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غرشأألمخف!وغاأغ

مؤلفساتاخرإلادابدارعنأش!اهذايصلأ!

عنيدىع،،بعتوانسارتربولجانال!نسيبمانكانبلا

.((مواقف،)سلسل!منحنعهاحروهيأ(الملثم!ن

الكن!هذامنالاخيرالفصليليفالي!كل!اوننشر

حدي!توهو،طرابيهنني*!ورج!لإسةإدترجمهالذي

الالرشسية:((اوكسرفهأنورلونومسل"،ق!مهمعيهأجرله

وبوجه،الاولىاليفلسفيةكتاباتكبينالملآف!،ترىىفء5

منذدقل،الراهنالنظريعملكوبين،"وال!مماووجودا"خاص

؟(،الجدليالعفلنقد"

علافتسيمشكلةهيالاساسيةالمشكا4انةسارتربولجان

الذاتية،سيرتيخلالمن،اف!مرانأحاوللووبودي.بالماركسعة

سبب!معلىيساءدفدهذالان،الاولىأعمالىجوانببعض

الثانية.العايىكأالحرببع!جذريآتغييرانظريلوجهةتغييري

قوة"علمتنيالحياةان،بسيطةصيغة!ي،اثولانمقثوريمي

منذهذه.الاشياءفوةأكتشفانإعليكان،الو:قيوفي."الاشياء

تكونانثونمنالوقتذلكمنذجندتلاشي"والعدمالوجود"

ي!نلمشيئا،ماشيئايومئذافنجربتلقد.ذلككيرغبةلي

وهذا،الاسرفيوقعتاننيبل.الخارجمنبييتحكموكانىحريتي

اكن!ثفرحتهكذا.تجن!بهالىذلكمعسعيتقدكنتمصير

اسميتهالذيالوافعهذا،الاشياءبينالانهانوضعواقع

."العالم-مي-لكينونةا"ب

.وبالفعل،ذلكمنتعق!دااشدلعالماانلويدارويداتبينتثم

اليويخيل.حرلاختيارامكانيةهناكوكأن"المقاومة"اثناءبدا

ابانإلممنويةحالتيعنالكفايةفيهبماتشفلىالاامسرحياتيان3

."الحريةمسرح"اسمعليياطلقتوقد.تلكالحربسنوات

تلك،طبعاتلاحدىكتبتهاكنتالتيالمقدمةقرأ؟ءةمؤخرااعدتوقد

واستحوذس،الخ"سيةجلسة"-"الذباب"سالمسرحيات1

وايا،الكروفتكنمهما":يليماكتبتلقد.حقيقيحنقعلي

يكونانيختارانفيالحريةالدوامعلىالانسانلمملك،ا!انيكن

هذا":نفسيوبينبينيقلتذلكفراتحين.((خائنايكونلااو

."!حقابذلكأؤمنكتتلقد:يصرولاامر

افهنتذكرانلجب،بذلكاعتقدانليامكنكيفنفهموحتى

مشهـلة،البساطةمنتهىفيووكلة،المقاومةائناء،هناككانت
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لممارتربولجانبقلم

حهريقضىالواجبكانةشجاعةمسألةالىالمطاف4خاتهميترتد

زيسماولكن.لنفيااوالسجنبخطراي،العملياخطاربالقبول

الالمانمعيكونانالايومئذالفرذسيوسعفييكنلم؟ذلكعدا

ذالكفيامنطرحةتكنوا3.اخرخيارمن.هناكيكنولم،ضدهماو

ناالىتقوثكالتيالمتفكلات،الحقيقيةالسياسيةفلشكلاتالزمن

استتتجتوقد"...ولكن،ضد"أو"...ولكن،مع"تكون

.اختيارامكافي"،الظروفتكنايا،الدوامعلىهناكانذلكمن

م!!،اردتدرجة؟لىخاطئاكانبل.ص!بحاذلكيهنولم

اثديطان"مممرحيةفيبابكاريبنفص!نفسيادحضان،بعدممما

6بودهكان.يختارانيسعهلاالذي1هنريخشخصية"والرحمن

الكنيسةلايختارانيستطهـيعلالكنه،يخ!تارانيستطيعلو،بالطبع

اف"4الكبعنتخلواالذينالفقراءولا،الفقراءعنتخلتاقى1

وموقف.بوضمعهكاملاشرطامشروظ

.جداومتاخر،م!خرز،نفيالاكلههذاافهملماف؟الا

الذيسنجميعالىحملتمثهآ،ال!ربماساةاليءحملتهماان

فانا،لالطبع،انابطولتيلا.البطولةتجربةهب،!هاشاركوا

لمناضشلكن.حقائببعضحهلتاننيسوىشيءمنافعللم

لقد..اسطورةانظارناهمااصبحقدكانوعذباعتقلالذينا!اومة

بال!نسبةايضايهثلكانلكنه،وجوده،بالطبع،المناضللهذاكان

عهليقاثرينسنكونهل:نتساكللكنا.شخصيةاسطورةالينا

ءلمىبرهانتقديممسالةيومئذاثلةكانت؟ايغهـانحن،الصمو!

وافخاخالتاريخاخاديعاحباظمسألةلا،الجسهانيالاحتمال

سيتكلمانه؟يفعللىفماذا،يعذب!الناصمنانساناان.الاستلاب

هيالتياجطولةابتجربةاسميهمابالتحديدهذاً.الكلامسيرفضااو

زائفة.تجربة

لكني.المجتمعتجربة،لحقيقيةاالشجربةجاءتالحربوبعد

اولاامران،ا!يبالسبة،الضروريمنكانبأنهاغنقيد

قبلماشخصيغطسانالفروريمنكان.البطولةباسطورة

فى!بماا-تمرارهمعالتاريخفياهـههرغم،الستندالي،،الرب

ناذلكبعديسمهحتى،لااونعميقولانامكانيةعلىالحفاظ

بجماعهمشروظانسانمواجهةالعويصةالحرببعدمامشكلاتيواجه

منلكفايةا!"بمانفسهلوقتافيقادرلكنه،الاجتهلاديبوجوده

ويصبحجديدمنالشر!هذاعاتقهعليياخذحتىالتقريرعلىالقدرة

وهيواشرحهااءرفمهاونيتماالتيالفكرةانذلك.عنهمم!ؤ؟لا



بهصنعمحما،المطافخانمة!ط،اماندعلىمس!وولانسانكلان1

يأخذانغيراخرسيئاي!لىانمعمورهكييغنلموانحتى-

اليوما!دههالذيادعريفهـوهدا.ع،مهعلىالمسووليههذه

مئروظاصتماعيكاننمنترملالتيالصعيرةالحرثهتلك:للحرية

الصعيرةالحركه!اك،سرطهمن.لل!هماجماعيعيدلاشخصابجماعه

مدكانانهمع،شاعرا،الهتالشلعدى،4جيفمننجملالتي

ولصا.سارفاليغموبمرامهنتر!

امضلعلىفيهشرحتاوذياكتابا"جينيهالقديس"كانربما

:فالوور،لهـصاصخعورجينيهانفيلك.باء-ريةاعنيه!وجه

الضفبلالبيطيئانننااوالنالاوتهدادانو،"اللصلني15،

يحيالاكالناالنهايهكللم،نن!اعرابهاافكمحىد-يرورهبدايهبمتابه

(الصمت.،ويلتزمهواينيعرفعادماانسانا،حقاالمجتمعهامشعلى

لشتمهي.(كخالتهحاله!ءسعيدةتكونان-ملأنلاالحريةان

مامعينةرروبرالجينيهكتحتانها!الكماوكل.انتصارااوظفرا

البدالة.فيلهمتاحةكانت

بصلةتمتلاداخليةتجربةرسميعيد"والعدمالوجود"ان

معينة،مرحلة!ي،اصجحتالتي-ال!رصيةاذجربهالىالتة

ذلك.كنتهالذيالصغيرالبورجوازيللمثفه--تاريخياماساويه

بعسد-ذلكافعافناعنيفيبنلا-(،والع!آالوجود"كتبتانني

وأمثولاتدروسعلىتنطويلأ-طواقىالفواجعانبد.درنساهزيمة

لمحيكاندا11والاالممارساتمنلممارسة4النهافيالنببجةكانتاذاالا

بوطنناألمتالتياالملمةان."ءملياخالقلقد":القولالامكان

في(،الذافية))بنسممهانيم!نمافانوعليه.شيناتعلمنالم

التفاوتةاليوماتصورهاكماالذاتيةهولش"والعدملوجودا"

شكلفينفسهاستظهـارءنءلآاس!بطانفيهأيننمكيعملية!يالصفير

بالاصل،اليومليلبدو"الموفوعية"و"اًلذاتية)ءومداهيم.فعل

مصطلحاستخدمان،بالطبع،لييحثوفد.الجموىعديمة

نا.موفوعيشيءكلانالىاشيركيفقطولكن،إوضوعيةا"

اسرة،الانتاجعلاقاتيسنبطن:الاجتماعيةتعينل.لهيستبطنالفرد

استطهاريعيدثم6المعاصرةالموسسات،لتاريخيايالماض،طفولته

استنطانهتمماكلالىبالضرورةترجهضاواختياراتا!عالميكلههذا

."والعممالوجود"فيشيمنهيكنلمكلهوهذا

كلديسننب!"والعلمالوجود"!للوعيت!يفكاًن"

احتمىلوحتى،ذاتهءنشفافاللأوامعلىفالوعيةللاشعورامكانية

هـءكتبتانكبيد.الخداعة"النيةسوء))شاشةخلفالانسان

...فرويدعنلغيلمسيناريو،كتبتمابين،بعدكيما،ذلك

وجهعلى)1(!وستونمعلعملاعنتوففت:سارتربولجان

المتاعبمصدوهوهنىا.اللاشعورهومايفهمكانمالائهالتحديد

ما.الشهورفبلبمايستبدلهان،يلغيهانيريدكانفقد.كلها

...ثمنبأياللاشعورفييرغبكان

تعزوهالتي1الن!ريةالمكانةماهوءت4أسالكانفيارغبمام

الىنظرا،جداالمدهشمنيكونلادقد.فرويدعملالىاليوم

مرويد؟لكن.لحرباقبلماركس'كتشفتكونالا،الطمبقياصلك

اثرقدويلقاوماتهللاشعورالجم!مالسطوعيكونانالمفروضمنان

.الطبقات1صراععنيرختلفهنافالامر.ال!نذلكمنذعليك

ففكر.ذلكمعمترابطتانالمسمالتينانبر-ب:سارتربولجان

الخارجي.الانشراظفينظرياتكلاهما-مثلانماركسوفكرفرويد

فاعلته،انهاللبورجوازيةينيماالمهمليس":ماركسيقولفحين

لعبفرويدعنفيلمااخرجلامعاميركيمخرج:!وستون.جون)1(

المترجم.كليفتمونتغمريفيهالبطولةثور
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"مهسش(،ب((البورجوازية"نستبدلانيكفي،"تفعلهماالمهمبل

ينيغيانهعلى.درويدالىالصيغةنسبالامكانمييصيرحتى

منانطلافافرويدبعملعلاولتيامسران،ذلكعن!ضلا،علي

حداثتي،في6ننمعرتاشفيهمريةلادما.اتخصكلأتاريخي

مثلما،لغسيرهمنبدلأنفور،لنفسياالمحليلأمنعىقبنفور

المراعارفضكنتلقد.الطبفيبالصراعالاعمىجهليلغ!يرينبغي

ارفضكنتنجني(القولويمكن،صغيرابورجوازياكنتلاننيا)ظبالي

فرنسيا.كنتلاتطمرويد

ناالبتةينبغيلااذ.الصحةمنكبيراجانباهذالهكيان

لمححينا.!نساسوتقلهالديكارقطالعهلافي"المن!بوزنننسى

بعد،عثرةالسابعةكيوهو،التانويةالشهادهامتحانالمرءيجظر

دأناامكرانا"ةديكارتكوجعنوعلىمبنيا.لعليطتافىوريكونان

حيث"ا!وميةالحياةامراضنفسعلم"كنابيالتحثم،"موجود

ابمالاتمنعليهتنطويماكلمعالمشهورةسينيوريليفصةيجد

بمربضواحدآنمييفكركانفرويدانتظهرونركيباتوتحويلات

يجد...ايضااخرىوبأشياءالتركية2العاداتوببعص.انتحر

انقاسه.انفطصتوفدنفسه

اهتماماتيالىبصلةتمتالابحاثهذهمثلتكنلم،حالكلعلى

فعي.الواللمذهبفلسفياساستفديمعلىالمنصية،يو!ذومشاغلي

طوالاحققهانحاولتوفد6اليومممكنلثيءراييهميوهذا

واحد؟نفيالانسعان1نعطييفةابطروحالسؤالىكاناقد.حيا!ي

الوافعيهة،الاشياءسالرضمنووا!عهوحفيقتهأكطالذااستقلاله

اطرحكنت؟ميكانيكيةمادية!!نسقطانودوناخاليةاكأحاشين

لكئ،الجدد!ةالماديةاجهلكنتلاتىالمصطالحاتبهذهاثكلة

الجدليةللماديةاضعان،بعدديما6ليالاحهذااناموزانيفغي

الطبيعةجكلونابذاالتاريخيالجدلصحة-!مثبتاالح!ودبعض

الفيزيائية،للقوانينظجمحضجمونبانألازس!انعلىووكيالذي

.الوجود!طآخرشيءايمثلمثله

كنتلاننيفهمهعنعاجزاكنتاتطاكول.درويدالىلنعد

وكان،العقلانيبالمذهبواشبع،الدتكارتيةالتقابداشربلمحرنس!،

اببومالي،وبالفهل.علإ4الشديمةالص!مةوفعا!لأش!رلفكرة

الىلجوئه:فرويدلديمعتماكانبشبمءاصطدمازالماايض،

نقلهايمكنكانماافكارعنليعبروالبيولوجيةالفيزيولوصيةاللغة

بهايصفالتيالصورةانذلكنتيجةوكا/ت.ا!وسطهذابدون

وقد.النزعةميكانيكيتحمننوعمنتشكوالتحليليالموضوعا

التيشتعملهااللفة،لكنالصعوبةهذهتذللديوالاخرالحنبينينجح

الوعي،عنبهااقبلانيمكنلاميتولوجياالاحيانغالبفيتولد

حيثمنولكن،والكنتالتنكير!عليعلىالموافقةكلاوافقانني

الكبت""كلصاتبالمقابلاردضلكنني.وحسبفعلانانهما

مننوععنتعبرالتي"الجنسيالغريزيالدالمحع"و"الرقابة"و

المرحلةفيميكانيكيةنزعةمننوععنثم،اولىمرحلةفيغائيةنزعة

التالية.

لديالمعانيمتناقضورصطلحهوالذي"التركيز"مثاللظخذ

كانمانجوعلىتداعطاهرةمجردفيهنرىأنوسعناففي.فرويد

!شرالتامنالقرنينفيالانكليزالىخسوءلمماءالفلاسفةبهيصفها

التؤلغاوتتراكنانخارجيتدخلوينهمايجمع!ورتان:عننروالتاسع

من.الكلاس!يكيالبسيكولوج!النريالمن!بانه.ثالثةصورة

غائية:عنيعبرانهلوكماالمعهطلعذلكنؤولانايضايسعنا

حاجة.مع،رنمبةمعيتجاوبالصورقيناندماجلانيحدثفالتركيز

وينجم.فرويدلديءظنكلفينلقاهالالتباسمنالضربهذاان

جملة،واحد؟نفي،انهحيثمنللاشعورغريبتصويرذلكعن



غامضة:وغائية،الس!ببياتمندظاماي،صرمةمكي!كاريكيةت!ضاتمن

دلقىواننا.لالتاريخ"صلا"هناكانكماللانت!ور"حيل"فهـ:اك

المحللين-ادفسيينالمحللينمنالكنيرينكنابا!كيالثوامعلى

فاللاش!ور:اسبيالاسالالتباسهذا-حالكلظىالأوأنلارنفسييئ

الوعكي.برآخرشبممم!انهءلمىثم،آخروعيانهعلى،لاا!صور

ميكافيكية.مجرديصبحالوعيغررهووما

كشر!الهاهوالنفىيةالنحليليها!ضظريةعلىازى؟.ص!ه،تأى

"الصهدة"الكرةفيبوفوحيتجلىماوهذا.جدل!فكرلأ.للفيقي

اسلم،انني.تنافضعلى.لنطويأندون/منلداخلءإىشنطويفؤكي

ات!ط"ا)كامنة"التاقضاتمن!ائلعددوجودباحتما&،طلطبع

ميمنهااكثرتداخلاتشكللمحيالموالمحفبعض؟كيالفردلديتتجلى

لاالتنافض،تهذهاريعنيلاهذالكن.رصداماتمواجهاتشكل

لهأ.وجود

كيفيةفي،المثالىسبملعلى،التلفيقيةههـذهنتائحلنلقىاننا

امرهميتدبرونكهم:اوديبلعقدةاذمسىيا!تحهـلإلانصاراستعطل

الامحبالىبالامالنتعلقمنبم!ا،!يحاوماكلفيهارجموأكي

-ف،اخرىوبعبارة.كلايئميلانيترىكما-الأمكراهيةالى

فنبنينة.غيردامتمااوديبعقدةمنشيءكلاستنباظالمستطاع

ثذبديقوللمأنثم،لفيمايقول!نالنفسبمالمحللمعدورمفي

المتنافضات"لان،المنطقبهخهـالفةالبتةيكمرثاندونمن،،نقيض"

ي!ونانيهكنتلكاوالظاهرةهذهان.لثيءكلبعد"تتداخل

الش!ل!علىايضايدلفدنقيضهاانبيد،تل!اوالدلألةهذهلها

تستندلافهـي"رخو"فكراذناتنف!بةالتحليليةائننالرقي.ع!ينه

السببانيالنفسالنتحبلانصارلييفولوور.جدليمهطقالى

ا/فيبيد.الواقعفيلهوجودلاالمطقهذاأنالىيعودذلكفي

غيرلكنني،موجودةالعفدبانيفينعلىفىنا:ب!لكنقةاجار!هملا

متننينة.غيرالهامنالبتةمتةكد

حقيقية،بنىالعقدكاةتاداانه،خاصرروجه،ارىاني

ريب!ية"باسهيهمااًن."التحليلية"الريب))هررعنمحيدفلا

العلأقةلى،نمنهمالكثيرينيقينهو".لعاطفيةاكمم!بماادمت!يىلانصار

مبدئية،علاقةالى"احالة"سوىليسعتشخصينوينتربفالتي

مشهد"الى/اشارإلىوىليست،المطلقق!يمةلها،اصبلمة

.والامالاببين-نسيوان-ينتسىولاادظيرمصظع"بدادكأ

يغدو،الراشدينمنراشدايخالعاحساسكلان،الفولوذبمة

احساسلتعرفنئنهزولى،نص4درصة،لنفس!ي6ا،حنقالىبالنسبه

اليافعةالفتاةفتعلق:لحقيقةواالصحةمنجأنباهذال!يوان.2/خر

يمكنانهكها،بوالدهاي*لاقاتهايفسرانمكنسناءكبرهابرجل

المبدنية،العلاقاتمنكاملةبشبكةيادعةبردايافعشابتهلمتىتفسير

حيالكلالبالنفسيالتحليليالطويلاليه!متقرمالكن.الاصلية

جدلية.ارتجاليةلااواختز؟ليةلافهـرةهو

ءهـليةنطريةمنظورمنجدليابهـضعنبهضهاي:ءمكلاتالمنتان

،الجدلبماللواقعمختلفةتجلياتفهناكةاتارءخيةاكالماد-"حقيقي"

يدمجهاللىيبسابفهبصرامةءمترو!ا،نمجل!اتهووقيمنواحدوكل

اله،بل!رحديدبالتهواتر،وزاهذا.واحدرميويننجاونرهبه

الهصجلى-الىتجلارجاعالبتقىيهكنلااذ:.للار"،عاوللاخزال

وبر4علىهوالنفسليةالتحليليةاكظر!ةاليهتفتقروما.لهالسابق

المنمبوبالهوىاوفالعاطفة.ذاكاًلذاننالاستقلالف!كرةالتحديد

و!-م،"بدائيموضوع)1ببعلمرقتهـمابقوةمشروصشخصينبين

الجد!دةالعلاقةلتصيروا-تخدامهالموضوعهذاعلمىالعثورالمستطاع

.رلارصاعاوللاختزالقادلمةغيرتكلالدقةهذهلكن

بفرويد.وعلاقتيبماركسءلأقنيبينجوهرياختلافلأاذنهناك

اليةبراكسبةحقيقيمااكتشالمحاال!قيلصراعااكتشافكانففد

زصفالدي4عتاث*لوى،الم"رومه،نالاكلبهاؤمناازالما!از،

ذأ.نهاالطبقاتبينذاتهالصراعلكن،أحصراقفير!قد.ماركسبه

اؤمنلا،وبالمقابل.النصرالى1الطربقيتبرلىم!كما،يتغيرلم

انث.النحلإللنا*صورهمحاباللاشعور

مفهو"ء،فلوبيرعناك!بهالذياكابافي،استبدلتلقد

بو--ا-كثيمواالم!صظحالسصصملك!فوان-"ى4الو"ع!الغد*م

بهدأاعنب"ماانترحا!كليلبعداحاووول!"وف"ااءاض"با-،يه

!كاافى-ولاالننصهورفيلماءلأجىءالىلا*ش!رلاالذيالمصصح

الؤدويه"جدالذيا-يىانأالى-نت!هربل،أشعورااىاولااللاشعور

!كونوالذي،4الذاتينجتروانه،فيمسهالموامعلىمغهورانفسه

.بالن!يانبذاتهذأتهفيحددماكراالوعييفيه

هـصعالحلمبذكرالبتةتاقيتكادلا"والعدمالوجولى)ةفي.

برنهاالمنطقة،للاشهورممتازا"مصالا"كروصدإظر!طيمثلان،

"ما!!ط"نش،ولؤهل.اكف-جمطالتحدلاكثت!افف!يهاتمالتي

؟هذا(الءلمملمجالجديدامكانا.لخصصان،الراهن

،(،المتخيل"فيالكلمعنتكلهضكثيرالقد:سارتربولجان

ناالحطسوءءن.!لوويرءندرالىتكبماافيالاحلامعنايكلموانا

هناكانب!.الاحلاممنللعا!ةضفيلاعددايرويإمسهفلوبو

مخترءيىنكاناوا!الانتباهاثدلمسترعياى،كابوسبن،حلمين

،(مجنونمذكرات"فييئمذكورداماماودلك،جزئعةبصفةاختراعا

العو.منعترةالسمابعةفيكاىيومفوبركتبهاذاتي!ةسيرةو!ط

لأالنقابصنر*حوكلا!ما،الاموالثافيالابيممورينالحلههذينواحد

.لو!للطخارقبوضيموحبوا)در4علافاتهءن

بدكرابى"ةعمليايأنيلافلوبراى!والاهضهاميمىةرعك!ماى11

عا*ةكيلىواء44بأبعلاماتهكا.تأليافعوفي.كاباتهكلوالديه

كتابء.فيتحليلهااحاولالتيالاسبابمنلجهلةوهذا،السوء

الأولى.مانهمؤة!مطوجود"نل'ماليسبل.بتاتاع!ن!ه!ء!كلملالكنه

بالت!حدشدكما8مباننرةبصورةأيهماافيهابيرالتكطألوحيمفوالمرة

دبي.حلأمقصةفيايىهمابيرأنالئفسالمحلأليتوفعحيث

يرمشر،نراهثمعفو-قىيصورةالحلمهذافييتكلمالتبمهوفلوبيرار

بهنوانفشهؤضة،وفاز4"ناءوامخ!سةقبل،حياتهؤكاوآخر

رايودكا!انهالىمشيرا،"المضيفجولياىالقد"سخراضة"

وامهابراهيقتلرجلقصكأفيهايرويفوو:عاماثلافي!?ديكتب!ا

الىبالنسبةكاتنااي،فد--،،بالذأتاألعهلهذابنتيجة،ويغدو

ملوبر.

الاولى.الاختلافعلإممختلقمينبصوربناذننفسهفلوبيرإبرى

لووز،الى!كتبيرنكما،العاديالوصفمممشوىتتجاوزلا

خسيسأناا؟غل!!امناعماناا؟غبيامذكيأناا؟أراما":ءشيقته

ذلكحولفكلةمنع!ندي!شس؟لذاتيمتناسامأنانيأناأ؟كرير!ام

."...كلههذابيناتأرجحاني،الن،سكسائرازحطافترفر.البتة

ظكلان؟لماذا.لمستوىاهذاعلىتمامىاضائعانه،اخرىوبعبارة

مصىمنتكتسبلاوهي.داتهاحدصياليحتةلهامعنىلااصخات

العقلنقذ"ؤياسميهماالىسىبةاي،المتداخلةالذا"يةفيالا

جماعةفيفردكليحاكمالتي،(الموضوعيمقىالروح"ب"الجدلي

اليهافياساآلاحرور2يحاكههكمااليهـ،قياسانضهءنجفءفياو

علاقة،الاخريئمعداخاةعلاقةا!اءقىءلم!هترتبالذيلامرا،اتضا

منشركين.-ياقاولأم2اعلىمبنية

البتة،يتف!لهفلوبراننقولانلمممهظلاقفسهالوقتوفبم

الثىخصكه!.لتار!خهابهاماالاكثرالاصول،ككاتبنثمهاطهنروةفي

س85-االصفحةعلىاًلت!نمةس
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مي!!نبهه!م!

مثاط،ريبادنىبلاانتم":ا(دهتنعةالجملةهدهيومداتكتبفقد

امكاننافيهلترى.((عينلأوالمملةألرهيبةالاعماق*(ءئيماولكم

لاالذيالنفسيالصتحلميليامالعاالوء-فعذامنبا-ضلرصفان

اث*ءالئكللرلاجميعهاتفضيلتياارهبةالاكتشافاتتتوالىنني

عقلية.طبيعة.ئيكنلم((ماقالاها)لتلكفلوبيروعيانبيدأداته

اشبه،باهراححس(،نالاصمن3ضيرميءر!انهبعدفيماكتبفقد

آنفيشيءكلعنويكشفشعويكالذي1الع!نيفبالبرفىش*-نما

كانتلصءاالظلماتفييتعثروهو،مرةكلديحاولوقد.واحد

لمحهاالتيالجديدةالطرؤ،تالىسبيلهءيردان،جديدمندوماتخيم

تبثا.لكن.الانبطرلحظةفي

يسمىبمافلو-رعلاقة،نظريفغأ،تحددلتجارباهدهان

للمعرفة،شاملغيابباز"اسميهانافضلوبما،باللاثعو:عادة

يعقلفقد:والعقلالتفكلبينهنااميزواني.معليبتفهممقرن

اسميهمااًن.وحىبتفهم4ثبوبةأ،العاطفةلكن،العلميالمسلك

النفسية،للحياةالجدايةالسيرورةجملكأبالتحدفيهو"/المعاش"ب

الىبالهـنسبةشفافةغيروبالضرورةحكماتظلالتيالبرورةتلك

واعيايكونانمكئتهفيليسثمليل،دإئمءستمرتشميللانهاداتها

لالكنه،حارجياتث!ميلايعيانللمرءيمكن،وبالفعل.للاهيته

ي!ون،المعنىأوبهنا.ايضاالوعييشملتشميلايعيانيستطيع

.يعرفلانلايفهملانالدوامعلىفابلاالمعاش

4خصوصةالغتهتويىدعلى!الرالمعاشتفهممنثعكلى.لى-3ان

الىولكنالحالىلواقعطابقةتكونالاابدالهاالمقيضاللغةتلك-

حيصنالحلمتفهمويتم.المجازيةالحلمبنيةالاحيانغا)بفيلها

يقول.محلومةبدورهاهيلغةالىترجمتهالناسمنانسانيستطيع

بالاحرىفاقولانااما.اللفةكتبنمينمتبنيناللاشعورانحان

لا،اخرىوبعبارة.حلمبنية)هااللاث.ورعنتعبرالتياللغةان

ابدا.الصافيلواضحاتعبيره،الاحوالفيغالبأ،اللاشعورتفهميجد.

التعبيرهذاولعل."يرظللاما"عنباستمرارفلوبريتكلم

ذلك،حال3لع!،ليسولكنه،محليةلهجةءمرهفيكان

"يقاللاما"كانذلكومع."الوصفعنيدق":الدارحالتعبير

كتبفقد.فلوبيرالىبالنسبةوالوضوحالدقةمنتهىفيشيئا

الخامسةفيكانيومعفيقتهالىبهابعثألتيالذاتيةسيرتهفى

يكنولم."يقاللاماكلستحزرينانك":العمرمنوالعشرين

نافيشكولا.القبيلهذامناشياءاوالالرةاسرارمعناههذا

انما.ذلكالىيشيركانمالكنه،البكراخاهيكرهكانفلوب!ير

الذاتتفهممنالعربذلكعنيتكلمانالتحديدوجهعلىيريدكان

.باستمرارمنكيفلتوالذيكلماتالىيترجمانيمكنلاالذي

منذلتطوريالمميزةالسمةهوالمعاشعنالتعورهذاان

فلسفةبناءانشد1كنتالاولىكناباتيففي."والعدمالوجود"

صفحاتاكتبانوسعيفىكانانهوصحيحالوعيعنعقلانية

،الفردي1للسلوكظاهرياالعلايةكيرالسبروراتحولوصفحات

ماوهذا.العقلانيةمنمنيفاصرحايظل"والعدمالكينونة"انبيد

الدممقلاية،النزعةفيبالسقو!،المطافخاتمةفي،عليهفض
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ترخلالتيالسيروراتعقلاليايفسرانيستطيعلاانهأعنبارءلى

وانعقللانيةبدورهاهيالتياهـيرورات.للك،الوءك"اسلمن"

بمثابةهوالمعاشبمفهومواخذي.عقلانيةلاانهالوكماتعاشكانت

لييبروالذي"الذاتامامالحضور))ذلكعلىللحفاظمجهود

الو!تفيهووالذي،نفسيةوا!عةكللوجودعنهغصىلاضرور!،

نمدهانايضايمكننابحيثذاتهنجاهواعمىكتيمحضورنفسه

."للذاتغيابا))

ي!الذاتعنوغائبالذاتامامالموامءلىحاةسالمعاشان

الالتباساتجاوزان،المفهومهذابمساءهـة،حاونتوكد.واحدان

الغائيىسة-النفسيةللوا!عةا!زماتفلي!ديااصفسيالتحليلي

علىتنطوينفسيةوامعةكلانكايين-واحدانفيوايىكانيئصة

بالمقابل،يمكنلاالوفائعهذهبعضوان،ماثطءنحومتجهةقصدية

ناثونمنبسيطاتفهمموضوعاكانتاذاالاوجودكلذلهايكونان

.تعرفاناونسى

فقد.فلوبيرعنبحثكبصدد،هئالمفسهيفرضسؤالثمةم

...بودليرعندراسةكتبتانلكسبق

...بل،للغاقي-ليئة،،جداناووة:سارقربولجان

)1(،لوتانتوريهءنبحثائم،جينيهعنضخماكتابائم...م

للكتابالمنهجصفىالجدةتكمنفاين."الكلمات":ذاتيةسيرةثم

اخرىمرةلنفسكحددتلماذا؟الاعمالتلكجميعبعدفلوبيرعن

بعينها؟حياةتغسيركهد!

،)2("منهي!لة"في6درلستلقد:سارتربولجان

نعمقان،معااستعملناهااذا،لناتتيحواجراءاتلوسطات

جميعاال!ناسويسلمجميعاالناسيعلموبالفعل.ابشربامعرفتنا

القمينةالو-طاتايجادمن،المثالسبيلعلى،بدلابانهاليوم

جميعا،الناسيضيفكما.والماركسيةالنهس!التحلإلتجمعبان

وانهوفعلاحقاوجوهريااساسايسطالنفسىالصحليلان،بالطبع

وعقلانيصحيحنحوءلمىبالمأركسيةقرقاذانافعايكونلانذلكمعفابل

بعضعلىينطويالاميركيالاجننماععلمبانجميعاألناسيقركذلك

عامبوجهالاجتماعءلمموبان،القيمةبعضلهاوميركاتمفاهصم

الاجمماععلمباستثناء-واستخدامهاستعمالهيجريانينبغي

الناس.مدونةمحض،تعدادمحضهوالذي،بالطبع،السوفياتي

ذلك.يقولونجميعاالناس،الافلعلى(آو.ذلكعلىيجم!نجميعا

ذلك؟يفعلانحلولمنلكن

انئشيسوى"منهحمسالة"فطشيءمنافعللمنمسيانا1

يؤخذ.ماخذعليهاليسالتيالعامةوالمبادىءالحكمهذهورررتكررت

لتحاليلاهذهعنصهفحااضربانفلوبيرعنالكناب،فكرةكانتولقد

كي،المطافخاتمةفيجىمنتسمناوتعيلاالتي،النطرية

ء)مواقف"،كهلثالثاالجزءفي،بتوجمتة،،مشورالبحثهذا)1(

.بيروت،الادابدار،"اله.متصمهوريةا)

لمترجم"ا"

الماركسب!ة)،باسمالعربيهالىترجمناهالذيالكنابوهو)2(

العربيةايىقطةدار-الاصليلعنوانهطبقا"والوجودية

دمشق.

المترجم""



هـ،النتيمجةوستكون.فعلهيمكنصاعلىعتيامثالااقدماناوراول

ذا،نفعذلكفيلكان،الفشلالنتيجةكانتلووحتى.ستكونه

نا.احسننننائجالىوالوصولالمعاودةفهـرةالاخرينستراود

التالي:هوالمذكورالكتابفيءليهالاجابةالىاسعىالذيالسؤال

والمناهع،الطرال!تلكبجميعالناسمنانسانادرس/1انيمكننيكيف

خلالمنبمضابهف'اوالمناهحالطرائقهدهسضشرظوجمف

مكانها؟منهاكللتحظالدراًسة

القديسي"كتبتبنلدإكبينالمفاتيحهذهكانتامام

"؟برينيه

ناالواضيحفهن.يديبينجميعهاتكنلم:سارتربولجان

جداناؤصة،ؤصة،4الموضوعيتاريخهبأحداثجتليهانشراظدراسة

أيتاممنجينيهكان-للقويللعريضةاالخطوظانبديهي.جدا

وهـما،الفلاحينمن؟سةالىسلموقد،العامةالمساعفةمؤسسة

يفحدثكلههذالكن.صحيحةت!ل-الخ،شيئايملكيكن

ناثم.الك!ابعنكلياظئبخاصسياقيفكط،2591عامحوالي

ظاهـراًتهمابالذاتاللقيطالطفلووضع(،العامةالمساعفة"

ماانوالال.لعشريناالقرننتاجمنهووجينيه،نوعيةاجتماعية

."ج!تجهالقديس"فيودقةبوضوجمعروضهذامنش!+من

ال!وامعلىالقارىء-شعرانهوالقادمكتابيفيأتمناهماان

ويفهميحمىانمنيتمكنانالاعلىمثليوسيكون.فلوبيربحضور

تمامافىديةشخصيةبصفتهافلوبيرشخصيةواحدآنفيويعرف

يفهمانيمكنلا،اخرىبعبارة.تمامالعصرهممثلةايضاوبصفتها

معاصريه.عني!يزهماخلالمن*فلوبير

مناحعير،الم!ثالسبيلعلى،وجد؟لقدقولهاريدمااترى

ء!ن،غونكورالاضيناوليلديلوكونتمبل،عمرئذالكتاب

لينتجوامعينهامنواستلهموافلوبيرلن!رياتمشلبهةنظرياتصافوا

التياميفيةهون!وسهانينبغيوما.بلأخراوبقمرقيمة+نارا

والكيفية،الخاصةالن!رةهذهتبنيالىمنقادينانفسهممعهاوجدواً

اخرىن!روجهةاعتنا!الىمنقادانفسهفلوبيرمعهاوجدالتي

نا.مختلفةبصورةوانالشرو!نفسالىتعرضانهمنبالرغم

لنايميطكماالشضتطوربينتمالذيللقاءابيانحاولاانظيتي

ناي!حدثوفد.التاريختطوروبينالنفسيالتحليلعنهاللثام

انشراطهفي،صميمةواثرهلهانشراظاعمقفي،الفرديتمكن

اداءمن،معتةلصةفي،يتمكنانيحدثقد،تحديداالعائلي

يستحيللكن.روبي!ىجمييرذلكعلىلطيبةاالامثلةومن.تاريخيدور

ناينبغيوما.الموادالىلافتقارنا،عليهالدراسةهذهمثلاجراء

روبسبييروا)محعيدةلسيدااًبنلقاءكانوكيفماذاهوحالتهفينعرفه

الهامة.السلامةلجنةأنشاتالتيبالثورةآراسمن

فلوبير؟اخضرتلماذاولكن.النظريهدثهوهذا.

عهـندمطنفسياجدفانا.الخيالواسعلانه:سارتربول*،ن

منلجملة،الواقعفي،اخترتهوقد.حدودهعند،الحلمتخوم

التاريخرجالجدافنادرون:محضظرفيالاولالسببإ.الاسباب

انفسهم.عنلموماتالمهمنالوفيرالقدرهذالناقركواالذين2*دباو

منهاواحدكليتألف،مجلداعشرثلا"لةتشغلفلوبيرمراسلاتان

اشفاصالىيكتبانلهيحمثوكان.صفحةستمئةزها،من

،لاختلافابسيطالااليهمرسائلهتختلففلا،واحديومفيعديدين

حكاياتهناكانكما.الدلالةبليغالبسيطالاختلافيكن.هذاوان

كفرابفلوبيريلتقيانغونكورالاخوانكان.عنهكثيرةوثهادات

نذسه.فيرأيهايضابلفحسبفيهرايهمالايوميا!مافبمويسجلان

الشقيقانيكشلماو،مطلفئئعوعلىموثوربمصدرليسالمصدروهذا

يانياثلكنهما،حافين!بيينسسوى،جانبطمناكثرمن،غونكور

ه"يومياتهما"فيللاهتماماثهيرلمالوقاتع،نالمديدبذكرذلكمع

ورسائل،صانمدجورجمعالغويرةمرا!ملانه،ذلكعشناهيك،وهناك

!فكتبهاالتي"لذاب!ةاالسير"و،فلوبيرالىصاندجورج

اهبتلهكلههذاان.آخروشيءشما"الفعلى!وة،حداثته

عرصيا.ظرفيايكنوان،اتكبرى

المرفالنقيض،ثانيةجهةمن،نظريفييمثلفلوبيرانئم

مثلعنوالبحثالاكزاممنتاماانفلاتا:الادبعنالخاصيلتصوري

،ستله!الاًن.الاعلىمثليالاحوالمنبحالهوليسشكلياعلى

فلوبرفاقهوان،سبرفلوءلىبعيدمناوثرهكاتب،المثاللىبليعلى

فيواؤوىانعمستندالاناقصد.الروايةتطورالىبالنسبةاهمية

-جيتهاءلىلنفسهالعنانيطلقانمعهالمرءوسعوفي.معاان

منالنفسالىمحببونوابطال"،الكمالمرتبةالىيصلفاسلوبه

،صحيحىةللعالمورؤيته،"ايجابيينابطلا"ايكونوأأندون

هذامنث!لئانجدلاونحن.الارابةمنتهىفيالتاريخعنوتصوره

فلوبير.لدي

يخلياالشالمكانةمنبك!يراهممكانةيحتلفلوببرانيب

ذلك،مع،لامكنسفداليوجدلمفلو.يةالرواتاريخفيلىضندال

نانستطيعلاوبالمقابل.بلزاكالىلاكلوديمنمباشرةالانتقال

فلوبير.بدرن"لجديدهاالرواية"اواثالاسبيلعلىزولانتصور

كانالروايةعلىظثيرهمن،كثيراستنداليحبونالفرنسيينان

لتبريريكفيوحدهوهذا،ها*كانظوبيرغثهبىانحينفي،واتا

فيقد:آخرشيء،الئبالنسبة،هناككانانهبيد.دراسته

هـن،فيهارىكنتلاننيالتحديدوجهعلىلبييخلبفلوبيرطفق

هـتامثلكانكيف":اتساللكنت.نفسينقيض،كافةوجهات

."؟ممكناالانسان

حالكلعلىيمثلبعدا،لفلوبيرآخربعداعنمئذواكنشفت

ستندالافراوانا،عادتيمنكانضدموهبتهينابيممنواحدا

يدء-كانسوا،،البطلمعكاملوفا!علىاكونان،وغيره

نقرأحين،نغررانناوالحال.)1(أبريسفاامسوريلجوليان

الاختلافمطلقواياهمنختلفللسخطمثيريناشخاصوسط،فلوبير

حينعلىيرثونمالرعانانهمبيداحال!يسهمنشاطرهمانيحم!قد

مابالتحديدهذاً.الاولىعدائيتناالىليرجعونامعهمتعففنابغتة

الواضحمن.هنايكمنبجماعهفلوبيرفن.فصوليواثارلبيخلب

لمحنهميتكلم،الرئيسيينابطاله1عنيتكا3وحين.نفسهيبفضكانانه

ولكي،نفسهلانهميعذبهماًنه.والمازوخيهالساديةمنمرعببمزيح

نفسه.هويعذبونهيئوالاخرلعالماانعينهالوفتفيويظهريبين

لسيادته،يحبولانه،نذ"ليسوالانهمايضايعذبكلوهو

لأهؤلاءالتعساءابطالهانوبديهي.*خرينيعذبان،وفجوره

مختلفمنالمنصبةالمتصالبةالنيرانهذهبينحظولالهمامل

.تا+لجاهـ4

انماوهو،شخصياتهداخلمننفسهالوقتفيفلموبيرويكتب

واح!ةبطريقةذلكيىفملوانه.مابمعنىال!وامعلىذاتهعنيتكلم

الحرونالامترافذلكسنفسهعلىفلوبيرشهاثهان.الثرامعلى

!1(
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الىالمستمرةالاحالاتوبتلكللذاتاكراهبةابتلكالممفبع،المتنكر

يكونانفيالرغبةوبتلك،يحرؤهااندونمنفلوبيريفهمهااشياء

التذهـ-ودائم!كونانمننهنهورلأوالتيوالص!ملءالفكرصاحى

اسلتثن؟ليشيء4نفمملىهذه!إوبيرشهـادةان:*اقول-والمشاكسة

عدصةهذاكاىولقد.ثانيةل!إضهال!؟عودؤهـوانفبلمنزرهلم

.فلوبيرلاكأيخارثانية

بالن!بة،تمثلفلوبيردراسةاطالىفترجعالثالثةالعلةاما

ابين،انحاواتفقد"المتخيل":كتبياوائلمنلواحدتتمة،ايى!

واالدماعيست!شيرهاحساسايى-تالصورةان"ااكتابهذافي

واالم!رفة!!رؤ"!د،ماثراك!ئيولا،ييدقالبؤيءمبهيفيد

يزاحغائبواؤع،تماهامختلفسيءهيوائما،حدتهءئا!فف

:"الكمالل"ب4المم!تماخلالمنوالذاتعه"بهفياهـءص!ارء:"

نخدفحين.وقصدبنبكأومخترفى-شبيهـيةكركيزةمستءلممموضوع

التيالمضبئةالنقا!نستحدمانرمكفا،اصالالىجميلعلمىالرؤ(دالى

ء.-ورةلايثبه،يةئرةكركب-اننوءأضات-اجفا.محاثحتتهر

ية.نعا!اوحلمية

والنومليقظةابينوهم،يرو!الاثخاصبهصان،-باحم!صار

خلالهامن،سقطوطتوماضاتال!هقةفيهىمبهمةاشكالمرور

فيحاولتوؤد.الاشياءمنشيءاوالاثخاصمنثخهرصورة

هي-اصورا-التخيليةالمواضببحا!علىابرهـناى"التخيل)،

ا-انا!،خيايىجناشخاصاالئرسؤلموبيوعنكابيوفي.غياب

!!ربظزيتسربعنءمارةنممعاناكلان.اثواراًكفاوو*ريردولا

!ب.الدوامعاىفلوببركانهماهذا.الخ!بالا!عااىابواسطته

الواقعاًليت*ران"ـن،نفس!"او!تافبى،مناص!اكيركئلمانه

انطلاقااًدرسهانانااحاولوما،الواقعيبغضكانلانهلوجهوجها

الواكعبئببئالعلاقإتالننحد،هـوركلةوبر"على!وواصهـلارهحه\8كهمن

كاصلة.هابحذافببراجمطلخيااو

التالى:السؤالنطرحان،كلههذاعبر،اخيراالممكنمن

.أ،؟احالمةا1848لبورجواز،ـةالمخيساليالاح"هإعي!امالعاكانماذا"

0183يىئرفلوثرسفقد.الابإخلب"وفوعذازرفي!ياان

هذاالىتعوداالتيفصوصهوجميع،روانمدث4ء*هدفي.؟18و

وجديرونمتضمونبورصواريونبانهمالدواسةفيرملاءهتصفالعهد

العهد،ذلكؤي،نفس!هالمعهدعلىءرتانهواًلحال.بلاردواء

الفتيةهب0183ثورةفبهد.ع!يفةسميإلىيةصراعاتمناعوامخمس"

و!زموا،وقلالاوا،المدارسفىال-ياسيالكفاحمعتركفيليخوضوا

لاهاربتحدباق"عدةمرارافلويروصههالذي-الرومانسيهبئوقاثير

استولىفصءق:المنطورهذامنالاو!هإمكنلا-الفتب*اولئك

كبورجوازيناكسيتعادتهمامكنت،الشبانيئالمتمردعلىوالقرلىالضجر

اخفاثهه!.هذاوكان،"بئساخر"

هذاحولشفةببتيمبمىلافلوبببراىالاءرفيوالعصبمبب

-بالقوةرالفمونوكأنهمبهيحبطونارزينالفتية2يصففى،و.كله

نالهامقيضاعيوباارىكأ!ت":قولكتب.ساؤلمةككائفاتااي

مكنوباوجنونا،هوساتمسياناهامقدراوحاجات،رذانلقغدو

هـممقيضااطفالاارىكنت،باختصارسجريمةية!-بانعليه

بالنسبة،يقتعرهذهاللواسةسنواتوتاربخ."رجالاي!رواان

الضيقة1فياًما.البلوغالىالطفولةمنالانتقالتاريخءلى،اليه

تاريخثم،ابنائهـهاخلالمن،للبورجوازقيخجلانتفاضةتاريخفكان

رزبحسةتمهيدبمثابةكلههذاوىن.العارومحوالافيءفزيمة

1848.

ت!تتتس!تر،.183فبل،الروانبةالبورجواريةكازت

ابنلاها:هتف،المطافخاتمةفيئفسهاعناعا:توصين.اغطيتها

يومئذ*باءارتاىوقد."!الجمهوديةنطئسوف!مرحى!مرحى"

لويوئحدا.شيءكلمنبالرغم،تغطيةالىبحاجةلزالونماانهم

،خدحثواثدالاباءبانانفسهما!نعواالافي"ءلكن.ملكابفيليس

ولكن،المعهدفبىهائلةبلبلةذلكعنونجم.اانضالمواصلةفقرروا

81831عاموفي.الطردسوىاث،غبينمصيريكونفلن:جدوىبلا

فيكا!،الرجعيةامامالطريقوفتحلافاييتمنالماكتخلصجبن

الثالثعة1فيغلمان،وجيزةبفترةالي"انتسابهقيبل،ولموبهرمعهد

اعصابوبرودةهدوءبكليرفضونالعمرمنعثرةاًارابعةاوعشرة

كوةلاختبارممتازمجالهذارفضهمبأنمن!مإماناا،رهضفواان

،شيءكلمنبالرغمالبورجوازيةدامتماوذلك،السلطاتمع

صدبقايامنالمدارساليالاعترافوكان.فوكيرإة،ر!ميةبصفة

الدينيالتعليممشكلةهيدكيقةمشكلة،طرجوكان،الملكيهعودة

النوابمجدئالى،اعتقادهمفي،تصلانبدلاالتيالالزامي

المطاوء.خلاهـه*في

هدهمثلرسمواالذيئالفتي"بد؟لاءاعجاببمكبيرلابديائني1

باناحيدعلمهممع،العمرمنعشرةالرابعةفيوهمتيجيةيلا-ترا

)1(المرشديواجهوااناولاعليهمكان.لقديئتكلرهماماهوالطرد

(6كللاكلا،،كلا")آخرموظفائم،("!كلا-!اعتراؤء"أ

بصيحةالمعهدارجاءدوتويومئذ.بطردهم2امراًاذيالمدلمرثم

الثانبمالصفتلامئهورمى.ياملونكانواكماتماما-واستنكارغضب

وفبم.اثنانمنهموفصل،فاسدببيضالمساعدا!ديرالاعدادي

يمثارواانوأكسمواالخارجيوناصفاص!اجتمعالتاليرءوم11فجر

لهمفتحالتالياليومصبيحةمنرسة4الىالساعةوقب!،لرفاثهم

ععلىمتكاتفينمتضافرينفاستولوا:الابوافيالداخليونالثلاميذ

راحواحصنهماعاليومن!ا831عاممنذوهذا.واحتلوهاالمثاني

.مجاورمبنىفيللتداولاجتمعالذيالاكاديميالمجإسيقصفون

التلامنه،اقدماقدامعنديزحفالمدرسةمديركان،ذلكا"طء

وفي."المحننلإئ"معيتضامنوالاحتىسبنجاح-الي!عتضرعا

مطلبهمتحقهـيقمنالاعداثيالثانيالصفتلامذةيتمكنلمالختام

عهداانتقطعالىاضعطرتالسلطاتانبيد،المطرودينزملالهمباعاده

4ماببلاثةوبعد.المبانياحتلواالذينبأولئكعقابايتنرللالا

تماما.المعهداغلقفيقد:خدممواقدانهمالتلامذةاكنشفذلكمن

!اليوم./حدثكما

ولم،حانقين،بالطبع،كانواالتاليالعامفيرجعواوجين

المعهد.فيالشغبعليالمتواصللتحريضاعناليومذلكمنذيقلهوا

منبشكلعاشهاقديكنلموان،فلوبكلعرفهاالتيالايامهيتلك

عناحميركتبفلوبرانمنوبالرغم.نفسهاباالصورةالاشكال

طلب!ةتمردالىيشيرمنهنصايعلىقعثرلا،وحداثتهطفوفنه

ابناءفيهتطورالذيألاتجاهنفسفيسيتطورانهوبيهي.المعهد

الروحيوالتوجيهالاعترافبطقسالمولحالكاهن:المرنئمد)1(

ئة.ثللنا
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المرحلةفييشاركلمولعن.الحاصةطريقتهعلىلكن،جميعاجيله

النتيجةالىذلكمعسبيصلؤانه،اًلمعهداحتلكلمرحلة،المنيفة

مختلف.طريقعن،بقليلذلكبعيد،نفسها

طريحالفلسفةمدرسوقع،بالفعل،9183اياممن/ومففي

كص،غيرالبديرلهذاانالتلامذةوقرر.بديلمحلهوحل،الفراش

ثلاثةمناواثنينمنينتهمانالمديروحاول.جحيماحياتهواحادوا

فلوبيروتولى.معهمتضامنكلهالصفلكن6"اللشاغبمن"من

المديرلدىاننلامذةفيهااحتبمالتيالجماء!يةالرسالةتحريرنفسه

عقابهوكان.لهايتهرضونالتيالتهديداتوعلىالتعليمنوعيماعلى

دلالةكانتلقد.آخرينتلامذةنلاثةاواثنينمعالطردذلكجراءمن

وزملاؤهففلوبير:الوضوحمنتهىص،لمرةاهذه،الاحتجاج

لسانوكان.صالحةبورجوازيةنخربيةيطالبونفتيانبورجوازيون

"!جداغاليا،وذاكهذابعد،يدفعوناهالببناان":يقولحالهم

تتمخضوسوف.طبقةوتطورجيلتطورءنتنمالثانيةالمرحلةوهره

شرضى،البورجوازيةعنمر،رةكتبعنالمخنلفةالتجاربهذه

مناخرشكلوهذا-ساخرينمجرديكونوابأنبعدفيمامؤلفوها

ادورجوازءقى.الكينونة

كتابةالىلتنصرفسنواتبضعمنذالروايةهجرتلماذام

الماركشيةباناعتقادكالىذلثمردهل؟ومسرجياتذاتيةسير

ثفلبحكمءستحيلاادبياشكلاالروايةمنجعلاالنفسيوالتحليل

مفاهيمهما؟

ومن.اسهؤالنفسيعلمىطرحتماكئيرا:سارتربوليجان

علىروائيةشخصجةبتفسيرتسمعتقنيةلايوجودلاانهالموكد

طريقعنحقاوعاشتمعلاوجدتشخص/."بهتفسرانيمكنمان!و

ناالمؤلفينمنمولفحاولواو.نفس!ه!وتحليليماركميمتأويى

وجدقديكونارزدونمن6روايةفيهذهالتأويلان!مةيستخمم

اكتشفءنثمةوليس.الروايةلاحتفت،المناسةالشكليةالتقنية

.يومذاتتواجدهاامكانيةمنمتأكداولست،التقنيةهذهبعد

بسذاجة""إكتبانروائياييسحلاانهالكلاممختصر"

؟اينفسيوالتحليلالماركسيةظهوربعد

بالطكيد،بريستطيعفهو.تقولكماالامردص:سارتربولجان

."هـاذجة"الحالهذهفبستصدإتهروالكن،ذلكإفعلان

فحعيعدولم،إبئللرواطبيعيعالم!ناكيعدلم،اخرىوبعبارة

،"العفوية"الرواية:الروابةمنمعيننمطسوىيوجدانالامكان

لكن،الروايةمن!النمهذاءلمىممتازةامثلةوهناك."الساذجة"

التويلطرائة!تجاهلوعيعنيقرروااًن،ايىوم،مولفيهاعلى

أؤ--لاصرورةبايجعلهمماوووقىا،النفبوالتحليليالماركسبم

."سذاجة)ء

رواياتمثلكاذبةروايات،اخرنوعمنرواياتايضاوهناك

نا.حهنمبةباكاتتكونمااشبههيالتي)1(غومبروفيتش

وبالمأركسيسسةاكفسيبالتحلإلجداحسنةمعرفةلغومبروفيتش

فتىراًه،رإجمياموقفامنهايقفلكنه،الاخرىالاشياءمنوبالديد

ءؤاف،الى،صر.،نالروافنكحارمناحدو:غومبروفيشثىفيتولد)1(

.((الابا-ءيئ))و"يوركفيرذ))

لمترجم"ا"
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خالقا،بالذاتبنائهافعلفيبئفسهانسهاتنمراقيالموافالعيبني

ومادبةتحليليةروايةيكونانيمكنلماالمحتذىالنموذجبالتالي

واحد.آنفبالنزعة

الروابئ؟كتابةعنتوقفتلمأذا.

فالكاتب.كتابتهاالىبالحاجةاشعرعمتما:سارتربولجان

بحاجةابدافهو:ب!اخراوبقدرالمتخيلاخننارامرؤالدوامعلىهو

ف-ي،اناجهتيمن،لواجدهوانني.الخيالمنمعينمقدارالى

بل.دوايةيههـا!لاانيمكنالذيلبحثاذلك،فلوب!يرعنبحثي

هذاهـبما،احاولانني.حقةروايةانهالناسيهـقولاناتمنىانني

01فرصش،تبواسطةفلوبرتفهممنمعينمستوى4بلو،الكتاب

لأعفي-دلفىمعالخيالولكن،اًلمراقب،الموجه-الخيالواست!حدم

على،ادار15فييكتبفلوبيرجعلتالتيبابالاسعلىجديدمن

نفسه،اليهللمرسل،اذار21فينقيضهثم،لئسئا،لثالاسبيل

الزاذنتقودنيفرضياتبمان.لهيأبهاوللتناقضيكترثاندونمن

جزئية.بصفةكتابينسحصيةاحتراع

؟مسرحياتكتابذفيمستمراتزالاًهام

آفر.ش!بمورههوالمسرحلان،اجل:سارتربولجان

،المثالسبيلعلى،خذ.ا،بىبالنسبةاسظورةحوهرهفي)نه

سجلى--تفذو.حينكلفيوزوبخهيتخاصمصغهبرابوربروازيا

صهذ/عنلاوثيقةلكلتوفرت،تجيلشريظعلىمناقشاتهما

فعلهعما،وعالمهاالصغهرةزيةالبورءواعنبل6بفحسىالشخصين

دراساتثلاثاودراستينان.الخ،البورجواربنبهولاءالمجتمع

منزوجينحياةعنروايةايتفقدبانلقىنةالقبيلهذامن

التيالصورةان،وبالمقابل.وحظوتهاقيمتهاالصغارلبورجوازيينا

")1(الموترقصة"فيوامراةرجلعلاقاتعنسترندبرعاياهامنحنا

مستوىعلىمهالجولكنه،هوهوالموضوعان.ابدا*ئجاوزلن

لوجودصمحيةصورةلا:اسيقدمالم!مرحيالمؤلفان.الاشطورة

الخارجمني!ءلمونهاانهملوكمالخاصةاحياتهملهمويصور،الإومي

سبحتجكانبر/ختانصح!ح.بريختءبقرقيتكمنبالضبطهنا

الام"هـ-اولكن.اساطيرمسرحإاتهاناحدهملهقاللوبنسمظ

فدتالاساطيرفدمسرجةتكنلمانالحالهذهفي"شجاعة

؟السطورة،عنهاورغما،بمورها

اليوميئهـهانبدلابمدا"ال!دليالضلنقد))فياًنم

لاهم!استيوكأنهالكتابيبدوالجوانببعضفمن.جدإدقارهـ!ءكل

6891اراانتفاهـة:هدهالاخيرةاسمواتافيتاهـيخيإنحدئين

الكنابفيليجدرء4اوان.الصينؤبالثقافيةوالثوهـةفرنسهؤي

والنقاباتوالمحاتالطبقاتيبنالجدليةللعلافاتمطولةتحاليل

هذا،36!اعامفمباًلمصانعاًحتلالالناءالسياسببةوالاحزاب

لسلوكمسبقةصورةوينهالاحإانمنكثيرف!يربدوالذيالاحتلالى

ئانية،جهةمن،هناكانكما.6891ايارفيالفرنسيةالبروليمكريا

فيجرتالتيالكبيرةالرسميةالاستعراضاتالىفيهتشيرمقطعا

فيرأيتفقد:بكينفيمينسآنتيينساحةفي؟هـمننيناتمستهل

.ترندبرغمسرحياتأش!رمن)1،أ

الم!ترجم""



في"تولى،،نللأنسهر*ي"تعدين"فىضىباالأستعراضاتفذه

حتفشتضةذقجموعاتبسلأللىوالتحكمالتلاغببيروؤراطيةهيئة

انهامخلىالثقافيم!ةالثورةتفمسرفهل.الكاذبالجماعةظاهرتقلدها

)كؤيا"منضربطرءقعنالصينيالئكلاملانحلاظحدلوضعمحاولة

الصشارجاءعبر،جديدمنتعبانءلمىالقدرةفيهابفرصهائلة

الجماعاتكتلكوالاندماجالانصهارؤصد((جطعات"خلق،قاطبة

لحس!باوكسبت((الطويلةاكىيرة"بالماضيفيقامتاتي

؟الشعببء

ابثقاويةالثورةعنمعلوماتيباناعننقدانني:سارتربولجان

ةلوجب--الايديولمستوياتاءلمىتتمالطاهرةفهفىه.جداناق!ة

تفلالتيالفوؤيةالبنىمستيمىعلىاي،والسياسيةكأالثقافيو

ءلمىمسضوى"دتمسإذالكن.حديىسلمكلفبمالعالشهالدو-،ت

الفوقببةأالبنىفيالعر!ةءـفىءفتيلالف،لىومن،الشختبلأالبئى

الأقهـنع!صحادالاعدةو!هـطدررةتناقضاتظهرتقدئك!ونانبدلا

شيءالىءودةسبيلفيالعركسةتلكاحدفالصينيالأشتراكي

وهـن.لداشاوالاندصاجالانصهارقهـيدبجماهـ"انكونمااشبهما

واكبتالتيالمراعاتفيالشقااليةالثورةاصولهـنزبحثانالممكن

الشيالماليالتوظهفسياس!ةووبئ"الامامالىالكبرىلقفزةا"

كدهـاهـاحميرااطروحةوهذه.الزمنذلكفبىاًنتهاجهاجرى

مدبانميفخصيااعترفانياوينبه.اليابانيونالماركسهـيونوشرحها

فهـرةدائمة"رؤيا"ف!رةان.بتمامهاالظاهرةاسبابفهمفيافلع

كذلك،برمتهاليستالمساووبان*خيعلىبقين،بالطبعجدامغرية

الثىورةاسبابهـنالتحبةالبنيةفيالبحثمنبدلاوبانه

للتصاؤفاتمببكانيكيا.عكاسالحركةهذهانيدنيلاهذا.الثقا!ة

نف!!حتى،لنامناصلابالهاعتقدلكنني.التخنيةالبنيةدكط

المحددةاللحطةفي،ءدةاء4علمىقادريننكونانمن،الشاملةدلالتها

فيىصاحدثالتيالافتصاديالتطوروفطالتاريشقىاررهيرورةفي

كانتهـ،وسلحهان،المثالسبيلعلى،في"شكلافممها.الاكفجار

سكوايلاناستعادهاقدوانه،منذبعضالوقتءالمحكحجرعلى

تعودداخليةبحراعاتمرا،بلامرتبطالتفروهذا.كاملةبزمامها

.الاةلعلىيلامامالى"الكبرىالقفزة"زمنلىا

المنتجةقواهانموومهدل،جدافهيراقطراالصينتزالما.

الئدرةملكوتعن"الجدليالعقلنقد"فكطتقوا"وما.للغاقيمتدن

قطرفىيالبيروقراطيةالغاءالمستحيلمنبانلاستنتاجاالىيقود

ستص!3للثورةالبيروؤراطيالانحلاظلتجنبمحاولةفكل.كهذا

الحجةوهذه.الندرةتفرضهاالتيالموضوعب"بالحدودمحالةلا

تاسيسيةكونطعنالنطربمرف)صاجزوجودتغسربأنقمينة

الجماهيرمبادصةتعببق(الشخصيةكعبادةلوجببةيديوااوكالجيئنى

الصي!ن.فبمومباثرتها

نوعلايالخاضعةكيرالمبادراتانفي4مربلا:سارتربولجان

لانالتطور)1(.وهذاالجنونمنضربالىتفضيبانؤمينةالرقابةمن

العضوية"بلالمستقبليالاجتماعيالفردلااللفردوالفوضويالحر

،ورشعادهعقلهعلىخطراًيكونلاؤد(ال!حالية"الحرةالمملية

الفردحريةعنالاء!نانجميد.لمجتمعاعلىخطراي!!ونقدولكنه

راسهوحشو،الانصهارولأن!ماجقيدهيجماهـةداخلالكاملة

فيفالحواجز.للرجمةؤابلغيربجناسىهناسارتريتلاءب)الأ(

.المحاني!ا("حراصوحرفياالاصلفبموتعنبم!834-15؟دالفرنسية
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اشطنخلقيعنيانلا،"ملوافكار"تدعىبحصىننسهالوقتفي

التناقض.مطلقمتناؤضتانفالعمليتان.كاملشامل

فيمستعيلةانهافيتكمنالثقافيةالثورةمفاردةلعل"

انهاجينفي(،صرتهاانبثقتحيث)ا!صينفييلاحيرالتحليل

؟التطورالفائقةالغرببئادلدانفيممكنةترونقد

واحد:تحضمع.صحيحهذاانا!ننقد:سارتربولجان

ا!لبةاراد6891اياردي؟ثورةبدونممكسقىالثقافيةالثورةهل

لهايضدواحتىيقتتروناكانوافلام:ثقافيةثورةالفرنسيون

لاثورة.اخرىبعبارة.حقميقيةثورةانجازوسائلالى8النصرلواء

السلطةعلىالاستيلاءقوامهاثقافيةويكونالاصلفىكطلبتةاتلأ-ون

ئقابلأثورةفيةانيعنيلاهذا.العنيفالطبقاتصراعطريقعن

رإنتفقد،ذلكمنالعكس.بلعلىسراًبمحضكانتفرقسافي

وا!!جتمعالهـحامعةفيالسمائدةللقيمجترينقضص4"هبرإراكلركة

بمكانالاهميةلمنوانه.سلفاميتةالقيمهذهاعتبارفيرغبةوفى

النقض.هذامتابعهة

وراءهيفيتنامحرببئنالدوامعلىاليقينراسخكنتلقد

والمجتممالجامعةفيالسائدةللقيمصفرينقضعنتعبرايارحركة

اتخاذعلىحملهممجرد،اياراحداثقيلاثهلمواالذبنالطلبةالى

فدالفيتنهيوالشعبالوكليالتعريرجبهةجانبالىموقف

لمينلمناضاءلىالحربلهذهالاساسيفالمفعول.الاميركيةالامبريالية

ففيالسابق.الممكنحقلوسعتازماهوكينالاميراوالاوروبريين

الالهمقاومةمنالفيتناميونيتم!نبرانالمستحيلببدوبحكمكان

كان،ذلك.ومعالنصرانتزاعومنالهائلةالاميركيةالعسهـرية

الفرفسبيئ1الطلبةطريقة"نريابدلواوبذلك،فعلوهمابالضب!.هذا

هناكاناًلطلبةهؤلام!م!دلاشيا،ـ.ارؤب"ةكما-وغيرهم-

نابمعنىبل،ممكنش!لاكلانلابممنى.مجهولةتزالماامكانيات

بعدالامستحيلذاكاًوالشيءيملمانهذاانيسصتطيعلا*نسان

غنيا،حاسمااكثافاهذاكانلقد.واخفقحاولقديكونان

.النربالبىبالنسبةوثورياوالاحتمالاتبالطلبات

حدالى،اكتشفنااننا،عامينزهاءمروربهد،اليوموواضح

ان!أزالمسشحيلمنسيكون،وجهالخصوصوعلى.المستحيل،ما

الفرنسيالشيوعيلحزبادامماأياركلأخفقتالتيالوةالثورة

والمعنى.الشفيلةبثقةيضدامومافرنساه!محافظحزباكبر

هددمهما،االنضالبمتابعةيقضيالواجبهانهـولهذاالوحيد

الفيتناميونابداهاالتيوالمثابرةالتصميمروحبنفس،طويلايكونبأن

وفسيالقتالفيستمرين،شيءكلبعد،يزالونمالذبنا

النصر.انتزاع

البورجوازية.المولةكوضلمههي:ثورةايارحركةتكنلم.

النضالتنسيقعن،الثورةلانجاح،القا!م!ةالمرةفيبديلولا

الاداة،رايكفييهثسل،الذيالسياسيالتنظيم1.فماوتوجيهه

لذلكأ،المناصبة

اليوم،نتيجةألىتضيلاالفوصويةان:سارتربولجان

لنمطاىنادامامعرفةهوال!هرىوالسرالى.الامسفيمكها



نعرفه،الذيالنمط،4نهاعببصورة،هولسياسياللتنظيمالوحيد

القي!ادةوالقاعدة،بينمراتبيتقسيم:الحاليةالشيوعيةالاحزابنمط

لخلايا،اعزلة،الاعلىالىفلالالىمنصاثرةوبلاكاتظيمات

هذاان.الشغيلةءنالمثق!نؤصل6القيادةمنمط!بقانضباظ

امابفي،والخفاءالسرفيولدتنظيمنموذجمنمشتق؟لنموذج

البومبهالتمسكتوجبالتيالموضوعيةالأسبابفما.القياعرة

ضمانسوىغرضمنلهيعدلماثهيبثو!الغربيةالبلدانفي

الانفباظانإبديهي.ديموقراطهـيةلأممارسكلقحعرتسمفةمركزيرة

البروليتاري(الحزبهل)كن.اهليةحربقنرةفيضروريالسكري

فيالمستطاعالشى؟الحالميةالشيوعيةلملإحزابيشبهبانباحراهملزم

للمناواةعرضةالناسفيهيك!ونلألسياسياللتن!يمنمطتصور

ميور!واتجاهات6التنظيمهذامثلفيتتعايشانالممكنمن؟وللخنق

بفنفسهعلىللانغونقابلأيكونانفيهيقنرضكما،متباينة

!،.يلانفتاحلمعاودةثمالخطرلح!ات

لاانهالقائلأالرأيصحةفيلاامارياننياهـانعنغني

لاانهاعني:اليهبالتحولالاالاشياءمنسي،مكافعمةالىسبيل

.المط!قنقيضهنصبحانايضاينبننبلاخرشيعانكونانيكفي

علىيكونبان،ماحدالىالاخر،هوملزمالثوريالحزبان

ابورجوازيةاالدولةمركزبلأتضارعوالقسريةالمركريةمندرجة

لكنا،ضكلة.بهايطوحانرسالتهمنالتيالدولةتلك،وقسريتها

لحزباانفيتكمن-علىذلكشاهدهذاقرنناوتاريخسباسرها

هـصذهءندبالتوقفالامتحانجدليا،هذا3اجتيازهبمجرديجازهـ،

كأداعلصعوباتمواجهتههيذلكعلىترتبالتىا:ضيجةوا.المرحلة

البداية،في،فبلالذيالبيروقراطيمس"رهخطمنالخروجفي

بيروقراطية.-عسكريرةلة3ضد؟الثورةيحققحتىؤيهبالسير

الوسيلةالجديدالنطامءلىالثقافيةالثورةتغروالمرحلهـةهذهوعند

ليس*نالصينفييجريماانانصاطه.دونلل!ولالوص-مة

منالامتيازات.كامل!نظامعنيفتدمبروان!!،هادئامتانياأعلاحا

الصين.ؤيالمستقبلسيكونهعماشيئانعرفلااننابيهد

خطرلرانالغرباقطارمن!رايفيانتمرتالثورةكانتلو

مامحتومشيءفهذاً:اًبداومانلاداهمماخطراالبيروفراطيالان!طاظ

عراعداموهـ؟الراسماليمالتطويقمنس-يانيالقطهرهذادام

طوباوية.فهـرةوفوريكاملتحرر!رةاًن.فيهسيستمرالطبقات1

التيستفرضوالاكراهاتالحمودببعضؤتكهنان*نمنوسعناوفي

عنالقيامليعدلبذلكيتذرعمنلكن.مستقبليةثورةعلىنفسها

مناهضانهانوو-ولإنمنسبيلهافيالنضالعنوليكفبالثورة

اقل.ولااكئرلاللثورة

كلاسيكينتاجانكعاى،فرنساخارج،اليكينظرماكثيرا.

الذيابكل"كاكانافغامولقد.الفرتيةةالجام!للثقافة

لالحيركةالرئيسيالمرمىالفكريةحياتكمجرىفيهوبدأتعليهترعرعت

الشومرايكفما.6891ايارأنفجار1فتيلاشملتالتيالاودى

؟النطامبهذا

اعلموانا6لهنتاجاننيالصحةكلصحيح:سارتربولجان

كنتصءص.وحسبهذاا!ونالااملكنتوان-العلمحقذلك

الىتذهبالتيوحدهاهي،للغايةالعددضثيلةنخبة"كانتطالبا

العليى!االمعل!"-ندارلدخول،،الخط"يواتيهمنوكان،الجامعة

،انالمعانيمنبمعنى،القولويمكن.كافةالماديةبامتياتراتهايتمتع

كا.وايلاسالذةلانوهذا-كوتبالذيهوالمانذتهلأالجامعيالنطام

بيد.اس!ناذيناواصتاذباستثناءالمطلوبالمستوىدوناياميضه!

علعى،خاصبوجه(العلبالمملمينوبدار،بالنظاماقبلكنتاننن
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ستفهام.سوالرواموضعاضعهان،صغاربورجوازيينمثقصنوابن

لاندقطولكن،بليدةبلهاءلتتبدوالاستاذ"الدروسىكانت

وفيكوقت.لنايقولونهشيءلديهمكانماءلقونهاالذينالاساتذة

الدلمحاعيمكنلابالذاتالاستاذيالدروسمبدااناخرونفهم!حق

السوربودتالىالتهابعنبالاستنكافنكتفيفإد-،نحناما.عنه

6الحفودطلابلانواحدةمرةسوىاد!انرذههبلم،وبالفعل

ما،ا!حوالهذهغيروفي.بغزوهاهددواقدكافوا،الرجعيين

في،ال!لياالمعلميندارطلاب!مكمهـان.ننطاهاقدامنااكانت

كائوان)الموهلينمنسيغمونلأنهموكبرياعفخرامفعمين،ايامي

امروالمجازبنالمؤهلينالتمييزبينانالزمنذلكمنذيرىبعضهم

كث.ففدالستثناء،با!بع،نيزانكان.(بالاستنكارجدرو

لأزهاالمثالسبيل:علىممتازةلاسبابالعلياالمعلميئداريبغض

الامننميازاتاصحابمننخبةخلقالىترميطبقيةماؤ-كأكانت

وفيالعام.بالنطامق!يندمجلم،جامعيا"نجح"انهمنوبالرغم

الهعربالىمعهاضطرمبلف!الصقبهبلؤهراشنهمنلثالثا

لكهن،شخصيةمشكلاتايصايواجهكانانهبديص.!د!الى

ذلكاطارفيتنغساي!تطيع3انماانههولرحيلهالرئشبمالسبب

لمهرفة.ااحتكارييدلثالمرسومالنكام

لتطبيهقالصحيحةالطر)قىلأ،6891اياربعدتتصوركيفم

قائمة؟البروجوازيةلثقافةامؤسساتدامتماالماركسية

ثورلةثقافةتصوريمكنهل،اخرىبعبارة:سارتربولجان

يثيرهااكليالمشكوناصعبنكريفيهذه؟اليومايجابية

الثقافةمنتجاوزهسيتمهـاكلانالصادقورا!يك!.س!ؤالك

التيالبروليتاريةالثقافةفيمحفوظاسيظلفانهالبورجوازيهـة

وابودليرستنسىماثوري!كأئقافةاناعتقدلاانا.ستتجاوزه

الشعبانصارمنوليساللغايةزيينبورجواكانااا!هىكودفوبير

مستقبلة،اشتراكيةئقافةكلفيمكانهمالهمايركونلوف.المتفانين

اجتماعيسةوعلاقاتجديدةحاجاتتحددهاجديدةمكانةستكونلكنها

لكنهما،اساسيةقيمايومذاكيرمثلالىنا.همافيريبولا.جديدة

جديدةممارسةضوءعلىتق!يمهيسادميراثمناءزسيؤلفان

جديدن.وثقافة

وجودلاالذيالوقتفييىوماتقييمهمايعادانيمكنكيفلكن

فييالقائمالمجفعفيهوازمامكالهماان؟ثوريةلثقافةفيه

الثقافةلهماحددتهالذيالمكانوبالتحديد،الراهـنالوقت

نانتيراوفانسينمنفتياشتراكيلمناضليمكنكيف.لبورجوازيةا

السؤالهذاعلىالاجابة؟،(صحيحااستخداما"رامبويستخدمان

السابقةلاجمالامنمنالجامعيينمحدوداعدداانصحهـيهـح.ءست!لمة

الوضعولكن.الثقافةبتلكيمدهمكانمجتمعفبمثورييناصبحوا

ا!لاديةالثعروظ،اكثرلا،لظخذ.اليمنذلكمنذجذرياتبدل

الدرسكاناياميففي:الجامعيالتثقيفبهايتم3-4نلتي2

ثخصا.ءثريناوشخصاعشرخمسةعلىيلقىالكلاسيكيالاستاذي

كانلانه،تحتمللاثرجة/الىويصدميثيرماذلكفييكنولم

كانفقد:نقالثىموضعانبروضعالعرسالمبدأحيتمنالامكانفي

وران.يوافقهلاانهيقولوانالاستاذيقاطعانالطالبوسعفي

!ف!لانحجبكانتال!اهربلاالليبراببةهذهلان.بذلكيسمحالاستاذ

مئةمنفهناكايىصوماًما.الدرس"جملالمحضالاستبداديالطابع

ذلكيمدولم،طالباعشرينمنبدلاطالبثلاثمائةالىوخمسين

السابقهـيالمستطاع!بماكانوبتما.ممكناالمقاطعةمنالضرب

ناعناللثاميماظ،واننحرهاالىالبورجوازية1الثقافةتردان

فان،تكونهأنينبغيمانقيضاعهـبحمتقدوالاخاءوالمساواةالحرية

هـ!ذهضديكونانهياليوم2الطالبامامالوحيدةالامكانية

.الانهياراليسبيلهفيالتقلإهـيالنظاملانالبورجوازيةالثقافة



ولفد.يصد!لاح!دالىكدي!قيظاهرةالبكالوريااضحتلقد

ما:"ا،تجطهوروانجا"لهصةفىياله"مفبالفا-لف"مواضهـعاحدهـان

)&شتلامدتهاحدالىاب-حتوتوسأهـ!اهاالتيالنصيحةهدهفيرايك

الموةوع!ذامثليطرجاىعمرفا،فبمال:،طلالاخولمنان-؟"و!خفيا

ا-سط!وا*،العمر"نءنترهالممهابهـقىاين!4؟ثانوطلابءلمىحصى

ناحسبواتحن.بئالممم!نبالتة2.اًاى01اليانىحوبل،فحسبهذا

الارجحعلى!هماءضقادا،)1("مخفيهةالردائلتعنيئ"هتخفيا!ش"

عش"،وبأن،،37!ظأ"اقديمةاالاهـللائية31"ابةاهي،،7أ3،،يأى

ب،!تنضاجالاسالىخلصواوقد."؟اللك؟اخف"تعنك!((متخفيا

سرا"،ولكن،فبعهاقرذائللككانتاذا،):كعنيابيكتوتوسقولة

بر4واشه-لامرافيماوأنحرب4ءيىوالتعليقذلكشرجةيأسهبوا!وؤ

هكذاالا"ورلان".مةاًلمصبعاىواؤقواانهمهـو-ايض،الحزنعلى

شنصغيلكن،مارذيلةلهتكونانالمرءففي!سىع:المجتمعفيهـي

السادص-ةالاجوبةهـدهمثلارؤبشكولا((.خلسةيرلمبيهـاانعاجه

وهي.البور"واريةالاخلاقيةحقيفقىالىارم!اتشيرل!ها،بريئة

دفا)خلاهزرةاولصكلانلآالثمةءإىف!ثاجولي*ن!ءاوؤتاةب

رجلاريكتو!وسىانبدلاة)االظنارجحؤياًل!حوهذاعلىفهـروا

هـ-نا.:يأقولاناذنببغي.حتمالربتانتقدتهولو،ءظيم

."4رايس

والا"ص،لالتماسمنصربلاي،حقيقيةعلاة،تلاي!ناكوجودلا

زوخوررالبور"وازوةاثقاؤ-قياان.،تزةوالا!بنالثانوالتلامذةبببن

اوف-تاؤكط-الي،يرخيل!-"ومن.فرنسافيبئ!س!-4نفسها

لم!نالمناصامامليس4زا-بالمسضقبلاتك!نانطونومن-لحاضرا

نفيما-القائمةقىالثقافاجذريانفبتفواانسوىخبارمنالشبان

.عبفنقضثكلالاحهصاطمنكثيرفىياسيضلخذ

نى"ريعك؟و"ا؟((الكلمات"تضمةسضكتبهلم

تذ!-رفائدةثصكأبي!وناناذ4أءضندكلا.:سارتربولجان

"ؤ،زاالكلهاتكتبت"قدكنت.واذا"اتالكلم"كتتمكأكتابةمن

دراست-يفيعإبهاجيبانحاولتالذياررؤال"مسء)ىلاجيب

جمنب،امرءاًذاكادالافء،نهذارص:حكيفؤلموبيروعنجبنيهعن

عل""الاجابةاصاتلهمهاءهذا؟ات!خيلا"تنيرتكلمان.لر/بىا"رءا

!ضأهـلالذيما.نجريالىجمةبالفكص!،شصخصياالىلي،كسبة

كتبهذهالريالكا؟باصصحتيهف،!3!\ع،ممنذيرقالانحياتيمن

اكضبانعلىحملتنبماتياالاسب،بلكن.بعب:!اتلكاوا،ؤلفات

انم،.ذكر"اهمىا!(لي!طاخركتابايهـنبدلا"نالغثيا،)

جعلتنىيالتيالاسبابذلكدبعوا(،م.الكتابةقرارولادةهوالمهم

نابريد.4كتاقيفبمارغهـبكأتمارقءفطالدقس4وجهعلىاكتب

ماان،ول!رزا.زمانهبتاريخازسانعلاؤات:اخرموضوعهذا

بسلارديءالصنوانانسياسية.وصبقى!+يمونيرومداتسأكت!به

الممداءفكرةعلى،ننطويفيهـ،،تنطوي((وصية"كاكهءلان،شك

.حب،ةنهاقيعنفقطسأتكلمياًتمعزص"ئح

-انالافاحهتى،ماضرآزيفهواوضح!انوديفيماان

هوهـاغيرر!،يصبحكيف،علميهلمطتتم!كبف،-ةالسياسعلى

السباس-كأوان،4سب،لسةلاخلقلمتترزكراننيئ؟ن.إضبعيااد.ءليه

خاهـةفيمضطرامعهانفيوجدتدرجةاىا!اك!ء!رلتني

انني."ةالد!ءاىلبعثباتهحدإهـماهدا.ممارلش!!،الىاطافا

وما،اقترفتالتيالاخطاء،وء،المضمارفيهداؤملض"ماساروي

كنهاحددانذلكخلالمن.و-أحاولذلكعاىترت!تالتم!لنتائجا

؟حياها.التك!يخب"الهاراوحل!ةاؤىنتكىونومرو،اليومالسيالىصة

قاب!-لغيرجناسةمبالمردي"رذيلةو""عش"بين)1(.

افنرجم"".للترجمة

،فسس!عفسهـجمابو

ل!ع!رهـ

وءلميه،الخبكلاولور.وىلهليساخيطاطرفؤ،رىء"

..المذ/فةااوافه-بئراالحوا."ءجبهطراقةإربكه،إبئالنلايرصوران

نععه!رجاءا!طه!،-االإحداث..روو:!ف،رراف"ا!لوباو!لملأحظ

."حرارةؤكبوروت"الء،د!كأ،ةالح!،تدومبمن

ا73!-7-22ال:"،ر

؟!ول

؟!!!ابع

لمجهض!لمأ

!ء!!!

!م!-س-

!وض!ص!از،جمبروئمه

دافرةصيداوينوى؟مادر((المم!ت!قعلمدءصةقكط"يرصةرواؤء

نعئيانثويةبنضءحصيةالماتصقالادب،السمائبمبالادبيسمىما

4اخالصإإ-قىالانثوباح،سهبسهاتعفردلكنط،هميتهاواوبرودها

هـذهصيداوءبنهىتغادر.اربرلاسطةءالمتجاهفعلهاوردود

منارحب-ياتبةو!موهـاتتجاورهـاف!بكألد،"سالانالدائرة

.الاخببهةاءمئراا-:واتافيلمحراناهكه،ا:،"ثياالادب!موم

--5!"

صس

شوف!ف!،ف!ئيئ

بفعرع!

و!ضماو!الا

رر،-ظ!صالاتياالةص"!"!ءوهـة((أعربةالمظ!قىقذكرة))

الطرافة.-هـلممسم:!ةالقصكتابيقرأهاأنينيعبم

،امرانالجملةبأسلوبيةالمؤالأ-لآافن!مامقلةاواللغوي-ةهنازا

ءند-المبقريةنقولوكدنا-الك!اءةاسثيمفاف!دونيحسولانلا

بشعفدفعةعاج!تأ"بانك:الكتابهذافييلفتا،بئائه،ن.المؤلى!ة

يقول1ؤكر،وانه،تاثريةلوحة4قم!عههـنكلا!نواحدة

.جديدا

بقى!و،"ؤ؟اًجةرلو!-كو"انبه:ولته!ا(قص4ااما

الكبير.الغدخال!لوصالانسانيمةقىورائه

عقارسعبد

791سحز.برالق16أ!الالسمانجريدة

نرروتا-ي!فىاليففلد3"!لو-تكلعثررا
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