
ركأوث!صصمالاا!يض

سارت-رعندالادبلفلسفةالجوهرير،نال!خاصتاق
اولا،التزامادب.صواليهلىيىعوالذيالادباًنفيتضحصران

اكثرتدورالالتزاموحول.مواقفادبذلكبعدهوثم

المواقسسفوحول،الادبفلسفةفيالعمامةسارررقضايا

.الالتزامدعوةتتطلحهاالتى-ةالفضأ-!-،فبياأكثرزتمف

رسارتعندالملتزمللادبء،ماتعربفاالش!م!-ص،وأذأ

لصهمقالن5نترجمهاالتيالجملهذهالىنرصعانؤ!ا-ظ

واف-عالادبيالعملانلاشك":الادبتأميم:عنوانه

تا-الورا!تضاولانبلىحتى-اًلكاتبوحر)ى.اجتماي

كىلوأيةالمس!برتتخللانءاحهوحقا،ب"او-:،ع!عكني!و

الحروبعن:شيءكلعنص-ؤولفهو،زفسهجوانب

،ا)ردعوازواعالتمردفصضووع!ن،الخاسرةاوالكاسبة

لا،للمظإومينطبيعيلحليفلليكنلماذاالظ،لينشريكوهو

اهـؤوليةوهذه،انسانكذللمثولاز"بل،فحسبكا.نبلازرر

ت!ورانيجبلهلنسبةوبا)ربر/ده،وانلحياهاانءإيه

انقاذالفناناجلمنلا-واحدأشيئاوآلكتابة،ةالحب

اختاروقد،مشروعاتعنزمحبيرالءجاةلانولكن،"حىياة

سالحماةفيليلشزمانوءاحه...!..ل"منتروء،اًلكتابةهو

ب!هـءايهرحكلانر!كنبعيد-لبمستقبتنبأانلهؤلير

ؤصاولاو،القريببالمستقبليتعلقانءا-4ولكنه،بمقتضاه

خامن،التو"بوالحرالعدالةالىالحانجةوليخلق...

اعشقدلبم...الحاجاتهذهاشبالحفيذأكول-جش،هـبعد

اتقديولكن،طيباادباالسيئةر،لشاعرينتبمالمرءانق!

ل!وءلى،ابداسلءامعطاةاجمب!تال!صال-ة-،ءرالمشان

اكاتبايتتهوانيصحولا."رجضتهـعثاانبدورهاهـهـىء

الاجشماعبى.الوعىذاتيةرحثلانءإيهبل،الفرديةالنزعات

الش--يالتاريجبةالغامردزفمىيخوصالكاتباردلك

وضعمتى،قفهمموقفهوكلو،العىضىجمهورهرحفرفها

مط،لبءاىطجقةاوفئةمطالبابداتطغىالاحسبانهفي

فيقرا""معالكاتبوتوحد.والطبقاتالؤئاتمنغيرها

عنيتحدثانءلى"بحملاد،4فييحصمورهاالتيالمغاةرة

تدفع"لن،سارترلتعبيرووفقأ،عنهم4حدبثفينفسه

يأبىانعلىنوعأيمنارستقراطيةكبرباء"-!مئذ-

يهيسنهولنوالهذا،عهمجتمفيليجريمماؤفمواتحاد

بل؟"الابديةامامءإيههولي!الينمهدعصرهؤوقالتحليق

ومشكلاتهالعصروعي!ىمعمورةالادبيهشخمياتهب!ور

ءإصالكئاب.نكثيراتحملالتيالفردبةالنزعةمنويبرأ

س!ىالقاريءفيهالجدلا،معزولةنفسميةازبو2حصوصور!

وا)وطن،والإسرةالمجتمععنمستقلةوحدة،بوصف!نف"

القاريءيروصونالذينالكتابورؤلفاترر-،رتررذكروهنا
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الخضوعاو،الذاتعبادةالىيدفعه،قومهاواسرتهضد

ؤ،لكاتب."الشنصل"ادبادبهـ.مرشمىو،يةدافااءللملأهو

يقول-.عصرهمسائلفير"لشاركا-تمافيوءيءلى

لايهربالمرءانفيالتفكيرالىالمرءتوصلاذا":س-،رتر

مكاناىفيوجوددلا4اجو،الحخمصلةرء--،ءرهط-فت"!صت

طبقي،زبلادابليستالادابوان،تب"زات51ذيرل:-صه

عصرهفيمغبوناالمرءبهماي!-يرولى-اةخيرانفهمواذأ

لايتعالىاإرءوان،ءاجه.روراوا."يزءماناو،حت./ردبرح!ان

بمحمىد!يهالتبعةيواجهحير.،بل،4مضإكربحبن)روحثره

يفهمحين؟الاقربالمستقبلالىيتجاورهحينأي،تغييره

التيلةالمسطلان،الجميغومع،يمللجميكتب،كل"ذلك

.(1الجميعمسألةهيالفنيةبوررحائلهعنهايبحث

سارلىانهنافيهنطيلانلالربدالذيالمشهورومن

لف،دجمرةشأندلكفيشأله،الإلترام!نا"لهـث!اءريعفي

يثالحدالغنائيالثمعرمفهومءلىدلكفييعتحدو.الغرب

،والاحداثالشخصياتءلىلا،الصور!لىرمتعدفانشاءر

والجملةالالفا!فيالارحائيةقوتهاءلىالصوروتعتمد

القرائن،فىد*تهاحسبءلىاوموسيقاهاحسبعلى

منذلكالىوما،عازيها3فيالحواستراسلءلىاو

ال!لألماتتصبحوبذلك.رونالرمزرسطهاالتيالوساؤل

الانغاماو،الرسمديان؟لالوانتمبهالشعرييرالتصو!ي

تصبحو،فيهاتنفذو،اطور!لعواعلهـ،ؤتسيو/سبقاالموفي

دلالاتهاوتتعدد.الهـساماو-ة3،الاشي،ءكثافةلهابذلك

علىجهةكلمنبذلكفتطغى،كالانت-،ءلهزهار"مالاالى

نفسهافهءليستال!نثحعريةفالاغة.أثارز"،التيالعاطفة

الش،عراقذلك.ذاتها!ؤ،غارة،ولكنه،تخدمهالمعانوسبلة

النحويالتركيبيقصرو،بىتحدمهـ،ممااكثرالكلمماترحدم

يرالتصوكىرتفسرانعن،للغةصفيةالوالدلالإتتقصركما

عنيسردىالنثرلىنثمماحينءلى،معرالنثدىالجمالى

4ال:قلض،اذامامثالانضربذلكضيحولتو.!المتكلقصد

الكلاملان،لسرفهـ!يتضم،قصدنفان؟إلخ،دمدهبأ،ن

امالاستف!رهذاالثالهذانولنقر.حدد5علمعنيولىبلة

للشاعربىبتي!مستشثدا،"سارتر"يوردهالذيالشعري

البيتهدافيترجمنا!ا،"رأمبو"نسىالفمالرمزي

ر؟!وح!ذاتعيرد!فعىلى،مر!فورويالشم!للهصوللا

قائلا:ىالشعرالاستغهامهداءلىسارترلعلقثم

ولا،بالاستفهامصاعمالنثاليه4لتوجولمسىؤثمليعى"

الاستفهاملسةيمولا،تعبيرهوراءغائبالشاعراد،سائل

الاجابة.نفسهالاستفهام3،ؤبالاحرىاو،ابرجوهنا

ناميالاعتقادالحمقمنالك!ن؟تقريرياستفهامهوهلاو



عاىاو،دقائصنذووسالنلكلانقولراناراد"رأمبو"

ول":"روبولسان"شأنفيبريتوناندريهتعبيرحد

الر،يقصدلم،نفسهالوقتوفي،ا!الهذلكيقولاناراد

صى،غانسوىيفعلفلم.هذادسوىاخرمعنىبيان

روحهمنمنبعثاجميلاتعبيراومنح،مطلقااستفهاهـ،

".الاششاء.منشيئا-فهامالالىصار،وبذااسنفهامياوجودا

بينصلةكليقطعلسارترانذلكمننفهمانينبغيولا

ا،نهع،ليةمرالنثالتجربة!بعثيكونفقد.والحياةالشاءر

لايكونولم":سارتريقولتم،نفسهاالذاتية،طفةوالع

والحفيإش"،الاجتماعيوالحنق،الغضبكذلكمبعثها

يفدلالتهالاتتضحارووأطفاهذهكلولكن،السياسية

."اعترافرسالةاوهجاءرلى،لةفيتتضحكما،الشعر

.-س-ور..ثأجخماءبء-ر4تءلزحبصق"اش!:بالش-،ءرسائلؤد

هـالا.!سحياتهاوقحم!-لمهفيالك،تبنقيضرعلى

كأ--وعبكل!ص!ل"-ترسارعضد-الكاتبيةلحرو

في!االفش-"أ--4زوفيالإدرياً!!ءلولي؟!ال.ئثىاهـالكاتب

وعيفيالمىؤوليةتستلزمجهةرونفالحرية.!عاوقت

هذهتط)حب.اخدىجهةومن،ولناكماالإكأ!اعيالكاتب

بحفلا،قهلمطاعنخارجشيءالادبءلىض،فرال!ليةالحر

ا!ىلنقلبلشلملأ.مذهبيةاودتيةلغابةالادبهـ-خران

ممشصصووهذا".صالتهابذلكالكاتببفقدولثلأبربةدعا

از-4زبالاادأ،عتدو،"المقةمط!4غا))إبدالالعهلباأدالاعد

القاريءيكصرذلكيتضمنو.الادببىالعملخلملألمنمكذلك

المستظل!يةالحرهيسارترعنداقةالمطليةوالحر.القةالمط

يثيرارلايحمحولهذا.وجودهامبررذأته،فيتحولالشي

وا،الغضباوالاطماعاوالرهبةانفعالاتقارئهفيالهكاتب

معهاالقاريءيظلالتيوالاهواء،الضغينةاو،الذاتحب

انماالكاتبانفيالقاريءارتابفاذا".لىيىبةارادةذا

ثقةتلبثفلا،اهوائهاجلومناهوائهعنه،كتبكتب

!سل-لةفيالادبيالمملفيدخل،تتلاشىانالظإريء

ةبمثاب.والكتابة."تحكميةوجهةسلفاالموبخهةالامور

المتبادلةالثقةألساسها،تبوالكلالقاريءبئصكريمحرفدتعا

في-القاريءمنالكاتبيطلبانرحاكيتصورولأ،بيضهما

اجازهفيالحرر"استخدأم:وغان-،ضجؤوويعمل

حصومهزرشاشو.يت!دى.منادالاستإ"فيلمعمواو"الثام

كانتالعالميالادبفيصحدةواحدة!ح!"ل،رهـكروأان

صشدااو،السعودضد.كتبتااو،ا،ضإ"ادخدمةغابشها

هـن""ةسارترويقول.-لأالمحتالشمعوبضداو،العمال

حتى،اسودامريكيصؤافهاجيدةقصةتتخيلانالممكن

التيهيجنسهحريهاذ،البيضربغضت!ضكازتلو

لاتحدق!يدعوانهوبمما.البغضهذاوراءمنبهلينادي

الخالصةبيشكطبحروعيءلىوارلم-احشلف!لن،يماءرقفاو،

الجنسضكاقفبل،الظالماجنساهذابصناكونان

بالاحرار،لاهبب!نهجزءاصفيبوانانفميضدبل،ألإبيض

اللحظسةفياذ.الالوأنذويليضحريررط،لبواكيجم!!ا

مى!الاخرينبجريةمرتبطةحريتيبانفيهااشعرالتي

استخدمهان3متي!لتطلبانيمكنلا،يشفصملارباطاالناس

."لبعصربعضهماستعبادتصويبفي

منفرديناومعاالكتابيبحثانالضروريمنولميس

بل،الادبيةرسالتهمخلالهصنليؤدونفكريهـ!ذهبعن

الحالأتمعالتجاوبويسر،الروزةمنيكوزواانيجب.

فيالفكريالمذهبهوادبهميظلبحيث،الإجتماعية

الملتزمالادب1لان،دازرتهعنصإرخهولمامتابرمةغىرذا"3،عن

ينتجهانالغصراستطاع!الكلألتركيبشهالمجموعة"لفلؤ

."ولل!واهبالتارنجخيماقفلل!واغفالوند،يستنيرنن

قطاعاتذاتالادبمنهايتألفالتيالتركيبيةالمجموعةوهذه

عشد-لقفالاعمالهذهلمحبعض.الادبيالعملفيروختأحمفة

ابعدالىيتعمقالاخروبعضها،للظوأهرالواضحةالحاولى/

الوحدة"كلهاتجمعها،عميقةحى)ولفيألظاهرهدامن

سارتريضربو.الحرالخلقوهو/"الادبيلإعملالخ،لقة

وصفهافيفهي،كاروولالبير"الطاعون"ق!"مفلالذلك

هذاووراء،بالطاءوناصبصتلمدإضةرائعوصفالسطحرع

لحياةتحمو/بىاتكورانؤيمكن،عهيقةمعانالظاهر

هـحذامنوأعمق،لبلادهم-الالمانإحتلالا/،مالفرزسيين

وهذا،الحدي!ثهالمجتمعاتفيالانسانقفلمورمزاتكونأن

ل-واكثرالمعانيهذهورشص-تالممازيئورتعددبذاو"قفالمو

حولاقيالم!!حيةوبين،الطاعونقصةبينالقاريءوازن

"الحصارحألة"بعنواناليهاقصت"نفمهكاموالبير

وحدةنطاصافيللمعانيالتعددوهذا،8(!اعاموأءهـدرها

الوحدةدائرةفيقضالتت،يثىبه،الحالقةالادبيا)ممل

فىوالمضشلهةقيهااعمافي،وحالرثمأن4زننش،وو-"!لت!!ي

الكإية"المى!لىوبةإلكلية":سارترونجدعوه،انؤيوحدتها

؟دبىاالعمليةحيويسشتبعف،لإأتزام.المجزأةالا؟ا-ةأي

وجهـ"فيهالوعيوتوجى"وملا،ساتهبالعصرأعهاًرتبافي

الع!لى!!مطحيةذلكيسشالزمولا.وطة-س!غ!رأ-"ازسا

الت1،مالحكقلص1،ةماننشز!،"-عنررأ-قف!الادإب مبيرووور.!

،وعنذاتهافيلانها،مواع!هـورةفيا!حالحةاالبباتءن

ادبا.لانخ)ق،ص-،ثرطر.إق

الصالكاتبيتوجهالاسبقصكلصصابنتجو

المجردللانسانولا،العالمافرأدمنؤرداصىء"بوالق،كأيء

منكثيرمعلكمالي،رت،ريخمحددغير،اإشورجميعفي

فا،و-وبالخلودتعلقاعصمرهمروسائلبهـملونالذرنالكت،ب

فو!،هـواتخذوهاالتيالمسائلبانتهاءأدبهمينتهيانمن
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!زليأ"ؤ-متاررءيبموقفلاترتبطالتيفالقيم.لكنابتهم

اوض!-لدء!هاكانذاتهافيمثلادذالوطنية.ذاتهافي

ابر""-تان"ادءىوقد.الضلالفيالسيالسيةالاحزاب

ؤ-كبلارصارىالناسواظلم.المدومعبشماوز"بلادهخدم

تنادىالتي"المجردةالحريةهذه،ذاتهافيالحريةمصى

نمقراطياتالدوستالينونتيوعيةالنازية-سواءعلى-رها

ال؟،تبحصرفاذا.سارترتببيرحدءلى-،(الراسمالية

منر"ينالولن،احدبكلامهيضيقفلن،نطاقهمافينفسه

بهـ-،ربئالكاتبولكن،ماطلبهكلسلفامنحفقد،انسان

فليست.قفرعراءفييتكلمكأنه،التجريددائرةفي

-يردلمامارأد-لاز".،سىواءالكاتباهـ،مالموضوعات

وان،أمتهأوطبقتهورنجنسهوبتيمعاصريهالىيتحدث

المستقبل.اهـ،دأبعدفيغائبينشهودامامقضيتهيكسب

وب-جمن،عصرهفيءصميم،هنايخسرهااويكسبهاوانما

هـ-نالكتابمنالااوانذوويتحدثفكيف.وطنهأبناء

وأمامهم،الاجتماعيئملابسماتهامنصجردةالخالدةيةالحر

!تونرإ؟الذينالبيضيدعلىالخسم!يسامون-لدتهمابناء

رهـلمبومضونلانهم،مختلفكلمنىديولكن،ايضا-ريةليال

ر)-ف-يالت!رردىمعناوو،فيفالحرية؟فحسبلانفسهم

ال-ور-ور-!ندعاتهـ،كلن!،اعداويبين،ولاالمظالوموالظالمعند!،

قف.الوبتحديدالا

الادبلتمادرةأساساليسلجه،وره7فب؟لكاوتحديد

از!ءلاووىيتحسل4ولكت،ف!لمبحالمجتمفيوظيفته

المابريووالاحداثخصياتالننشواختبار،الفنيةاحىبالنو

بحسءلى-ضرورة-ال!اتبيختارهاالهـتيالجززية

ويعج!ى،دعيش-"الذيوالعصر،أليهجهيتوالذيالجمهور

زغحصىلالىوسنعود.عنهولاهـؤنفسهلعدو،احداثه

سارتر.عشدوهـمناهالوقفعننتحدثحينذلكصنشيء

اطش،ووروانساناصفهبو-خ،صبجمهورالكاتبالتزامولكن

ضوعبموتختصاخرىبقفصايىيتصل-خاصةطبقةوصن

وصندصحب!رهمرتبطاز"الكاتباغفلفاذا.نشاهـالكاتب

ؤ-ا.ن،الم!تقبلفيا)-اودحىامراء؟جريا،التاريخؤدا

يفتحرلدياالادبويلأون.ررالتجرخطرفييقغالادب

وذ)ك،بجوهرهاآس،صاةالاحاطة4لزتحلماذا"سارتر.نظر

فيص-،لغيرعحالصراستقلالههـحداوضعءلىيقشحرعندما

!-و!-،لالالإسشورر6كلنإقحمدوا.((ت-،طهضوعبموذلك

ريش4قضثطتش،فيللأ،نهمضموفيا"ئومسطالمححسرعناسشقلاله

زط،.ت-ور،جكنخارجورزر!بل3عندبألاالىتورللألوبين

.رحىتء4بل،سارؤرروررهجرالاخبالمعنىالادبفالشقلال

خطرفييقعفانهالاخيربالمعشى"استقلالالادبققدفاذا

اول4!،)خأ،!ه((ستلابالا"ترسار5يدءوخرا

ن-!مذ!بأ)ىاو،الزمشيةلل--اطةيخضع"عتدماوذإك

نفم!--ررءيعدعندما:اوجزوبمبارة،السياسيةالمذاهب

ا:ظ،اوجهةومن".و:هـ"كلصنمطلقةغالةلا4وسبلهو

و-وب(ؤرن-طفي)عنتسإىالضاالقرنأدبلنابتمثلهذه

ء--.رؤ!و:صممىخلب5ش"لو،لديتجرعيراد!صورة

الرءيتعلمؤلأ؟،،لصياغةالم!نىيختلطفيهاذ،بديتجر

رو--راةالكشبن5كش،بؤ؟ل،الهاعنلجكتبالاالكتابة

؟ا""خاقمنبانهالمالمهـذاصفمايوقدرءلى،للع،لم

وهو.العظيمالعملهامشرعلىجو!ريغيرف!الكتاب

.بذاتوعيعيرعنمحضوانمكاسوقربانوتمجيدمدح

از-"بماأي،الاستلا؟تحالدىالادبوقعالسببولهذا

،لهذاالاجتماعيةللهيئةالمحصنالانعكاس-حالايةعلى-

مرتهظفهو:"بنفس!اعىالوغيرالانعكاسمنحالءلىيظل
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للكاتببالنسبةولكن،الكاثوليكيبالمالمانمكاسياارتباطا

ول!ث،العالمصلثيهيستردفهو.شرا،-طءالر!ي!وإحدر

5-ن،بقهالسألشورحح!ةالىسمارترولميختهي."زفسهبضياع

-حتاربخلالمنأ،دبمشطهقليسميهلما4اتحلبخلال

عش--رالثانيالقرنإدبحالةففي.فرنسافيا،دب

،خاصجمهور-ادىيتوجهلانه"عينياا،دبثانالسابقة

الدين،درحبليكشجون،الدينرجالمنكاننىاالكتابلان

تها.بنفسهواعغير،مستإب4ولكش"الدلىبئفوعموفي

،أيبنفسهالوءيحالىالىاءيةالوءجرالحال!دهمنألتقل

كانالعكريتوسطهفيولحن".الفلاريسطالتوحلل

-ايلبالتفدنى،عشرا)سابعالعرنادبؤيياتجرلمبى

وصارت،ومكانزمانوكلأ)حهـمالحهاف-يمورءالم.و،التغس!ي

اجتماعية،غير،نفسيةاناترحيوآشبهالادبيةالشخصيات

فرصةمنلهد!اقدردفصىوباغ.لخهالس!لىص!مالن،تض-حلأي

اصبحلانه.ءشرالثامنالؤرنفيزمانيةالارلسالته4لتادر

قيم،يزلزلهاو،السائدةالقيمفضبريهتمأي،عيشياهـا:لميا

رمينها،لمطالبتحديددون،الطبقيوالنبلالارستقراطية

جمهورهوكان.لورةمطأي،ر!إ"زجرلىال---"ر،لمكطثموصن

?لىالق!طأتأوررنرتمحإإتإزراإجنأ-ر-وازأ!مإور-تيأ

كا!بالاوجء"ورهظلحينؤي.والنبلالمطلقةالملكيةحقوق

لمثذافي4الضض-ا"العمالوطهكأةال!لاحينطبقةفيورعشيو

،و)كش،مخاصىةمطإابلهـمتكنلمممن،وامثالهما،"قتالو

لافكارهـ؟لمطابفتهاالبرجوازيينطألب5ضصنمايشايعون

"!نت-حضوفي-"الفرنحمي"دبألاوقعثم.الازسانية

خطرفي-لمناعننراالفرنأوائلفيو،تصالتاسعالقرن

يربتصوواهشم،بالمجتمعصلملأت"كقفقطع،إقةالمط1ال-ل:ية

الء!هب-رإنرماتمنازصةؤ-4اتوتمت،يةالورردالم-!اءر

ادبهـوالكتابأكشرادبؤكاان،ء:هـالكاتبق!ةالخل

."التنصل"

اوك!-ندعوة"جحدلى،رنرانفوحالوكلوواضح

بردو.خ!ةاجحط4برخر.رلصسنألادباستقلالاو،لاح!ن

و-ي-افنلإءناقء-يةؤا--ور!رونؤوىأ-"مازت"ءلى

نجهلانوءا-نا.الإدبيالعملفيغابةرهـونبالغائيةقوله

:،(زت13))فاء-ا--وإء)ىرسار"بر،،ردا-ياالشقا!

وجكل-إلىالطحبص"ج!ه-،ل،-جن"كازت"يب!و-ا

ال!مش"أور،يهار2"لإتظ!مةالطبجمالأنصجنفي،الفن

هزغش!فيهفاته،ثالكلؤبلالجمارحشلملأف.ؤ-"فتراكأ-هـ،با

.ال!.ار"

جمالرل!ش،،الجهبرخظكأزمبرديرثجعةالطبجه،ل-2

الورراءة،ت-!ىا)-يايةالعقالروهإ-ةفيالالهوجودلاالإدب

.القراءةاصة،-رك"عهأ)حىركةخلالمنالالوجودهتحفقؤلملأ

لب،اون-ور"واالاد،بإجمالابينالف!ل-لاإءكن3

ؤي!-ةولا.الفءفىة-وءفيال!الجء،ل!ذاالىلا.برتظر

.الفاريءرة-رالىهةحىالموالدءوةفيالاالء:في"عهل

زء-!هاخرئر"لص،ر"و-ودلاالطح!ءإجماال--ء،لفي-،

)ت--اص،رء!أكابر-تثاورنا-صإذ،--ء-"2-ورةفيءلجض،

زأوير--اصاءوكأ-وع!؟-برل،اًع3،ز-وءلىا)ء،اً"ت،ف!ودؤ-"

،ءاء-،تة-!!راالط-ص+،تفيلىابطابر،-سؤدو.وزء-حير

كظ-لأل،ول-هـالحصدؤةلم؟وناوظمثلاقزحرر!يقوكخمال

ولكن.-لالاصؤتوؤى،اشح،ر4زدو،الماءفوقالسحاب

منالخايةاء!بحتالفنعال!الىواحداتهامةالطبىنقلتادا

الادبيمالععلفيا)روار"وهذه.للكاتبصقصودةجمابهل

خلقفيالكاتبرتصر؟ونالذينللقراءبالمنسمبةصوعيةمو

فيداتياالكاتبلمبئحينفي،معناهوزوجيهالادبيالعمل



قتالو!ى-ضوعيموولدض،،للاحدانشصلهووتأالادريخذقه

.القراءتجاءالادريعملهي-ؤزفسه

لمنطقالش،ريخسيتحايلهمن-سارترويستنتح

المتحرردبألايكونهوأنرجبالالتزامى11،دبان-الادب

الاحيا-!نجماعةالىيتجهالذيالعينيأي،المجردغير

ص.از-"فييةالحر!وصوعهصشولمإلأون،وريهط2صعصرفي

لهدمكافي"وحدهاالى-ا-يةكانتو،،ذا.والارجاإياهـا:ي

ءضر.اللشا!نالقرنفيالمستبدةدلمط-وراتا)ووكريالمذورب

هـ-وحشى،أيىومربشالتلرتخدمالضبوحده،تعدلمؤازها

ءل-ىيكونانرجبادبناولكنلما،وى-ء!مةز.ثي31شهات

صا)"ملفياريءالونالىهـحى2جبر،ن"،"ب:،ءادبال*خسر

ودرز،.ختص!،رور،لى،قضوالشألاإرامع!اىبقدرز"ء!عينية

."العكل.لءاى

ادب"ا)كليهيدهـوا)ذيادلم"سارتريسميولهذا

يولىجاريانءأجه-رر-احب"ءصة"بو-ؤ،لادب)1."العمل

يمث-لانءا-"،تجاوزاوخاور،ءمفهوو،العملاس-ضإرب

الذيص"!هفيإح!ححبهوأن.،أ/قحا?لان"ءاىالألازسان

ؤكألى.!قفصوزتوألحاأياررصضللاب"تحاوزسص-لفييبذإ"

ه-ي-،نيةالانساحقيقةإالاساس!يةالفولاتبانلص!لمناواذا

ادب"انيقرر"سارتر"فان،والوجودوالعملالميكية

يينتوحدألتيالعلاقاتتصويرءلىاقتصرالاستهلاك

...ص-عةأنهءإىفي"ماثلفالا-ساسى،اكيةوالمالوجود

نخا-رايكونسواهمناكثريستمتعكيففيهيعرفوالذي

الكاتبءلىؤ،نالملثزمالادبفيباما،((اووبىوجودهلمن

قفو--المثنار،!ناًلعملودالوصشرجنيجلوالعلاقاتان

--ىال/"الملمشوج"إلمتحررإص-:ب.االادباوهذا.يخي،رالنش

اف،نب"معانعنيثف،معينة7ترذؤفيخاصجمهور

و!-زرا..رىالخايررالضحموخلالىمنماتكوناؤوبىعامة

العملفي"النستيةصهيمفيالمطاق"سارترمايسميه

.يبدلاا

هـاىوالحطر.وأ)"راءالجء،ورإيندى،رزروروررق

و-دةذوؤال!ء"ور.ؤراءأىاجءيوكأهيضحولىانال؟ازب

يتحكل!-و.المضءرحبمجنوأكمينوالمسىاءالقثىرجنتجءعيةعضو

ز؟ونسيرنا:اترلثوادءلا!من4!بمويرخءاكار،ثلجهاذا!

رر----كفيو%(هدذامالالى!ءطاع"/متةتحةا!!اعاتا

إحم---رر.روت،أد01حمر!.يم"..صصل!ا0عكل-ءا!أءا هـ،،ي-بهـ--رم--!

وص-نءزءسه،ءلىصورءل"ليردهاؤ؟ريصذ!بءاىز!هـد

زور--"ح!اثصقها6الهـ:بالحبمء،وري!بحأنألادبءلىالخطر

/-يلأأ--3!-نألاال*إتب4أباي!للافكريصزرهبفي

لصكى4ثوالكاالجماعةاو،هـللأؤرزمى،فيوعبينالشبكالعماأى

ال=التجنفيو.ا-؟-"ال؟ا.زو-زءةألذاتلأ*تب-روظ-?افي

نأرآخوخطر.أد،بعص!أسص،لصنءاىالادب،بمتقويكون

التياالكتبقراءةفيالإخرلينعنرورزلش"قارىءءلتءر

ززوسى--4عبادةالىارىءالونتدءشو،الذأتيةالمثاعرت!ور

،لش-!بنالحىفيو.ااوطنأوالالصرةأوالجتمع-سابء)ى

ا!-!4طريروررجدول!،لملأبالاورصت!وةفيالادب-يردى

صخفرقين.ؤراءالىول!ن،جم،ور

وحدةذيجمهورالىالمتفرؤيخاالقراءلحولفكيف

هـهارتر؟.نعبيرصدءاى-رةوعضأوكلخمالى؟ة

ورالجمهىالينانجتذبأنسإرتر"يقولص،موجز

اًلاراداتالىدائمماج،جن!تو،الغعالي،ورالجهمع،؟يالامك

.سارقهـ-تعبببرجدعلى-يرقرأحينالقارىءلان،الخيرة

-ية،السلدرجةالىتضعفوالا،وتحررهئجاتهمنتروعمن

فالموؤف.الراهنس--"الحالةتغييرفيالتفبردونفتقف

يكونوإه.معاوقتفيلهاقاومة5وصنعوائقم!نلتألف

منفيهيبذلهومالضسوعه.نبعادالمثتعيرفيآلانسان

،والصراعامملاطريقعنالمرءوجوديتحققفيهو،جهد

فمى(:ان!بالحالة!ذهو-جاوزه،ماحالةفيبوجوده

حبودالو)ووصففيوجودسوىوعالمشرالالسانيالوجود

.638(-633ص،نسيهالفرالطبعه،والعدم

الجزءأواخرفي!المواقفمصسحالىلىارترويدعو

مضىفيماالمس!رحكان"فانلأ،(واقف3:كتابهمنالثاني

عس-لى.نعرضفلكازصضا:اشخصيات1نفسيتحايلمسرح

ولكنسى،،نشقسىأوتعقيدهافي.لز)بىشخصياتالمسرح

فيالادوروفللمويكنولم،حياتهافيتاماعرضاتعرض

رب)نمع،،عضمعلى!صىهماصراعويالاشخاصصذهوضع

الخشسحفصيات)شأتيرشخحسيةكلحب،ةفيليرالتحويكتمكيف

أحفادههـنويهرب،الفعايةشخصيتهمنيتجرد))

هـن،الورا-،الدرجهفيزفسها-ضع،اتهوث،شفهومخاو

وتعد،ء!"قةغاليةالادبىالعملتعداحرلم"اوهذه،الحرية

"اذن،رنىتطاعمو،الادريالعملخلالىمنكذلكالانسا،ية

اقي،الصىردالارادة"كللت"يسميهما!ع،حيدهارش

مديض"فيتتحققالشيوءي،"وسبللاغاافانلاز-با.ن!!د

ا،راداتهذهتآرلىخيحبانهءلى"كانت"عشلىالغايات

.صرو---،وور?وز"الف"يأعملااحكامطريقعن،الخيرة

للموأسانالحف!ةا،كأأدةههذمق!-دكتبنابموضوعؤ"وجه

ول-خكن.ءالمنافيالحقمهضوصيز-واي،جيرا،"ن!-

ألشإسنيعاصلىأنءايهور-حيلأنهللازساننبينانءاينا

اذيؤة.صرالمماتمحالمجفيلياتغاانهمءلىحسهء،لمفي

القه-ا?--لمبهو-الد!هوجهءاكمامغها)كاىزصىا.إريده

ا!خ--يرةالأرادةرلتحواي،لل!نسانالأزساناستغللأل

ررصائلبوالصالمهذالت!ير،وء-تيه،در"+أرادةالىالضظ.ر،ة

هـمتقبيلأ،الع!ت-يا)خار،تمجشمعلصصيطرةلص-،:-لفي،"-ددءت

مذإ-لم!:"رزرس!رورولو."بلطوإ-ائيتارتطورطريقعن

فيو،الفردا"صرسب-لفيفحزكاالنءايناختصارإالىو))

لمء-؟نلمأز"ازعهوماوضعال!،الاشضراكيهالشورةسىصل

زوكيدفىالجهدكلننءلألاواص-:،واز!ا،سشؤ-!-5 ..هما...ال..هـ..

.((خرالآإ--تازمص:،!احيرءن

العيض-يطلجمهـوروا،لىديالشؤرغيرالمشحرر،دبوا

عنالكاتبيعجرأنكلأهمايستلزم-شرحنمامانحوءلى-

.((قفصو"فيوعالمنتردهو-ور"إحقق1)ذي4وت5-س

جلاءالوجوديةالهاسفةركأطرءنقفالمواكشسبوةد

ير-"".سحليصاووروجز.الفش-"ودراس!ار"الادبؤيأزرإة

-ملوراودجثلوالي"؟قابؤ-و!-جثمنؤء!ولمازرلص،ر

ومكانوقتفيور،لاخرلينرحيئتهالحيإكائناءللأفهأ"ا

اء%ورصمب-منب،.برحىجطءه،الازمى-،ن!-فأعو!وطهـ--ددبرن

،-رر-"سب-لفيعوائقأووساؤلبوصف،،،قاتومخلو

-ردالفلي"يقوموعبمنتسألاقفش،اتخاذاىاسصلولا

اهـىوهـ"بمضسهازوبرتجااصلءومنلي"يحيطلي!ات!طاصر

وو-ذه،،ذضر،الحص4-حالصرالضفيرليها.احساوللهيرةءإ

تصس-ددالتيهي-برور"،تعوحى"درءازت!هما-اصلاءثا

هذهتتحددأنرجبو.حربش"ءنوتضسف،وء"شسه

وهم،فيريةالحىتنبددألافيجب،العواملرت)كالحرر"

بدل!سبدهتراءرءأكوعورتسا!وريدفيالور-دكونأذاكما
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إتتغير-دنتيف3خصرآصكانفيبينتوقد.فيهاالاخرى

المؤلفين،!نكثببررجءدعد.الميدانهذامي!-لىمند!مط،

--لىلح"سرحم!--،لى-!وام.إواث!تاصمحرحالى

،-صثلت،الدحف!،خذتألم،تحربثلالفالأ.!اسخفبا

رر-وىش-"-!شخصحهكل.للادتولن!اًلمرسج!!ا،جهيعا

.نختارالذيالمخرجصنكثرآتساويولن،مخرجاب،ر

المسرحهدامتل!اوجدلخاقيارا"ا،دبيصيزأنورتصنى

ءدأضحوليو.وع!أدبلاصاقىاادبايحعيرأي،اؤجديد

الائلوأنتقصم"أرضاأ/لأزسانأن-بضتهفي-أ،دب

لش،ديبين،ألأخ!وءإى.خ)ور!ددالما)خفسمهيضع!اوتي

ؤيط-موقفوكلالم!-لآهـ.ألى*رسانا!رىء.كلفيالادب

!لىفيح!هـكأان:دترانم!--فةليصثار"-7حهمعامنمعنى

كلحارجمنؤإبى.صراقااتع!يرقىلمنء:رتوخعد،صحمان

!ر.:امرىءوكل.يبتكرننتيءفالمخرج.تهما5يختار

هـليبتكرأنالمرءوولى،الحاصلمخرجهبابتلا،رهرف"

الإدر--ةوالاعمال.القحمةقيالوقفهوكذلك0."يوم

القاريءءلىا(ؤلفيقترحها"المهامهذهمثلمنالمستوحاةم

وة-عنودالبحثمتاليعةألىتدعوو،الإداءتشطإبواجبات

كلت!ارجالمحشظلتح،ربممت-اهدهء)ىوزحمل،لهتمةخل

يمكنلافانها،وتح!،ؤلعذابثمرةأزهاوبهما.يلقيتعير

فاذأ.وتساؤلعذأبولكنها،للقارىءمتمةمجردتكونان

للصسطبل،صسلاةفصفوتكنلماحالتجفيهاالمؤلفونممح

مقالانه-احدىفي-سارترويعود."التفكيرتستغرق

الم!مرحب4وموكأ!وعات،والموقفحالمربينالعلاقةصهـن

وأت"،خاصموقففيحرالانسانأنحقابهاناذا"

ز!سةيخناروأنه،خاصموفففيحر/"عننفسهلختار

فينعرضأنءليظاذن؟الموقفطريقوعنالموقف.في

زفسهاتختاروحريات،وازسانيةبسيطةمواقفالمسرج

هـ-رضهـوتأثتراالمسرجيعرضهماوأبلغ.مواقففي

لحر-"في،بضفسهانفسهاتكوينطربقفيشخحسية

.والحياةالخلمقن5عزوبه!يرتبحرقرارعن،الاختيار

جمبحوحسدةتحققتاذاالالمسرحوجودلاأنهوبمما

بحيثعامةجدمواقفعنيبحثانالمرءفعلى،المتفرجين

الغايةمسألةمس!ائلناولدينا.الجميعبينمشتركةتكون

الع!لى،نتائجومسأ)ة،العنفورومثروعية،والوسائل

المشروعوعلاقات،بالجماعةخصالضعلاقاتومسألة

.أترىأمورو!ئات،الثابتةالتاريخيةبالقيمالفردي

هذهبينمنيختارأنالمسرحىالمؤلفواجبأنليويبدو

يشغل"دماسواهمناكتريعبرا)ذىالموقفإلجديةالمواقف

معروضةصسألةصفهرو،الجمهورالىويقدمه،مسائلمن

."باتالحربعضعلى

ؤيماالموقف.جابهةرىسارترانمنالرغموعلى

حلكةالاشدالمواقفعلىؤوفالولان،وعونكفحدةمنله

ناذلكمعيرى،فيهاللتحكمدرجةأولهوزفسهفي

يتفقباختيارماقها-صأزصنزجاتها-سبيلفيالحريةتكافح

اختجارقفاإوفا.حناهلشرأنلسبكأالتيالخيرةالارادةوا

فئيلسارتريقول."متعاليقوىادحرياتوهذه،لا-رر،ت

ىءبورفي))1،،3عام"يثةالحدالازص،ن))لجلةتقديمه

ناويجب.الموتاحدهءاحدينلتبادلال!مكانلاالمواؤف

أنحاهـة!لفيالاز-إنيستطيعبحيثالمرءيتصرف

بالموقف،وب-ودهالا؟-أنرجققفكما."الحياةيختار

ية،الازساؤلمفأالموتحقبهففي"بأدبت-اركأنينبغيكذلك
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والوعي.منتجلمجش!عالحرالضميرهوالأدبيكونكي

"مدت"لسيطرةالوكص-لهصوقهوح!وا،زت!انباستقكل

ألىررمبيلولا.خيرةاراداتالاتوجدلنحيث"الغايات

.بالا!بال!المديشةهذهتوقع

إتانيااجزءا((سار.زر"لىرريرحش-مبرهاؤ-ت،صدوز!تم

خالد.دبالاأنلت،إؤكى!شيءلا)ا:"اق!!صو))ء-،تءءن

3يةوالاشتراوباأو!ح!هو-الوص-دحظه-ادوموحظه

و،ذا،هدوربلمحبنقامرأنويجب.والسلاميمقراط-ةإدوأ

للمجتمعتباولكن،لنافتحا-الكتاب.معنشسرحن-زاهخسر

الشءكتهـالىالجماء"تنتقللي،لادبانةوضحتوقد.أيضا

صورةو،بائسالتورورافتكت-ب،زفسهاذاتفيأتأصلوا

يرها.ذحوعنتبحثتنفكفللأ،ازناضوارعورها)لمنفمم!ها

بقوأنينمحصياليس-بعد-الكت،بةفنولكن.وتحسميت،،

حنيختاروز-"،النأسحمحفع!نفهو،الالهيةالعناية

ال-ىلشحولاًنالاربء)ى3،نفاذا.أنفسمهمبرخش،رون

بىفالجتمعتردى،صحض!ةكل--يدةوالى،محضةلي"دعا

الحشراتحب،ة،ذاكرةنوبدذالحيماأي،شرالمبالاصر!حهأ

-ليء--؟،تإ*ح!عسلمهاتصا!نىزرق3ل-س!ور--او.و.حىفإزوا

،الادبعنالالصتغناءالمالحيممىتطيعاناًليستركلف-سير

هـ--نربت!يأنايضاذلكن5خيرايستطيعولكنه

."الانضتن

ووبرولع!يهبمءولالقاهرة

معغةحغامؤلمفات

الزرقالمصابيح"

والعاصفةالشراع5

النافذةمنيأتيالثلج"

غائميومفىالشمر.

الياطر.

صوريابقل.

الحياة،المرأة،السجنحكمتناطم.

المستنقع.

البيضاءالابنوسة.

(العطارنجاحد.معبالاشتراك)الحربأدب.
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