتئتهي

نعلا؟لهاضعاناسخطيعولا،حذانيمقدم.الدراماجوهرعنالرابعالفصل

لالشيوعية"محترفعدو"بانه،نفسهسبيلويصفانوبعد+

:يقول،خاصبمضرب"لكرة1"بالوتانيتلقى؟لبئأ،ـالحركييحروءلا،سارترمس!رحيةفيالدراميالمحور

الطبقات.بينالوصلهمزةانها.."حبعمل"جريدتناان-"!جورج.الروايةلاحداثرموزأهؤلاءأصبح(نبعد..للشخوص

فيتقاتلانك.السطوربينالحبيشع،الخامسةالصفحةوفيجاتبامتلهووانما،فحسب(لمعالميالمحتالهوليس،لوفاليرا

."(لطبقاتخيقتأحريريدونالذينألاندالضد"الحبحب"سابلر!او!افيتثردين1يجبباشه،الروائيالحدتطتطورأبرذءفكر؟

المحررعليهيقترحعندما،وضوحا.لزداد،جولعندالحبومعنى:الميرقمنانقاده

فيتساءل:"لهممماوىلاالذين"عنصحفياموضوعا"ب!جور"(لاسماك،الىدهنببقي،زوجاممالعبيدمنينتزءيرونكان-"

لاالذاينهؤلاءيسكنأين.حسئةفكرة"!لهمماوىلاالذين-".البشرالىبيلتلقياالاساكمنقنتزطني(ذ،مئهفأقسىانتمااما

بورتوريكو؟في؟مكرأكاسفي؟لهـم،مأوى:اخرمكانفييخاطبهماثم

بساطةفيالمحررويردات؟الموتالىتدكونياتيالاسبابعنسزاليعلىاتجر؟ان-"

!إبلادنافيلهممأوىلاالذينفيافيكنتلقد-"!مموكماالتي*سبابعناسألكماآن-التعيسانايوا-نييحق

:ذهولفيجولويعلن.للحياة

كوارثضحاياعئدناالمصابونيكونانبجب!مجئونانت-":انفجارهاسماعالىيتوفىالتيبالقنبلةالمتشردةتلقيهنا

عنحمقاءبقصصالحبتشوشسوففانكوألا.محضةطبيعية!ئستمر(نفيجب،بدأنااننابما-"

الاجتماضي.الظلم:فلسفتهسردفيلوفابياويستطرد

فيئغجر:،معينموضوعحولاتفا!الىالجميعيصلولايبحثونجميعاالئاس.الئير؟نتلتهمهمسرحفيرعبالحياةان-"

عدمعلىمصرةالحكومةكانتاذاغالتاريا!لتبانليليس-"-الورلكل-والويل.بعضهيضربونوجميعهم.املبلاالمخرجعن

صئعهتشعرانهل.الفورعلىيداسانه.قدميهنصيبمنالزلليكونلمن

نحو"يقولاعلالاجوليهدي-*دارةمجلسرئيس-هوتونتاشعرلاشخصياانا؟رأسيكمافوليمشونفرنسيمليوناربعينبثقل

حتى..؟لسلاملحفظفروريةالوسا"للكل..بالتسلحالتآخي.جر،نيكلود!تشقتهملانن.بذلك

"!..الحر-:يقولحين،التكاملفيمورتهوتأخذ

مكمبه:ثدراناحدعلىبتعليقهويئصحهالانساناستطاعةفيانهو،و(لحيوانالانسانبينالفرقان-"

إثاخف!لاذعاكن-".يسننطيعلاالحيوانبيئما،نفسهيقتلان

كلملاله.صدىويتلقىابناعمالي"،فا"عارخانفسهيصفوهو،نهائيأالصورةهذهوتتبلور

مكرسة(لخامسةفصفحتي،ذلكغرافعللااني!الخوف"الحقيقيلنموذج1غرروفايرابهانطقالتيالمفاهيمهذهليست

صياحه:موتونويستانف!الاحمرللخطربكاملهاالوجوديةحقيقتهلايعيالذي(لانسان.سارتريراهكماالوجوفي*سمان

،اخبرك؟ن،*دادة.مجلسكلفز،لقد..بالوتانهزيزييا-"نموآ-الداخلالىالخارجمن-بهتنموالتي،الاحداثرفقةفييلا

لك2نقركئامتىأتذكر.شيئاتساويتعدلمالخامسمةصفحتكبان!التقوقعالىيئتهي..عميقاحيا

تجسدت(للي؟(غداالحرب)الرائعتحقيقكتنسفلااذن؟باهتمام..حيةوجوديةتابلوهات،سارترمسرحيةفينفسهاوالاحداث

)ستالينالمجلجلموضوعكنسيتاظئكلا!القلقالوانابشعدطورءفيالتقليديةوالخيوط.و؟لومواليأسالقلقهوبالحياةمايغذوهاكل

صديقي.ياروائع6لها(؟فرسهممتطياا!لتهبةنوكرادمكئيسةيدخل:العئاصرلدسيمننسجت،وثيقبرباطاللوحاتهذهبينتصلالتي

كئتم:غريباتراخيانلاخدونحن،ثمرسئةمنحرهذهولكنوفيالتحريررنيسءكنبي،المساءباريسفيالتحريرسزيةع

.فجأةذلكعنفتوقغتم،ألسوفيتيالا.لحادفيالمجاعةمنتتحدثونعلىالعحيفة؟دارةمجلسرئيسالسيدان،التليفونسماعةبدما
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سارتررققرولم.الحياةمسرجعلىالحقيقيدورهاتمثيلفيالافراد؟يأكلونالروساناتعتقد؟ولذا

؟لنموذجية"اللحظة"صوروانما،"البشريالنمودج"تصويرعلى:بقولهرئيسهءيهدىانجولارادواذا

وان.اخرشيءايمناكثربارعامهنمسافكان"النموذجيالجو"والمحكومةطالماثابتة،.حكوميةجريدةانها،موضوعيةجرردتيان!"

الاحداثميكانيكيةفيتسببتقد"البارعةار"ندسة"هذهكاذت.آراء!اتفبرلا

تحريكها.وعملية:3طرقاموتونمنهسخر

اجهزة))و"حادةنطارات"منلديهماكافةاهداناالمؤلفأننجر؟بالقلقتحسىالا.ولكن..حسنا-"

دئةلهااالكإماتكل-حواسئاتستطيعماباقصىلنلتقط"سمعية.؟راذا-"

الدراما.جوهربلورتالتي!يطمفونبدأواالناسلان-"

ناعلىجورجططئهفقد.سب!يلويزايلبدأ"الطرد"كابوسان؟ررطمئنون-"

وابطربقة-الكابوسهذاولكن.الموقفبانقاذكفيلة"عبقري"روكامادورفيراقصةحفلةووضاككانتعامينمئذ..ياعزيزياجل-"

باريس))دارفيبالوتانجولقلبعلىجاثمايزالماكان-باحرىوصرح،قتيلملمئةوسقط،ضرمائةمسافةعلىصاعقةوقعتوفجأة..

لقراء/قدموهانيمكنهمعماوكافيرينيهمعببرجوريبحثفهو"المسماءاثبتتهكذا.محليهماغارتيةسوفيتطائرةانالمحاةبهماحضفظتالذين

فوقينهارسالمذيالمبيتعنشخصيةاحاد،تغيرمئهمايجدفلا،غدااليوماما.جيدابعملهاتقومكانتانها،رالامسالموضوعيةالصحافة

يئفجرخئذوص..تافولين"نفاعتا!خي"اتروابطاقة"،،يرجورالمكاناستفتا?ناجرتانبعد-الؤرنسيةالعامالرأيمؤلسسةفان

صائحا:فقد،المفزعةالنضيجةنتنرت-فيهسيموتورانهمالناسيعتقداإذي

وتذاكرمئهارةسقوفاقلبيكمافيارىاني..لصينمنلكمايا-"-الساحقةالاغلبيةاي-الاخروناما!يعرقونلاالمائةفيعثرةاجاب

ترقانها!وانتماملكيافكاركماانإ!مشو..جوليافرانتهـمعلى..فراشهمعاىلىهـيموتونباؤهماجابوافقد

هربانه(نسيعالذيالسوفيتيالوزيرنيكراسوفعنفجاةيسالثم؟!بالغافيسحقااوحرقالا

كماالقرمفيبانهوثانيهما،رومافيبانهاحم!مافيجيب،موسكومنتكونبانابداتقزلاانها..سبيلواينة-فيرونينايضاوهناكع

:يقولوحينئذ..ناسوكالةاكدتاشابهاني)صد!فيرتقول.."وحيدة"اوشيءفي"فريدة"

انتظروا،الحاضرالوقتفيبك!رةلمعنهلانتحدثدعونا؟لاورم-"خوؤا،ربروكلدواللأها(ليهايعودوحين(بذلكلسعيدةواني"النساءكل

الدممايةوقتالانكليس،صومافيانهلامولواانما؟-موكدةاخباراموضوهـا!دحج!بةبفكرةيأتلم(ذافى-الصباحفييطردانمن

د!نا.الفناد!ارمةمعلايطاليا(لسياحيةوتتردد"يوماعشرخمسةكليكلدونانهم"،لذلكتحزنلا-رهيبا

والموضوع،الكبيرة"الفكرة"وبرفقته،سبيلولحضر،قليلوبعد--:سبيلمو!!مات

هذءهي"دوفاليرا"عبقرية"ان.رئيسهارادهالذيالمجلجل

الموضوع!هونيكراسوفالسوفيتيالوزيرمشخصي!وو!ص..ا!كرةيسبراندون،يوميةدفن-عمليةسوىتكئلمالمربرجةحيانيان"

شبيهايبدوحتى،اليمئىعينهعلىسداءعصابةجورجوضعاقد،كاضالنمت":كالسكينآ!تةصدرهافيوتصرخ"الجئاهـةفياحد

ذعرحتى،نفسهوق!مجولمكتبدخلانوما،لنيكراسوفمطابقا."الحربوإتحيأ

،تارةسبيلولعبقريةينحنون،واقفبئجميعاوهبوا،ورشسهمالمحررونظبرات،وكلوروحهاباعمابها،جميعاالكلماتهذه!تعيثفيرونيكان

زملاله:اماميرددسبيلوبينما.اخرىتارة"المزعوم"الوزيرولجرأة.مث!اعرها

حؤيرإ.حقير..حقير(ئني..عبقريالست-"

يلقيهـ(فاله،جورجشخصيةحولالشكوك،جولساورتواذاالمجطقيةالخمسةالفصولعبرترافقناالمتيالشخوصتقريباهذه

اليه:يستمعوهوبعيدااإخسواريستخدملاسارترانوضوحفيلاحظناوربما.الدرامامن

!بحاجاللهوجودهلىنبرهناننا؟المسيحيتعليمكئس!يتهل-"الغكريوالمحتوىالحدالثتجسيدفييستغلهمابقدرللتصذويركاداة

ايه.الانسهـأنداخلالتصويربعمليةقامتالتيهينفسهاوالاحداث،يتضص4الذي

؟لمسيحي؟التعليماتعرلى:"مبهوتا"،بولجورجهوبمنائن"الديالوج"يعنلم.معاوخارجهمالشخوص

فانت!،ئيكراسوفاكنلمواذا!شيءكلئعرلىالروسنحن:جورجمهمةتاركا،بينهماالمحدثبتجزئةاهتممابقدر،بالوتان؟وثوفابرا

؟بالوتانأ،لت!الصحافةنابوليون،بالوتانتعدلمللوحة(لروائيالتحفظالى..لكليهماالانس!انيالمضمونعنالتعبير

نعم.:جول.الكاملة

كذلك؟تبقىاناتريد:جورجالحدثيالجانب(و-الحديثةصورتهتكتمللا-مثلا-فسبيلو

نعم.جولوجورجفبرونيكجانبهالىرأينااذا(لا-شخصيتهعنهعبرتالذي

.نيكراسوفانا،اذن:جورجالمؤلفحددهادائرةفيبعضهامعالنماذجهذهاحتكاكلان.وجول

اعضاءالىويزف..اخيراالفرجاتاهفقد،بالوتانوجهوتهللاللو!"صاحبالفنانهوالدر؟ميالاحتكاكهذا..البدايةمنذ

نيكراسوف.يحملهاالتيالمثيرةالاسرار"عينات"احدىالادارةمجلس..الكاملة

قلاللا:جورجفيستقبليم،عجلعلىه!لاءويقبلوبالوتاندوفاليرايستخدملمالهالىيعودسارترنجاحانفيريبولا

(حتقركم!بانياقولانعلىاولااصر،تفاهمسوءكللنتجنب-"ملاينعنتنوبنموذجيةكانماطصورهموانما..كأفراد-وغيرهما-
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.ب-.؟اختيار،فليسحدثافاماتقمصهنسخصيةنيكراسوةافهسيلقيعلىمسامعهمكلم..ةاووـانتهبسعادالجميعويتجرع

ليس..احتيالاليس."تقمصالشى"انهواقولبعيدالىاذهبانياستهللائهسافوراعدامهمالسوفيتبيةالقيادةتزمعالذينبأسماءطوبرلمة

..فرديةحادثةالذيالشرؤطوسامواستحقوا،فرنسعاحدمواهؤلاء،فرنسماعلى

وطبيعته،دوفاليراعنمستقلةشخصية،سارترنيكراسوفانوبعد!!الاروامعلامة..اللحظةمنذصدورهمعلىيحملوهانلهميحق

ونيكراسوف.الصورة"اطار"سوىيمثللا،هناجورج..الحقيقيةالاد؟رةمحرر!اعضاءمنسيعدمونالذيناسماءالىالجميعير-تمع؟ن

الازورةصورة:لنايرقدمهاانارادالتيالحقيقيةالصورةهوسارترفهـوواذن..بينهممنليس"موتون"دئيسهـ"لان،الن!ولفييغرقون

..الغربيالعالمأزمة..*وروبيةالازمة..الفرنسيةهكذا..(سوفيتي)عميلوهو(شريفاليساوهو(فرنسايخدملما

الرابع،الفصلخيوطبرفقاحتوىالذي(الميلودرام)وقالب.مئصبهمنمعزولاغادرهمانالىزملائهحناجرصاحت

فعولعلىسما-"غلبةنقررانيمكنلا..الخامسوالفصلبينهاليصليصبسححتى،كيرة"رتوش"؟لىحاجةفيمايزالجورجولكن

كوالميلوديامصفحةفيالكوميديألاسلوبيستغلفسارتر.كلهاالدراما،شيوعيامايزالبانهالجميعليصارحانه..الحقيقي(نيكراسوف"

،المشوقالفنيالتوزيعلمجردلا..الثالثةفيوالفالس،تليهاات!فياغتصابعلىالهاربينرفاقهبقيةمعليعملالا،بلادهمنيهربولم

البناءعلىسماتهاتفرض،الدرامالحركةالمتتابعةالنقلاتهيوانما...الحاضرالوقتفيالوطنتحكمالتي(الفسادطغمة)رونالسلطة

شخصية-بالتالي-ئجدلانحنلذلك.تلقاءل!ةحريةفي،الروائيالشيوعيةمعهوتنتصر،سينتصر-سنةمائةبعدولو-(نهشكولا

وانما،القا؟هااجيدنكتةمننضحك.ولاالروايةفيمثلاكوميدية.؟لحقيقية

واالكوهـديالطابعيخلقالذيهو،وسرها،الاحداثطبيعةبشخصيتهاقتناعايزدادونوانما،حدي!ثهمنالحاضرونيغضبولا

.الشخوصمنمباشرتدخلمابغير،"بيلودرام:واحدصوتفيويصيحون

احدىهـي"هـارترنيكراسوف"ئضعاننستطيعلاوهكذا!الطوفانفليكن،عامملالةب!د-"

واتراجيديةاو،كوميديةشخصيةبالهونقولالتقليديةالخاناتباريسادادةمجلسمعنيكراسوف!يصللان،الرابعالفصلورنتهي

!لخصع،المسرحيةهدهفيالروائةالشخصياتجميعانبل،غبيرها،الجر/دةبهاسيخصالتيالصحفيةالأحاديثفيناتفاقعلىالمساء

الفنانهىالاحداثلان،تخطيطهاسبقكلاسيةمقاييسلايةمطلقاالنائسمالنظاملتفضح،العالمانحاءجصميعفيستدويالتيومدكر؟ته

ناشكولا.؟لشخوصهذهملامحودقةبعنايةرسمالذيالوحيدؤ!وهو،الفضاءفيمعلقةقلوب!يتركم5،السؤفيتيالاتحادفي

!كاله.الى!عبر؟ن!ني!افا!اره،*-راثهذءوراءر!ف1،؟دف..الشامسىجورجفئع!الىطويقه

ساركر"نيكر(سوف"صياغةفياشتركتالتيهينفسهاالاحداثهذه.شيوعيونالجريدةموظفيمنسبعةباناخبر!مف!دم!

يصيمشها.التيالحضا!يةاللحظة..بهالمحيطةالبشرية(لنماذج..كالتيحق!يبةيحمل،كبيرةفرنسيةمدينةكلفيشيوعياوان*

.0يحتويهالذياما.ليالحيز.عليهايقفالتيالزمنيةالل!ة.ثوانفيالمديئةابادةقدرتهليذرياشعاعغلىتحتوي،يدهفي

لوحة،اطارسوىدومابر(جورجيكنو)م،صئعهفيشاركتجميعهادون(السوفىنجةالمقصلة)انتظارؤيفرنسيعنقالفمائةو(ن*

الرابع،الفصلنهايةمعتتجمدلماللوحةوهذء.غيرهاخرونرسمها.تدري؟ن

00باستمرارمعالمهاوتتضح..تتحركحيةصورةلائهافي(لرئيسيةللشخصية*ولىالملامحتتضح،الفصلهذافي

(لمرايه،"اختيارفي،سارترمهارةتتركز،الخامسىالفصلبدأيةومعالذي-بنيكزاسوفهيولا،دوفاليراجورجليستاثها..الرواية

نيكراسوف!!:ئموذجهاولمهاإضعالتييعبكر،سارترئيكراسوفان..-بشيءعلمدون،القرمفييتنزه

ذ(ته!هيسارترنيكر(سولىتجاههاو!فالتي،*ولىلمرآة1انلقلناالد!ةابتغيناوان"الفرنسية*زمهـة"عن،معاوروعةكوةفي

(لتيالوروديشماله.تحدفيئفسهليرى،الذاتهذء.اماموقف."الغربىالعالمأ.رمة"

ر(ئحةلنشم"ؤ!يهمس..المعجباتبعضالصباحهذااليهارسلتهالنالا.لقدمالمسرجةلان.دوفاليراآلمحتالهوبيسسارترئيكراسولى

هوهذ؟"الورود(لىبشير"ونتنوغامضمخيفعطرانه..القدالنعابلركبهاالتيالعدإهـةال!وادثمنثاح!دبانه؟لقول،مكئحادثا

الورودهذهان.رأس(لف.رأس*لفذوالثعبانأنه..الخطرعليهاإقدمكانالتيالطبيعيةوآلاحتيالالنصبعمليات(ن.جورج

هنامسممشيءكلان"قلاللاحراسهأحدالىويلتعت"سماتنفثبأحداث..بعداوقربمنلاتتسابه-(خ!تيارءبمحض-دوفاليرا

"؟الحقد"فهمبغير(لحارستساءلفاذا!"الحقدفىاعملانيطالماس!العلىسب!بلوعليهما(جاببذلكاعنىولست،سارترمسرحبة

الخيوطبيجبسحباردتاذاومنكالرا"لحة!يهةكرولطفةانها":اجابهثجورج

!هاالخيوطهذه.انالوحلفيكا.لتولوحتىهىحيثلأخلهاانالمجرمتجعلالتيالهدامةالمذاهبهذءالى!لصغىانك-"

."بقوتىلهادينالىطاولالحقدوليحيمجدييوم؟ئه،يديؤي.للمجتممئتاجا

..سبميلوهي،سارترئيكزاسولىامآمهاوقف(لتىآلثانيةو(لمرآة:حينذ"كعليهردفقد

!ئرمأ..أخد؟لورطتهاحسىؤقد،بأكياالفئد!الىيأتهـ،اله.المجرمهوالمجرم-"

لذلك.ائتهتكدحيلالهس!كوندوفابر؟شخصيةعز،النقابيكش!سارترنيياسولىباناقولوائا،بئ!ني!لعلقالوجودية*جابةهذ.

(كذبانا!شرلفغبررجل6ليمرةملاله؟رددالذيانا":اليهيتوسلبعد-جورجلان،دوفاليرا"نصب"اعملام!نعاد؟عملااعتبارهلا.بمكن

وعلىابئتي،وعلىكرائبمععلىكلب.آتنفسىكماكثب،جوريمياتصفانيمكن-الخاصةالموضوعيةلظرولهذتججةمحتالاآصبحان

معلمي.0ار؟ديةقعالبائها،الطبيعيةاعماله
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التخطيطهيالمطلقةفالعشوائية،"امحماليابنالألستازايضأ؟تعرفنيانقبلتكذبكنتاما:جورج

.للانسانالوجوديمصلحةاجلمناكذبكنت00روسالىبموافقةذلككانةسبملو

انها..بهاالمح!يطةاوضوعيةاالظروفبضرورةلانتصلالحرية*.العلياالبلاد

اخذاني"سارترنيكراسوفيقولى..للمسووليةالبدانيالمعنى.الانتكنبانت،بعينهااصلحةاهذءاجلومن:جورج

ضابطدون"شيءكلعنمسؤولفانا،عهدتيعلىكلاهماوالشوالخير.الحكومةضمانةبغرالاناكنبولكني..صحيحهذا:سبيلو

بسلا،واخيرا،ظروفمنيحيطهابمااعترا!ولا،التصرفاتلهذه.يخيفنيماوهذا.سوايحقيقتكيعر!منالارضعلىيوجدولا

.الاحداثبمنطقتفسير.وحدياكذبانيهيوانما،اكنبانيليستفجريمتي

ربما.سارترنيكراسوفنسخصيةفيامامناالماثلةالمعانيهيهذءانهيثبتماالاوراقمنحوزتهفيكاناذاعما،سنيلوويتساكل

بوعيكانبعضهاانارجحكنتوان.وعيبغيراو،المؤلفمنبوعيهيالاوراقليست"الوجودكيبالمعنىجورجفيدني"نيكراسوف"

للانسانالنموذجيةالسماتبابرانرتماماعنيالكاتبلان،كاملالانسانيالوجودجوهرهو(الفعل)بانموحيا"الهويةتثبتالتي

فأكلت،المراميللسيرحتميةنتيجةكانالاخروالبعض.الوجوديهذهاقرهخذ"عنجهيةفيقائلاصغظورقةيناولهثم.للفرد

حقيقتهوعدم،الانسانهذازيفالاحداتأثبتتاذ،الكاتبوعيءمنهذه.دائمكشاهدوظيفةعلييقترحالذيارثيماكمنانهاالبرقية

الاسم.هذااغتصابفيلقدبوجو،والسينارتوواديناوركومبانيالفروتوتنركةفرانكوهانيهي

المرحلةان،سارترنيكراسوفسماتلنااوضحت-ايضاسوربماراجتمكانكلوفبم،نيويوركفيالبورصةاسعارتصريحاتيرفعت

حالة"الاليست،الحديثالاوروبيالمجتمعيجتازهاالتيالوجوديةونيراسوف.الميدانفيكبرةمصالحهناروان!الحربصناعات

المنطقةيحيط؟لذي،الرهيبالخوفعناصرمنتبلورت"نفسيةالارباحلكل-دمزا؟و-نوعيااسمااصبحبل،فقطانايعدلم

فيوتبعثرتارواحهـمتشتتانبعد،)1(القادمةجهنماتونمنكلهاالموضوعيةهيهذه.التسلحمصانعفيالمساهمينتصيبالي

الحالة"هذهتحتسبان،الشائعةالاخطاءومن،السابقةجهنملهيبسبيلوالىيلتفتثم"الحقيقةهيهذه.صديقييا

انسانية.غيراو..انسانيةفلسفة"النفسيةهذا..الالةادرتلمقد..المسكينعديقييااللقاءالى-"

!قولى،نيكراسوفنموذجهفيسارترساقهاالتيالمعانيالىراعود."ايقافهاحاولتاذاستحقكولكنها..صحيح

فيالاولالفضلصاحبهو،الحدثتطورعنالدراميالتعبيران،فيرونيكهيسارترنيكراسوفامامهاوقف؟لتيالثالثةوالمرآة

الفنانبهايتميز،التصويرفيالموضوعيةانذلك.المعانيهذهتبيانتحقيقعلىلتحصلاليه!ذهبتفقد-سبيلوابنة،؟لتقدميةالصحفية

الاحداثفتتجلى.الدراميةالذروةنحوالحواردفةادارةاجادتهفيكنتبيتعرفتحينما"لهايقولوحينئذ..منهلتسخراو،صحفي

..ا*لفمنماتدخلدون،الانسانيةالحقيقةعن،والنماذجوالصورزلتماانني..حسنا..اعماليابنكنت..وحيداعبقر؟محتالا

يستهدفيكنلم-ذكرتانسبقكما-المعانيهذهبعضانحتىمعلوماتابيعواليوم،وهميةسنداتابيعكنتبالامس:كذلك

لما،السياقاثناءعهيهاتعرفقدكانلوانهبل.فع!لاوجودهاالكاتبالاغنياءتحبينلاانت،واخيراأالفرقهوقاين.روسياعنزائفة

تتابعفيالدراماحركاتتألقتانذلكعنزنشج.وقدتجنبهاكلتررر؟اخدممهـملالكولي،المقداربهذاكيرةجريمةاهي!خاصاحبا

علىالمؤلفاصرالتي"الوجودية"اللفظاتهذهلانشوبه،جذاب؟(لاغنياءتحدعانك،حقااتعتقد:فيرونيك

تعبيراتمجموعةفيتحدداللفظاتهذهمنروداانخى.اسمتعما"،؟الفاخرةوالتيابوالسيارةالفندقيحسابيددعمن:جورج

وسطجا.ءتولكنها..حدةعاىاخذتلوتقر!بةمنلاتخلو،خاصة؟ي!دفعونوهـ،ذا:ف!ووفيك

تقرير.كلمنخالمياطبي!ياامرا،السياق.توابليابيعهملافي:جورج

من!؟يشترو؟الاولماذ؟:فيرونيك

!نكوتاندعةالقلللحربيرلدونكما11(ذهـ!عناعايمولا،وحدهـبم!مهذاان..لانهم:جورج

-ء"115115ا!اها،515اهااهاا5"ه51""8"1181110؟اء1101،8*ه010،"118118118011/01"51ا،،15"/1اـاهااثشيئا

ت..!لفظراءرعبيعوها،من!ينتمترونهاان!م..ار*!ممىايها:فيروصيك

يلأرهضتدرشنرأتمنت..شريرالصبحبدأتراجورجذاانتها

:حمحنمسم؟ولفا.ا،عهدقيعلى،لميهماوالشرالخيراخذالي:جورج

:!.شيءكل

كمابالغرييةاوروباهيهذهاو:ادنس،رتراسوفنيكلهوهذا

الريسسهيلللدحمورللاليني)!و؟ية(الحي-نجبراسوف!قةعودتالتيالمخ!نلةالثعلاثاالزو؟إسارنر.انيراها

"ثريسسهيلللدثنور)رواية(الغميقالخنلق:!قول

قالت...اريضاالمجتمعل!ذاالطبيعيالافرازهوالحفان*

،123.بمريلادابدار-(بقوتيلهادينانيطالما،الحقدببحيا)سارترنيكراسوف

:+الانسانيةالكرامةسبيلهوالتنطيماو،العلميالتخطيطليس*

ورهـال.الكر؟مةهذءعنوان"المطلقالفعل"ار(دةهيوانمال!الحقة

،*ا!ها"!اها"+ا"ه+5115ا-،0118110"،"ه118011011.1،0"11801101101ااهاا5115(51151"5115(*..ه*ه"هاا1180811"8لم!اا:ةوقال"يةالهوتثبتالتيهيالاورايليست"سارتراسوفنيكر
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.جورجواجابنيكرأسو!بين)1("سريةجلسةءأالااذنالخامساففصليكنلم

سيدتي"ياذلكديسنفكر-جلسة))فكانالسادسالفصلاما.وفرونيكوسبيلونفسطوبينسارتر

يسرسالمساءباريسادارةلمجسالجديدالرئي!ي-ونررسيا."الحرالعالم"وبينبينه"علنية

الافحارهـائحةمنالانو!زكمتالنيسارترنيكراسوفتصريحاتالىمن-وشابوىبودوانفييتمثل،سارترمسرحيةفيالحروالعالى!

العارية"الحقيقةهوجريدتئاشعاران..حسنا"ويقول،السوفيي،القضائي(لبوليسمن-جوبليهإ.والمفتش-قالوطءنالدفاعبوليس

نشرتهمابمناسبة،سارترنيكراسوفيقنعانيحاولجولبينما..الهاربالروبها-ودوميدوف،الحكومةمرشحة-بوندمنوالسإة

قراـوامافيكرونقراءنااناتعتقد"يكتبهالماقو؟لمنالصحيفةوموتون،صحيفتهادارةمجلمىواعضاء،بالوتانوجول-وطنهمن

استطعنالما،ذاكرةعندهمكانتلو،صديقييا؟يومالىيوممن.السابقرئيسه

لديهمايعطيبانجولهددقذا"الجويةالنشرةحتىننشرانبين(لصر(عفيصور،الحرالعالمهذاسماتسارتريستعرض

الاوانفاتلقد"بالؤنانقال،اخرىجريصوة؟لىمثرةمعلوماتمنعلىيعملانوشابويبودوانان.الفرنسيةالمولةاعمسقمنجهازين

غداـلناقلفانكولو.للصدمةالسربربمردالفعلهوالمهم.سيديم!يا..الحرالعا!معندقاعااو..الوطنءندفاعا،نيكراسوفاسطورةبقاءكا

بذلك"يتأثرلنالقارىءفان،اولادهميأكلونالروسانمصادفةسيكشفانهاي،دوقاليراجورجعنءبخحثجوبليهوالمفتش

ولا،الهواءفيالحقيقةطارتانبعدكونوميالسيدةحفلو-متهييجب..الفرنسيالقضاءلعدالةتلبيةولكنه،نيكراسو!حقيقةعن

؟دوقايرا؟لمحتالهونيكراسوفانام،الحقيقةهيهل:يعرف(حد.دوفاليراعلىيقبضان

جهاراالحلنثم،جورجمعدوميدوفالتقىانبعد،الحفل.نوترلقدصالونهو،نموذجي""حيزفيسارترقدمه،للصراعنموذجهذا

للمقنتنىهمسحينالكنبمنالنجاةفرصةرهىفالمحرر!نيكراسوفانهمنودوميدوفموتونبيناخرعراعيدورجث،بونوجيالسيدة

بينتواالصراعواحتدم.منهخطواتقيدعلىلوفايرابان،جوبليهالىالعودةينشدموتون،اخرجانبمنجميعاوالممكلوين،جانب

القضائيالبوليسوبين،وشابويبودوانفيممثلا،الوطنعنالدفاع،والدليلنيكراسوفزيفيثنتبان،المساءباريرسادارةمجلمسرئاسة

جوبليه.فيممثلاالحقيقينيكراسوفجيدايعرف،لذيالهاربالروسي،وف!دوميدهو

معجورجيلتقيحيثالسابعالفصلمعالاالموقفيئتهـيولالاالمقابلالطرففيوالمدمموون.السوفيىالانحادفيكانعئدما

.اخرىمرةبيتهافيلمحررونيكمواطنايعدلممونونانوالدليل.امامهمالحية؟لاسطورةنجريص!قون

يعدلمالصادقةالانسمانيةاللوحةهذه-سارترنيكراسوفانيعمملنانه،سارترنيكراسوفلهماكدمابعد،نظرهمفيفرنسيا

ؤرنسي،كلذهنلمحيقائمةلانها..تتحطملماللوحةولكن،وجودله.فرئساعلىالسومببتيةالقيادةاستولتمااذا

التيالازمةصورةلانها.الحرالعالمالىينتميمنوكل،غربيوكل:بتسا؟لههاماشيئالنافيوكددوفاليراجورجاما

جلودالبشر.منالمصنوعةالجيوبفببهتتارىمكانكلفيالناسيعيشها.؟والحقدالحبهذالكلموضوعايركونانواحدلرجلايمكن"

يعانيانسانكلقلبفيحتىهووانما،يمتلمسارترنيكراسو!!"صورةالااناما،المكروهاواطبوبانالست،حالايةعلى

الانسانية.غرالنظمظلمة.نفسهاالصورةلا،الصورةاطارانه-اوضحتكما-والحقيقة

منالريححملتهفقد0.دوفايراجورج.0المسكينالاطهـار(ما!اتالسباحدىتمثلهم-الحرالعالمشعوبا-دمن-والمسثوون

منالصورةالىحملته.ثميعاالوطنعنوالدفاعالقضاءيديبين:ساهـترنيكراسوفسالتحين

وعشاق.يومكلمأساتهمالناسليحيا،اخرمكانفي)2(جديددنكولدلييكونانسيدييايسرني-"

(سداليرحاولون"المساءباررس"فيالادارةمجسى؟عضاءمنا(أساة

النهاواشعةالىالنافذةمنينظروا-د!م،ا!امن(ر!صلطىا!ارغرهـبصررىابالاله!طتص،الاسمبهذامسرحيةلارتر)1(

الجديد:"الاض"تىليناقش،جهنم

"؟أهرملكمءعاماومحشر/بئخمسةمرارهالمانن!ا!ةجر-"سد!ي!*!يمم!ص؟

وهوصدرهؤ(وقالنىشمنالثرسئوتعلاعلىوسامريننىهىيرتممغلسمالحزنخربنلادنسطرااث

علىالاستلقاءءلىالتكالبهداما"رابعفيعلق،احدهمويتثاءب

..واانت،طالماللعحلةداعيلا؟يرال!؟الاؤاطدارمنشورات-

عليه"تموتسوفنكمنفه-..بهابه!
يرغطيمجلجللموضوءعنوانفيموتونالرئيسيفكر،جديدومن

دوفاليراجورج"(لعنوانهذالذلكويقترح،الفضيحةانباءعلىكلأشمورمصدللدكتورالحديث؟دبنافيجديدةقضايا

ي!خطفونالسوفبت"الاضافيوالعنوان"للشيوعييننفسهيبيع

.."بونوميالسيدةمنزلفياستقبالحفلةاثناءنيراسوفالئقلأشلرجاءالمصرية؟لثقافةأزمةفي

لقد.تتشيرلمهيهيوالأساة،دورتهاالموامةدارتوهكذا

."اضخماكذوبة"بعدهالتنمو"الكذبة"ماتتصبحيالدينلحييو؟نسالاشاهراقبانينز(ر

!إالعالممنقيىةامكتةنىسارنرنيكراسول!يوجدحهيث21(،سيكلي!عي"حي،*-!س
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::::ش؟نج-:ة:بر!::.::-نر::::ة:تر::-:::!:كأ؟:؟-نر:..:::.؟ضنر:-:ت.في::ير"ةفي":؟:-نر:.:::!!تر-.-:ت؟.بزضت::ت:نر!+6!التعنرهداجازان"مفتوحة"ألمسرحيةلانالستاريئزلفىلا

نر:.ش.:تر.خيطاخيطاالازمةخيوطيسلمناوهو،سارترارادهعما

:؟قي6؟فروااتو!!!حركاتلكافةالروحيالابهوالفرلسبموالمسرح.بعيدومنذ
تربزأ.متر!-ريبلا-سارترومسرح.الاوروبيالمسرحلمحبمالتكنيكيةالتجديد

ترنربزمسابقاتثلاثاقامةعنز!لنان"ب1ألاد"مجاةسرتر.نر؟يناقث!هاالىاووة!القضايا.هذهانجديدحركاتمنجديدةحدقة

قيير.قي:لاختيارتمنوية!:نرالذيالفكركط!وىيتسع،جديدفنيقالبانتاجعليهفرضت

جج،.ثر.القضاياهدهعليهتشتمل

؟!عربيهروإلهافضل1(قلتكما"نفسيةحالة"؟لاليست-رأييفي-والوجودية

!؟التيالفنيةالاعمالجميععلىالفالبهوالسيكلوجبمالطابعكانولذا

7بن؟؟زرسعردبروانافضصل؟(!ة.بالتعبر"الحالة"هذءتناولت

عرب،دزالسةافةمل3!اتجرقييشوعبالروا!يالردان،والفنالابفيالبديهياتومن

فية!،)1(اسبق"الرواية"كأنتولذا.الحوارمناعمقبسرجةابئفسية

*!هدهتمثلتانالى.الوجوديةالتجربةتجسيد؟لىالفنية.الاطر

المسأبؤةئئمراوظ!منالمرحتمكنفحينئذ..وحم!ابهاخاصةتع!ب!يةاشطلفيالتجربة

الذهنية!وقضاياها"النفسيةالحالة"اصبحتثمومن.استيعابها

!ته!فياتتر!انأرصربيةادباءر!ح!حتي11؟بز،تيسر،تصبراتمجموعة(لى.نحولتوانما،لذاتهاتس!ننهدفلا

!؟المسابقةقية:نر.شمولاواكنراكبرتجاربتضاعيففياستخدامها

قينر!باهـمالمجلةادارذالىمخطوطةا!كتاب!قدم2(؟!كانجهايقتصر"التي(لمسرجةالتجاربمن"نيكراسوف"وروايةا

!!.الحقيقيإل!اتبنيباشتملتوان،الضيقالفرديبالمض"نفسيةحاله"عنالتعبرعلى

ترةفيولا.الانقبلننترقدالكتابلكونالالثسترط13يز:.:!تعريفاتعنت!وبتعبيريةرموراكالت،متفرقةفرديةنفسيةحالاتعلى

.والمجللاتالح!حففينثركريكوناننمانع!ا!كبرا!رفوفرمذلكو!كن.ا!ياةالىسارترلنظرةطويلة

!تملدلوان1اوالدراسةاوالروالةلموضوعتحدلدلا،(قي!دفرنسا"النفسيةالحالة"وهو،سارتراليهقصدالذبمو،العميق

بخ؟-""نرنر...باسرءالحروالعالم،اوروبابل..نفسها

!)سبتمبر(.691،أيلولأخرحتىالمخطوطاتتعمله(إء؟

!"انعلىبعدفيمماعنهايعلنتحكيميةلجان.تلاثوتتألفتربزىفي؟دتجريدالىفليجنح"ذهنيةقضية"اننسارتريناقشىلم

عدد!فيالمسابقاتنتائجوتعلنأحخلمهاتصدرقي.نركأالنوعمنسيهـدوجيهتجربة(لىيدتفت.ودم.وتحريكهمشخوصهتصوير

.6191-يناير-الثانيكانونتر!،ارملمميواتبريرائالياتشريحوجهةبهتنتحبم،الخاصالفردي

الفائزة!والدراسةوالدروانالروأيةمنكليمنح6(.نر.السلكيالموقفعنالتعبرفي

!.:ألعحادلهاماأولدناليةليرةالفقدرهاحائزة:نر.:نر

نر!ت-..نر:.::الاحداتكانت،دراميةحيوطفي"نيكراسوف"تتابعت،كلهلهذا

!"ألادابدأر"الىاالغائننالكتابشرلمحقوق.نعود7(نر؟:؟جضقةوامسك،النهايةفيالقارىءتناولهاثم،وثسدهاجذبها.تناوب

الاولى!ا-لطبعةتجهـلىانسحخةثلاثهجقولاقافاؤلأيمقاصىلدولشنن:.:فيلهيكلالمتثاملالهئدسبمالتخطيطفيسارتربراعةوتمثلت0الساة

ىش!ب:تر،مقدماشحوصه-سسملمم.والامتمالالتكلفمنفخلت،الرو؟ية

:.....إ.....:.:..:::...:-..:..:-ة-:.:.ء:::..:.إ..:.:..:....:.:.3::..:.:....:..:.:..::...:.:-:.:.،:.:-:-.--:.:.-:.:..:...-:.:--:-:!:.:.،:.ة-:::..:إ.:.:..:.:،-:.:-:.:..:.:.-:-:..:.:يرسإ-.،ة

03-ة..:..:..:*:.:.::"ج..ة.:..:..""..:..:.:..إ....:-.:.:..:3..:..:..:-....:.....::..:..ة!:..س-.:..:..ة..-:.:.::..::..تركهموانما.القارىءعلىننسهاهذءوتفرض،الاحداثعالىليفرضهم

ا!ي"الحرة"الخلاياوبقية،والوصوليةوالزلفىالنفاقانتاعة،با&فوية(تسمتالروايةان،بذلكاعنيولا.(لاصد(تمعيخطورون

.بالحياةالحرالعالمتمد.المعبرةالظذج(خببارهفيكانتالغنانارادةلان

الفاضلة"المومس"فيرأيناهااقيكتلك..دحسبعظيمةوقفةهيولكن!القائمالنظامادانة:النهايةفيالموضوعيةالنببجةكانتثم

والقداسة،(لامريببي"الوقار"حقيقةعنالقناعكشفعنرما،سارقىعليهيجبلمماهذ(؟جوهرهاما؟الادانةهذهطبيعةهيما

....ألامريكيةفيلسوفا"نيكراسوف"لناوقدم،وحسب،الازمةبتجسيداكتفىلانه

.الذروةبلوغهاعنمعبرالها

هـجردلانها)2("القنرةالايدي"ابداتنسينالاعظيمةوقفة!ط.ار!ارمفياهـل!مءكأىجانبالى،سارتركلنعظهمةوقفةوهذء

.والبسطاءالسذجتوهمكما"تحولفقطة))وليست،وقفةكلما!6نهاوررض،فرن!اتعش!ها(فيالعظيمةالخسةفضحلمحلقد

الازمةلفيلسوف!اقامهالمذيالتمثالبا،رييمدساخل(لفرنسمةنيكر،(سو8فيقواه؟ليجند،ايرضاعطيم"محتال"الاالدولهوما..لحظة

شكريظلي؟دقاهرةالنتنج"اقححهدوانما،الرمنيمعناه،بللسبقعناغنبي1دحت)ا!

لاغمال1بصكس،(لرجرديةغنهاتصبمفيالروايةرافقالذي"الفني

.وال!هـوالسلامالتقدآقوىف!يهاهلجملسارسمسرحية)؟(.سريمافيلكالىتوفقالتيالمسرحية
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