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الادابفيالاص!هـالجحتعلىمح!بقةجمطريقةا)كضببةهددلظرحايماذالروائيةساهـقرلملحمةاللعربيكأاللترجمةظهـرت،عامينحواليمنذ"

ا!ير!أتفيالالا-ة؟!ظةضفات31!ىباعبرها،المأركس!ةاللعملهذامثلترجمةانااحسبوكت...)1("الحريةدروب"

الاقتماد!ة0المشكلةحلسبيلفيواسعةخط!اتخطتااتيالاثمضنراكض!اللعربي،اللفكرلمياعلىء11السطحتحرككبيرةحصاةسيلقيلللعربية

النظروجهةمن-مرةلاول-المثقفقضيةتظرحلم(الرو،بةدروب"ودونطويلةفترةانتظرتاننيغير،للمناقشةاللفضاياءتالكببروتطرح

دمغهـ-االتيافكار"ومعمحتمعهمعلمتمناقضانهحلهوطريقةالوجوديةاندونالشفويبالاعجابالجميعاءنفىاذ،-هذاحدلبميتحققان

قتا!كعغالل!أاكورلا،بميسم؟للهترةتلكفيلفرنسالاجنتماعياالواقعمنوجهةتطرحها-الروايةاإتىالعديدةا(قضايامناقشةمحاولمةفييفكروا

إفتل.اممسمانهالنطروجهاتلدىانيكونبدولا،كاتبهابهايؤمنالتيالوجودفيالنظر

لمناقش!كأالعربيةلمثقفيموا!يةمناسبةالروايةهذهكالتوللقد.اللقضاياهرهفيرايالمختلفة

الاجتماعوكأالواقععلى،غيرلمما.نجوا!اءسقا!2والل!كريةقضاياناهـالنشدإ!ةمنانخثساا!ا!ق!قدباللذاتهذهالروايةانورغم

نهس!االروايرلةمئاقشةحهىيسطيعوالممثقفيئاانالا،نميشهاللذيسوىاًلاعجابتتركللم-لللاررف-انهاالا،المختإفقىاللغاتاللىترجمتها

منهمواحداكنفىبل،انبحثحيزالىاللفكريباطارهااللخروجدونوجهعلىاللقاهرةومثقفبم-اللعربةميقفيوجوهعلىالابلهالعاجز

منأقشىصهعلىاللجرأةنفسهفيي!جدلانجآنه،شجاءكأفيإعترفبأنويطرحون،السهاةبالثقافاتعادةمعظمهميكنفياللذين-اللخصوص

يذكروننياللدينمثقفينامنوكيرهالمثقفهذافرخبينما.سارترعملومثاللية،جزشيةنظروجهةمن-المناقشةصعيدعلى-اللقضاياأغلب

كمحا،ورفضهابل،المقدلةاللكتبكلافةمناقش!منماتيوبعدءيةمناقشاتخلالتقتلهالمان،اللقضايااكثرتميعمبتس!رةوبطريقة،غاللبا

فيه.ثناولمقالاثالثكتبثمالروايةمحنمقاللينبترجمةاخرانتفى31يتقانضون-الاحوالاغلبفيفكريةخلمفيةايمنخاللية-تعصبية

المحسنيئ.يحباللهوكان...)(ـ!الرواجمةمنجزءينموضوعيةبطريقةاللحقائقمناقشةيحاولونممااثمرالاتهاماتخلاللها

الاوللىسارترروايةترجمةضدوربمناسثةاقوللهللأماللكهذامسؤولليتهمن،اعفيهاناستطيعلافانثي،ممتهلللبعضآعذركنت.واًن..

)4(مردوخلايريساللدراسةهذ.ترجمةهنااقدماذواني)3("الغثيان"عدساتامامالتعبيريلوجههمبفقدهماللكثيرونتعللولوصتى

اللقضايات!حمعمقةءربيةلدراساتفاتحةتكونن8ارجوالروايةعننطاق-ضمنتنكبلا-تدخلاًللعقيات.هذءازاحةلانذللك..هـاهئة

علىتؤخذالاارجووالتي،-المثقفقضمية-الروايتانلأ8تئأولتالتي.مسؤولليتهم

النظرلئاتتيججادةمنافكةصعيدءلى،المئاقش!ةتقبللامسلماتانهافاش4،شيءعنسازفرروايةاهاماإتامالسكوتهذاكثمفوان

بممهج،العربيةواللثقافةوالادبأللفكرقضاباكافةفيبوضوحبدرجةمنيتمتازالتيالاعمالمناقشة-عنعندفاالمثقفينعجزمنيكشف

تحيطوموضوعيةلثعاملةبطريقةالقضاياهذهر؟،يئلناييحسببمالاعمالعلىو؟لاستذةبالتسلقي!تفونبينما،والموضوعيةاللفنية

خاللفناولو،صتىلمجلادذاالاجتماعبماللواقعمع.نفاعلهاغلأللواحببهابجميع.اللبسيطة

بةح.صي".افهـارهورفضناسارتراليهماوصلنجذللكمنالرواية،سطر.كلىفيفلسعةتنثرقد-سارترانميهشكلافمما

يةالروااستطاعتوهل؟..اللفنياللعملمصلحةفيهذاكائهلوللكن

الادانيفيالروايةعنمردوخايريسى1قال!جبمحهمودئرجصلم)2خاصح4بوج2مثقفيهوءن-القرنسيالمجتمعءنحقيقياصدوراتكونان

في!كنهلكوانستوتموويرمقالمجاهد.عمجأهدوترص،2،مارس،الةترةلتلكلنمطيةااللشعخصيةهوملايوكانوهل؟الةترةتلكفي

كتبإدديالوحيدفهوسنةابوابراعيمكهحلمراما،63يونيوة*داببيريوجبريلفينجوىوتوريزوبولتزير،لوفاكرنضعاين،ثمومن

.أ69لإسبتمنرالادابفيغغنهامقالاحققتوهل؟وكيف؟حريتهيجداناللبطلاستطاحوهل؟..ونجبرهم

62!ا.داهـالادأتضنكحسدوتادريىسهميلالهدكتورترءجمها)3(وهل؟والواقعياللفنيالاقناعمندرجةعلىحياتمانجاحاالبطلفلسفة

اكسفوردبجامعةوالادتاغنفةا3الستاذهيصردوجبتإير)؟(وواخلالحياةفاسفةتكونيانجدارتهاكفلسفةالوجوديةاثبتت

في.ولدت،واشههرهمالمعاصرينالأنجلى-الزوائي!تإهم"تانهلكمااللى،المناقشةتقنقدزالتماالاستفهامءلاماتمنوالاف؟..اللعمل

منالغر؟لى4ء!إغا)شبكةتحت،روايخلتهااهمومنء2!اعا!ايرلضدامشكلةوهي،علاللعمليطرحهاارتيالرببميةالاستفهامعلامةجانب

ة61هقصومةرأسث58توسالت،57(لرملتنعه؟6ءلاح!-1اللغربية،الادابفيبعمقطرحهايسبقللما!تياًثكلةهذ.،ا!ثقف

مرص.شخهـصيماتروايانه!أغلبوتتناول،691االرلسميم"!ىائووره

والغ!نبهه.البرأغةرلممنتهئ،زنثهـغمت!سور!اء-أنتوا!!شو!اءثاذةوصدرتاثريسسهيلإلدكتورالهثلاثةباجزائهلالروايةكرجم)1(

.جم(ا!أ61910علم"الادارارعن
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حياةهولليساليهماتوصلكلانللذلكتبعالهوتأكد،يكتبهااوتحتويانهاالا-ا!توروايات!اولىهي)6(القئيانأق)5(مع

-روكانتانفكر-بماضيهالاحتفاظحتىطعيممتللمفاذا،رولليبونايضاان،1ممما،السياسيالجاههماعداوافكارهـ،اتجاهانمهكلعاى

فليس،لمحةفيهداكورأىللقد؟الاحرينمنذللكانقاذيمكنهفكيفانوالاصم!،بةالحهحولتدووانها،باللفلسفةاكتظاظارولأياتهأكثر

،اللظاءـرا+لرفهناك،ماضلانهوذلك،قطلللماض!حقيقيوجودثمة،الحهـيالادداكمطاكروكذللك،اللبرجوازيينسلموكوكل،الرد!2

حاضره،اللحاضسفيالاشياءلوجديهفبالاحرىاو،قطخلفهشيءولاالاشبباءهذءحولهتدورالديوالمحير،والفنوالتذكوالتةبمبروطبيعه

؟الاشياءهذههيوماتدوييون-هوفيالاكتشماهـالمص،عحدا،ا!كتشا-ءتجربةيصاحباللذفير9؟للنفهو

وهي،)7(نهايةمالاالىاالممتدالمحضالوجودتحققالت!هيفألانايعتنقهااوتىاثيتافيزيقيةالاهتماماتخلالمن"تبدو،فلث!فيةرطانة

العديدءقومؤللفه،لزجفرديقوام.ذاتغريبةاحاسيسعدةمنمركبةالاكتشاف،للعالماللعرضيالاكنشافهو."روكانتانانانظوأ)اللبطل

،.اللغامضةالصفرةالافكارمنرابط!كبهـءةمشعتتف!برالىيتتبماكتشفانهلقولانيمكتنااللؤ!

منالسعيدالوجهوتأمل،الصورقاعةىروكانتاراروحمنما.المنطماوالونجدانيالتفكيركلنتوع؟ي؟لىوليسي

وفيرممتهنوجول!مبانلايحسونالذينالناسهؤلاء،الليرجوازيينحياة،اللبحرثاطيءعلىجالسوهوبروكانتان.نطاللعنا*لرواتا!

كما،رهيبوعا"لليدوتيشينظامطوةهموقديبثونلانهمذللك،مبروروكان!،نررتفط،حينما،الروايةبهاتكت!اللنىاللفلسفية"-كاملايمارس

بديرونلف،مهـمحملمبنايجدونالطيقةهذءداحلولادتهمبحكمالهماللنفقيصبهعليهيتسلطملباالليهاونجثظر،اللثصرطرحء!حصاة

تسمهمارتي،المعلبةالبرجوازيةواللفضاتلواللقيمالمطالبمنثقيلةبالاحا-يسبمرذلكبعداشهوبنعرفممغيريرميها،للكنهللالتطلاعا!فظيع

وفوق،يته،ورونهكذااو،حقيقيامعنىصياتهمبأعطاءالمطالبينبميسممسناللخوففيج!ناص"6المشانجهةالاخرىتجاربهمنمحاناهاا!تي3!نفمه

تفكيرهماياهيمنحهماللذيبالاهميةالاحساسذلكاضا!هيمكنهذافء!ام،هو،بالتغيرأجعراللشيئيناًيتقريرعنويعجز،الاتن!ياء

نفسهفيالاخيرةروكانتانتجربةزعزعتح!ينذاك-الصوريومنطقهمتضايرقىوللقد.خارجهثجوثطتفرضاللنيائمممجةأسخهةةأ؟ثحبالم

لكي-برهاقامالتيالعديدةالمحاولاتبيقينيةاللخاصالاحساسللكدسروالىحمالةوالىائبيرةزجثجةالىينظرف!خد،الاوركارووف،"ن

مناللعودةفيفكرثمومن،معنىذيشيءيايوجودهعرييكسوالىينظهئخذ،الالمممئزازمنحلوبنوعاءظنلأذللكعند!ا!نةارس4ص

اللخصوصي.غثيانهالىجديد،سمكيوجهواله،انسمطفيلاوجههانأحىوف!ة،ا،راةفيوبرهه

لناو-يوضح،اللقمةنحوالانسيحركناالذيهوالتمهيدوهداثمهليسي4ز...ا!.كلبهرالاكتشا!لاتبعيةأستنتجءويلتهكير؟ر!ر

روكانتانحاولفقد،الميتافيزيقيةروكانتمانشخصيةمعاللماعمقبطريقةي!يشانالاثسانعلىوليسروائةحكاياتفالمعامرات..."مغاءرات

المقعدهذالان000مظعرانا"بالتراممقعدهفيجلسانبعديهتفانالانسانبستطاعةان...انجراالليهاتوصلللقد...اًء..،.شوابة

رفضت،نسفتيهءلىبقيتالكلماتانغير..."رديئةبطريقةمصنوعم!عئىيس!شفاق،ممتعاهذاسيكونوكم،الخ!ر!منالاشياءشىأ!*

منتخلصتقدالاشياءانذللك،الاشياءفوقلتستريحتخرجاناللذبمرهوبالهمتقبلفالاحساس،يعيشهاانندونهانجتهامن؟؟غامرة

من.واصبح،ضخمة،حرنة،عنيدة،مضحكةواصبحت،أسعمائهابكونحينماالاسعمانلانذلك،مدلو+لهايعطيهااللذيوهوالا-داتون/4

وللقد.شيئاعنهاتقولاناو،قوقها،تتريحاللكلماتتلثوانالجنونالتجربةيعيمضالطامأ.فالافن.فيها.نجفكرانلاوشتطيعإنجربةا-؟خل

ووجهـايرضا،اللعامةالحديفةفيهذهوتأملاتهانعكاساتهروكانتانتابعالانسانيببشوحينما.محالفهدا...معاالاثناناما،-بحكيهااو

يكنفلم،الجمبلىاللبحرياكورلصطلالريرتأملللكيمواتيةاللفرصةانيمكنهولا،شيءأييصئعانلايسنطيعفانه..الحياة..؟لمخجوبة

قبلفمن."الوجود"نسميهانيمكناللذيبدللكقبلمنآحسقد،يدهفيدائمالايكونالمستقبللانذلك،؟اقعيةبدالاتأىببدأا-

والانواعالفصائلتزمينفيالتفكيرسوىشيءفكرءيشغليكةللمتحدثانروكانتانيحبكاناتيباللطربقةلليسوللكنتحدثفالأنت،ء

قبلكيهبا!حتقك!رالاجدرانيح!ىالانوللكنه،المختلفةتقسيماتهاوفيكانلما،المغامراتفياعتقادهخلالالعاللمبرخصوركأنبثه،ةها

الوجودهدافقدانوغم،لللاشياءالخصوصيالوجودهو،شيءأيبرتابةتسيركالتحياتهدفلألقانذللك،الهمىضحيل!وذللكترربريد.

يظمرالر؟يةهدءخلالاد.مفيدكشيءالمجودةالمنانجبةللطبيعتهئحنانغامبةلجبرتبعاتسببركألهااومعاثةولليستقذعرةب،3رمآشها

علىعيئيهثبتوقدذلكفييفكراخذ.للاشياءالدقيقالتريهب.كنائع

ثم،مقمدءتحتتماماتمتدبانهافكراقيااللكستئاءشجرةجلورحصلماةشبرةيكتبانه،اللخاصعملهفييفكرروكاتاقواخذ

للاشياءاللجازمةاللكاملةالر؟ياسلمهالذيالاللهامهذافجأةبهاللمتحليلهخلالمنالليهاتوصلالنيواللقصة،رولليبونوىماركيملرث

وبينالوجودعدمبينوسطىطرقثمةلليسانهالانفهمتلقد)فقالعاشهاالتيالحقيقيةاللحياةهيليست،واوراقهروثائقهلشطاباؤ"

صعيرة"نقطةالايوجدانماينبعيالىالوجود،فماالعميقةاللغشيةهدهالتجربرةالانم!انيعيفساناما،اًلسابقللاستست؟جتبه،وذللكروا"ءون

وفينا،حولنا،هنافهو،نفسهويرخبيءعادةيتخفىالوجودلان"ذللك

الئهايةوفي،عنهدتحدثاندونكلمتينللفظنستطيعولا،نرنوهولارتر؟امردوخايريىابكتامنا،وثألمفحرترجمةعذدأدا

اكن)للماشيليت!!،فيهافكراشيااظنكئتواث!،لمسهلاتستطيعكار!ءمأمكا!أ+233حأكا!أ51؟ا!+ه(،العقلىح!فىإ.-وطا

كا17أم5يطلاح4ه!هي1)3ء"هممة513!*هكاص!!كاأمو94

الا!لوجد،الوجودىنظووجهةمنالاشياعولانذ)ك)7(الاوهـوبىاف!رراألادبليئدر.اهـ،تؤاحلسةاكمزحدرو؟ؤ*حمأ!

انا!!يدجريقولولذلك،(بي)الاوصودللهايكوزولا(لاجلي1/،إيرهـيثا

اللذيهووعيىان؟ألا!ترويقول"كلئنثمةيكونبهالذيكنالكلتحتألانجلينريةالى43!!5!ةلا2تالانثب.شجمت!6.

سيمونتقولكما9.؟هصوالعدمالوجود)"وجودهاالاشيأءيهبآء6ا7!كا.لامه؟أهأ؟!ء+أأ!!لى؟ه"عنوات

بوجودالاموجودةتكنلمالاشياءان\)1المدعوة)قصتهل!ولوارليوديملكلتاداقصةالصوارزعذاأثارولقد،(كانتانرراتإنطوبرصبات")

الادراًكظاصرة)كتابهفيايضابونتيعيرلويقولوكما"فرنموازا!57*روايةأمأكاهألى!ي!؟كا!740ذأ.نيةصيرةاككهـفات

فصلمدأخرثم،؟لبدءفيالعاللميحيطنىالوعيبواسطة)،(اًل!ىاوسيرةكونهاالىيبرللمكتبهماحينمهل!ساهـتواتبالذكرالجديروئكق

وبدونناخارنجا1!ثياءوجودابدالايلغيهذاكلانغير،الاجليالؤجودرففهلانبعداكاح!اكا!أم4قبلهاانذيشرالنهلانغير،روايه

اللتئلالباب1صتداحرالح!قيقة5بهذالاقتناثالوجوديالتطأعةوعدموواًيةكلمةالعهـنواتتهحتيكتبإنسارترعلىغركى3891عامف-وت

جمعقوليته.ولاالعالبمبعبثيةابخاداةالىتدعوء."فقطتنئرانهوالمهيء.لايهم)\.حسارترفغلل
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روكانننأ)،يصمهاللذيصميموارةاللعزمولي،ذا،عنهةرضىانيم!نو-يزىدةوا*كلمةفيهكانتاو،خاليارأعيكانفقد...(شببئاافكر

الرواية.تنتهيالواقسعيناقضال!مهذاارونلاحور)ول"اللكينونةهي.بة"فقيظ

بوم!انهذلك،كثيرةوديانفياللغر/باللكتابهذابنازجللقدوالللحنفاللدائرة،تختبيءاوتتحفىولابكاملهاتوجدالاشياءحيث،ذاته

بالمعانياثرىقدسارتر1كانوان،اللقديمالميافيزيقياللنسقدنفىاللوجبىدلانذللك،أشكاللهاوصلابة.ـبئقائهاومحتفظةعوجودة،وغيرها

المصطلحاتمناطارفيايضاحللهكما،الخاللصالميتافيزيقيالشكهذا.الاصلهوهنا

النطقفرغةفيمقالةبانهالقولالىيدعونامما،المعاصرةوالمفاهيمروهـصنعنضأبهعنتخلىالثي،بروكانتانذللكبعدثلتقيثم

فبماخلاقيةمقالةايضاوهو.لللفكر"الظواهري"اللفينومنولوجيالاخيرةلللمرةينعتوهو،المقهىفيجالسا،يتركهانوقرر

النهاسهانكما،لهجماليةود؟ية،ءالردىالمزك!الايمانطيعةبعض"اغنيةتغنيزنجيةامر*.كانتجبتالمحبوبالمسجلللجرامافونه

اللجما!ة""الاستاطيصةاللجوانببعضماحدالىلمستللهااللعاطفيةكان،اد!ن!راالىيئعتكانحينما،قبلمنوحتى"الايمهذه

هذهشخصياتداخلقواهاحشتالافهـارهذهوكل،والسياسيةوباللضرورة*ثيريةبنقاوتهشغوفبانهسالانيحسمثلما-يدر

المعروفالطريقمعاللملنالوضحالتي،الفلسفيةالخرافة؟والاسطورةائرواحدةتت!ابعتالذكرياتانغير،جديدمظيسمعهاناللهـ،الملحة

سارتركولنتناولمحنداللفكرسماتاهممنكواحداللخيالفيهيسوداللذي7كونواللم،اللدائرةومنل.اخرعاللمفيمئطاحةرتابةفيالاخرى

.الاخرىالروا!ةجميعااللظواكلهذ.ويحب،مثليكونانيجب"اللحئوقالى"كانواولكنهم"،موجودين

عجوزاوهتمرساكانلوكاشانعلىأستحوذالذيالميتافيزيقيفاللشك!كر،اكوناناريدايضاانني...(،ايضطمثلياللعشقمنتعانيان

للاشياء،الغاربياللشكلدقاءيقيتناولالئيالغارجياللشكذللكلانهالتيواًلزنجية،الا!يةمرلفاليهوديفيايضالكرلم،روكانتان

دىئسقساللعالميرىلاللههكي.لهاالامداثيالاستقراءومهثاكلىمئسلاأت،ثقذا!شانهذان،ثلأليةهرةالهمفقدئالمومن،كغنيها

الثكيواكلعهكلهسقطا،وحقيروملوثساقطكمكان،ا!وفيالحياة!هـقانلاب!..ءنعم...ابص!هولاكلنقذلماذا،الوجودصطيئة

وانموجودةليستاللدالرةان-سىات.لعلاادبردالواقععلىستكوناليتلك،لوايةدبم!،وجودءخطيئةمن/ئتسلللكيماشيئا

،السواداو،التلجاو،المنضدة،تسميتهيمكناخرشيء،الموبردمنبفيض!مرونافاستجعلوسوف،نفسهكاللصلبصعبة2وجميلة

م!لولاتهاوسبناللكلماتبينالعلافةائيرىانهحيث،اخرشيءأياواق!ت4رر!،ررفقالهكذا...اكمبها.ميوعتهممن"للعارمال!ل

هذهوجودتجعلانقصمهأ،ن3فيوتعسفيةخداعيةعلاقةهيذاتكملهاعوفالهنجر،يومكلعملهاالواجباللعاديةلتفاهاتا

اللعلاقاتهذهمكيدةمنتهربانفعليهاللذللك،أهميةوبلااعجمالاتنياءالاليأءءا!ةفيفكرلوفذللكبعد،ذفسهيعزيكانهكذا..مرة

بس"سيجتقدالاشياءوان،ونهائيةوقاسيةصلبةانهانتصورالتياتطاعااللذينوالز.!لااليهوديفييفكلانالانوعليه،الاخرى

،وجودااح!رلانها،اللعلممن،اللغةمنتهربانعليهاان.تمامابسريمكنهحتى،ماضيهبهيملأشيئالليصنعيحفزاءانهذاما8بعما

واًللغوية.العلميهالاصطلاحاتهذهبهتصنهامماآخريةواكعراشمئزاز،اوقرفاوكرا!ة!ون!زااللخاصماضيهيستدعيانذلك

حيثالشكمنالتعهذامنكبيرةدرجةعلىروكانتانوخبرة

خلالىحتىاللشكمارسوقد،اللشكيالمنهجلهذايومكليخضعهاكان.الفرنسىننصط1عن166،اة6صالغثيان81(

الللهاةلانكونلم"يقرأهاكاناقيالمتتابعةللحقلاكقاستقرائهعمليات

حولالنوعيةالتقسيماتخلالوايضا"؟الللسانلاجلموجودة5هههههه!

ء،وجرث!اىحبىللواقعإصىللكسئناشجرمقعدللبحربمبلمرامحينتجلوكرإسئمألموئهاسامن!باتفي

ابأئنيانةمنطقةرفيللىرفتاوقدقثمهذحوائسقوطحاكللمطمنولاشمابيمعركصررر!اةاويرسص!الر!رئاا

يعبحاناجلومنبلالبقاءاجلمنلفاعلاتهاخلكل

الرغبة،هذهعليهتستحوذاناستغرباًنهغير.ضرورياوجودرا

ئوبصاطريقالل!ثعبقئ!بمدىدرهدي!عرمن؟اًستطالسالىع!هاخىلكويمكمهنجي-بر)حاومل"دوبوقوارسيمونبقلم

الث!يكي،معمياتحدللحلولمنلممتاال!رلموقف.ءانلوص!فيةكأللالثميالكعيريتياخلعولمعرضآمةادرسرمظجعايدةرجمة

اللعقليةالمعرفةبضرورةمميدااحساسايحسدوكات!ئيكنفلمهذا

اح!برفيدهذدرك،،*نفعانهاسسالليقينيبمالس!ئاسيلسلابميىدعكمرسبروجوهرسعسى-الوجوديةالكاتبةلنماتروفيالرائعالكتابهذافي

.و......من،حياتهالثريككانالذيالرجلمع!تصتهاالكبيرة

الحصوليامكانهكاننتيجةاقصىحيث،لدراستهالعديةالتنالج!لالمنوهي.سارتربولجطن،زوحهمايكونانغرر.

اصمانجتهياللشاسعة6تهوصحراواللشكمفراتاجتميازه!لعليها!ف:ارر!ار!االىادتاتيانغامرةتلكتقصذلك

اثارقيالتياللكثرةللهمومتفريخهخلكلالاقلعلى،عصابيبمرضيزالانوماكاناوكيف.جلنبهالىكاتبةاصبحت

عمر.سمتناسبادوكاشانكان*شياءهذءكلوخلال.اًلللغةثشثا!.الحياةيواجهان

دؤيتهنوحهوألوجودييناللشكاكينع!ادفيوضعهاللذيانالا،تماما

الالثاءوجودتجعلكأنتالتيالر؟يةتلك،منهجزءهوالذيلللواقعبالحياةنابضة،عميقة،رائعةقصسة

هذءفيهايتجاهلكانالتيالللصاتفيحتى،يؤرقهخارجهالسمح

يشعرحينماباللخطراحساسهتعمقكانتالتيالر؟يةتلك.الاشياءيروت-*دبثارمنشورات

فيتظهركانتوالتي،لاح!بيتدفقيايعليهااعتعىقدفرديةبان

حياته.مجوىيغيرطريقاللىالاهننداءعلىوللهؤ4شغفهيعادلهاطأولبنانيةلليراتاربعالثمن

منكبيرةدرجةعلىذاتهاحدفيروكانتاناحاسيس-!ولنولم

الاحساسذللكمن.ماحدالىجميعاعانينافقد،واللغرابةالندرةهـ-!!
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بل،للوافعمجاياننناطبيعةعليناتفرضهاللذبىالواجبللكونهفقطليساوبالصصأمالاحساساننجبر،اللتمتدعوهالذيوباللامعنىبالخواء

معاهميتهافيتتساوىحياتنافيدقيقةكللكونايضاراجعانهالاحساسذلدعنكبرايبعد،ماحداللىجميعابهمررنااللذ!الملل

ناولا،الماضيفيباحاسبضانعيمثىانعليناليسانهكما.الابدية،لىوكانرشانلثسرصبضةتعويرءخلالىمنسارتروسمهواللذيفيهالمبالغ

وتحطيمام!دهافيللخططناتدميراذلكفيلان،كليةهذافين!نغرفىماحدالىناتجالمعنىمنولالخلوباللضياعاللعآ!ياحساكسنالانذللك

بماستطاءمناكانالتيقيمناعومنيجمدكلماتناذللكان.كماللهالاخلاصناوالاجتماعيالاة؟!اديلواقعنأالواعياللفهمعنوعجؤناوغفلهناا!مالناعن

فينعرضهاحيث؟يومكلللهاالذاتينقدظخلالوتدحكليمهاترسيخهااللضعياع"نالدواهههدءوأثناء،لل!م،ااثضياعالىبذايدفعمما

ومن،جديدمننجنالهاواعادةتحطيمهاالىيؤديقدلاختبارللحظةكلانويحاول؟..الفكرماهو...ا!لبربسؤاثهلمعارتريلقى،والسمام

سارترانالا،التحليليالمنهحخلالمننفسهاتطرحاًللضرورةهذءانبتقسيماتهيدهشناالذي(ريل)اللبروفسورافعالخلالىعليهيجيب

يمتحنها.لمثمومن،يوضحهاللم،اللامرئيةاللجياثعةاللجماتوعن،اثجسدية.الاحاسيسعن،اللباهر8

ا،تنالاخلاقببةالمثماكلكنواضحةاجابةبدونتجربةتقدم!ا!بمانهسذءالىبوجمطفنظروجتما،ايخرالنفسهدواها"لتياًلقصةوعن

روحلانذلك،الاصلاح!نمنقرائهااكراننعدذللكومع،عوللجتتو"باننيالباهرةاللصياطةوغمصمانيهاتنلاشىكسوفالاجابات

-.0011-001-.اااً-....،اً..11كط-نلاحظفقدلاخرىللحظةمنحيمأتناماتأملناافىاانناكما،بالعمق
للعاطالهللكنابفيدئممهالتيللاحلاميهلللموم!لسعريهلكرهيه

فيهانفتقدبينما،للهمكسبانهايظنونتجملهمالليفقط!ماالسلبيةوهو!،وعيدوى!هافقومالتياللكيمذ*ثث!ءمقدالىمح!روكانتاى!ل

الاشعاى!ىفهمتريدكنتاذا..يقولالذىاللحاسمالايحاليالحل؟ا%ف!،فياكرتئأفيقيشىاننيالمعطئعهأـننحايبب!الانمأطاف4نلاحط

.....،لحياتنابالنسبةتماماتلاشتحيث،لحاضرنابالئسبةشيئا!.كعني
عارية.مواحهتهاعليكوح!ص

...ذاكرتنافي!كلمناتيا+لاهـالبسيطةووءانسحانجهابعدخالفتانهاغير

بماياللشكتذويبعلىالنهايةفيعملحينماروكانتانفحتى.ينا+لعنيانهارغم

رورأإلتاوس!لتهطون!حيدبطبعهللنجاجثلشبخعببهروممغلاوومعي!لالوممكند،،كاللك!لى!طرحانروكافتانمارنثافظملاتفيالاغرائهذاوخلال

ا،دلولاتذاتتلكهي-افكارهكلدائماتت!روالتي-اللكونعن؟..اعمالنافىالهنبت!نجبانالممكنمنهل..السؤالىهذانؤ!ه

ال!يرفا)نغم.آنفيالموجودةوغيروالغرويةالنقيةالواضحةالمحددةومع،الكنابيطرحهااتيالاساسيةاللقضايامنواحدابذلكعثيرا

،.ـحبيثألضرورياتمننوعااصبح،اخرىبعدمرةالموتتخطاهاللذياحاسانالا،اللبرجوازيذهنعلىلاللجبديهيتهارغماللقضيةهذهان

اللغامض.خلاصهالىاسشاللصغيرالللحنهذافيروكانتانوجد-النظالىدفعهارريهووانهيارهاالمعأليزصغهـغاللذكيدوكاذظق

اللحنهذافيانهفوجد،خلقاهاللذ!نالليهوثيوإالزنجيةفيفكرلقدات.نظرهتحمتوقوعهارغمعادةائبرجوازيلايراهاالضياءالىليث!مئعة

خلاصاليسلانهذللك،لايموتالذيالابديخلاصهم،خلاصهميكمنيهمهاللذيكلبل،يعيشهاالتياًلمدتيةحافراومأضيىطلايتيساءفي

انهكما،الاخرينحيالاللخاصوجوث!ميطلمسىرمزيااوحسمياقيم!اومعالاخللافيطبقتهاطاومع!؟مهبعيدحدالىيحققانكو

نجبر.اًللفرديوجو!ء!لىقضاءذلكفييكوناندوناللبالليةوفضائلها

اللذائدةالاهميةلتلكايهء،وملاحظته*شياءثهدءروكانتانملاحظةان

والاستعاراتالافكاروهذه،الاحديومفيالبرجوازيولط-دشحنهاالتي

سعر،واقعصعرىعينيهامامكشفتانيهي،والواجبا!اعناللغيمة

ا.!عنيخرجاناللبرجوازيينمنواحدبامكانهلوللكن.وجود!معرى
يلادابدرتمسمورمنيصبحبذللثانه؟الاجننماعيللواقعهالاخلافيالاسنعاريالنطا!هذا

اللقيم.كلبذلكفاقدااقعهوامعواحدةمرةويلتقي،طبقتهخارج
طومانلدوىوجدتهاار-قة،!ق،لواءختبلاندراجاحسماسهمنيمستمدهاالتيالمجتملية

قانطوفدوىالايام.ءوحدبنعنالانسانلانعزالالايجابيةاللقيمهعلىلاشعوريايقعنجهذاسارتران

ذ!واللقد"يهتفحينما،الانعزاللهذاالثوديالمضمونوعلىطبقته

قانحلونرونوحااعطنا2قويمفيقصرواحينالقديسينوكل..ولىامبوجوجان.."بجبدا

سبيلفياجتيازهابأمكانهمكانواسعةخطوةبذلكفاقدلطوجود!م

معلوفشفيقرخعيناكلليعلوااللبرجوافيبةالقيموكافة،الردجمرءالمزعر3الايمانمنتخصه!

فيذللكيبدوكما،اللبشريةالراحةمنجزءتحقيقالىروحيااومعنويا

العيىسليمان!ربيةق!ائدانءىرابرماعيكأنسانا!حياةجبفيددورءبفقدءكأوكانتاناحساس

كوسيلةودلك،شيء!يركملفيالرغبةتجتاحهدللكعئد،وعيهيرستن!ر

ال!بورغبدملاحدلانوفيالناسالدض!ة!زهلتحفيقالوحيدةاللطريقةهيتلكاذ،كينونتهءخحقيق

بما-احرىنظروجهةي2ولابلاخرينالوثيقةاللدلاقاتبئمكانوليس

حجازيالمعطيعبداحمدزلمبرلأ!!هـ-"تصتان،الاش!اءلؤيةفيسهذءالشكيهالنظروجهةذلكفي

روىهزتانيستطيعولا.المعئويباالذقاءحساسا2ولوتمنعهاًووجودء

فياد!والباسطعبدررر!يةابياتالمدرسةلتلكخى،اللمديدظالاحاسيسهذءببعضالابصرحان

بديلاعتبارهايمكنوالتي،الوحيدةسرءمينة2(آني)الريفهـية

العيسىشعليمانءورقةوسائلكئتيجة،اللباطنيالطئلفيدوكأنتداعرا!انغير،ذاتهفي"الانا"

وللو-.بصرحانالىدفعهاللذيهو،اللغريبةوللطهرانيتهلعزلتهطبيعية

*وأردارماحدالىدفعهاللذيهوالهكما،احاسيسهمنالادلىباللحد-حنى

4123ص.ب-ب!وتتظهرءشخصيتهلتحليلالنهائيةالنببجةكافتوان،دورءيلعبانالى

هو،ذلكمننتعلمهانمايمكنكلوللكن.ماحدالىسلبيكنسخص

،وذللكبالتمثاؤملانجالضفا؟لىمشحوفيببئ،ئما4دلعث!انالفروريهنانه

87



ن!سهالغثياناشكاكمنواحدهواللذيللاشمئزازالنئمكليةالحلاوةخلاصهمب!فاانب!استطاءالقد،)!(ه!بروستيراتيوسكدسليسى

دائما،ضارةاثارالاتخلف-الروايةطولعلىسارترصورهاوالتي-"الايامهذهبعض"اغنيةسارتراختاروللقد،فنياعملاابدمحالانهما

علىمبقيا،الاحساسهذابطبيعةبالغااهتماماسارتراهتمفقدو!هذالانذللك،لسبباهذافيشكثمةولليس،نسميياحيويةاغنيةلكوئها

عبرحقيقةلرا.فيماالمحبوبهوغيرالدقيقةاللصفاتبينا،تداخللموي!ي!تجسمثموهن،ا!يمةاررزاًتاحدىيستطاًلانخظهذء

للاشياءاًكننشافنااعادةفيرغبتناانكما،المرنيللعاللمالجافةمفا!يمنا-فةهف!تشعرانويمكننا،يحققهانر؟كازغانيتمنىاللذيالخلاصنوع

ئرىتجعلناالتيهي،عاتمرئيةوغيرالليفةممونوالتي،بناالمحيطةاًنلابداكأر"ولليسىجملتيناوجملةخلملالالخلاص!فياللحادةالايجابية

الاولى.للمرةنظرناتحتتقععناغريبةاشياءوكانهافجأةاًلاشياءهذ.كهاقيانبدولا،فيهاالكتاب!هـاًنحزتساكوناننىاللحظهتجيء

انهاكما(سريالية)واقعيةوفودمثمطربةترتيجةذللكمايخلفائماولاحبا!-هـ،لوناللذيالتاللقهئافيقليلاولوسافكراًنئىغير،نجلفىمن

بالنسبة،للاشياءالواقعيةالر؟يةانذللك،ايضاللعواطفمحركة-كونن9لكوسوف..ازاشمثزدونحياتىتذكرسيمكنننذللكخلكلثم

التيبالمخلوقاتومليئةومظلمةوقاسيةباردقتكلن،ميتافيزيقيلتأمل."ئفسعىاتقبلان000فقطالماصى!ى..الماضىفىبمقموري

حبئلي،خداعناعلىكساعدالتياللخضراءالتضرةالاشياءعلىتطغى

اؤاللشاعرمنظارعلىالمموميةبعضللاشبباءالظواهربلأالر؟بة!شفىطواتفلقد،اللقمه!لىالظصرطفكدوا!!قبلمنوك!ون

اعر.شخصاياوالريسام"ن!،02وحيوباهاماشيئااللدكيقةمنتصئعان"(،فىلفقرجيئييا)

ا!هكئتىالبيبنسايالىنعرلىانهدابعداردناواذا-لعراق،جوص،يبمس)حإدلبينما،لهاالاخيرالتثبيتطولقى،كل

اننافرثم،بالروايةمنهااللمقاماتلوبالشعر-هااقربأرهاىجدفاننا،،ل!اسطور-لينوتماسكاجاذببةويمنحها،النبداحلذاتهااللحباة

سارضقالولقد،خاصةبصفةفينا-فىثرلاانهالادسلياب!هانجدإلممقنا!ت،،افئماللزمزوءاـااللذبرىى.ااوستكل)رتثمم،!أ

يساعدلاالخاللصاللناطنيالتأملان"(واللعدمايونة)3ظبهفي".المحضضظء4صئيات"،.،كلناللحاض!لانذأن،بهلطناولربالحاضر

صورقدروكاتناناننجدفاننالهذا."اللشخصية!فوحد?لى!ذهمخاللف،"كألللقضكحل،عوكان!نانقدمهاللذياب11!عوماهو.!وللكل

بحيث،لانسعانياواللشغفالعال!الغرورمناط!اراداخلمغلقةبطريقةحلأييقدمانيسمطعلمسارتي-باراللقولويمكئنا،ادمالمحقهاحافىل،اً

فيلائهذلك،تحركنالامعانلالهفحتى.اللالونمنقربااكثرهذا-لهي2يمارسهم!اـ-ةكداداتمعلىروخانتانكانفقد،كتأبهخلالرلمقضية

مناللحساساللجزءيمسانيستطيعلاالتجريديةاللمعاناةهدءاطادبأت"فنأكداكانولقد،منهاوهللكلباللعبثيهتبريرمنيمكنهاًحساس

.اً.....عاً.....3خالؤ،مؤلفايصعحانوبعد،روايتهكتابهبعدبالراحةيحسىسوف
ييةطهرفيرضسا!لتطرففييكمعانولولهاللعميانفصلابه.سا

لبطلىاانذللك.بهالمحيطةبلالثياءاحسالهعندا،لأ!مور؟لموكاتانمعقدهشبمارفيالسقوطمنلابدهذايفعلفلكي،يفعلللملكنه،مبرعا

،.يذممرفمعقوللاعالمفيالشفاداللطهرانجبةمنالحدهذايبلغاللني،طرفيهمنبالزمنللامسال!محاوننهخلكلاخيرابنفسهفضحهاكالتي

مثرميتا!زيقيةلوايهاعتبارهايمكنلاالغثيانانغير.كافكابأ!مالعلىاتمامهابعدقالراسيصبحالتياللصعبةئعةالرااللقصةوخلال

معقوللاانكما.هذهوشفانيتهروكلأشانطهرانيةكلرغم"اللقلعة"اللذيهواقيالخلق!ن،خالصبشكلاللخاصةحيهتهاستيعاب

يسكأفكابكلا(!..)بم(ان.!افكامعقوللاكليحتلفلارتربالسقوط"يقصدءسارترانعتقد5ماذلك،و*هميهالوضوحسيهبه

تفكيرهانحينفيمعقولةلاتبدواعمالهاناذ،بشخصهميتانجبزيقيا.مرضياولاهزيلاحلايكونفالهذللكوحش"الماضيفي*شراثبى

خلالمنميتافيزيقيايبدوكافكابطلان،عالمهكلامبقولميةتحليليالليسسبيلفيالطموحمندرجةباعتبارهاقيهايفكرانيجبفالرواية

الغثيانالا،تحليليامتاملاالغثيانبطلنجدبينما،اللعالفيوضهنوعايحاثةفيعنهاهناسالغةغيرتبدوالمقارثةانولو،الوجود

اك!رو،لشسف،المعامحرالانسانلاز!ميتافيزيقياتصويراليستعموماف!بهامفكروكانهد؟ءلماتب!وايةالروعلانذللك،الاخرىالفنونمن

التعوهـمنعالمداخلقصرادفعناالىيهدففلسفيخيلمنكشءالنفنضبطوءن،مازمنفياللشخصيهالحياةتصورعنمداولة

ار!ا!كاعيةلوسالمناسبةالاتتوهذء،اببتافيز!قيهوما،نتساررانبنايجدروللكن،اللضررديوالاشماءلدجلأسبهبفي

.*خرىايانالروامنغيرهاعنالغثيانتميز"لتيهي،اللخصوصياحتملاتالىهذاتوقهيحولللكيفعلوماذا؟..ايتعروكانتانحال

طبيعةمناوتجاربنامننرةمثقالفرمنفيهامايساويلاالتيمعاصرةافكاروبرده!عنثرثرباناكفىانه"...عاضيهفيحتى

احساسنا(وولففرجينيا)بيئتلهذا.بلاشياءاللظاهرياحساسناأحساسي2انقولهمناكرشيئاهولايقثمبينمأ،الضروريللتداول

حضورمننتجنبهانيمكن!اأبروست)اخبرناكما،بالزمناللكسولخلالروكانتانعرضهاالتيللاسبابوذلك،و،هميايكونانلابدضروري

حشدحينفي،انجرااظهرهاالتيالسلنيةخنكل،المحبوبةالاشياءمذكورايكونانفيرغبتهتضيقمنيمكنهحلافضلان،امت!

.-.م.-....1(!تأملهاثناءعفويةفيلسيان.روكانتانعلىمرالذياللحلهو،ومبررا

لحلولهفصهعلىاللصوراله.لليسحيلدىصيلالتطدلىمنه!ا"ذللكفعلتلقد"بسرعةلنفسهقالحينمالروايتهاللجمالىالشكلفي

احساسوجودفيالايمان!ةكأ!كا؟ل!تثبثقيبنئايدررللمانهغيروجودءتحعيقالىالطريقم!ظحهوالعملكانلقد

كافكاانذلكالانسمانيةاتصلاتناو!لاللعاديعملنافيجديدطيب.9ث

بحضورءباحتصاقيبطلهتشعرارتيبالدلأقلدانماعالمهيشحندونسارترسودطالتبىئهايتهافيلاكمنالغثيانفأهميةلهذا

واستنارتهويمهرغمسارتربطلانئجد،الابدالىلاملهوبمرافقتهالقبمةتلكفياهميتهاممنبل،الملائمالحل.ممنارعميقامشف

الموجهالواعيالتصويروفي،الروايةتغمرالتيالمرهئسةالتصويرية

اللثيكىالغرابذللد-كافكافزانزبطلمو)؟(ان).1(اللعجينيةالدبقةاللازجةللاشياءالاستثطءاتهذءوفي،للمناقشات

المعاصهرالانسانرمزانه،الالير-بالالمانيةقصصهكافةكتبالؤيفيبناويقذفلاقراءةيشدنا،المزيفالشعرمنكئو؟تبدوالتي

ولاالحالعبثيةحاص!رتهحهيثالكبيراللكلنهذافيرحمةبلاالمقلوفانكما.الاخرىاعمالهفيسارترصاحبمنيعرفهارويدةممرات

(39،3اكاأملالمححمةبطلهو(ليا"هـ30؟.لاًن.معقوليته

يح!ملانهرغمعموماكافكابطلوهو7ءياكا!ءا؟5القلعةبطلوهواللشابهوي!دإمكا!51؟!"بم!3هيروس!تيراكيوس)6(

المسخفىكماساساجريحسورمثلالاحيهانبعضفياخواسماسدديانا2معبد2فىالناراشعلقدانهالهـيونانيمةالاساطيرتقولاللي

رىالمقذوفاللكاننهذادائمليظلىولكنه(ي!93أمهي!ممه*هأ397!للهذهالمداعرالمعادللموتيردرسوقد،مثسهورايصبححتىيفهيسيهـوين1

."المترجم!لئ!مسعليه!تطلعلاضابيةدروبط9م!7كتابهفيالشعخصية

ا!ترجم()(المترجم)
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اللذبمادللكنجبراخرمكانفيجدلدةاحاسيسمحنيبحثانيستطيع!

"!لط!لم!قصال!مز!هاشطيصعححتىالمنالس!اللوقتفيلاللظووردوكاذتان.وعدودقد.العشة
صاحرمكارفيبوصوحاًلاحاسيسهد.وجودرعم،ميهاقامعر!ه..او

منستخلصهانتي-رعمهفيهي-ونقا?،هـوكاؤ؟إنرانية6كاانالا

لحعلنامما،انسانكلداخل!زقهكونا؟(لينما،المازقفيلسوف

لحن.منطقيتناوكأنهاجممنطقيتهن!لمم

مجموعه!دابولرفيهاتقدمجديد!سلسلةبحالالعأديةالانسانمشاكل!لليستلوكانتانمشاكلان

كباروضعهاالتبماللعالممةالمسرحياتاشهرمنرائعةانانيةروقاتايةبلاكليةويعثىبطبيعتهعضاليتافيزيقيلانهذللك

المسرحكضب!موقفتصويراهنالنايقدمانقعبد-امحتقدفيما-ساوتراننجبر

الهفيشكثمةفليس،فعلاوودفهذللككانفاذا،عامةبصفةالانسأني

مئها:ص!رفادغثيان،الموقفهذاعنلمفهومهاللخاصالتربهببيرضحانفينجح

مارسيلجابرييليسألهكذا.؟.لمأذا-اللظسمفيةسا!ترالسصرةهي

ألفأ!اد!ى-اممااكرباللغثيانيثعرنااللفبزارةنجهذهالعرضية(!واق!حشدلانذللك
...الاساليالرمزهومااثن00نسالانلناينبغي،هنا،باللعظمةيشعرنا

قيوري!وصلىحالة،المسمىاًللفصلالى.وبالعودة؟.تفس!يرءهووماالروايههذهفي

يناقسسارترانسنجد(واللعدماللكينونة)كنابهفيالنوعاظهار

سارتربولىجانرولموجود.ثسوعيذاتأبالهايصفهاالتيالازوجةسحراللفصلهذافي

مطرجيجثلوالمحاميالريسسهيلالدكورترجمةررئواعلتعورءالرئييةالمفاتيحاحدهووهذا،وسيطوبلاورتقل

تواجهنا-الاشياءهذهان.ومقاصعدهاوسلوكهامينونتهاو!،عه

.لفى002-الثمن؟للك،!متلاراوللشكلللسعورتصودككبتخدمنالانهاالبدايةمنذ

خلفتختفيالراهقةمنكملاحاسيسناتظهرباللزوجهالعقلمقارنةان

؟سشعامار-؟تجاويفهاوملءباكتشافهااستمتاعناوللزوجةفمواجهتنا.الافكارهذء

عسيلرغبتناوللكن(فرويد)يبنهاللذيالسببلنغ!قعمومايكونلا

لوركاغارسببامديربكوتا!لليف.اجاناالفص!للهئهنوعيةفهم

مصؤرشاكربزجمةاًلانسانيطريؤهخلالىالانسانيموقفهعنروكانتانكشفوقد

فيسارتروضحهالئيالنموذجياللطريقلالباعتوقهانه،المختزل

ر.ل002الثمنيكسللمانهذللك،مح!!نهللكلتخطيطية(كخلفيةواللعدماللكينونة)

جنسشااو..حمائيايكسهاللم..عالبمكأنسانشكلباينفسه

حبيبيصوشبما-3هذامنشيءبايوجودهعرييكسللم،عق!لديااو،سياسيااو

ثورامرغريتتا!مفاللحلطريقةالنهايةفيعليهانبنتاللذيالجمالياللشكلكانهناومن

...نموذجنايركحيث.استحالةالمعنويةاللحلولاكرهوالليا!خصيطي

ادريسىسهيلالدتحورلرجمهخىغريراروكاتانيكنفدمهذافالثلا.ومعشك!جوهريتغيرايدون

كانالانسانيالاجتهاداشكالمنشكلايلانتصوراتهفي،النهاية

د.ل..2الثمنسارتريقولكما-الشرحيث،كليةذللكادراكمنيمكووث!نكافيا

....وعذه،بهالمفكلبعالمهولابالانسانلهصلةلا-"الاب"كنابهفي

سفإعس-4مستركشخصروكانتماناكدهإالميالوحيدةاللفكرةهياللحقيقة

ليرانللهوولحستائمفالنموذجميئة"الغثيان"حققهااقيالوجدةالفضيلةوهي
.-.....اللكمثفذللكاللفلسفيالوعيمنبدرجةمنيرة،الانسانيللوجوداللعاري

طرأبيننميجورجترجمه.ا!غامضةخططئأءادةتلاص!الذيالغريبللم!يراللعقيم

!.ل2الثمنللفهـ؟تلكخرافتهفهمعلىلليساعدناسارترفعلهاللئيفمااذن

..روكانتاناؤئمسبل،فقطهذاوليس،الجماليحلهفيبصراحةفثل

..اً..-لماذاندريلا،اللبرجوازيةالتقالليدللصلابة؟شمنزازملرحظاتهفي
للعيهصط-5"منحةقدحناهـرالاذللكفيهبعثهاالتيالنقيهالاشراقةانالا

دمماذؤربوراجانؤذبفبرهنكما.لهالحقيقيةالنهايةتخيلعلىقادرايحعله،دائماحضورا

مجاهد.عمجاهدترجمةبمعنىالراسما.ليةاوضدالمناقث!ةسلبيةعلىوجودبئاللا،الللاعقليهذا

نايمكنلااًلتيوالبيروقراطيةالاداتيةالفلسفةص!عموميةاكثر

ر.ل002الثمنمشقلةمئصبيةشخصيةتكوينعلىبهاالتصاقهحالةفياللفردتساعد

.ابدا

سيساعدكااللذيهو"للغثيان"الكاملاللفهمفانهذاوعلى

صوت-الاداً!داًرمنشوراثاللعرضهبمالروايةهذءلان.ذللد،الاخرىساهـةاعمالفيالنظرعلى
0000اعماللهامتدادعلىنثرهاا!تيوارائهسارترافكارللكافةالمستير

.اًلاخرى

حافظص!بري:قرجمةاللقاهرة
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