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وجهاً لوجه

ــط  ــرتك، ارتب ــرب مش ــا يف ق ــواز دفن ــالر هيل ــل أبي مث

ــن أزواج  ــني م ــا زوج ــد. كان ــاً إىل األب ــاممها مع اس

العــامل األســطوريني. ال يمكننــا أن نفكــر باحــد 

منهــام مــن دون التفكــري باآلخــر:  ســيمون دو 

ــارتر. ــول س ــان ب ــواروج بوف

تبــوأ ســارتر  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  هنايــة  يف 

وبوفــوار، عــىل نحورسيــع، مكانــة عاليــة بــو صفهام 

ــنْ حريــن وملتزمــني. كتبــا يف مجيــع األنــواع  مفكريَ

االديبــة: املرسحيــات والروايــات والــدرا ســات الفلســفية وقصــص الرحالت 

والســرية الذاتيــة واملذكــرات و أدب الســرية والصحافــة. وقــد شــكلت روايــة 

ســارتر األوىل «الغثيــان» حدثــاً يف عــامل الروايــة الفرنســية املعــا رصة. وغــدت  

مرسحياتــه العــرش حديــث املــو ســم املرسحــي يف بــاري . وأحدثــت درا ســاته 

الفلســفية: «الوجــود والعــدم» و «نقــد الفكــر الديالكتيكــي» وغريهــا صدمــة 

ــتاف  ــه وغوس ــان جيني ــهام جل ــن كرس ــني اللذي ــه األدبي ــب بحثي ــذا إىل جان ه

ــة  ــريته الذاتي ــالل س ــن خ ــل م ــو أفض ــىل نح ــيُذكر ع ــام س ــه رب ــري. لكن فلوب

ــو بــل. وســرتتبط وبوفــوار  ــزة ن «كلــامت»، هــذا الكتــاب الــذي أكســبه جائ

دائــامً بكتاهبــا اهلــام «اجلــن اآلخــر» وبمذكراهتــا وبروايتهــا الالمعــة «املندرين» 

التــي ا ســتحرضت فيهــا جــو أوربــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
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سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر

«الحياة والحب»

عدد خاص

وجهاً لوجه
سيمون 
دي بوفوار 
 وجان 
"الحياة والحب"بول سارتر
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سعد محمد رحيم

حديثي هو عن جان بول �س���ارتر و�س���يمون 
دي بوف���و�ر �لل���ذ�ن خلق���ا معًا �أ�س���طورتهما 
�خلا�سة.. و�س���ورتهما �لالفتة �لتي خّلفاها 
على �إثر تلك �لعالقة �أ�سفت �جلاذبية و�لقوة 
و�لغمو�ض �لآ�س���ر عل���ى �سخ�س���يتيهما. فال 
�س���ارتر ول دي بوف���و�ر كان ميكن �أن يرتكا 
�لأث���ر �لذي تركاه يف ذ�ك���رة �لثقافة �لعاملية 
ل���ول ح�س���ور �أحدهم���ا �إىل جان���ب �لآخ���ر. 
وظّلت دي بوفو�ر ت�س���األ نف�سها د�ئمًا؛ ماذ� 
لو مل يلتقيا؟. فلقاوؤهما �لقدري كان �ل�س���بب 
�لأهم يف �س���هرتهما ورو�ج �أعمالهما. وحتى 
يف �س���هرة ورو�ج �أعم���ال بع����ض �ملحيط���ن 

بهما.
تلك �حلياة �لغنية �حل���اّرة، �ملفعمة بالإثارة 
و�ل�س���غف و�لإبد�ع؛ �ل�ساخبة و�مل�سطربة، 
م���ا ز�لت تغ���ري كّتاب �ل�س���رة للخو�ض يف 
تفا�س���يلها �لت���ي تب���دو وكاأنه���ا غ���ر قابل���ة 
للن�س���وب وكم���ا ل���و �أن �س���احبيها م���ا ز�ل 
يو��س���الن حياتهما �مل�س���رتكة ع���ر قر�ء�ت 
وتاأوي���الت و�كت�س���افات �لف�س���ولين �لذين 
و�ل�س���حف  �لكت���ب  تالفي���ف  يف  ينب�س���ون 
و�لدوريات و�لر�س���ائل وي�ستنطقون �سهود 
�لعي���ان �لذي���ن م���ا ز�ل���و� عل���ى قي���د �حلياة 
عّله���م يقعون على �أ�س���ر�ر جديدة تخ�ض تلك 
�لعالق���ة. وم���ا ز�ل جمه���ور �لق���ر�ء يجدون 
�ملتعة يف قر�ءة �س���رة �سارتر ودي بوفو�ر، 
ورمب���ا �أكرث م���ن ق���ر�ءة موؤلفاتهم���ا �لأدبية 

و�لفكرية.
)�س���يمون  كتاب���ه  يف  رويل  ه���ازل  يالح���ق 
دوبوفو�ر وجان بول �سارتر: وجهًا لوجه.. 
ترجمة؛ حممد حنانا.. �ل�سادر حديثا عن د�ر 
�ملدى( جتليات عالقة �لثنن، وتو��س���التها 
و�لعاطفي���ة و�جلن�س���ية، ل�س���يما  �ملعرفي���ة 
م���ّدً�  ومتوجاته���ا  و�جلن�س���ية،  �لعاطفي���ة 
وج���زرً�. و�متد�د�تها �ملت�س���عبة �إىل حيو�ت 
�آخري���ن م���ن �لرج���ال و�لن�س���اء.  وم�س���ائر 
وم���ع ه���ذ� ل يع���د �ملوؤل���ف كتابه ه���ذ� كتاب 
�س���رة بل”ق�س���ة عالقة”يقول عنها:”�أردت 
ر هذي���ن �ل�سخ�س���ن ع���ن قرب يف  �أن �أ�س���وِّ
حلظاتهم���ا �حلميمية. و�س���و�ء �عتقدنا �أنها 
و�حدة من �أعظم ق�س����ض �حلب يف �لتاريخ 
�أم مل نعتقد، فهي بالتاأكيد ق�سة حب عظيمة. 

متامًا كما �أر�د �سارتر وبوفو�ر حلياتهما �أن 
تكون”.

يف  وه���ي  ليبنت���ز،  ع���ن  حتدث���ْت  ح���ن 
�حلادي���ة و�لع�س���رين من عمره���ا يف جامعة 
�ل�سوربون”�س���دم �س���ارتر جمالها وملعانها، 
�س���وتها �لقوي وحديثها �ملتالح���ق”. فاأخذ 

يتق���رب منها عاماًل عل���ى �إغو�ئها حتى فتنت 
به.. كتبت يف يومياتها:”بد� يل عقله جّبارً� 
على نحو ممّيز، �إين معجبة به و�أ�سعر �أي�سًا 
بالمتن���ان �لكب���ر للطريق���ة �ل�س���خّية �لت���ي 
ق���ّدم بها نف�س���ه”. وق���د ر�أت عامله���ا �ملحدود 
�أ�س���يق م���ن عامل���ه �ل���رثي. و�ل�س���وؤ�ل �لذي 

يبح���ث رويل ع���ن �إجاب���ة عليه ه���و �إن كانت 
بوف���و�ر، قبل �لتقائها �س���ارتر،”�بنة مطيعة 
من �لرجو�زية �لفرن�سية”، حتّولت بتاأثر 
�س���ارتر �لطاغ���ي �إىل”�م���ر�أة ح���رة �لتفكر 
قام���ت �أك���رث م���ن �أي���ة �م���ر�أة يف فرن�س���ا يف 
�لقرن �لع�س���رين ب�س���دم تلك �لرجو�زية”. 
�أم �أنه���ا م�س���ت، بت�س���جيع م���ن �س���ارتر، يف 
�لطري���ق �ل���ذي �ختارت���ه بت�س���ميم م�س���بق، 
وم���ن دون ه���و�دة؟. لق���د �س���حرها �س���ارتر 
بكالم���ه ع���ن �حلري���ة و�مل�س���وؤولية، وكي���ف 
�أن معظ���م �لنا�ض يف���ّرون من حريته���م لأنها 
ترعبهم �إذ ت�سعهم يف مو�جهة �لعامل، و�أمام 
م�س���وؤولية �أن يخلقو� حياتهم من غر �إذعان 
للقو�ن���ن و�لأع���ر�ف �ملرعي���ة. حاّث���ًا �إياه���ا 
عل���ى معانقة حريتها:”ه���ي ذي �حلياة �لتي 
ن يف دف���رت يومياتها،  كن���ت �أنتظره���ا”، تدوِّ
وت�س���يف:”مل ي�سبق يل �أن ع�س���قت �لقر�ءة 
و�لتفكر �إىل هذ� �حلد. مل ي�سبق يل �أن كنت 
حّية و�س���عيدة، �أو تخيلت �مل�ستقبل �مل�سرق. 

�آه، �أ�سكرك جان � بول”.
يرغ���ب  مل  و�إن  به���ا،  ماأخ���وذً�  �س���ارتر  كان 
بامتالكها عقاًل وروحًا وج�س���دً�، لكنه �س���عى 
لإع���ادة تكوينها كائنًة حّرة! م�س���تقلة، وهنا 
�ملفارق���ة. ففي ذلك �لوقت �ملبكر من �س���نو�ت 
عالقتهما، وكما �س���تعرتف، فيم���ا بعد، كانت 
بوفو�ر ت�سعر بنف�س���ها )يف ح�سرة �سارتر( 
كائنًا ثانويًا، ومفكرة طفيلية. كان هو يطرح 
ب���ن �لآونة و�لأخرى نظرية جديدة، وكانت 
هي، بعقلها �لتحليلي �حلاد، تكت�س���ف عيوب 
جدل���ه ونظريت���ه. ُتده�س���ه قدرته���ا �لعقلي���ة 
وُتربك���ه، فيتهمه���ا بالفتقار �إىل �لأ�س���الة.. 
��س���ا�ض  عل���ى  تفكري���ن  لها:”ح���ن  يق���ول 
مع�س���الت، فاأن���ت ل تفكرين �أب���دً�”. بيد �أنه 
�س���يبقى يعتم���د عليها، �إىل ح���د بعيد، طو�ل 
حيات���ه، م���ن خ���الل �أد�ئها له���ذ� �ل���دور؛ نقد 

نظرياته وتقوميها.
عا����ض �س���ارتر ودي بوفو�ر حياة متق�س���فة، 
ن�س���بيًا، من �لناحي���ة �ملادية.. كان���ت غريزة 
�لتمل���ك لديهما بالغة �ل�س���عف، ل�س���يما عند 
و�س���عورهما  بالكتاب���ة،  ولعهم���ا  �س���ارتر.. 
يف  �لأخالقي���ة  بامل�س���وؤولية  �ل�س���اغط 
�لوقوف �إىل جانب �مل�سطهدين و�ملظلومن 

و�ملهّم�س���ن كان �أق���وى، مب���ا ل ُيقا����ض، م���ن 
نزوعهم���ا �إىل �ل���رتف �لرج���و�زي وهناءة 
�لعي����ض. وق���د رّو����ض �س���ارتر نف�س���ه عل���ى 
م���كان،  �أي  ويف  ظ���رف،  �أي  حت���ت  �لعم���ل 
ه���و �ل���ذي كان يب���ّذر نق���وده باأ�س���رع مم���ا 
يف  يكت���ب  �أن  با�س���تطاعته  كان  يك�س���بها.. 
�ملقه���ى �لعاج بالرثث���رة، و�لقط���ار �ملزدحم، 
و�حلديقة �لعامة. وبقيت بوفو�ر تتنقل بن 
غ���رف �لفنادق، مل���دة طويلة، حي���ث ل تتوفر 
�خلدم���ات �لكافي���ة، ول �له���دوء، ول �لطعام 
�جلي���د �أحيان���ًا.. ومل حت�س���ل عل���ى منزله���ا 
�خلا����ض �إل يف ف���رتة متاأخ���رة م���ن عمرها. 
ومعًا وقع���ا على معنى حياتهم���ا يف �لكتابة 
و�لإبد�ع، وب�س���رط غر م���دّون، لكنه �متزج 
بلحمهما ودمهما و�أع�س���ابهما و�سمريهما؛ 
�أن يظ���ل كل منهما خمل�س���ًا؛ فكريًا وروحيًا، 

ل�ساحبه، وحتى �آخر َنَف�ض.
ت���روي بوف���و�ر ع���ن �ملرحل���ة �ملبك���رة م���ن 
عالقتهم���ا، حي���ث مل يك���ن �س���ارتر ليكتف���ي 
)ج�س���ديًا( بام���ر�أة و�ح���دة:”مل �أك���ن �أري���د 
ترك �س���ارتر، لأين كنت �أحّبه حينئذ عاطفيًا 
وفكري���ًا، و�أردت �أن �أبقى معه. كان عذبًا جدً� 
وبريئًا جدً�، وي�س���عر د�ئمًا بالأ�س���ف نتيجة 
عالقات���ه مع فتي���ات �أخريات”. و�س���تتورط، 
�س���اخبة،  ح���ب  بعالق���ات  �لأخ���رى،  ه���ي 
ولذي���ذة، وموؤمل���ة م���ع رج���ال خمتلفن. غر 
�أن تل���ك �لو�س���يجة �خلفّية، �لد�فئ���ة، �ملرنة، 
و�لقوّي���ة مع �س���ارتر مل يكن له���ا �أن تنقطع، 
ومهم���ا ��س���تّدت �س���روف �لده���ر.. كان ذلك 
بتعب���ر بوفو�ر عق���دً� مبنيًا”عل���ى �حلقيقة 

ولي�ض �لعاطفة”.. تقول �أودري )�سديقتهما 
�مل�س���رتكة(:”كانت عالقتهما من نوع جديد، 
مل �أر �س���يئًا مماثاًل لها. ل �أ�س���تطيع �أن �أ�سف 
حت���ى �لآن ماذ� كانت ت�س���به حن كان���ا معًا. 
كان���ت قوي���ة ج���دً� �إىل درج���ة �أنه���ا جعل���ت 
�لآخري���ن، �أحيان���ًا، حز�ن���ى ب�س���بب فقده���م 

ملثلها”.
�هت���م �س���ارتر بال�سيا�س���ة �أك���رث مم���ا فعل���ت 
بوفو�ر، و�س���عى ليهبط بالفل�سفة من برجها 
�لعاج���ي �إىل �ل�س���ارع، �إذ يغ���دو �أي �س���يء، 
�أي ح���دث، مهم���ا كان تافهًا و�س���ئيل �ل�س���اأن 
مو�س���وعًا ميكن �أن ُيناق�ض وُيحلل يف حقل 

�لفك���ر و�لفل�س���فة. وقد عرث على �س���الته يف 
)�لفينومينولوجيا/ علم �لظو�هر(. من هنا 
جعل من تفا�س���يل حياته �ملادة �لرئي�س���ة يف 
معظم كتبه �لإبد�عية. وكذلك فعلت بوفو�ر، 
حي���ث ُع���ّدت كت���ب �ل�س���رة �لت���ي ن�س���رتها، 
يف نظ���ر كرث من �لنّق���اد و�لقر�ء، �أف�س���ل ما 

�أجنزت.
َ ل ت�سعن نف�سك  ن�سحها �سارتر بحما�ض:”ملمِ
يف كتابتك؟”. يف �لبدء وجدت �لفكرة غريبة 
ومقلق���ة، فلي����ض م���ن �ل�س���هل �أن تف�س���ح عن 
�أ�س���ر�رها �لذ�تية، وجُتري مكا�سفة �سريحة 
مع �لنف�ض. و�أي�سًا هناك �لآخرون �لذين لهم 

�س���لة بتلك �لأ�س���ر�ر، وقد ينفجرون غ�س���بًا 
�إذ� ما ر�أو� �أنف�س���هم مف�سوحن بن �لكلمات 
و�ل�س���طور.. يف تلك �لآونة كان���ت �لكتابات 
�ملت�س���منة للب���وح �لذ�تي �حلميم���ي نادرة.. 
ت���رددت بوف���و�ر كث���رً� قب���ل �أن تق���دم على 
�ملغام���رة؛ �أن حتك���ي عن رغباته���ا �خلبيئة، 
عن عالقاتها �حل�ّس���ية �مل�سطرمة مع �لرجال 
وع���ن  و�لن�س���اء، 

�ملماحكات و�ل�س���ر�عات يف �أجو�ء 
باري����ض �لفكري���ة و�لأدبي���ة مثلم���ا خرتها، 
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عل���ى مو��س���لة حياتها �لق�س���رة م���ن دونه 
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وحدة �لوجود ووحدة �مل�س���ر بن عا�سقن 
�لفك���ر،  فيو�س���ات  بينهم���ا  ت�س���ري  حّري���ن 
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�جل�سدي �ل�سهو�ين للكلمة.

وجهاً لوجه

ــط  ــرتك، ارتب ــرب مش ــا يف ق ــواز دفن ــالر هيل ــل أبي مث
ــن أزواج  ــني م ــا زوج ــد. كان ــاً إىل األب ــاممها مع اس
العــامل األســطوريني. ال يمكننــا أن نفكــر باحــد 
منهــام مــن دون التفكــري باآلخــر:  ســيمون دو 

ــارتر. ــول س ــان ب ــواروج بوف
تبــوأ ســارتر  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  هنايــة  يف 
وبوفــوار، عــىل نحورسيــع، مكانــة عاليــة بــو صفهام 
ــنْ حريــن وملتزمــني. كتبــا يف مجيــع األنــواع  مفكريَ
االديبــة: املرسحيــات والروايــات والــدرا ســات الفلســفية وقصــص الرحالت 
والســرية الذاتيــة واملذكــرات و أدب الســرية والصحافــة. وقــد شــكلت روايــة 
ســارتر األوىل «الغثيــان» حدثــاً يف عــامل الروايــة الفرنســية املعــا رصة. وغــدت  
مرسحياتــه العــرش حديــث املــو ســم املرسحــي يف بــاري . وأحدثــت درا ســاته 
الفلســفية: «الوجــود والعــدم» و «نقــد الفكــر الديالكتيكــي» وغريهــا صدمــة 
ــتاف  ــه وغوس ــان جيني ــهام جل ــن كرس ــني اللذي ــه األدبي ــب بحثي ــذا إىل جان ه
ــة  ــريته الذاتي ــالل س ــن خ ــل م ــو أفض ــىل نح ــيُذكر ع ــام س ــه رب ــري. لكن فلوب
ــو بــل. وســرتتبط وبوفــوار  ــزة ن «كلــامت»، هــذا الكتــاب الــذي أكســبه جائ
دائــامً بكتاهبــا اهلــام «اجلــن اآلخــر» وبمذكراهتــا وبروايتهــا الالمعــة «املندرين» 

التــي ا ســتحرضت فيهــا جــو أوربــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
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ــو بــل. وســرتتبط وبوفــوار  ــزة ن «كلــامت»، هــذا الكتــاب الــذي أكســبه جائ
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"جان" و"سيمون".. 
وجهًا لوجه

والتقلي��دي واملتعارف عليه؛ خارقة لألع��راف الربجوازية 
املنافق��ة والكاذب��ة وتقاليدها الهش��ة. عالق��ة مل تخُل من 
ارتب��اك )أكاد أقول؛ وم��ن التباس( يف الخف��اء ويف بعض 
التمظهرات املرتاوحة بني الش��ائعات والفضائح، وإْن بدت 
للعيان، غالبًا، مثالية راسخة منتجة وعرصية بإفراط.. عالقة 
نف��ذت ذبذباته��ا إىل عقل وتفكري قّطاع واس��ع من جيل ما 
بع��د الح��رب العاملية الثاني��ة، ومزاجه، لي��س يف أوروبا 
فحس��ب، وإمنا يف مناطق أخ��رى من الع��امل أيضًا، حتى 
وصلت أصداؤها إىل محيطن��ا الثقايف العريب، وإن متأخرًا 

كام جرت، وتجري، العادة.

وجهاً لوجه
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ترجمة: نجاح الجبيلي 

وق����د �أع����ادت تعري����ف مفاهي����م مث����ل �ملاهي����ة و�لوج����ود 
و�حلري����ة. عل����ى �لرغ����م م����ن �أنه����ا م����ا ز�لت يف م�س����توى 
�لدخ����ول له����ذ� �لتفك����ر �إل �أنه����ا ذهب����ت �إىل حديق����ة يف 
»ريدنغ« بانكلرت� وحدقت �إىل �س����جرة طوياًل على �أمل �أن 

تفهمها ب�سكل �أعمق.
كانت �ل�سنة هي 1979. مع �أن جنازة �سارتر �ل�سخمة لن 
تظهر �إل يف �ل�س����نة �لتالية، �إل �أن فل�س����فته كانت �سادمة. 
لك����ن �ل�س����يدة بيكوي����ل نقب����ت يف �أعمال����ه وبقي����ة �أعم����ال 
�لوجودين كونها د�ر�سة جادة ب�سكل متز�يد متفرغة �إىل 
ح����د حماولة �إكم����ال درجة �لدكتور�ه ع����ن مارتن هايدجر 
ولدة  �إىل  �لفينومينولوجي����ا  ع����ن  كتابات����ه  �أدت  �لت����ي 

�لوجودية لكن بالكاد تركته مياًل لها ب�سكل جيد. 

الوجود والعدم
حن كتب �س����ارتر »�لوجود و�لع����دم«، وهو �لعنو�ن �لذي 
ي����ردد �س����دى عن����و�ن كت����اب هايدج����ر �ل�س����خم »�لوجود 
و�لزم����ن« كتب هايدجر �إىل موؤلفه :"�إّن عملك يهيمن عليه 
�لفهم �ملبا�س����ر لفل�سفتي وهي �لت�سابهات �لتي مل �أ�سادفها 
�س����ابقًا". وح�س����ب �لباح����ث �لأمريكي هوب����رت دريفو�ض 
فاإن ما قاله ب�س����كل خ�سو�سي كان »كيف �أ�ستطيع �أن �أبد�أ 

بقر�ءة هذ� �لهر�ء!«. 
عل����ى �أية ح����ال، فاإن توقيت �ل�س����يدة بيكوي����ل كان مريعًا. 

�لبنيوي����ون وما بع����د �لبنيوي����ن و�لتفكيكي����ون وما بعد 
�حلد�ثين �س����يطرو� على �لأكادميي����ة يف �لثمانينات. يف 
�س����وء ذلك ف����اإن �لت�س����و�ض و�لأمل �مل����رح للوجودية كان 
خ����ارج �لط����ر�ز. تغفل �ل�س����يدة بكوي����ل عن �لأف����كار �لتي 
�أحبته����ا مرة وت�س����مح ب����اأن متر عق����ود. و�لآن بع����د �أن مل 
يحققو� »�لوجودية لالأغبياء”)من تعريف موقع �لأمازون 
للكتاب:« هل ت�ساءلت مرة ماذ� تعني عبارة »�لرب مات«؟( 

فاإنها قامت با�ستعادتها.  
�إن كتاب »يف مقهى �لوجودية”هي نظرة مفعمة بالن�ساط 
عل����ى �لأف����كار �لت����ي كان����ت عتيق����ة م����رة و�لو�س����ط �ل����ذي 
�زدهرت فيه. �إن مقاربة �ل�س����يدة بيكويل جذ�ب وغريب: 
�إنه����ا لي�س����ت موؤلفة كلي����ة �لعلم تت�س����رف كناق����دة وكاتبة 
�س����رة �أو مر�س����دة �سياحية. مثل �س����خ�ض يرجع �إىل هذه 
�ملادة بقر�ءتها لحقًا يف �حلياة فاإنها جتعل ردود �أفعالها 

كجزء من �لق�سة. 

األفكار تسبق الحيوات 
ح����ن ق����ر�أت هوؤلء �لفال�س����فة �عتق����دت ب����اأّن عقولهم تهتم 
بالق����ول: »ل تهت����م للحي����و�ت؛ فالأف����كار هي �لأه����م«. لكن 
هي �لآن متتل����ك �حلكمة �إ�س����افة �إىل �لثقافة. تقول: »بعد 
ثالثن �سنة و�س����لت �إىل ��ستنتاج معكو�ض. �لأفكار مهمة 

لكن �لنا�ض �أهم ب�سكل و��سع«. 

حاولت ويف ذهنها ذلك �أن متزج ما بن �ل�سر و�لتو�ريخ 
�لفكرية ملجموعة منت�سرة من �لأ�سماء �لفكرية من بينهم: 
�س����ارتر و�س����يمون دي بوف����و�ر و�ألبر كامو وريت�س����ارد 
ر�يت وهايدج����ر ومرلو بونتي و�أدموند ه�س����رل وجان 
جيني����ه و�آخرين. �آري�ض مردوخ موجودة ب�س����كل موجز. 
كذلك فاكالف هافل. نورمان ميلر �ل�سخ�ض �لذي ��ستعمل 
�مل�سطلح ب�س����كل �أحمق )�أو هزيل( حن هرع �إىل حمافظ 
نيويورك كمر�سح عن �لبطاقة �لوجودية، عّرف �مل�سطلح 

بكونه »نوعا من �لعبث بالأ�سياء عن طريق �ل�سماع«.
يب����د�أ كت����اب »يف �ملقه����ى �لوج����ودي« بالق����ول �أنه �س����وف 
يوظ����ف ت�س����ور مقه����ى خي����ايل ي�س����تطيع �لقارئ في����ه �أن 
ي�س����رتق �ل�س����مع عل����ى �لعظماء.وهذه طريق����ة جميلة يف 
�لقول �أنه ل توجد طريقة ممكنة للخ�س����ام يف هذه �ملادة. 
هل ب�سكل ت�سل�سل زمني؟ كال :�إّن �للحظة يف �سنة 1933 
ح����ن عرث �س����ارتر و�س����يمون دي بوفو�ر على حما�س����رة 
هايدج����ر �ملعنونة »ما ه����ي �مليتافيزيقيا؟”ميكن �أن ينظر 
�إليها كونها حلظة مولد �لوجودية. لكنها مو�سوفة ب�سكل 
خمتلف يف �س����رد �لكتاب ويجب و�س����فها م����ر�ت متعددة. 
بالطريقة نف�س����ها فاإن �س����ر معظم �لنا�����ض هنا تتقاطع مع 
�س����رتي �س����ارتر �أو هايدجر و�أحيانًا كالهما- وق�سة كل 
رج����ل حتت����اج رو�يتها �خلا�س����ة وه����ذ� ما تفعله �ل�س����يدة 

بيكويل ب�سورة �ساحرة.   

السؤال الكبير
بالتنغي���م  مل���يء  �لوجودي���ة  �إىل  �مل���وؤدي  �لأف���كار  تاري���خ 
�جلمي���ل و�لنحر�ف���ات �ملفاجئة. �أي فيل�س���وف جاد يف هذ� 
رق ف�س���ل د�ئمًا يف �إعادة ت�س���مية وتعريف �ملفهوم نف�سه  �لعمِ
للوجود ب�س���كل �س���ئيل؟  و�أي منهم و�س���ع حيات���ه من �أجل 
مبادئ���ه؟ ذلك �س���وؤ�ل كب���ر بالن�س���بة لل�س���يدة بيكويل. فهي 
ت�س���مح ل�سخ�س���يتي �س���ارتر ودي بوف���و�ر �أن ترتقي���ا فوق 
�لكت���اب ل ب�س���بب �لكاريزما بل لأنه���ا تعتقد ب���اأن �أفكارهما 
عن تعريف �لفرد لنف�س���ه عن طريق �لق���ر�ر�ت �لتي يتخذها 
له���ا مغزى جدي���د �ليوم. وذل���ك ل يعني �لقول ب���اأّن �لهو�ض 
ب�س���ارتر قد �أعماها.”بع�س���هم ح�س���ل لهم. تعليق يف جملة 
تامي يف عام 1945 يقول: �لفيل�سوف �سارتر. �لن�ساء مغمى 
عليهن”ت�س���ر ه���ي باأن كتابات���ه �ملتاأخرة ق���د �أجنزت حتت 
تاأثر �ل�س���رين و�لأمفتامن ممزوجن م���ع �لكحول وهذ� 
يف�سر كيف �أن مقدمته لعمل جينيه �أ�سبحت كتابًا يتاألف من 
700 �سفحة )�لقدي�ض جينيه(. تظهر كيف �أنه ودي بوفو�ر 
كفيل�س���وفن �س���عر� باأنهما مرر�ن يف ق�س���اء �آب 1939 يف 
في���ال يف ج���و�ن لبن وهما يتناق�س���ان بحما�ض ح���ول ما �إذ� 
�س���يكون من �لأف�س���ل فقد �لذر�ع���ن �أم �ل�س���اقن بينما كان 
يل���وح تهدي���د �حل���رب �حلقيقي. ت�س���جل كل �س���يء عنه عد� 
طريقت���ه �لبليغ���ة يف �ل�س���د�قة كما فعل يف قط���ع عالقته مع 
كامو. )هذ� �لكتاب مليء بتفا�س���يل �س���غرة. �لبع�ض رمبا 
يجد و�س���فًا لكامو كونه »روحًا مرحة ب�سيطة”مده�سة مثل 

تقليد �سارتر �ل�ساحر ظاهريًا لدونالد دوك(.   

تحوالت هايدجر
�ملفك���ر �لأك���رث ثبات���ًا يف �لكت���اب ه���و هايدج���ر. وهو �أي�س���ًا 
�لرج���ل �لذي ق�س���ته مطلوبة �أكرث. تق�س���ي �ل�س���يدة بيكويل 
�لكث���ر م���ن �لوق���ت يف مناف�س���ة هايدجر م���ع ر�عي���ه وزميله 
�لفينومينولوجي »�أدموند ه�سرل«. وهو �أخرً� يدعو ه�سرل 
م�سحكًا؛ وحن كان ه�سرل يقر�أ خمطوطة هايدجر عدة مر�ت 

كان ي�سع يف �لهو�م�ض عالمات مثل؟ و! و؟!
حن �أ�سبح هايدجر نازيًا و�سبط كتاباته ح�سب ذلك دخل يف 
�أوىل �لتحولت �ملتعددة �لتي لن يبدو فيها �أنه �ساعر بتعر�سه 
للمحا�س���بة. على �لرغم من �أن مفهوم �لوجود مع �لآخرين هو 
مرك���زي يف �أعماله �إل �أن �ل�س���يدة بيكويل تكتب:”يبدو �لأمر 
وكاأن هن���اك �س���يئا يتعل���ق باحلي���اة �ليومي���ة لالإن�س���ان �إذ �أن 
�لفيل�س���وف �لعظي���م لليومي مل يح�س���ل عليه". ت�س���تطيع �أن 
تك�س���ف ب�س���كل كامل مثاًل موثق���ًا »لعمل هايدجر �س���يئًا جيدً� 
فعليًا«. ب�س���بب ذلك فاإنه �لفيل�س���وف �لأ�س���د تاأثرً� ورعبًا يف 

بانثيون هذ� �لكتاب. �سارتر هو �لرجل �ملنا�سب �جلديد. 
تكتب �ل�س����يدة بيكويل :"حن نقر�أ ر�أي �سارتر عن �حلرية 
ور�أي بوف����و�ر عن �آلي����ات �لقمع �لبارع����ة ور�أي كركيغارد 
ع����ن �لقل����ق وكامو عن �ملتم����رد وهايدجر ع����ن �لتكنولوجيا 
ومرل����و بونتي عن �لعلم �لإدر�كي فاإن �ملرء �أحيانًا ي�س����عر 

باأنه يقر�أ �آخر �لأخبار".
عن: نيويورك تاميز

 �لعالق����ة �ملح����رة ب����ن ج����ان ب����ول �س����ارتر 
و�س����يمون دي بوف����و�ر �س����يف ع����ام 1929، 
�ل�سمن �لأكرث ح�س����ورً�َ بن طالب �لفل�سفة 
�لالمع����ن يف �ليك����ول نورم����ال، ونزهاتهما 
يف حديق����ة �للوك�س����مرغ يف باري�����ض، ه����و 
مو�سوع كتاب كارول �س����يمور- جونز. كان 
�سارتر �كر من �سيمون بثالثة �عو�م، وكانت 
قد تكونت له �س����معة �سيئة وكان قد عرف عنه 
كتاباته و�فكاره يف ��س����تنباط فل�سفة غريبة 
قائم����ة على �لك����ون، كما عرف عنه ت�س����رفاته 

غر �لطبيعية يف حفالت �لطلبة.

 يف �سبيحة يوم ما يف حديقة �للوك�سمرغ، 
وجدت بوفو�ر نف�س����ها، تقع يف حب �سارتر، 
وحتت �سحره �لقريب كان �ساحرً� بليغًا، لبقًا 

هزليًا وقبيحًا ب�سكل �ساحر.

��ستمع �س����ارتر �ىل �فكار هامول”جودة”ما 
ور�ء نط����اق �حل����رة �و �ملعرف����ة، ثم �م�س����ى 
�ل�س����اعات �لثالث �لتالية يف متزيق فل�سفتها 

�ىل قطع �سغرة.

بع����د ��س����هر ع����دة، تق����دم �ىل خطبته����ا ذكرته 
دي بوف����و�ر �نه و�س����ف �لزو�ج ب�"موؤ�س�س����ة 
عر�س����ًا  ل����ه  حقرة”وقدم����ت  برجو�زي����ة 
رومان�س����يًا: �نهما �سيوقعان عقدً� ملدة عامن 
قاب����ال  للتجديد، ح����ول عالقتهم����ا �خذت بن 
يديها ر�أ�سه مالحظة، �ن ر�ئحته كانت مزيجًا 

من �لتبغ و�ملعجنات، ثم قبلته.
وهك����ذ� بد�أت و�حدة من �كرث �لعالقات �ثارة 
للحرة يف تاريخ �لدب ر�س����ائل حب �سارتر 
كانت عبارة عن فل�سفة �كادميية عجيبة، حب 

ورمان�سية وخيال علمي.
نح����ن وعيان ذ�ئبان يف و�ح����د، يطوفان بن 
�لر�ض و�ل�سماء، وج�س����د�ن �آليان �سغر�ن 
ف����ان  بوف����و�ر،  �أ�س����ى  �ىل  وبالن�س����بة  نح����ن 

ج�سديهما كانا منف�سلن.
لق����د مت تعي����ن كل و�ح����د منهم����ا يف وظيف����ة 
تدري�س����ية يف موقع����ن خمتلف����ن ث����م جّن����د 
�سارتر �لز�ميًا، و�م�سى ت�سعة ��سهر ك�سجن 

حرب.
ويف خ����الل تل����ك �لف����رتة، مل تك����ن عالقتهم����ا 
جي����دة جدً� ووجهات نظرهما ب�س����اأن �لزو�ج 

و�لعالقات ب�س����كل عام كان����ت خمتلفة متامًا، 
وم����ع ذلك فق����د تو��س����لت عالقتهم����ا �كرث من 
ق����رن، وحافظا طو�ل هذه �لف����رتة على �لعهد 
�لذي قطعاه على �نف�سهما، �ن يخر �حدهما 

�لآخر بكل �سيء يح�سل له.
وعن����د وفاته، قال����ت دي بوف����و�ر:”�ن وفاته 
ق����د فرقتن����ا، وموت����ي ل����ن يوحدن����ا ه����ذه هي 
�لم����ور، كان كافي����ا �ن�س����جام حياتينا طو�ل 

هذه �ملدة".
�س����ارتر وبوف����و�ر، مادت����ان �س����عبتان لكتابة 
تاري����خ حياتيهم����ا وكات����ب �ل�س����رة يجد يف 
�ملعرف����ة  يح����اول  م����ن  وكل  �س����عوبة  �لأم����ر 
�لتام����ة بعقلي����ة كل و�ح����د منهم����ا، �سي�س����بح 
مدر�س����ة  يف  �س����ارتر  تالمي����ذ  �ح����د  مث����ل 
)�للي�س����يه( كان �حدهم����ا، يدخل �ىل �ل�س����ف 
وينظر”بقرف”ثم”يح����دق يف �لتالميذ بعد 
�س����مت 45 ثانية ثم ي�سيح”كل هذه �لوجوه 

لي�ض فيها ��سر�قة �لذكاء".
وعلى �لرغم من هذه �ل�س����عوبة ف����ان �ملوؤلفة 
�س����يمور جون����ز قدم����ت �س����رة مق����روءة عن 
حياتهم����ا وهي على �لرغم م����ن تركيزها على 
دقائق حياتهما، �خلا�سة، فانها �ي�سًا تتطرق 
و�ملق����الت  و�مل�س����رحيات  رو�ياتهم����ا،  �ىل 
و�لذكريات و�حلمالت �ل�سيا�سية �لتي جعلت 
من �ل�سهرين فولتر وفيكتور هيجو، �لقرن 

�لع�سرين.
كانت هي تتوقع �لكثر من �س����ارتر وكان هو 
عازم����ًا على �ختب����ار �س����لطته �ذ كان لديه من 

�لعد�ء بقدر �ل�سدقاء.

وقد رف�����ض فل�س����فة،”�لوجودية”�لتي حقق 
بها �سهرته وحظه وقدره.

وق����د حتقق����ت مكان����ة �لثن����ن ع����ر ق�س����ايا 
�لي�سار �ل�سيا�سي حتى من دون �ن ي�ساركهما 
�حيانًا �لف����كار، ولكن ل ميكن مطلقًا، �عتبار 
مو�قفهم����ا، �نتهازي����ة وهم����ا عندم����ا عار�س����ا 
�حل����رب �لفرن�س����ية يف �جلز�ئر و��س����تخد�م 
�لتعذي����ب من قب����ل �جلي�ض �لفرن�س����ي فانهما 
بالكاد تخل�سا من �ملوت على �يدي �لرهابين 
يف �جلناح �ليميني ومو�قفهما �ل�سيا�سية قد 

ل تبدو جميعها �ليوم �سليمة.
و�لفال�س����فة �لذي����ن يحاول����ون تغي����ر �لعامل 
يرتكب����ون بع�����ض �لخط����اء و�لكت����اب �لذين 
عليه����م  كان  ��س����و�تهم  ت�س����مع  �ن  يري����دون 
�لتو�س����ل �ىل ح����ل و�س����ط م����ع �لرقاب����ة. عدد 
قليل من �لكتاب �حتفظ����و� بحريتهم �لفكرية 
ومنهم �س����ارتر وكامو وحتى وهو يف �سجنه 
ك�سجن حرب، كتب �سارتر و�خرج م�سرحية 
ع����ن �ملقاوم����ة �لفل�س����طينية �ي����ام �لحت����الل 

�لروماين.
عن التامي

عالقة سيمون دي بوفوار- سارتر

ترجمة ابتسام عبد هللا

وجهاً لوجه

ــط  ــرتك، ارتب ــرب مش ــا يف ق ــواز دفن ــالر هيل ــل أبي مث
ــن أزواج  ــني م ــا زوج ــد. كان ــاً إىل األب ــاممها مع اس
العــامل األســطوريني. ال يمكننــا أن نفكــر باحــد 
منهــام مــن دون التفكــري باآلخــر:  ســيمون دو 

ــارتر. ــول س ــان ب ــواروج بوف
تبــوأ ســارتر  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  هنايــة  يف 
وبوفــوار، عــىل نحورسيــع، مكانــة عاليــة بــو صفهام 
ــنْ حريــن وملتزمــني. كتبــا يف مجيــع األنــواع  مفكريَ
االديبــة: املرسحيــات والروايــات والــدرا ســات الفلســفية وقصــص الرحالت 
والســرية الذاتيــة واملذكــرات و أدب الســرية والصحافــة. وقــد شــكلت روايــة 
ســارتر األوىل «الغثيــان» حدثــاً يف عــامل الروايــة الفرنســية املعــا رصة. وغــدت  
مرسحياتــه العــرش حديــث املــو ســم املرسحــي يف بــاري . وأحدثــت درا ســاته 
الفلســفية: «الوجــود والعــدم» و «نقــد الفكــر الديالكتيكــي» وغريهــا صدمــة 
ــتاف  ــه وغوس ــان جيني ــهام جل ــن كرس ــني اللذي ــه األدبي ــب بحثي ــذا إىل جان ه
ــة  ــريته الذاتي ــالل س ــن خ ــل م ــو أفض ــىل نح ــيُذكر ع ــام س ــه رب ــري. لكن فلوب
ــو بــل. وســرتتبط وبوفــوار  ــزة ن «كلــامت»، هــذا الكتــاب الــذي أكســبه جائ
دائــامً بكتاهبــا اهلــام «اجلــن اآلخــر» وبمذكراهتــا وبروايتهــا الالمعــة «املندرين» 

التــي ا ســتحرضت فيهــا جــو أوربــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
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ترجمة : محمد حنانا
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سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر

«الحياة والحب»

ف��ي مقه��ى الوجودية.. 
حرية وحفالت كوكتيل

 حني أصبحت »س��ارا بيكويل« يف السادسة عرشة من عمرها، اعتادت أن توظف 

بعضًا من املال الذي حصلت عليه يف عيد ميالدها من أجل رشاء نسخة من كتاب 

»الغثيان”لجان بول س��ارتر الذي ألفه ع��ام 1938. وقعت يف غرام الكتاب الذي 

ُكتبت عبارة تعريفية عليه :"رواية عن اغرتاب الش��خصية ولغز الوجود”ورسعان 

ما أدركت بأنها قد تعرثت بفلسفة تدعى الوجودية.    
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سلوى جراح

خليل صويلح

كم����ا يك�س����ف لنا ه����ذ� �لكت����اب �جلدي����د �لذي 
�س����در حديثًا للباحث يف �س����رة �سارتر ودي 
بوف����و�ر، �أن����دي مارت����ن. فرغ����م �أن �س����ارتر 
�رتب����ط منذ مرحلة مبكرة م����ن حياته بزميلة 
�لدر��سة �لتي ت�سغره بثالثة �أعو�م، �سيمون 
وعر�����ض  ب����ل  بوف����و�ر)1986-1908(  دي 
لكنه����ا  بد�ي����ة عالقتهم����ا  �ل����زو�ج يف  عليه����ا 
رف�س����ت مف�س����رة ذل����ك فيم����ا بعد من �س����نن، 
باأنه����ا”مل تكن متلك ما يكفي مهرً� لزو�جها"، 
ورغ����م �أن عالقتهما ��س����تمرت حتى وفاته، مل 
يعي�س����ا مع����ًا حتت �س����قف و�ح����د، ومل يجعال 
�لعالق����ة �مل�س����رتكة ر�دع����ًا ع����ن �لدخ����ول يف 
عالق����ات عاطفي����ة مل توؤث����ر �ب����دً� يف عم����ق ما 
يربطهم����ا. كان����ا يق����ر�أن كل م����ا يكتب����ه �لآخر 
ويت�س����اركان �ل����ر�أي، فعالقاتهما كانت تخرج 
ع����ن نط����اق �لرتب����اط ب����ن �سخ�س����ن. لك����ن 
�س����ارتر �لفيل�س����وف �لوج����ودي و�مل�س����رحي 
و�س����احب �لنظري����ات �لفكري����ة �لت����ي غ����رت 
�لعدي����د م����ن �ملفاهي����م و�لقي����م، مل يك����ن رجاًل 
و�س����يمًا، بنظارت����ه �ل�س����ميكة ووجه����ه غ����ر 
�ملتنا�س����ق، وق�س����ر قامت����ه �ملف����رط، فق����د كان 
طول����ه ل يتج����اوز �ملرت ون�س����ف �مل����رت، ومع 
ذل����ك كان رج����اًل لعوب����ًا، رغ����م �رتباط ��س����مه 
ب�س����يمون دي بوفو�ر. �أم����ا دي بوفو�ر، فقد 
عرف����ت بعالقاته����ا �ملثلي����ة حتى م����ع طالباتها 
يف  فيه����ا  در�س����ت  مدر�س����ة”روين”�لتي  يف 
ثالثينيات �لقرن �ملا�سي، وقد قدمت ل�سارتر 
�إحد�ه����ن وه����ي �أوجل����ا كو�ساكيو�س����ك. لكن 
�أوجلا رف�س����ته، رغ����م كل مالحقت����ه، و�كتفت 
بالعم����ل مع����ه يف م�س����رحياته، وم����ع ذلك ظل 
ينفق عليه����ا من ماله �خلا�����ض حتى تزوجت 
ج����اك لوري����ن بو�س����ت �أحد ع�س����اق �س����يمون 
دي بوف����و�ر �ل�س����ابقن. رو�ية �س����يمون دي 
بوفو�ر �لأوىل”جاءت لتبقى”�لتي نن�س����رت 
�لأدبي����ة  �ليومي����ات  م����ن  �س����كل   1934 ع����ام 

للعالق����ة �لت����ي جمعت ب����ن بوفو�ر و�س����ارتر 
و�أوجلا. لكن �وجلا ظلت تتهرب من �س����ارتر 
ومل تتح����ول �إىل ع�س����يقة حقيقي����ة. �س����قيقة 
�أوجل����ا �ل�س����غرة، و�ن����د�، ه����ي �لت����ي قلبت 
�ملو�زي����ن حن ج����اءت �إىل باري�����ض. كان ذلك 
ع����ام 1937، وكانت و�ن����د�، فتاة جميلة تريد 
�أن ت�س����ق طريقه����ا كممثل����ة م�س����رحية، وكان 
�س����ارتر يح����ارب عو�مل كث����رة تبع����د �ملر�أة 
�جلميل����ة عن����ه: �س����كله �ل����ذي كان يق����ول �إن����ه 
م�س����توحى م����ن نابليون بونابارت و�ل�س����لع 
�ل����ذي ب����د�أ يح����رث ر�أ�س����ه، ور�ئح����ة غليونه 
�لذي ل يكاد يفارقه و�لك�سل يف �إحدى عينيه 
وعدم �عتنائه بهند�مه. لكن و�ند� ��ستهوته، 
و�يقظ����ت �لدون ج����و�ن فيه ف����ر�ح يالحقها. 
كان يقول لها �إنه لن يعرف غرها من �لن�ساء 
و�إن����ه م�س����تعد للتخلي حتى عن �س����يمون دي 
بوف����و�ر من �أجله����ا، ثم يعود ليكتب ر�س����ائل 
لبوف����و�ر يق����ول فيه����ا �إنه”يتظاهر”باحل����ب 
لو�ند�. وحن مر�ست و�ند� كان ي�سهر عليها 
بل عر�ض عليها �لزو�ج. للتخفيف من �آلمها. 
لك����ن و�ند� ظل����ت تهرب منه وترف�س����ه وحن 
متكن بعد جهد جهيد م����ن تقبيلها هرعت �إىل 
�حلمام وتقياأت. مع ذلك ظل يالحقها رغم �أنه 
كان يق����ول عنها �إن عقله����ا بحجم عقل �لذبابة 
بل وو�جهه����ا بر�أيه فيها، مل تعر ذلك �هتمامًا 
وكان����ت ترد باأنها ممثلة ولي�س����ت فيل�س����وفة. 
بع����د �س����نتن م����ن �ملالحق����ة ��ست�س����لمت له مل 
تتقي����اأ هذه �مل����رة ومل تهرب من����ه فقد كان يف 
�سارتر ما ي�س����تحق �أن تعود له. كان بالن�سبة 
لها �أ�س����به بدورة تعليمية �س����ريعة يف �حدى 
�جلامع����ات �ل�س����هرة. ث����م ح����دث م����ا مل يكن 
يف �حل�س����بان. دخ����ل �ل�س����ورة وج����ه جديد. 
�س����ديق، عدو، مناف�ض. رجل و�س����يم، طويل 
�لقامة، تتهافت �ل�س����حف على ن�س����ر �سوره، 
ول ترف�����ض له �حل�س����ان طلبًا. رج����ل يرتدي 

معط����ف �ملط����ر وق����د رفع ياقت����ه عل����ى طريقة 
ممث����ل هولي����ود �ل�س����هر همف����ري بوغ����ارت. 
رج����ل حم�س����وب عل����ى �لفل�س����فة �لوجودي����ة 
لكن����ه يهوى �لفكر”�لفو�س����وي". �لفكر �لذي 
�لذي يعت����ر �لدولة غر مرغ����وب فيها وغر 
�سرورية بل وم�س����رة باملجتمع، ويكتب يف 
�س����حفه �لباري�س����ية. رو�ئي من �أ�سرة فقرة 
ولد يف �جلز�ئر عام 1913 تاأثر ب�س����ارتر ثم 
خا�ض �حلروب �لفل�س����فية و�ل�سيا�س����ية معه، 

ومات وهو يف �ل�سابعة و�لأربعن يف حادث 
�سيارة. �لبر كامو �لذي تعودنا �أن نلفظ ��سمه 
كام����و، لك����ن �لفرن�س����ين ينطقونه”كام����ي". 
و��س����محو� يل �أن �أح����ذو حذوه����م. يف ع����ام 
�لحت����الل  حت����ت  باري�����ض  كان����ت   ،1934
�لملاين، وكان �س����ارتر قد �أعط����ى و�ند� دورً� 
م�سرحيته”�لذباب”و�ح�س����نت  يف  �س����غرً� 
�أد�ء دوره����ا فر�س����حها ل����دور يف م�س����رحيته 
�ل�س����هرة”ل خروج”�لتي تدور �أحد�ثها يف 

�جلحي����م و�بطاله����ا ثالث����ة، رج����ل و�مر�أتان 
تتنازعه����م �هو�وؤه����م ب����ن �حلي����اة و�مل����وت. 
و��ستعان �س����ارتر بكامي كمخرج للم�سرحية 
بعد �أن حدثه كام����ي عن جتربته يف �لخر�ج 
�مل�س����رحي يف �جلز�ئر. وجم����ع �لعمل حتت 
�س����مع وب�س����ر �س����ارتر ب����ن كام����ي وو�ن����د�. 
�لعين����ن  �س����احب  �للع����وب  �لو�س����يم  كام����ي 
�خل�س����ر�وين �لثاقبتن. وهكذ� وقعت و�ند� 
يف ح����ب �ملخ����رج �لو�س����يم �لب����ر كامي، ومل 
ميار�����ض عليه����ا كام����ي �س����غوطه �لثقافية بل 
كان����ت عالقة ح�س����ية حم�ض. ووجد �س����ارتر 
نف�س����ه عاج����زً� ع����ن و�س����ع ح����د مل����ا يج����ري 
فا�ست�س����لم لالم����ر �لو�ق����ع، رغ����م �أنه ت�س����اءل 
مر�رً� هل كان كامي يعرف �أن و�ند� ع�سيقته؟ 
�مل تخ����ره هي بذل����ك؟ �أم تر�ها وجدت �لمر 
ممتع����ًا، �أن تك����ون ع�س����يقة �ثن����ن من �أ�س����هر 
فال�س����فة ع�س����رها. كامي د�ئمًا”�لغريب”كما 
يف رو�يت����ه �ل�س����هرة كان قادم����ًا جدي����دً� يف 
حلق����ة �لكت����اب و�لنقاد �لذين ي����دورون حول 
�س����ارتر، ومع ذلك ��ستطاع �أن يكون له بريقه 
�ملتفرد حتى �أمام وهج”�ملعلم". وحن رق�ض 
مع و�ن����د� لأول مرة �أم����ام �س����ارتر �أح�ض �أنه 
ميحو �أكرث مقالت �س����ارتر �لفل�سفية تعقيدً�. 
بعد ذلك ت����رك كامي و�ند� ملمثلة �خرى �أثاره 
جماله����ا، وعادت و�ند� ل�س����ارتر. لكن �لعالقة 
بن �لب����ر كامي وجان بول �س����ارتر مل تلتئم 
�أو�س����الها �أب����دً�. كان بينهم����ا خ����الف فك����ري 
عميق ت�ساعد يف �خلم�سينيات حتى بلغ حد 
�لقطيعة. ول �س����ك �أن و�ند� لعبت دورً� مهمًا 
يف هذ� �خلالف. بل لقد كتب �سارتر لبوفو�ر 
ر�س����الة يت�س����اءل فيها عم����ا �أحبت����ه و�ند� يف 
كام����ي. �أم����ا �لب����ر كام����ي فكتب يق����ول ولعل 
�ملعنى يف قلب �ل�س����اعر:”من �ل�س����روري �أن 
نحب فق����د مينحنا �حل����ب فر�س����ة لترير كل 

�لياأ�ض �لذي �سن�سعر به"

ت���رمم ه���ازل رويل يف كتابه���ا »�س���يمون دو 
بوف���و�ر وج���ان ب���ول �س���ارتر: وجه���ًا لوجه«  
)ترجم���ة حممد حنان���ا( ما مل تك�س���فه كتابات 
�لثنائ���ي �لوج���ودي يف �ل�س���رة و�ملذك���ر�ت، 
�أو م���ا ت�س���ّميه »�لإغف���الت«. و�إذ� به���ا تتوغل 
يف �أدغال هذه �لعالقة �مللتب�س���ة بن �س���احبة 
»�جلن����ض �لث���اين«، و�س���احب »�لغثيان«. يف 
كتابها �لذي �س���در عام 2005، �أر�دت �لباحثة 
�لأو�س���رت�لية �لريطاني���ة �لر�حل���ة )1951 ��� 
2011( �أن ت�س���يء جو�نب �أخرى من �ل�سرة 
�ملهملة عمدً�، فقد �تفق �سارتر ودو بوفو�ر على 
�أن ين�سر� ر�سائلهما �ملتبادلة بعد رحيلهما، فلم 
يتلفا تلك �لر�سائل. �أُ�سيب �لقر�ء ب�سدمة �إثر 
ن�س���ر جزء من هذه �لر�س���ائل، فهي تك�سف عن 
�أكاذيب مار�س���اها خالل حياتهما، وخ�سو�سًا 
جلهة �إنكار دو بوفو�ر �إقامتها عالقات حميمة 
مع ن�س���اء. ها هي تعرتف يف �إحدى ر�س���ائلها 
ل�س���ارتر باللذة �لتي وجدتها يف �إغو�ء �إحدى 

تلميذ�تها.
�لتلميذة �لتي �ست�س���ر لحقًا �إحدى ع�سيقات 
�س���ارتر. تنطوي ر�س���ائل �حل���ب �ملتبادلة بن 
�لفيل�س���وفن �لوجودين على �أمل دفن عا�سته 
دو بوف���و�ر ب�س���مت، رغ���م �إنكاره���ا �لغ���رة 
م���ن ع�س���يقات �س���ارتر، ذل���ك �أّنهم���ا �تفقا على 
�حلرية �ل�سخ�س���ية لكٍل منهما. يت�س���اءل �أحد 
�لنّق���اد م�س���تهجنًا »كيف ��س���تطاعت �س���يمون 

دو بوف���و�ر �لعي����ض م���ع ذل���ك �ل�س���خ�ض ذي 
�لنظار�ت و�ل�س���وت �ملعدين و�لبذلة �لزرقاء 
�ملجّع���دة، و�ملهوو�ض بال�س���رطانات و�ملثلين 
جن�س���يًا. يف ح���ن متتل���ك مثل تل���ك �حليوية 

و�لذكاء و�لعذوبة؟ يا له من لغز!«.
تعرتف �سيمون يف مذكر�تها قائلة »ما �أ�سيق 
عامل���ي �ل�س���غر، �إذ� م���ا قي����ض بعامل �س���ارتر 
�لغن���ي«، ذل���ك �أّن �س���احب »�لوج���ود و�لعدم« 

�أو�سلها �إىل حو�ٍف غر م�سبوقة يف �كت�ساف 
معن���ى �حلرّي���ة، وحتوي���ل �حلي���اة �إىل �س���رد 
ي�س���اهي �ملتع���ة �ل�س���هو�نية، يف وق���ت »كان 
ُينتظر فيه من �لن�س���اء �لذهاب �إىل �لكني�س���ة، 
ومل يك���ن مبقدوره���ن �لذه���اب �إىل �حلانات، 
حت���ى �إنه���ن مل يجازف���ن يف دخ���ول �ملقاهي«. 
ويورد �س���ارتر يف »�لغثيان”على ل�سان بطله 
ي�س���بح  »لك���ي  م�س���ابهة  »روكانتان”عب���ارة 

�حلدث �لتاف���ه مغامرة كبرًة، ينبغي عليك �أن 
ت�سرده«.

تتبع ه���ازل رويل �أبرز �ملحط���ات �لتي عرها 
هذ� �لثنائي �ملتفّرد مبا ي�س���به �لأ�س���طورة، �إذ 
�إنهم���ا ل ي���ز�لن يث���ر�ن �لأ�س���ئلة �إىل �ليوم، 
من���ذ �أن �خت���ار� �س���عار �إح���دى لفت���ات ثورة 
�لطلبة يف باري�ض )1968( نر��س���ًا حلياتهما 
»ع�ض من دون وقت م�س���تقطع«. هك���ذ� �لتهما 
�حلياة ب�س���هّية كامل���ة، يف مغام���ر�ت قادتهما 
�إىل خمتلف �أ�س���قاع �لعامل، متحّدين �لتقاليد 
�لجتماعية �ل�س���ارمة، و�إن و�س���ال لحقًا �إىل 
فك���رة »ل حرّي���ة م���ن دون م�س���وؤولية«، رمب���ا 
بتاأثر تبعات �حل���رب �لعاملية �لثانية. هذ� ما 
جنده يف ما كانا يكتبانه يف جملتهما »�لأزمنة 
�حلديثة« �لتي تركت �أثرً� و��س���حًا يف تطوير 
م�س���ائل علم �لأخالق، فيما تفّردت دو بوفو�ر 
عر كتابها »�جلن�ض �لثاين« بتاأ�سي�ض �لنظرية 
�لن�سوية �حلديثة. وتذّكر هازل رويل باأّن دو 
بوفو�ر �ل�س���بعينية، غر تلك �ل�سابة �ملتمّردة 
�لت���ي �ألهمت جيلها، ففي �س���وؤ�ل عّما �إذ� كانت 
ق���د �أغفل���ت �أ�س���ر�رً� مل تكتبه���ا يف مذكر�ته���ا، 
جتي���ب »نعم، كن���ت �أمتنى �أن �أكون �س���ريحة 
ومتو�زن���ة يف و�س���ف ميويل �جلن�س���ية. �أن 
�أخر �لن�س���اء حول حياتي �جلن�سية، لأين مل 

�أقّدر �أهمية هذه �مل�ساألة حينذ�ك«.
بخ�سو�ض �حلياة �ل�سخ�س���ية ل�سارتر، تبدو 

�إىل مو�قف���ه  نظ���رً�  �أك���رث،  �ل�س���ورة معّق���دة 
�ملتناق�سة و�س���هو�نيته �لتي كانت بال حدود. 
يقول »�إنني �أف�س���ل �أن �أكون �سفافًا، �أعتقد �أنه 
ينبغي �أن تكون �ل�سفافية بدياًل من �ل�سرية«.

رحل �سارتر )1905 ��� 1980( قبل دو بوفو�ر 
)1908 ������ 1986( ب�س���ّت �س���نو�ت، ومل يت���ح 
له ق���ر�ءة م���ا كتبته �س���ريكته عن���ه يف »ود�عًا 
ل�س���ارتر«. وبذلك �أُ�سدل �ل�س���تار على 51 �سنة 
م���ن �ل�س���ر�كة، و�س���يقر�أ �لعاب���ر �أم���ام فن���دق 
»مي�س���رت�ل”يف باري����ض، �لفندق �لذي عا�س���ا 
في���ه، عبارة ل�س���يمون تخت���زل ه���ذه �لتجربة 
»كن���ت �أُخادع ح���ن �عتدت �أن �أق���ول باأننا كّنا 
�سخ�س���ًا و�حدً�، فالن�س���جام بن �سخ�سن ل 
مُينح �أبدً�، ينبغي �أن ُيكت�سب د�ئمًا، على رغم 

�لعقبات«.
لي�س���ت �لوجودي���ة عتيق���ة �لط���ر�ز �إذً�، بع���د 
�قتحام نظرية ما بعد �حلد�ثة �ل�س���احة، وفقًا 
مل���ا ترويه ه���ذه �لباحثة �لأكادميي���ة، ذلك �أّنها 
م���ا ز�ل���ت مت���ّد عنقها بن ف���رتة و�أخ���رى، مع 
�كت�س���اف �أ�سر�ر جديدة لأيقونَتي �لوجودية، 
فهم���ا لطاملا جتاوز� نظريتهم���ا يف مر�حل من 
حياتهم���ا، �أقل���ه جلهة حياتهم���ا �حلميمة �لتي 
�س���تبقى �إحدى ق�س����ض �حل���ب �ملبه���رة �لتي 

حتتل �لو�جهة، حتى بعد رحيلهما.

عن �صحيفة االخبار اللبنانية

جان بول سارتر  - كامو.. وصراع على 
حب سيمون 

ارتبط اس��م جان بول س��ارتر )1905- 1980( 

الفيلس��وف الوج��ودي والناق��د والروايئ 

واملرسحي منذ خمسينيات القرن املايض 

بالعدي��د م��ن الح��ركات الثقافي��ة ح��ول 

الع��امل، بضمنها العامل العريب. فس��ارتر 

ق��دم بدائ��ل فكري��ة للعديد م��ن القييم 

الس��ائدة. لكن عظمة فكر سارتر وما اثارته 

من نقاشات حادة، كانت تكاد تتالىش أمام 

امرأة جميلة.

عن عالقة سبقت زمانها..

 س��ارتر - دو بوف��وار 
أيضًا وأيضًا

وجهاً لوجه

ــط  ــرتك، ارتب ــرب مش ــا يف ق ــواز دفن ــالر هيل ــل أبي مث
ــن أزواج  ــني م ــا زوج ــد. كان ــاً إىل األب ــاممها مع اس
العــامل األســطوريني. ال يمكننــا أن نفكــر باحــد 
منهــام مــن دون التفكــري باآلخــر:  ســيمون دو 

ــارتر. ــول س ــان ب ــواروج بوف
تبــوأ ســارتر  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  هنايــة  يف 
وبوفــوار، عــىل نحورسيــع، مكانــة عاليــة بــو صفهام 
ــنْ حريــن وملتزمــني. كتبــا يف مجيــع األنــواع  مفكريَ
االديبــة: املرسحيــات والروايــات والــدرا ســات الفلســفية وقصــص الرحالت 
والســرية الذاتيــة واملذكــرات و أدب الســرية والصحافــة. وقــد شــكلت روايــة 
ســارتر األوىل «الغثيــان» حدثــاً يف عــامل الروايــة الفرنســية املعــا رصة. وغــدت  
مرسحياتــه العــرش حديــث املــو ســم املرسحــي يف بــاري . وأحدثــت درا ســاته 
الفلســفية: «الوجــود والعــدم» و «نقــد الفكــر الديالكتيكــي» وغريهــا صدمــة 
ــتاف  ــه وغوس ــان جيني ــهام جل ــن كرس ــني اللذي ــه األدبي ــب بحثي ــذا إىل جان ه
ــة  ــريته الذاتي ــالل س ــن خ ــل م ــو أفض ــىل نح ــيُذكر ع ــام س ــه رب ــري. لكن فلوب
ــو بــل. وســرتتبط وبوفــوار  ــزة ن «كلــامت»، هــذا الكتــاب الــذي أكســبه جائ
دائــامً بكتاهبــا اهلــام «اجلــن اآلخــر» وبمذكراهتــا وبروايتهــا الالمعــة «املندرين» 

التــي ا ســتحرضت فيهــا جــو أوربــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
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سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر

«الحياة والحب»

قص��ة الثن��ايئ الفرنيس االش��هر م��ا زالت تث��ري االهت��امم لفرادتها 

وخصوصيته��ا الفكري��ة. بني األعامل املرجعية عن تلك األس��طورة، 

كتاب للباحثة األوسرتالية هازل رويل دخل أخريًا املكتبة العربية
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يف و�ح����د م����ن �جم����ل كتبه”�لكلمات”يكتب 
ذل����ك  :”كن����ت  لطفولت����ه   تعريف����ا  �س����ارتر 
�لوح�����ض �لذي ي�س����نعه �لكبار وهم �آ�س����فون 
كل �لأ�س����ف”. يف ه����ذ� �لكت����اب �لذي ��س����ماه 
�س����رة ذ�تية يق�سم �سارتر حياته مثل ف�سول  
�لكتاب �ىل ق�س����من �أ�سا�سين، �لول بعنو�ن
لنا يف  ”�لقر�ءة”و�لثاين”�لكتابة”ويف�س����ر 
�ل�س����فحات �لوىل من �ل�س����رة  كيف �نه يف 
طفولته  وجد  نف�س����ه حماطًا بالكتب، يقر�أها 
وقد ل يفهمها،:”بد�أُت حياتي، كما �س����اأنهيها 
عل����ى �لأرج����ح: و�س����ط �لكت����ب، فف����ي مكت����ب 
ج����دي، كان ثم����ة كتب يف كل ز�وي����ة ومكان. 
وكان م����ن �ملمن����وع عل����ى �أي كان �ن يدنو من 
�ملكت����ب، يف ذلك �حلن مل �أكن بعد، قد تعلمت 
�لق����ر�ءة، لكنني تعلمت تبجي����ل �لكتب. كنت 
�أر�ها مثل �حلجارة �مل�س����قولة �ملر�سو�س����ة، 
����ّفت جال�س����ة �و منحنية. مكد�س����ة  �س����و�ء �سُ
�ىل بع�س����ها �لبع�����ض ف����وق رف����وف �ملكتب����ة، 

�أو مو�س����وعة ب����كل نب����ل بعي����دة من بع�س����ها 
�لبع�����ض. كان يخاجلن����ي �س����عور غام����ر باأن 

�زدهار عائلتنا معلق بها«.
عا�ض مر�هقة موؤملة ب�س����بب �س����خرية �لفتيات 
من قبحه :”يف مر�هقتي كنت �أعاين ب�س����بب 
قبح����ي  وهذ� ما جعلن����ي �أت����اأمل، كان علّي �ن 
�ح����رر نف�س����ي متاما، لن ذلك �س����عف  ينبغي 
قوته”ويخ����ر  يع����رف  �س����خ�ض   �ي  عل����ى 
مرلوبونت����ي ذ�ت يوم :”مل ��س����تطع �غو�ء 
�لن�س����اء مبز�ياي �جل�س����دية، لكني �غويتهن 

بالكلمات”
 بعد �سنو�ت �ستقول عنه �سيمون دي بوفو�ر 
:”�نه �كر �جناز يف حياتي”كان ��سغر من 
تقدم لنيل �س����هادة �لفل�س����فة، وحن حا�س����ره 
�ل�س����اتذة بال�سئلة �س����خر منهم وهو يتطلع 
نيت�س����ه  �ج����ادل  �ن  �لنافذة:”��س����تطيع  م����ن 
و�علم����ه كيف ميك����ن لالن�س����ان �ن يكون حر� 
باختياره”تتحققت نبوئته وي�س����بح ��س����هر 

فال�س����فة �لق����رن �لع�س����رين، مل جتتم����ع ملفكر 
غ����ره �ل�س����هرة وق����وة �لتاأث����ر و�لتن����وع يف 
�لكتابة.. ��سبحت �لوجودية معلمًا من معامل 
�لع�س����ر �حلديث، ت�س����ربت من �لكتب لتدخل 
�ىل �ملقاه����ي و�سا�س����ات �ل�س����ينما و�لنو�دي 
�لليلية، وتف�ست فل�سفته حتى �عتقد ��سحاب 
�لب�س����اط  �سي�س����حب  �لرج����ل  �ن  مارك�����ض 
م����ن �س����احب ر�أ�����ض �ملال، مم����ا دف����ع روجيه 
غارودي لن يكتب بعد �سدور موؤلف �سارتر 
�ل�س����خم”نقد �ملنط����ق �لديالكتيكي":”يب����دو 
هذ� �لكتاب ��س����به بالتحدي ملوقف �ملارك�سية 
�لعدي����د  �لخرى”وبرغ����م  �لفل�س����فات  م����ن 
م����ن �لكت����ب �لت����ي �س����نفت �س����ارتر باعتباره 
فيل�س����وف �لوجودي����ة، �إل �ن �لرج����ل وه����و 
�لذي كتب �أ�سعب كتابًا يف �لفل�سفة”�لوجود 
و�لعدم”يرف�ض �ن يكون فيل�س����وفا، فقد ظل 
�ىل �للحظة �لخرة من حياته يعتر نف�س����ه 
مفكر� ويعت����ر �لوجودية فك����رة كما �خرنا 

يف �خ����ر كتبه”نقد �ملنط����ق �لديالكتيكي”عن 
�ملارك�سية �لتي توقفت و�لتي �سيعاد �حياوؤها 
من خالل �لوجودية.. وكان �سارتر قد �أ�سدر 
كتبه”مو�قف”كتاب����ا  �سل�س����لة  قب����ل يف  م����ن 
بعن����و�ن �ملادي����ة و�لثورة – �سل�س����لة مو�قف 
�لعربي����ة  �ىل  مرتجم����ة  �لد�ب  د�ر  قدمته����ا 
ب�س����بعة �ج����ز�ء وهذ� �جل����زء كان من ترجمة 
و�حد� من �برز ��س����اتذة �لفل�س����فة يف �لوطن 
�لعربي عبد �لفت����اح �لديدي –حتدث فيه عن 
�خلطر �لذي ��س����اب �ملارك�سية و�لذي ��سماه 
�لك�س����ل �لفكري وه����و يعرت�ض عل����ى �ملقولة 
�لتي يوؤكد ��سحابها �ن �ملارك�سية قد �كتملت 
ومل يعد هناك من جديد يكت�س����ف، حيث يرى 
�ن �لفكر هو حالة متحركة لتقبل �ل�س����كون، 
للتثبي����ت  و�نه����ا �ملارك�س����ية ح����ن تتعر�����ض 
فانه����ا ت�س����بح جام����دة.. وي����رى �س����ارتر يف 
�لح����ز�ب �ل�س����يوعية �نها �نكرت �ملارك�س����ية 
لأن �ملارك�س����ية من����ذ ن�س����اتها مل تتقول����ب �و 

تتجم����د، لكنه����ا جنحت يف تف�س����ر �لظو�هر 
ف����اذ�  و�لتاري����خ،  و�لجتماعي����ة  �لن�س����انية 
باملارك�س����ين ح�سب قوله يحاولون �نكار كل 
تقدم ويت�س����اءل �سارتر ما معنى هذ� �جلمود 
�لفكري؟ لي�س����ل �ىل نتيجة يق����ول فيها :”�ن 
�ملارك�سين �كت�سفو� �سبيحة عام 1956 �نهم 
مل يكونو� مارك�سين قط بل كانو� �ستالينين 
فقط، ونر�ه ي�س����ن هجوما كب����ر� على �فكار 
�س����تالن �لت����ي ق����ال �نه����ا تالعبت بفك����ر نبيل 
مثل �لفكر �ملارك�س����ي، في�س����در كتابه �ل�سهر 
�س����بح �س����تالن.. ويف هذ� �لكتاب يحاول �ن 
ين����ازع �ملارك�س����ين على ت����ر�ث مارك�ض، فهو 
يوؤم����ن بان �لوجودية ظهرت و��س����تمرت لن 
�ملارك�س����ين جم����دو� �ملارك�س����ية، و�لغري����ب 
�ن �س����ارتر يف ح����و�ر �ج����ر�ه مع����ه موري�ض 
كر�ن�ستون -ترجمه �ىل �لعربية �حدى دعاة 
�لفل�سفة �لوجودية يف �لعامل �لعربي جماهد 
عبد �ملنعم جماهد – يقول ملحاوره �نه �س����نة 

1925 �أخذ يف قر�ءة كتاب ر�أ�ض �ملال ملارك�ض 
�نذ�ك ومل يفهم منه �سيئا، فكرر �ملحاولة بعد 
عام لأن �لذي كان يعنيه لي�ست قر�ءة مارك�ض 

و�منا فهمه”.
يف م�س����رحيته جل�س����ة �س����رية يقول �س����ارتر 
على ل�س����ان غار�سيان :”لقد تركت حياتي يف 
�يديه����م”.. مل يرتك �س����ارتر حياته يف �يدي 
قر�ء �لفل�س����فة وحمبي �لدب فقط، لكنه ترك 
لهم عاملا رحبا من �لكلمات و�لفكار و�ملعارك 
�ل�سيا�س����ية و�لهم �لن�سال يف �سبيل �لفكرة، 
�لي�����ض ه����و �لقائ����ل:”كل فكرة �س����حيحة هي 

�نت�سار”

************

كان����ت يف �لثالث����ة  ع�س����رة م����ن عمره����ا حن  
�عتق����دت �نها وقعت يف �حل����ب، �حلبيب �بن 
عمه����ا  ج����اك  �ل����ذي كان له �لف�س����ل �لول يف 
دخوله����ا ع����امل �لدب، وط����و�ل ثالث����ة �عو�م 
��سبح جاك �لرجل �لول يف حياتها، وتكتب 
و�س����عت  �نه����ا  ر�س����ينة  فت����اة  مذك����ر�ت  يف 
خمطط����ا حلياتها �مل�س����تقبلية، �س����تتزوج من 
جاك وحت�س����ل على �سهادة �ل�ستاذية :”كنت 
�حت����دث بغمو�����ض ع����ن �حل����ب، فان����ا �عرف 
�لثم����ن، �ن����ا عقالني����ة ج����د�، ومتطلب����ة جد�، 
وكان ج����اك بالن�س����بة يل مطلب����ا �سخ�س����يا”. 
لكنه����ا  تكت�س����ف بع����د ث����الث �عو�م من ق�س����ة 
�حل����ب �خليالي����ة �ن �ب����ن عمها �س����يتزوج من 
بامر�أة �أخرى. :”عندها فقط �يقنت �نه لي�ض 
بام����كان �ي �س����خ�ض �ن يكون م�س����وؤول عني 
عل����ى نحو كام����ل، ل �أحد يعرفن����ي �و يحبني 

متاما، لي�ض لدي �سوى نف�سي فقط”
 يف ه����ذه �لأثناء ويف منت�س����ف ع����ام 1928   
يظه����ر �س����ارتر يف حياتها، كان����ت جتل�ض يف 
�ملكتب����ة �لوطني����ة  تقل����ب �س����فحات كتاب عن 
هيدج����ر، فلمحته يدخ����ل ر�قبته وه����و يخلع 
معطف����ه  ويجل�����ض ليعمل ب�س����مت، وملا حان 
وقت �لغ����ذ�ء ر�أته ينه�ض ت����اركا كتبه ور�ءه  
�س����ندويجا  دوبوف����و�ر  تناول����ت  وكعادته����ا 
يف مقه����ى �ملكتبة، رماها �س����ارتر بابت�س����امة 
غام�س����ة،  و�ف�س����ح لها مكانا  لتجل�ض بجانبه 
كامنا خطط لهذ� �للقاء �لذي �سي�س����تمر حتى 
نهاي����ة �لعم����ر.. حتدثا ع����ن هيدج����ر وكانت. 
بعد �يام قليلة ��س����تحوذ �سارتر عليها و�حكم 
�ل�س����يطرة عل����ى تفكره����ا تكت����ب ل�س����ديقتها 
�حلميم����ة ز�ز� :”�أع����رف ه����ذ� �ل�س����اب من����ذ 
ثالث����ة ع�س����ر يوم����ًا وق����د ج����ال يف غياهب����ي، 
و�س����ار يتكّه����ن باأفع����ايل فاإمتلكن����ي. يحتاج 
ذهني �إىل ح�س����وره وينتابني �لنفعال �أمام 
تعاطفه. �ل�س����ك و�ل�سطر�ب و�لن�سوة. �أريد 
�أن يرغمن����ي على �أن �أ�س����ر �سخ�س����ًا حقيقيًا 

ويعرتيني �خلوف". 

************

يف ذل����ك �لوق����ت كان �س����ارتر �قرب م����ا يكون 
فو�س����ويا من����ه �ن يك����ون ثوريا، ف����كان يرى 
�ملجتم����ع مقرف����ا، يف مقه����ى �ملكتبة عر�س����ت 
و�لت����ي  �حلي����اة،  �ىل  نظرته����ا  بوف����و�ر  دو 
�سمتها بالتعددية، �س����حك �لفيل�سوف �ل�ساب 
وهو ي�س����تمع �ىل �لفتاة”�ل�س����اذجة”حتاول 
��س����تعر��ض قر�ءتها، مل مت�ض �ساعات   حتى 
�عرتف����ت بهزميته����ا �مام����ه، فقد �كت�س����فت �ن 
معظ����م حججه����ا و�فكاره����ا كانت م�س����طربة 
:”لحظ����ت �نني مل �ع����د متاأكدة مما �فكر فيه 

بل وحتى من �نني �فكر”
خالل ��سبوعن كان �سارتر وبوفو�ر  نادر� ما 
يفرتقان، يف ذلك �حلن كان �س����ارتر يزودها 
بالكت����ب �لتي تقر�أها، وق����د كتبت بوفو�ر يف 
يومياتها :”ما ��س����يق عاملي �ل�س����غر �ذ� ما 

قي�ض بعامل �سارتر �لغني”
�أتت بوفو�ر من عامل كانت �ملر�أة  فيه مقيدة،  
وكان����ت �لن�س����اء و�لرج����ال يقطن����ون عامل����ن 

منف�س����لن بح����دة، كان ينتظ����ر من �مل����ر�أة �ن 
تذه����ب كل ي����وم �أح����د �ىل �لكني�س����ة، مل يك����ن 
مبقدوره����ا �جللو�ض مبفردها يف مقهى، كان 
ثمة �أوقات و�سفت فيها بوفو�ر متردها على 
تقالي����د عائلتها بانه معجزة، وق����د �أدركت �ن 
�حلب و�حلرية  بالن�س����بة للن�س����اء ل تنال �إل 

بثمن.
نتائ����ج  ظه����رت   1929 ع����ام  م����ن  مت����وز  يف 
�جلامع����ة  لقد تناف�ض و�حد وع�س����رين طالبا 
يف �لمتحان����ات �لنهائي����ة، جن����ح منهم ثالثة 
ع�سر  كانت �ملرتبة �لوىل من ن�سيب �لطالب 
جان بول �س����ارتر، تلته �س����يمون دي بوفو�ر  
وكان ذل����ك �مر� ��س����تثنائيا فهذه �ملرة �لوىل 
�لت����ي حت�س����ل فيها فت����اة على �أعل����ى درجات 
�لفل�س����فة. كان����ت يف �حلادية و�لع�س����رين من 
عمره����ا  وبه����ذ� تك����ون ��س����غر طالب����ة تنجح 
يف �لمتحانات �لنهائي����ة يف تاريخ �جلامعة 
�لفرن�س����ية، فقد �نهت در��س����ة منهاج �لفل�سفة 
يف ثالث �س����نو�ت فقط، �ما �سارتر فقد تطلب 
منه ذلك �س����بع �س����نو�ت، وقد جتادل �ع�س����اء  
جلنة �لمتحان����ات طويال حول منح �جلائزة 
يف  لكنه����م  بوف����و�ر،  �م    ل�س����ارتر  �لوىل، 

�لنهاية قررو� منحها ل�سارتر 
يف  ع����ام 1930 تكت����ب يف دف����رت يومياته����ا 
مالحظ����ات تب����دو م����ن خالله����ا �نه����ا تع����اين 
��س����طر�ب عاطفي :”ل ��س����تطيع �أن �ت�سالح 
م����ع �حلياة �ن مل يكن هناك هدف يف حياتي، 
يتحدث معي �س����ارتر كما ل����و �نه يتحدث �ىل 
فت����اة �س����غرة..لقد فق����دت كريائ����ي  وذل����ك 

يعني �أين فقدت كل �سيء".
يف �لبد�ية كانت ��سبه بامل�سحورة مل ت�سدق 
�نه����ا وقع����ت يف ح����ب �لرجل �ملتف����وق، �لذي 
يع����د �لملع بن ��س����دقائه ومل تك����ن متيل �ىل 
�لتذمر من �س����لوكه �لغريب وقذ�رة مالب�س����ه، 
فمن����ذ بد�ية عالقتهما بذلت جهد� كبر� لرتى 
�لم����ور م����ن منظ����ور �س����ارتر، وذلك ب�س����بب 

�س����عورها بانه����ا تدين له بكل �س����يء و�ي�س����ا 
ب�س����بب �نه����ا كان����ت عل����ى قناعة بانه����ا حتبه 
�ك����رث مم����ا يحبه����ا. كل �س����يء تاآم����ر جلعله����ا 
ت�س����قط يف فخ مفهومه للع�سق، وجندها بعد 
ع�س����رين عاما تخ�س�ض  يف  كتابها”�جلن�ض 
�لخر”ف�س����ال يدور حول �ملر�أة �لتي ترى �ن 
�حلب هو �خلال�ض :”حتاول �ملر�أة �لعا�سقة 
�ن ت����رى بعيني����ه، تق����ر�أ �لكتب �لت����ي يقر�أها، 
تف�س����ل �ل�س����ور و�ملو�س����يقى �لتي يف�س����لها، 
تهتم فقط باملناظ����ر �لتي تر�ها معه، بالفكار 
�لتي تنبثق منه، تتبنى �س����د�قاته وعد�و�ته 

ووجهات نظره، وحن ت�س����األ نف�سها حتاول 
�ن ت�س����مع �جاباته.. �س����عادة �ملر�أة �لعا�س����قة 
�لق�س����وى هي �ن ينظر �ليها ع�س����يقها كجزء 
من����ه، وح����ن يقول”نحن”فه����ذ� يعن����ي �نه����ا 
متح����دة ومتماهي����ة مع����ه، ت�س����اركه منزلت����ه 
وت�س����ود مع����ه على �س����ائر �لنا�����ض، ول تتعب 
�ب����دً� م����ن �أن تك����رر �ىل ح����د �لفر�ط ه����ذه �ل� 

نحن �ملبهجة”

************

لعائل���ة غني���ة  �س���يمون دو بوف���و�ر  ول���دت 
جد�، �لب عا�س���ق للم�سرح و�لدب و�لتحف 
�لثمين���ة،  و�لم تنت�س���ب �ىل طبق���ة �لنب���الء 
وت�س���ر على تربية بناته���ا بطريقة حمافظة 

ج���د�  وتخرن���ا يف رو�يتها”مذك���ر�ت فتاة 
ر�س���ينة”�نها د�ئم���ا م���ا كان���ت حت���اول �ن 
تختل���ق �مل�س���اكل لك���ي تتم���رد عل���ى �س���لطة 
�أمها، وتبحث بينها وبن نف�س���ها عن  طريقة 
للفر�ر بعي���د� عن �لبيت �لعائل���ي. و�أمام من 
�أو ل يعرفونه���ا كان���ت جتاه���ر  يعرفونه���ا، 
بعد�ئها لكل ما يت�س���ل باللتز�م نحو �لعائلة 
:”يف �لع�س���رين كن���ت �عتقد �نن���ي يجب �ن 
�عي����ض خارج �ملجتمع، وكنت ي�س���ارية لفظا 

وميينة فعال،”. 
خ���الل �س���نو�تهما �لوىل، مل يهت���م �س���ارتر 
ورفيقت���ه �ل�س���غرة  بالأح���د�ث �ل�سيا�س���ية 
�لكب���رة �لت���ي هزت �لع���امل يف ذل���ك �لوقت 
مثل �س���عود �لنازية يف �أملانيا، و�لفا�سية يف 
�إيطالي���ا، و�حلرب �لأهلي���ة �لتي �ندلعت يف 
�إ�س���بانيا، فقد كانت �لفل�سفة كل ما ي�سغلهما. 
وكان طم���وح كل و�ح���د منهما كتاب���ة �أعمال 
تخ���رج ع���ن �ملاألوف، وتن�س���ف م���ا متعارف 
علي���ه من �فكار. وكان �س���ارتر قد �أ�س���در يف 
ذل���ك �لوق���ت عمل���ن جلبا ل���ه �هتم���ام �لنقاد 
و�لقر�ء  هم���ا رو�ية”�لغثيان"، و�ملجموعة 
دو  �س���يمون  �أم���ا  �لق�س�س���ية”�جلد�ر". 
بوف���و�ر فلم تكن قد �أ�س���درت �أي �س���يء. ثم 
�ندلعت �حلرب �لعاملية �لثانية، طلب �سارتر 
�ىل �لتجنيد  لر�سل  �إىل �جلبهة. �أما زميلته  
فق���د و��س���لت تدري����ض �لفل�س���فة يف �ملعاهد 
�لثانوّية، مهتمة، و�سهدت فرتة �لأربعينيات 
من �لقرن �ملن�س���رم ذروة �إنت���اج دو بوفو�ر 
�لأدبي و�لفل�س���في، بدءً� م���ن �أوىل رو�ياتها 
مذك���ر�ت فتاة ر�س���ينة  و�كتماًل مع �س���دور 
كتابه���ا �ملهم”�جلن����ض �لخ���ر ع���ام 1941، 
وقد �أث���ار �لكتاب يف حينه �س���جة كرى يف 
فرن�س���ا وخارجها و�نتقده �لكثر من �لأدباء 
ومنه���م �ح���د �أ�س���دقائها �حلميمن”مرل���و 
بونتي”�ل���ذي كتب يف هجائه يقول :”كتاب 
يت�س���م بعدم �للياقة ومبخالفة �لآد�ب �لعامة 
وبالوقاح���ة �ل�س���ريحة"، و�عت���ره �حلزب 
للم���ر�أة  باأنه”�إهان���ة  �لفرن�س���ي  �ل�س���يوعي 
�لعاملة”فيم���ا حرمت���ه �لكني�س���ة يف روم���ا، 
لكن �س���يمون دو بوفو�ر �سمدت �أمام جميع 
هذه �لنتقاد�ت لأنها �سممت على خلق وعي 
ثق���ايف جدي���د يف ق�س���ية �مل���ر�أة �ذ عر�س���ت 
�لتاريخي���ة  �لنو�ح���ي  م���ن  �مل���ر�أة  �أو�س���اع 
يف  و�لثقافي���ة  و�لنف�س���ية  و�لجتماعي���ة 
�لق���رن �لع�س���رين. حيث كانت �مل���ر�أة تعاين 
��سطهاد �لرجل �لذي يتحول بف�سل �سطوته 
�لعاطفي���ة عليها من �إن�س���ان ب�س���يط �ىل رمز 

ي�سبه �لآلهة.
وتت�س���اءل بوفو�ر �إذ� كان تاريخ �لن�ساء من 
�س���نع �لرجال، فهل يعني ذل���ك �أن �ملر�أة هي 
�لتي �سمحت للرجل باأن يعترها جن�سًا �آخر؟ 
�أم �ن �ملجتم���ع ه���و �لذي حك���م عليها لتكون 
جن�س���ا �آخ���ر؟ تابعة خا�س���عة للرج���ل؟ وهل 
�خت���ارت �أن تك���ون يف قف�ض عو�س���ا عن �أن 
تكون طائر� طليقا؟ وت�س���يف :”�إن �ملجتمع 
هو �لذي �س���اهم يف خلق �ل�س���ورة �لنمطية 
للمر�أة لتكون �أنثى، خا�سعة للرجل، �سنعها 
�ملجتمع لتكون جن�سا �آخر، �ألغى �سخ�سيتها 
وطم�ض �إن�سانيتها، و�عترها �أنثى باملفهوم 
�ملطلق ج�سد� كمتاع، ح�سب �أهو�ئه، ل ميكن 
لالإن�سان �لعاقل �أن يختار �لعي�ض يف قف�ض، 
�إل �إذ� حكم���ت عليه ظروف �حلياة �أن يعي�ض 

مقيد� بالأغالل”
عندما توفيت �س���يمون دي بوف���و�ر عام 86 
قالت �لفيل�س���وفة �ليز�بيث بادنرت:”يا ن�ساء 
�لعامل، �ننت مدينات بكل �س���يء ل�س���يمون"، 
فبه���ذه �لكلم���ة ودعت �مل���ر�أة �لتي حر�س���ت 
�لن�ساء على �ملطالبة بكل حقوقها لأنها”عامل 
�آخر"وترف����ض �ن تك���ون جزءً� تابع���ًا لعامل 

�لرجل.
يف دف���رت يومياتها تكت���ب دي بوفو�ر :”لقد 
��س���بح �س���ارتر كل عاملي، وبف�سله ��سبحت 

�كرث فتنة حتى �ين ن�سيت نف�سي".

سارتر  واغواء سيمون دي بوفوار

وجهاً لوجه

ــط  ــرتك، ارتب ــرب مش ــا يف ق ــواز دفن ــالر هيل ــل أبي مث
ــن أزواج  ــني م ــا زوج ــد. كان ــاً إىل األب ــاممها مع اس
العــامل األســطوريني. ال يمكننــا أن نفكــر باحــد 
منهــام مــن دون التفكــري باآلخــر:  ســيمون دو 

ــارتر. ــول س ــان ب ــواروج بوف
تبــوأ ســارتر  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  هنايــة  يف 
وبوفــوار، عــىل نحورسيــع، مكانــة عاليــة بــو صفهام 
ــنْ حريــن وملتزمــني. كتبــا يف مجيــع األنــواع  مفكريَ
االديبــة: املرسحيــات والروايــات والــدرا ســات الفلســفية وقصــص الرحالت 
والســرية الذاتيــة واملذكــرات و أدب الســرية والصحافــة. وقــد شــكلت روايــة 
ســارتر األوىل «الغثيــان» حدثــاً يف عــامل الروايــة الفرنســية املعــا رصة. وغــدت  
مرسحياتــه العــرش حديــث املــو ســم املرسحــي يف بــاري . وأحدثــت درا ســاته 
الفلســفية: «الوجــود والعــدم» و «نقــد الفكــر الديالكتيكــي» وغريهــا صدمــة 
ــتاف  ــه وغوس ــان جيني ــهام جل ــن كرس ــني اللذي ــه األدبي ــب بحثي ــذا إىل جان ه
ــة  ــريته الذاتي ــالل س ــن خ ــل م ــو أفض ــىل نح ــيُذكر ع ــام س ــه رب ــري. لكن فلوب
ــو بــل. وســرتتبط وبوفــوار  ــزة ن «كلــامت»، هــذا الكتــاب الــذي أكســبه جائ
دائــامً بكتاهبــا اهلــام «اجلــن اآلخــر» وبمذكراهتــا وبروايتهــا الالمعــة «املندرين» 

التــي ا ســتحرضت فيهــا جــو أوربــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
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ترجمة : محمد حنانا
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سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر

«الحياة والحب»

الطفل ال��ذي رحل والده قبل ع��ام، كان موته”أكرب رضبة حظ. مل يكن 

عيّل أن أنس��اه”. هكذا يخربنا يف كتابه الكلامت، والذي فيه ايضا الينىس 

ان يس��خر من فرويد ومقولته الشهرية من ان الطفولة تقرر مصري الفرد، 

فقد كان طفال خجواًل، وكانت امه ُترص عىل ان تلبس��ه ثياب البنات، لكنه 

تعلق بجده :”انه صاحب التأثري االكرب عىل نشأيت".

الزمان : العام 1906

املكان : باريس شارع لوغوف

عل��ي حس���ين
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تك�س���فه  بوف���و�ر  دو  ل�س���يمون  �آخ���ر  وج���ه 
ر�س���ائلها عر �لطل�سي �ىل �لكاتب �لأمركي 
نيل�س���ون �ألغرن ب���ن عام���ي 1947 و1964. 
304 ر�سائل جمعتها وحررتها وترجمتها �ىل 
 Lettres « لفرن�س���ية يف كت���اب حمل ��س���م�
�لفل�سفة  �أ�س���تاذة   »à Nelson Algren
�س���يلفي يل بون دو بوفو�ر )�بنة دو بوفو�ر 
بالتبني و�لتي ن�س���رت وحررت ر�س���ائلها �ىل 
�س���ارتر �أي�سًا، و�س���در عن د�ر ن�س���ر غاليمار 
1997. �س���اركت دو بوف���و�ر بتحري���ر بع�ض 
�لر�س���ائل. فك �سفرة خط �س���يمون ونيل�سون 
كان م���ن �لتحدي���ات �لت���ي و�جهتها �س���يلفي، 
بالإ�س���افة �ىل رف����ض مدي���ر �أعمال نيل�س���ون 
ن�س���ر ر�س���ائله يف نف�ض �لكتاب. لكن كان على 
�س���يلفي ق���ر�ءة وحتري���ر وترجم���ة ر�س���ائله 
)�لت���ي حتتف���ظ به���ا �س���يمون( لفه���م ر�س���ائل 
�س���يمون. ذك���رت �س���يلفي يف مقدمتها للكتاب 
�أنها قد تخلت عن بع�ض �لأ�سياء يف �لر�سائل 
لأنه���ا ق���د تعي���ق فهم �لق���ارئ له���ا. �لر�س���ائل 
طالب���ت بها �س���يمون دو بوفو�ر بنف�س���ها بعد 
موت �ألغ���رن. �لر�س���ائل مت �س���ر�وؤها من قبل 
جامع���ة كولومبو����ض، �أوهايو. �س���م �لكتاب 
بع�ض �ل�س���ور �ل�سخ�سية و�لر�سائل. تك�سف 
هذه �لر�س���ائل ب�س���كل كب���ر �لبيئ���ة �لثقافية 
و�ل�سيا�س���ية يف �أمركا و�أوروبا تلك �لفرتة، 
�لثق���ايف  �لخت���الف  عل���ى  �ل�س���وء  وتلق���ي 

و�لجتماعي بن فرن�سا و�أمركا.
هنا ترجمة لأربع ر�سائل من �لكتاب:

�لربعاء 23 يوليو 1947

حبيبي، مل ت�س���لني ر�س���الة منك عد� ر�سالتن 
من �ل�س���بوع �ملا�س���ي، لهذ� �أعدت قر�ءتهما. 
ل �أمان���ع يف �أن تقام���ر. �إذ� �أجن���زت عملك يف 
َم ل؟ �ملهم �أن تعمل ب�س���كل جيد، لكن  �لنهار، فلمِ
عندم���ا تنتهي م���ن عملك وتريد �ل�س���رتخاء، 

عليك �أن تفعل ما يحلو لك.

بالن�سبة يل �أحب �ل�سر�ب، لكن �ل�سر�ب لي�ض 
�أف�س���ل من �لقمار، ولي�ض �أ�س���و�أ. حاليًا �أميل 
�أكرث �ىل �ل�س���ر�ب لأين �أفتقدك �أكرث مما كنت 
�أت�س���ور. نيل�س���ون، حبيبي، �أنت �ألطف رجل 
�أن ترغ���ب يف  �للطي���ف  م���ن  �لع���امل،  يف كل 
تنظي���م كل �س���يء عندما �أزورك م���رة �أخرى، 
لك���ن يبق���ى هذ� جم���رد رغب���ة. �إذ� كن���ت على 
قيد �حلياة وحتبني فال �أحتاج �ىل �أي �س���يء 
�آخ���ر. ل يج���ب علي���ك �أن تفعل �س���يئًا مميزً�. 
بع�س���رة  �س���يارة  ت�س���رتي  �أن  ��س���تطعت  �إذ� 
دولر�ت، �س���يكون هذ� ر�ئعًا، لكن مع �لبا�ض 
و�لطي���ارة، فقط مع �لبا�ض وب���ال طيارة. مع 
�س���ريحة حلم وقطعة خبز يف �ملطبخ، وحتى 
مع قطعة خبز فقط وبال �س���ريحة حلم �سوف 
نكون �س���عد�ء جدً�؟ �أن���ت تعرفني، �أنا ل�س���ت 

متطلبة، ميكنني �أن �أعي�ض على خبز وبطاطا 
وحب وماء، ل تهتم.

م���ن �ملوؤك���د �أين خائف���ة بع����ض �ل�س���يء، هذ� 
�سحيح. بعد ظهر �ليوم ر�أيت فيلم �سارتر)1( 
�ل���ذي �نته���ى �لآن، ل باأ����ض ب���ه لك���ن كان من 
�ملمكن �أن يكون �أف�س���ل. لكن لي�س���ت هذه هي 
�مل�س���كلة. �مل�س���كلة �أين تاأثرت بق�س���ة �لفيلم. 
�لق�س���ة عن رجل و�مر�أة يلتقيان بعد موتهما 
ويع�سقان بع�س���هما. لأنهما يحبان بع�سهما، 
ميكنهم���ا �لع���ودة �ىل �لأر����ض: �إذ� جنحا يف 
خلق �س���عور �إن�س���اين حقيقي من هذ� �حلب، 
ميكنهم���ا عي����ض حي���اة ب�س���رية كامل���ة، و�إذ� 
مل ينجح���ا، يظ���الن ميتان. مل ينجحا. ق�س���ة 
موؤث���رة وكان عل���ّي �أن �أفك���ر ب���ك وب���ي. نحن 
نح���ب بع�س���نا من خ���الل �لذكري���ات و�لأمل، 

�مل�س���افات و�لر�س���ائل. هل �س���وف ننجح يف 
�أن جنع���ل من ه���ذ� �حلب حبًا �س���عيدً� وحيًا؟ 
يج���ب �أن ننج���ح. �أن���ا مقتنع���ة باأنن���ا �س���وف 
ننجح، لكن لن يكون هذ� �س���هاًل. نيل�سون، �أنا 
�أحبك، لكن هل �أ�ستحق حبك �إذ� مل �أمنحك كل 
حياتي؟ حاولت �أن �أو�سح لك ملاذ� ل �أ�ستطيع 
�أن �أفع���ل ذل���ك. هل فهم���ت؟ هل �أنت غا�س���ب؟ 
�س���وف لن تغ�سب �أبدً�؟ هل �ستظل متاأكدً� من 
�أين �أحب���ك جدً�؟ رمب���ا عل���ّي �أن ل �أطرح هذه 
�لأ�سئلة، توؤملني و�أنا �أ�ساألها بهذه �ل�سر�حة. 
لك���ن حتى ل �أمتك���ن من �لهروب منها، ��س���األ 
نف�سي هذه �ل�سئلة. ل �أريد �أن �أكذب عليك �أو 
�أخفي عنك �س���يء مهما حدث. �أظ���ن �أين قلقة 
من���ذ �س���هرين لأن و�حدً� من هذه �ل�س���ئلة قد 

عّذب قلبي: هل من �لأف�س���ل �أن تقدم جزً� من 
نف�س���ك دون �أن تكون م�س���تعدً� لتقدمي نف�سك 
كلها؟ هل ممك���ن �أن �أحبه و�أقول له �أين �أحبك 
بينم���ا ل �أن���وي منح���ه كل حيات���ي كم���ا طلب 
مني؟ هل �س���يكرهني يف يومًا ما؟ نيل�س���ون، 
حبيبي، �سيكون من �لأف�س���ل عدم �إثارة هذه 
�مل�س���كلة، ميك���ن �أن يك���ون هذ� �س���هاًل لأنك مل 
تفع���ل ه���ذ� �أبدً�، لكن���ك قلت �إننا لن ن�س���تطيع 
�أن نك���ذب عل���ى بع�س���نا �أو �أن نخف���ي �أ�س���ياء 
عن بع�س���نا. �سوف لن �أحتمل لو حدثت بيننا 
حالة م���ن �ملر�رة، خيب���ة �لمل، و�ل�س���تياء. 
لق���د فعل���ت هذ�، لق���د كتب���ت ه���ذ�. ل يتوجب 
علي���ك �لإجابة �إذ� مل ترغ���ب يف ذلك، لنتحدث 
ع���ن �ملوعد �لذي نرى فيه بع�س���نا من جديد. 
ه���ل ل زلت تتذكر تلك �مل���رة �لتي قلت لك فيها 
�أين �أحرتم���ك جدً�؟ لهذ� كتبت هذه �ل�س���فحة 
�لأخرة. ل �أعن���ي �أنك تطالب بحياتي، �أعني 
هذ� فقط: كالنا ل يعرف ماذ� �س���يحدث عندما 
نلتقي من جديد، �ل�س���يء �لوحيد �لذي �أعرفه 
ه���و �أين مهما ح���دث لن �أمنح���ك حياتي كلها، 
ولهذ� �أ�س���عر بعدم �لرتياح. �أوه حبيبي، �إنه 
�جلحي���م �أن نك���ون بعيدين جدً� عن بع�س���نا 
ول ن�س���تطيع �أن نرى بع�س���نا عندما نتحدث 

عن مثل هذه �لأ�س���ياء �ملهمة. هل ت�س���عر �أين 
�أحاول ق���ول �حلقيقة بد�فع �حل���ب، �أن هناك 
�لكث���ر من �لأمور �لتي ت���دل على �حلب �أكرث 
من �لعبارة �لب�س���يطة”�أنا �أحبك"؟ هل ت�سعر 
�أين �أريد ك�س���ب حبك بقدر م���ا �أرغب به؟ �قر�أ 
هذ� من ف�س���لك مع حبٍّ يف قلبك ور�أ�سي على 
كتف���ك. ع���الوة على ذل���ك، رمبا جتد ر�س���التي 
�س���خيفة جدً�، لأن ما قلته �أن���ت تعرفه كله من 
قبل. كان يجب �أن �أكتب هذ� �مل�س���اء، يجب �أن 
يك���ون حبنا حقيقة، يجب �أن ننجح يف لقائنا 
�جلدي���د. علق���ت �آم���ايل عليك بقدر م���ا علقتها 
�أنا على نف�س���ي. بغ�ض �لنظر عن ما تفكر به، 

قّبلني بكل قوتك.
* �سيمونتك

�ل�سبت 11 دي�سمر 1948

عزيزي، مل ت�سلني منك ر�سالة هذ� �ل�سبوع، 
لكن���ي �أعرف �لآن �أن هذ� ل يعني بال�س���رورة 
�أن���ك جتم���دت م���ن �ل���رد �أو �أُحرقت حي���ًا �أو 
�س���يئًا من ه���ذ� �لقبيل، لن يجعلن���ي هذ� قلقة 
بع���د �لآن، لكني �أح���ن �ىل �لوقت �ل���ذي �أفكر 
فيه فقط باأنك قد مّت عندما ل ت�س���لني ر�سالة 

من���ك. �س���لمُت كتاب���ك �ىل �لنا�س���ر، وح�س���ب 
قوله، وهذ� ما �أتف���ق فيه معه، يجب �أن تدقق 
مقدمة ر�يت)2( للكتاب، �س���وف نن�س���ر جزءً� 
 Les Temps م���ن �لرتجم���ة يف �س���حيفة
لكتابك  عن���و�ن �خرتت  �أي   .modernes
�جلدي���د؟ يجب عليك �لآن �أن تتخذ قر�رً� بهذ� 
�ل�س���اأن. �نتهى �جلزء �لأول م���ن كتابي وهو 
يف �لطباع���ة حاليًا. �أ�س���عر بالر�حة �لآن رغم 

�أن �جلزء �لثاين منه مهمة �ساقة �أي�سًا.
ُيعق���د �لثن���ن �جتم���اع لي���ر�يل – ي�س���اري 
�ملناه�س���ن  �لكّت���اب  كل  �سيح�س���ره  كب���ر. 
لل�س���يوعية و�لديغولية، حتى �أن بع�سهم من 
�إيطالي���ا و�أملانيا. ر�يت �س���يلقي خطاب���ًا و�أنا 
�أترج���م. رو�س���يه)3( كان يري���د �أن تك���ون يل 
كلمة لكن كامو، �س���يق �لأفق �أحيانًا ومغرور 
ب�س���كل �أنث���وي �ىل ح���د م���ا، كان غا�س���بًا لأن 
 Les Temps هن���اك كثرين من �س���حيفة
خطبهم.  �إلقاء  يف  يرغب���ون   modernes
لهذ� �متنعت، و�أي�سًا لي�ض لدي �سيء لأقوله. 
ل �أح���د لدي���ه �س���يء ليقول���ه، كما تع���رف، �أو 
�جلمي���ع يردد �ل���كالم نف�س���ه، لذ� لي����ض مهمًا 
من �سيلقي �خلطاب. �آمل �أن ينجح �لجتماع. 
�لجتماع �لأخر لغاري ديفي�ض حقق جناحًا 

كبرً�، كان هناك �إثنا ع�سر �ألف �سخ�ض وهذ� 
كثر جدً� بالن�س���بة لفرن�س���ا. �لنا�ض يرغبون 

يف �ل�سالم. �لرب منحهم �ل�سالم �أي�سًا.
�أمتنى �أن ت�س���لني منك ر�سالة ب�سرعة، �أ�سعر 
باحل���زن عندما ل يكون هناك تو��س���ل معك. 

يف قلبي �أنت ل تنطفئ. دعني �أح�سنك.
* �سيمونتك

دي�سمر 1961

وح�س���ي �حلبيب، هل لزلت على قيد �حلياة؟ 
�أم م���ت، �أم م���اذ�؟ ق���ر�أت مقاًل ممت���ازً� لك عن 
بر�س���لونة جعلن���ي �أفك���ر ب�س���يء و�س���خ�ض. 
 The”س���حيفة� يف  قا����ض  مق���ال  ُن�س���ر 
م���ن  �س���حكنا  كاو)4(،  Nation”�س���د 
قلوبنا، كم���ا فعل �آخ���رون يف باري�ض. وماذ� 
بعد؟ ه���ل تزوجت من ماري ج���ي. ول جتروؤ 

على قول ذلك يل؟
نقت���ل  نح���ن  وكئي���ب،  ب���ارد  هن���ا  �لطق����ض 
�جلز�ئري���ن �لآن يف باري�ض. لذ� من�س���ي يف 
�ل�س���و�رع ون�سيح:”�ل�س���الم يف �جلز�ئر". 
�ل�س���رطي  ع�س���ا  م���ن  �لإف���الت  ��س���تطعت 

ب�سعوبة.

عل���ى �أي حال، عي���د ميالد جمي���د. مهما حدث 
معك، ل تن�س���ى �أن هنا �أنا�س���ًا يهتمون لأمرك، 

�أنا مثاًل، ويجب �أن تكتب.
* �سيمونتك

نوفم���ر 1964 ]�لر�س���الة �لخ���رة رقم 304 
يف �لكتاب[

حبيبي. مر دهر ومل �أر�س���ل لك �أو �أت�سلم منك 
ر�س���الة. �س���معت عن �أخبارك من هنا وهناك: 
مقال ر�ئع يف �سحيفة”The Nation”عن 
�سرتينجلوف”)ن�س���يت  كاتب”دكت���ور 
��س���مه)5((. حو�ر م�سلٍّ يف �س���حيفة ل �أذكر 
��س���مها عن �لن�س���اء، �ل���زو�ج، �حل���ب و�لخ. 
�س���معت م���ن �آلن)6(، �أو من �س���رج)7( باأنك 
ترت���دي مالب����ض �أنيق���ة ج���دً�، هل تفع���ل ذلك 

حقًا؟
كن���ت يف رحلة ��س���تغرقت �س���هرين �ىل روما 
لكنه���ا  فق���رة وكئيب���ة  و�س���ردينيا، جزي���رة 
ر�ئعة، تنا�س���بك حقًا. مل �أفعل �أي �سيء هناك 
�س���وى م�س���اهدة �لأ�س���ياء وق���ر�ءة �لرو�يات 
�لبولي�س���ية. لي����ض ل���دي �أدنى فك���رة عن ماذ� 
�س���وف �أكتب وهذ� ي�س���ايقني لأن لدي رغبة 

كبرة جدً� للكتابة.
جناح���ًا  حق���ق   22-Catch هيل���ر،  كت���اب 
عظيم���ًا هنا وترجمته جيدة. �لكتاب �لأخر ل� 
فيوليت ل���ودوك”La Bâtarde”)�لّنذل(، 
ح�سل على جائزة و�أ�سبح كما �أظن من �لكتب 
�لأكرث مبيعًا. �لنا�س���ر�ن كنوف وبر�زيلر)8( 
يتناف�سان من �أجل �حل�سول على حقوق طبع 

�لكتاب. هي �أي�سًا �سعيدة بذلك بكل تاأكيد!
م���ع �س���ارتر ت�س���ر �لأم���ور ب�س���كل ر�ئع. هو 
�س���عيف ج���دً� )�ّتب���ع نظام���ًا غذ�ئيًا قا�س���يًا( 
حتدثت مع بو�س���ت )9(، لكني مل �أحتدث بعد 
مع �أولغا)10(. ل ز�لت على حالها. غا�س���بة، 
ت�ست�س���يط غ�س���بًا، وتع����ض �أحيانًا. تعي�س���ة 
ب�س���كل فظيع، لكنها �أي�سًا م�س���وؤولة عن جزء 

من تعا�ستها.
�س���وف �أ�سافر �ىل �لوليات �ملتحدة يف مايو، 
ه���ذ� موؤكد، و�س���وف �أج���دك �أينم���ا �ختباأت. 
و�أخ���رً� و�ف���ق بيل ت���ارغ على ن�س���ر كتابي، 
و�سوف ين�س���ر �لكتاب يف ربيع �لعام �ملقبل. 
�أخ���رين باأحو�ل���ك، �أيه���ا �لوح����ض �لعجوز 
�للطيف، �إذ� مل تكن م�سغوًل مبالب�سك �لأنيقة 
عل���ى �لأقل. وكما هو �حل���ال د�ئمًا مع �لكثر 

جدً� من �حلب.

* �سيمونتك
Les Jeux sont faits 1( فيلم(

)2( فر�نك لويد ر�يت
)3( دفي���د رو�س���يه: كاتب ونا�س���ط �سيا�س���ي 

فرن�سي.
)4( ج���ن كاو �س���حايف وكات���ب وكان يعم���ل 

�سكرترً� ل�سارتر.
)5( تري �سوثرن: م�ساعد كاتب يف �سيناريو 

فيلم �ملخرج �ستانلي كوبريك.
)6( �آلن: �ل�س���م �لذي يعرف به �لفيل�س���وف 

و�ل�سحايف �لفرن�سي �إمييل �سارتييه.
وناق���د  كات���ب  دوبروف�س���كي:  �س���رج   )7(

فرن�سي.
)8( كن���وف: �ألفري���د �أ. كنوف نا�س���ر �أمركي 
مع���روف، د�ر �لن�س���ر حتمل ��س���مه. وجورج 
بر�زيلر: نا�س���ر �أمركي معروف، د�ر �لن�س���ر 

حتمل ��سمه.
)9( جاك لور�نت بو�ست: �سحايف فرن�سي.

)10(�أولغ���ا كوز�كيوفيت����ض: طالبة �س���يمون 
دو بوفو�ر، �لتي �لتحقت بحلقة �س���ارتر ودو 

بوفو�ر 1935.

عن موقع احلوار املتمدن

س��يمون دو بوفوار: رسائل حب 
عبر األطلسي

ترجمة: ميادة خليل

�صيلفي يل بون دو بوفوار )ابنة دو بوفوار بالتبني(
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كانت ساميون دي بوفوار هي من قامت 
بتقدميي اىل جان جينيه وجان – بول 
سارتر، حني اجريت الحوار معهام. لكنها 
ترددت يف مسألة محاورتها هي:”ملاذا 
علينا التحدث عني؟ اال تعتقدين بانني 
قلت ما فيه الكفاية يف كتبي الثالثة عن 
الذكريات؟”ولذلك لزمني ان اكتب لها 
رسائل عدة واقوم مبجموعة محادثات 
واقنعها بتغيري موقفها، وما كان ذلك إال 
برشط”ان ال يكون الحوار طويال جدًا”..

اجري الحوار يف استوديو دي بوفوار 
الكائن يف شارع تشويلترش يف 
مونتبارتاس، عىل مبعدة خمس دقائق 

سريا عىل االقدام من شقة سارتر، 
جلسنا نتحاور يف غرفة واسعة 
مشمسة، تستخدمها كمكان للكتابة 
والقراءة وحجرة جلوس. الرفوف 
مزدحمة بكتب يبدو بوضوح انها 
غري مهمة قالت:”الكتب االفضل 
بني ايدي اصدقايئ ولن تعاد 
عىل االطالق”. الطاوالت مغطاة 
باشياء ملونة جاءت بها من 
رحالتها، غري ان العمل الثمني 
الوحيد يف الغرفة كان مصباحًا 
اشتغله جياكوميتي خصيصا لها. 
وعرب الغرفة مثة مجموعات كبرية 
متأثرة من االسطوانات، تعتربها 
دي بوفوار واحدة من مظاهر 
الرتف القليلة التي تحتفظ بها 
لنفسها.

اىل جانب مالمح وجهها 
الكالسيكية، كان ما لفتني يف 
سيمون دي بوفوار طبيعتها 
الحيوية املتألقة، وعيناها 
الصافيتان الزرقاوان، وبدت يف 
غاية الشباب ضاجة بالحياة، كام 
يخرج املرء بانطباع انها تعرف 
وترى كل يشء، وهذا ما يولد فيه 
حبنا، مبعنى ما، كالمها يتصف 
بالرسعة، مسلكها مبارش من دون 
فظاظة، وغالبا ما تكون مبتسمة 
وودودة.

ترجمة الياس فركوح

* خالل �ل�سنو�ت �ل�سبع �لخرة كنت تكتبن 
ذكريات���ك، �لتي ت�س���اءلت فيها با�س���تمر�ر عن 
موهبت���ك و�حرت�فك للكتابة. لقد ت�س���كل لدي 
�نطب���اع ب���ان فقد�ن���ك لالميان �لدين���ي هو ما 

جعلك تتجهن للكتابة؟
�ملرء ما�سيه  �ن ير�جع  �ل�س���عب جد�  – من 
من دون �ن يغ�ض قليال. رغبتي بالكتابة تعود 
�ىل زمن بعيد. كتبت ق�س�س���ًا يف �لثامنة من 
عم���ري، غ���ر �ن كثر� م���ن �لطف���ال يفعلون 
ذلك. وهذ� ليعني، يف �حلقيقة، �نهم ميلكون 
موهبة �لكتابة. رمبا تكون �ملوهبة يف حالتي 
�نا قد برزت لنني فقدت �لميان �لديني؛ كما 
�إن���ه لأمر حقيقي �نني عندما قر�أت كتبا �ثرت 
بي بعم���ق، كرو�ية جورج �ليوت”�لطاحونة 
عن���د �لنه���ر”، �ردت عنده���ا وبق���وة �ن �كون 
مثلها، �ن�س���انة تت���م قر�ءة كتبه���ا، و�ن تكون 

كتبها ذ�ت تاأثر حمرك للقر�ء.
* هل تاأثرت بالأدب �لنكليزي؟

– كانت در��س���ة �للغة �لنكليزية و�حدة من 
طموحات���ي من���ذ �لطفول���ة، هنال���ك ج���زء من 
�أدب �لطف���ال باللغ���ة �لنكليزي���ة �كرث جمال 
و�متاع���ا بكثر مما يوجد باللغة �لفرن�س���ية. 
�حبب���ت قر�ءة”�لي����ض يف ب���الد �لعجائ���ب”، 
وحت���ى  �لي���وت،  وج���ورج  ب���ان”،  و”بي���رت 

رو�سماند ليهمان.
* هو كتاب”�جلو�ب �ملغير”؟

– لدي �س���غف حقيقي به���ذ� �لكتاب رغم �نه 
ع���ادي يف قيمته، فتي���ات جيل���ي متيمات به. 
كان �ملوؤل���ف �س���غر� ج���دً�، وكل فت���اة ماثلت 
نف�س���ها م���ع ج���ودي. كان �لكتاب ذكي���ا، وكان 
رقيقا �ي�س���ا. بالن�س���بة يل، �ين �ح�س���د حياة 
�جلامع���ات �لنكليزي���ة. ع�س���ت يف �لبيت. مل 
يك���ن يل غرف���ة خا�س���ة ب���ي. يف �حلقيقة، مل 
يك���ن يل �ي �س���يء. وم���ع �ن تل���ك �حلي���اة مل 
تكن تت�س���ف باحلرية؛ لكنها �سمحت بالتطلع 
للخ�سو�س���ية وب���دت يل ر�ئعة حين���ذ�ك. لقد 

ع���رف �ملوؤل���ف جمي���ع مو�س���وعات �لفتي���ات 
�ل�سغر�ت �ملف�سلة – �س���بيان و�سيمون مع 

جو من �لغمو�ض من حولهم، وهكذ�.
فيم���ا بع���د، طبع���ًا، ق���ر�أت �عم���ال �لأخ���و�ت 
برونتي وكت���ب فرجينيا وول���ف �ورلندو، 
وم�س���ز دي���الوي. �ن���ا ل �عر �هتمام���ا كبر� 
لزو�يتها”�لم���و�ج”، لكنن���ي مفتون���ة ج���دّ� 

بكتابها عن �ليز�بيث باريت بر�وننغ.
* وماذ� عن مذكر�تها؟

– �هتمام���ي به���ا �أقل. �نه���ا ذ�ت طابع �دبي 
ز�ئ���د. �نه���ا مث���رة، لكنه���ا غريب���ة بالن�س���بة 
يل. فرجيني���ا وول���ف معني���ة ج���د� �ن كانت 
�ستن�سر، معنية مبا �سوف يقول �لنا�ض عنها. 
�حبب���ت كثرً�”غرف���ة تخ����ض و�حدةً�”حيث 
تتح���دث في���ه عن و�س���عية �لن�س���اء. �نه مقال 
ق�س���ر، لكنه ي�سرب �مل�سمار يف �لر�أ�ض. �نها 
ت�س���رح على نحو جيد للغاية ملاذ� ل ت�ستطيع 

�لن�ساء �لكتابة.

فرجينيا وول���ف و�حدة م���ن �لكاتبات �لأكرث 
�لفات���ًا يل. هل �س���بق و�ن ر�أيت �س���ورة لها؟ 
وج���ه متوحد ��س���تثنائي.. �إنه���ا، بطريقة ما، 
�ث���ارت �هتمام���ي �كرث من كولي���ت. فكوليت، 
بعالقاته���ا  �لن�س���غال  كث���رة  �لنهاي���ة،  يف 
�لبيتي���ة،  بامل�س���ائل  �ل�س���غرة،  �لغر�مي���ة 
�لليف���ة  باحليو�ن���ات  و�لك���وي،  بالغ�س���يل 
�مل�س���لية. فرجيني���ا وولف متل���ك رحابة �فق 

�كرث بكثر.
* هل قر�أت كتبها مرتجمة؟

�قر�أ �لنكليزية  �نا  – ل، باللغ���ة �لنكليزية، 
�ف�سل مما �حتدث بها.

* م���اذ� تري���ن يف تعليم �لكلي���ات و�جلامعات 
بالن�سبة للكاتب/ �لكاتبة؟

– �نت نف�سك كنت طالبة متميزة بذكائها يف 
�ل�س���وريون، وتوقع لك �لنا�ض موقعا متميز� 

كمعلمة.
منحتن���ي در��س���تي معرفة منهجي���ة �كادميية 

بالفل�س���فة لكنها ح���دث من �هتمام���ي بها. لقد 
��س���تفدت كث���رً� من كوين معلم���ة – مبعنى: 
من قابلية �ن �م�سي وقتا طويال يف �لقر�ءة، 
و�لكتابة، وتثقيف نف�س���ي. مل يكن �ملعلمون، 
يف تل���ك �لأي���ام، حت���ت �عب���اء م���ن �لر�م���ج 
كبرة. منحتني در��س���تي �ر�سية �سلبة لأنه، 
ولك���ي جتتازين �لمتحانات، عليك �كت�س���اف 
ومعرف���ة مناط���ق ما كن���ت لتعبئي به���ا �إذ� ما 
كن���ت مهتم���ة فق���ط بالثقافة �لعام���ة. زودتني 
در��س���اتي مببادئ �كادميية معينة ذ�ت فائدة 
يل عندما كتبت”�جلن�ض �لثاين”، كما كان لها 
فائدتها �ي�سا، بالعموم، يف جميع در��ساتي.

�عني، طريقة يف قر�ءة �لكتب ب�سرعة كبرة، 
ه���ي مهم���ة، ويف  �لعم���ال  �أي  ويف معرف���ة 

�لقدرة على �لتلخي�ض، وعلى �لت�سفح.
* �كنت معلمة جيدة؟

– ل �أظن ذلك، �إذ كنت مهتمة بالطلبة �لذكياء 
فق���ط غ���ر ملتفت���ة لالآخري���ن عل���ى �لإطالق، 

بينم���ا عل���ى �ملعلم �جلي���د �ن يهت���م باجلميع. 
لكن���ك �ذ� ما كنت تقومن بتدري�ض �لفل�س���فة، 
فانك ل ت�ستطيعن منع نف�سك من هذ�. هنالك 
د�ئما خم�سة �و �ستة طالب يقومون بالنقا�ض 
و�حل���و�ر، �ما �لبقية فال يكرتث���ون بعمل �ي 

�سيء. مل �كرتث بهم كثرً�.
ين�س���ر  �ن  قب���ل  �لكتاب���ة  متار�س���ن  كن���ت   *
لك بع�س���ر �س���نو�ت، عندم���ا بلغت �خلام�س���ة 

و�لثالثن. �أمل حتبطي؟
م���ن �لطبيعي  – ل، لأن���ه يف زمن���ي مل يكن 
�ن ين�س���ر ملن ل يز�ل �س���ابا �س���غرً� بالطبع، 
هنال���ك مثال و�حد �و مث���الن، ك� ر�ديجويت، 
�ل���ذي كان معج���زة. �س���ارتر نف�س���ه مل ين�س���ر 
ل���ه �إىل �ن بل���غ �خلام�س���ة و�لثالث���ن، عندما 
حينم���ا  ��س���در”�لغثيان”و”�جلد�ر”. 
رف����ض ن�س���ر �ول كت���اب يل، ��س���بت ببع�ض 
�لحباط. وعندما رف�ست �لن�سخة �ملخطوطة 
من”ج���اءت لتبقى”، م���ا كان �لأمر مفرحا. ثم 
فك���رت بان عل���ي �ن �خذ وقت���ي. عرفت �مثلة 
عدي���دة م���ن كت���اب كان���ت بد�ياته���م بطيئ���ة. 
ود�ئم���ا ما يتحدث �لنا�ض عن حالة �س���تند�ل، 

�لذي مل يبد�أ �لكتابة �إل عندما بلغ �لربعن.
* �كن���ت متاأث���رة باأي من �لكت���اب �لمركين 

عندما كتبت رو�ياتك �لأوىل؟
ل�”جاءت لتبقى”كنت متاأثرة  – يف كتابت���ي 
حتديد� بهيمنعو�ي، �ذ علمنا جميعا ب�س���اطة 
معينة يف �حلو�ر و�همية �ل�س���ياء �ل�سغرة 

يف �حلياة.
* ه���ل تر�س���من خط���ة حم���ددة بدق���ة عندم���ا 

تكتبن �لرو�ية؟
– �نا مل �كتب رو�ية ملدة ع�سر �سنو�ت، هي 
�مل���دة �لتي �ن�س���غلت فيه���ا بكتاب���ة ذكرياتي. 
فح���ن كتبت”�ملثقف���ون”، مثال، قم���ت بخلق 
�سخ�س���يات وجو من حول مو�س���وع جاهز، 
ث���م �س���يئا ف�س���يئًا ت�س���كلت �حلبك���ة. لكنن���ي، 
بالعموم، �بد�أ بكتابة �لرو�ية قبل �ن ��س���تغل 

على �خلروج باحلبكة بوقت طويل.
* يقال بانك ملتزمة بعملك بحزم ول ت�سمحن 
�بدً� بانق�ساء يوم من دون عمل. يف �ي وقت 

تبد�أين؟
– �ين د�ئم���ة �لعجل���ة يف �مل�س���ي بالعم���ل، 
م���ع �نن���ي بالعم���وم ل �ح���ب �ن �ب���د�أ يوم���ي 
كذل���ك. يف �لبد�ي���ة ��س���رب �ل�س���اي وبعدها، 
عن���د �لعا�س���رة، �تهياأ و�عمل حت���ى �لو�حدة. 
ثم �جتمع با�سدقائي وبعدها، عند �خلام�سة، 
�عود للعمل و�تابعه حتى �لتا�سعة. �نا ل �جد 
�س���عوبة يف �عادة �لتقاط �خليط يف �مل�ساء. 
فبعدما تغادرينني، �س���اقوم بقر�ءة �ل�سحف 
�و رمبا �خرج للت�سوق. غالبا ما يكون �لعمل 

م�سدر بهجة.
* متى تلتقن ب�سارتر؟

�عم���ل  �لغ���د�ء.  وق���ت  وغالب���ا  م�س���اء  – كل 
بالعموم يف �سقته بعد �لظهر.

* �أل يزعجك �لنتقال من �سقة �ىل �خرى؟
– ل. من���ذ توقف���ي ع���ن كتابة كت���ب ثقافية، 
�قوم باأخ���ذ جميع �ور�قي مع���ي ويتم �لعمل 

هناك ب�سكل جيد جدً�.
* وهل تعاودين �لغو�ض فيها على �لفور؟

بكتابته.  �قوم  ما  ذل���ك على طييعة  – يعتمد 
ف���اذ� كان �لعم���ل جاري���ا عل���ى ما ي���ر�م، فاين 
م���ا  لق���ر�ءة  �س���اعة  �م�س���ي رب���ع �و ن�س���ف 
كتبت���ه يف �لي���وم �ل�س���ابق، و�ج���ري بع����ض 
�لت�س���ويبات �لقليل���ة. ث���م �تاب���ع م���ن هناك. 
ينبغي عل���ّي قر�ءة م���ا كتبت���ه للتقط �خليط 

و�ملو��سلة.
* ه���ل ل�س���دقائك �لكت���اب �لع���اد�ت نف�س���ها 

مثلك؟
�نها م�س���األة �سخ�س���ية خال�سة. فجان  – ل، 
جيني���ه، مث���اًل، يعمل ب�س���كل خمتل���ف متاما. 
فه���و مي�س���ي 12 �س���اعة كل ي���وم وملدة �س���تة 
�س���هور حن يكون من�س���غال باجناز �سيء ما، 
وعندم���ا ينتهي منه، يكون بو�س���عه مت�س���ية 
�س���تة �س���هور �خرى ل يعمل فيها �س���يئًا. فكما 
قلت ؛ �نا �عمل كل يوم ما عد� �جازة �س���هرين 

�و ثالثة �ق�س���يها بال�س���فر، ول �عمل �ثناءها 
على �لطالق.

�ق���ر�أ قليال خالل �ل�س���نة، وعندما ��س���افر �آخذ 
مع���ي حقيبة كب���رة مليئة بالكت���ب، بكتب مل 
�مل���ك �لوق���ت �ل���كايف لقر�ءتها. غ���ر �نني ل 
��س���عر بالر�حة عندما ت�ستغرق �لرحلة �سهرً� 
�و �س���تة ��سابيع، خا�س���ة حن �كون من�سغلة 

بكتابن. ��سعر بامللل �ن مل �عمل.
* ه���ل تكون خمطوطاتك مكتب���ة باليد د�ئمًا؟ 
م���ن يطبعها لك؟ يق���ول نل�س���ون �جلرين بانه 

و�حد من قلة ي�ستطيعون قر�ءة خطك؟
لك���ن هنال���ك  – �ن���ا ل �ع���رف كي���ف �طب���ع، 
طابعت���ان تعم���الن عل���ى تن�س���يد م���ا �كت���ب. 
لأي  �لخ���رة  �ل�س���يغة  عل���ى  �عم���ل  عندم���ا 
كت���اب، ف���اين �ق���وم بن�س���خ �ملخطوط���ة. �ن���ا 
�س���ديدة �حلذر، �جهد كث���رً� كتابتي مقروءة 

مبا يكفي.
�لرج���ال  �لخرين”و”جمي���ع  يف”دم   *
مميتون”قم���ت مبعاجل���ة م�س���كلة �لزمن، هل 
تاأثرت، به���ذ� �خل�س���و�ض، بجيم�ض جوي�ض 

�و بفوكرن؟
– ل، كان �ن�سغال �سخ�سيا. لطاملا كنت قلقة 
بق���وة مب�س���األة م���رور �لوق���ت. لطامل���ا فكرت 
بانن���ي عجوز. حت���ى عندما كن���ت يف �لثانية 
ع�س���رة، فك���رت بانه ل�س���يء بغي����ض �ن �بلغ 
�لثالث���ن. �س���عرت بان �س���يئا قد �س���اع. ويف 
�لوقت نف�س���ه، كنت قلقة عما �س���وف �ك�س���به، 
كم���ا علمتني فرت�ت معينة يف حياتي �لكثر. 
غر �ين، رغم كل �سيء، لطاملا �نتابتني حالة 
م���رور �لوق���ت وبحقيق���ة �ن �مل���وت يو��س���ل 
�لقرت�ب منا. بالن�س���بة يل، �ن م�سكلة �لزمن 
مت�سلة مب�سكلة �ملوت، وبالتفكر باننا وعلى 
نح���و يتعذر �جتنابه نق���رتب منه �كرث فاكرث، 
ومت�س���لة برعب �لتال�س���ي. هذه هي �مل�ساألة، 
�ك���رث م���ن ك���ون �حلقيق���ة �لقائل���ة بانح���الل 
وتف�سخ �ل�س���ياء، وبان �حلب يذبل وي�سيبه 
�لوهن. ذلك كله مرعب �ي�سا، لكنني �سخ�سيا 

مل �قلق به.
كان���ت هنال���ك د�ئم���ا ��س���تمر�رية يف حياتي. 
ع�س���ت د�ئم���ا يف باري�ض، تقريب���ا يف �ملحيط 
�ل�سكني نف�سه. ��ستمرت عالقتي ب�سارتر مدة 

ممتدة كثرً�.
ولدي ��سدقاء قد�مى ما زلت �لتقي بهم. لذلك 
مل ��س���عر بان �لزمن يك�س���ر �ل�سياء وينهيها، 
و�منا حقيقة �نني �ح�س���د كامل طاقتي د�ئما. 
�عني حقيقة �ن �س���نن طو�ل ور�ئي، و�سنن 

طو�ل �مامي. �ين �قوم بعدها.
* يف �جلزء �لثاين من ذكرياتك، ر�سمت �سورة 
ل�س���ارتر وق���ت كتابت���ه ل�”�لغثيان”�س���ورته 
كامنا ه���و مهجو�ض مبا ي�س���ميها”تذمر�ت”، 

وبالكرب. بدوت؟
– يف ذلك �لوقت، �ل�سخ�ض �لكرث مرحا يف 
عالقت���ك معه. وم���ع ذلك، تبدي���ن يف رو�ياتك 
�ن�س���غالك و��س���تغر�قك مب�س���األة �ملوت، �لمر 

�لذي مل جنده �طالقا عند �سارتر.
يف”�لكلم���ات”.  يقول���ه  م���ا  تذك���ري  ولك���ن 
بانه مل ي�س���عر �أب���دً� بقرب دنو �مل���وت، بينما 
ني���ز�ن،  �ملث���ال،  �س���بيل  عل���ى   – تالمذت���ه 
مفتونن  موؤلف”�آدين”و”�آر�بي���ا”– كان���و� 
بامل�ساألة. �سعر �سارتر، بطريقة ما، �نه خالد.

ر�هن بكل �س���يء �عتمادً� عل���ى �عماله �لدبية 
وعلى �أمل �نها �س���وف تنجو وت���دوم، بينما، 
من جهتي، �خ���ذة بالعتبار حقيقة �ن حياتي 
�ل�سخ�سية �س���تختفي، فاين ل�ست معنية على 

�لطالق �ذ� ما كانت �عمايل �ستدوم.
كن���ت د�ئم���ة �لقل���ق �لعمي���ق باختفاء ��س���ياء 
�حلي���اة �لعادي���ة، بان�س���طة �لف���رد �ليومي���ة، 
مب�س���اعر �لف���رد، بتجارب���ه �ملا�س���ية. �عتق���د 
�س���ارتر ب���ان �حلياة ميك���ن �ن يقب����ض عليها 
بو��سطة �لكلمات، بينما كنت ��سعر د�ئما بان 
�لكلمات لي�ست هي �حلياة نف�سها و�منا �عادة 

�نتاج لها، �عادة �نتاج ل�سيء ميت.
* ه���ذه هي �لنقطة بال�س���بط. يق���ول �لبع�ض 
بان���ك ل متتلكن �لقدرة عل���ى نقل �حلياة �ىل 

�سخ�س���ياتك  �ن  �ىل  وي�س���رون  رو�يات���ك. 
ن�سخت عن �نا�ض يحيطون بك؟

– �ن���ا ل �ع���رف. م���ا ه���و �خلي���ال؟ �إنه، يف 
نهاي���ة �ملط���اف، م�س���األة بل���وغ درج���ة معينة 
م���ن �لعمومي���ة، من �حلقيق���ة عما ه���ي عليه، 
ع���ن �حلي���اة �لت���ي يعي�س���ها �لو�ح���د فع���ال. 
�لعم���ال �لتي مل تنب على �حلقيقة ل ت�س���تاأثر 
باهتمام���ي، �للهم �إل �ذ� كانت مفرطة يف ذلك، 
و�ملث���ال على ه���ذ� رو�يات �لك�س���ندر دوما�ض 
�و فيكت���ور هوغ���و، وه���ي مالح���م يف ذ�ته���ا 

وبطريقة كتابتها.
لكنني ل ��س���مي �لق�س�ض”�مل�سنوعة”�عمال 
خيال، ب���ل هي �عمال ت�س���نيع. و�ذ� ما �ردت 
�لدفاع عن نف�س���ي، فبا�ستطاعتي �لحالة على 
رو�ية تول�ستوي”�حلرب و�ل�سالم”، فجميع 

�سخ�سياتها ماأخوذة من �حلياة �حلقيقية.
كي���ف تختاري���ن  فلنع���د �ىل �سخ�س���ياتك.   *

��سماءها؟
��س���م  �خ���رتت  مهم���ا.  �لم���ر  �عت���ر  ل   –
�ك�س���افير يف”ج���اءت لتبقى”لأنني مل �لتق 
�س���وى بو�ح���دة فق���ط لها ه���ذ� �ل�س���م. حن 
�بح���ث عن �ل�س���ماء، �جل���اأ �ىل دلي���ل �لهاتف 

�و �حاول تذكر ��سماء طالب �سابقن.
* �ىل �ي من �سخ�سياتك تنجذبن �كرث؟

�هتمام���ًا  �ق���ل  بانن���ي  �عتق���د  �ع���رف.  – ل 
�لك���ر  �لهتم���ام  �ويل  �إذ  بال�سخ�س���يات، 
للعالقات بينها، �هي عالقات حب �م �س���د�قة. 

لقد ��سار �لناقد كلود روي �ىل هذ�.
* جن���د يف كل و�حدة من رو�ياتك �سخ�س���ية 
ن�س���ائية �س���للتها �ف���كار ومفاهي���م ز�ئفة كما 

تعر�ست للجنون؟
كذلك.  �ملعا�س���ر�ت  �لن�س���اء  – عدد كبر من 
فر����ض عل���ى �لن�س���اء �ن يلعنب ما ل�س���ن عليه 
حقيق���ة، �ن يلع���نب، مث���ال، دور �ملع�س���وقات 
بتلفي���ق  يقم���ن  �ن  �لعظيم���ات،  �ملحظي���ات 
كينوناته���ن �ل�سخ�س���ية وتزييفه���ا. �لن�س���اء 

يقفن على �سفر �لع�ساب. �ين ��سعر بال�سفقة 
على هذ� �لنمط من �لن�ساء.

�نه���ن ي���رثن �نتباه���ي �ك���رث م���ن رب���ة �لبيت 
�ملتو�زنة جيدً� و�لأم. هنالك، بالطبع، ن�س���اء 
ي���رثن �نتباهي و�هتمامي �ك���رث من �جلميع، 
�لن�س���اء  و�مل�س���تقالت،  �ل�س���ادقات  �لن�س���اء 

�لعامالت و�ملبتكر�ت.
�سخ�س���ياتك  م���ن  و�ح���دة  هن���اك  لي�س���ت   *
�لن�س���ائية منيع���ة حي���ال �حلب. �ن���ت حتبن 

�لعن�سر �لرومان�سي؟.
�متي���از عظي���م. �حل���ب �حلقيقي،  – �حل���ب 
�ل���ذي هو نادر، يرثي حياة �لرجال و�لن�س���اء 

�لذين ينخرطون فيه.
* يف رو�ياتك، يبدو �ن �لن�ساء من يدخلن يف 
جتارب �حلب �كرث – و�ين �فكر بفر�ن�س���و�ز 

يف”جاءت لتبقى”و�آن يف”�ملثقفون”؟
– بالرغم من كل �س���يء، فان �لن�ساء مينحن 
�لكث���ر م���ن �نف�س���هن يف ح���الت �حل���ب لأن 
معظمه���ن ل ميلك���ن غ���ره لي�س���تغرقن في���ه. 
ورمب���ا لأنهن، �ي�س���ا، �كرث قابلي���ة للتعاطف 
�لعميق، �لذي ي�س���كل ��س���ا�ض �حلب. ورمبا، 
كذل���ك، لأنن���ي ��س���تطيع �لتعب���ر عن نف�س���ي 
�لن�س���اء ولي����ض  م���ن خ���الل  �ك���ر  ب�س���هولة 
�لرجال. �سخ�س���ياتي �لن�سائية �كرث غنى من 

�أي �سخ�سية ذكورية.
* �نت مل تبدعي �سخ�س���ية ن�س���ائية م�س���تقلة 
وحرة حقًا تكون تعبر�، ب�سكل �و باآخر، عن 

طروحاتك يف كتاب”�جلن�ض �لثاين”. ملاذ�؟
– عر�س���ت �لن�ساء مثلما هن عليه، ككائنات 
�ن�س���انية منق�س���مة عل���ى نف�س���ها، ولي�ض كما 

ينبغي �ن يكن.
* بع���د رو�يتك �لطويلة”�ملثقف���ون”، توقفت 
ع���ن كتاب���ة �لرو�ي���ات وب���د�أت �لعم���ل عل���ى 
ذكريات���ك. �ي م���ن هذي���ن �لنوع���ن �لدبين 

تف�سلن؟
�س���روبا  يوف���ر�ن  �نهم���ا  �لثن���ن.  – �ح���ب 

خمتلف���ة م���ن �ل�س���باع و�خليبة. فف���ي كتابة 
ذكريات���ي هنال���ك درجة عالية م���ن �لقبول بها 
مع���ززة باحلقيق���ة. وم���ن جان���ب �آخ���ر، حن 
يتب���ع �ملرء �حلقيقة يوما بعد يوم، كما فعلت، 
فانه يلتق���ي باعماق معينة، بانو�ع معينة من 

�ملفاهيم و�ملعاين ل يو�فق عليها.
بينم���ا بامكان �مل���رء يف �لرو�ي���ة �لتعبر عن 
تلك �لفاق، عن تلك �لنغمات �ملتفاوتة للحياة 
�ليومي���ة، غ���ر �ن هنال���ك عن�س���ر ��س���طناع 
يث���ر �لقلق على نحو ما. ينبغ���ي للو�حد منا 
�ن يبت���دع باخلي���ال م���ن دون �ن ي�س���طنع. 
كن���ت �ري���د �حلدي���ث ع���ن طفولتي و�س���بابي 
من���ذ زمن طوي���ل. كان �رتباط���ي بتلك �لفرتة 
يت�س���ف بعالقات عميقة للغاية، ولكن مل تكن 
ثمة �ي ��س���ارة لها يف كتب���ي كلها. حتى �نني 
قبل كتابتي لرو�يتي �للوى، كانت لدي رغبة 
يف �حلديث �ل�س���ادر من �لقل���ب للقلب. كانت 
حاج���ة عاطفية جدً�، و�سخ�س���ية جدً�. مل �كن 
قد �كتفي���ت بع���د كتابة”�لبن���ة �ملطيعة”، ثم 
ذكرت بعمل �س���يء �آخر. لكنني مل �كن قادرة. 
قلت لنف�س���ي:”لقد حاربت لأك���ون حرة. ماذ� 

فعلت بحريتي هذه، مباذ� خرجت منها؟”.
كتبت �لتكملة �لتي حملتني من �س���ن �لو�حدة 
و�لع�س���رين �ىل �لوق���ت �حل���ايل، من”ريعان 

�حلياة”�ىل”�سلطة �لظرف”.
* يف �جتم���اع �لكتاب �لذي عقد قبل �س���نو�ت 
يف فورمينتور، و�س���ف كارلو ليبقي”ريعان 
ه���ذ�  يف  ح���ب  ق�س���ة  �حلياة”بانها”�عظ���م 
�لقرن”. بد�أ فيها �س���ارتر ولأول مرة �إن�سانًا. 
قمت بتقدمي �س���ارتر ك�سخ�س���ية مل تفهم على 
نحو �س���ائب، كرجل يختلف كثر� عن �سارتر 

�لأ�سطورة؟.
يريدين  يكن  متق�س���دة. هو مل  ذلك  – فعلت 
�ن �كت���ب عن���ه. و�خ���ر�، عندم���ا ر�أى بانني 
حتدث���ت عن���ه بالطريق���ة �لت���ي كان���ت، �طلق 

يدي.
* يف ر�أيك، ملاذ�، وبعد �نق�س���اء ع�سرين �سنة 
عل���ى تر�س���يخه ملكانت���ه، بقي �س���ارتر �لكاتب 

�مل�ساء فهمه و�ملهاجم بعنف من قبل �لنقاد؟
ف�س���ارتر رجل وقف  – �ل�س���باب �سيا�س���ية. 
بعن���ف �س���د �لطبق���ة �لتي ول���د فيه���ا و�لتي، 
بالت���ايل، ر�أت في���ه خائن���ا. لكنها ه���ي �لطبقة 
�ملالكة للمال، و�لتي ت�س���رتي �لكتب. يت�سف 
�ن���ه  و�ملفارق���ة.  بالتناق����ض  �س���ارتر  و�س���ع 
كات���ب مع���اد للبورجو�زي���ة مق���روء م���ن قبل 
�لبورجو�زي���ة وحم���ل �عجابه���ا كون���ه �ح���د 
نتاجاتها. متلك �لبورجو�زية �حتكار �لثقافة 
وتعتقد بانها من منح �لولدة ل�س���ارتر. ويف 

�لوقت نف�سه، فانها تكرهه لأنه يهاجمها.
* يف حدي���ث م���ع هيمنغ���و�ي ن�س���ر يف”ذي 
باري�ض ريفيو”قال:”كل ما ت�ستطيع �لوثوق 
ب���ه، عند كات���ب يتحل���ى بتفكر �سيا�س���ي، �ن 
عمله �لذي �س���يبقى ر��س���خًا في���ك هو ما يجب 
حذف �ل�سيا�سة منه عند قر�ءتك له”. بالطبع، 
�ن���ت ل تو�فق���ن على ه���ذ�. �ما زل���ت توؤمنن 

ب�”�للتز�م”؟
– كان هيمنغ���و�ي حتدي���د� ميث���ل من���وذج 
�لكات���ب �ل���ذي مل يقب���ل �ب���دً� بال���ز�م نف�س���ه. 
�ع���رف بانه كان منخرط���ا يف �حلرب �لأهلية 
�ل�س���بانية، لكن���ه فعل ذلك ك�س���حفي. ما كان 
هيمنغو�ي يوم���ًا ملتزمًا بعمق، ولذلك يعتقد 
ب���ان م���ا يبقى وي���دوم يف �لأدب ه���و ما لي�ض 
مرتهن���ًا بتاريخ حم���دد، هو ما لي����ض ملتزمًا. 
�ن���ا ل �و�ف���ق عل���ى هذ�. فف���ي حالة ع���دد من 
�لكتاب، تكون مو�قفهم �ل�سيا�س���ية هي �ي�سا 
ما يدفعني حلبهم �و لعدم حبهم. لي�ض هنالك 
من كتاب كرث يف �زمان ما�سية كانت �عمالهم 
ملتزم���ة حق���ا. وم���ع ذل���ك، ف���ان �لو�ح���د منا 
يقر�أ”�لعق���د �لجتماعي”لرو�س���و بالعجاب 
نف�س���ه حن قر�ءت���ه ل�”�عرت�فات���ه”، بينما ل 
�لخرة”لوي����ض  رو�يت���ه  ق���ر�ءة  ي�س���تطيع 

�جلديدة”.

عن كتاب )ن�صاء اأو اأكثـر(

سيمون دي بوفوار : حبي 
لسارتر  امتياز عظيم
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ترجمة محمد الضبع

بالطب���ع مل تكن ر�س���ائل ميرت�ن ه���ي �لأوىل، فقد �س���بقه كثرين، نتذكر 
منها ما تبادله �أبناء وطنه، عندما �أحب �لفيل�س���وف �لفرن�س���ي جان بول 
�س���ارتر، تلميذته �سيمون دي بوفو�ر، وكان حبهما �سكال ��ستثنائيا، فلم 
يرتبط���ا بزو�ج، بل عا�س���ا حياتهما �لفكرية و�لعاطفية و�لن�س���الية معا، 
جنب���ا �إىل جن���ب مع عالقات عاطفي���ة �أخرى، حيث �تفقا على �أن ي�س���مح 
كل منهما لالآخر باإقامة عالقات عاطفية مو�زية، �س���رط �ل�سفافية �ملطلقة 

بينهما و�نعد�م �لأ�سر�ر، درء� لقهر �لغرة وجرح �لغدر.
هذه ر�سالة �أر�سلها �سارتر عام 1929، وكان حينها يف �لر�بعة و�لع�سرين 
من عمره، بينما �سيمون يف �حلادية و�لع�سرين من عمرها، يقول فيها:

�لعزيزة: �ل�سغرة  "فتاتي 
�أردت �أن �أكت���ب لك منذ وقت طويل، م�س���اًء، بع���د �إحدى تلك �لنزهات مع 
�لأ�س���دقاء و�لتي �ساأ�س���فها قريب���ا يف”�لهزمية". �إنها م���ن �لليايل �لتي 
�أ�س���بح فيها �لعامل ملكًا لنا. �أردت �أن �آتيك ب�س���عادتي كمنت�س���ر و�أ�سعها 
�أ�س���فل قدميك كما كان �لرجال يفعلون يف ع�سر ملك �ل�سم�ض. ثم -متعبًا 
من كل �سر�خي- �أخلد �إىل �لفر��ض. �أنا �ليوم �أفعل هذ� من �أجل متعة ل 
تعرفينها بعد، متعة �لنتقال �ملفاجئ من �ل�س���د�قة �إىل �حلب، من �لقوة 
�إىل �حلن���ان. �لليل���ة �أحبك بطريقة مل ي�س���بق لك �كت�س���اف وجودها يّف. 
ل�س���ت مرهًقا من �لرتحال ول�س���ت حما�س���رً� برغبتي يف وجودك قربي. 
�إنني �أتقن فن حبي لك و�أحّوله �إىل عن�س���ر �أ�سا�س���ي من عنا�سر نف�سي. 
ه���ذ� يحدث �أك���رث بكثر مما �أعرتف ل���ك به. لكنه نادرً� م���ا يحدث عندما 
�أكت���ب لك. حاويل �أن تفهمين���ي: �أحبك و�أنا منتبه لأ�س���ياء خارجية. يف 
تولوز �أحببتك بب�س���اطة. �لليلة �أحبك و�مل�س���اء ربيع���ّي. �أحبك و�لنافذة 

�أن���ت  يل، و�لأ�س���ياء يل، وحب���ي مفتوح���ة. 
م���ن  �لأ�س���ياء  يغ���ّر 
�أي�س���ا  ح���ويل وهي 

تغّر حبي".
حبك يدفئني

�أ�س����عر  "حبيب����ي، 
حماط����������ة  �أن�������ي 

بحب����ك ليل نهار، حبك يحميني من كل �لغ�س����ب، عندما ي�س����بح �لطق�ض 
ح����ارً� ي����ردين، وعندما تهب ريح باردة، يدفين����ي، طاملا �أنت حتبني لن 
�أكر �أبدً�، لن �أموت �أبدً�. عندما �أطلب منك �أن ت�س����مني ذر�عيك، �أ�س����عر 
بانقبا�ض يف معدتي مهما كان ما تتحدث عنه، و�أ�س����عر �أن ج�س����مي كله 

يوؤملني".
�لتقت �لكاتبة و�لفيل�س����وفة �لفرن�س����ية، �س����يمون دي بوف����و�ر، بحبيبها 
�لكاتب �لأمريكي نيل�سون �أجلرين، عام 1947 خالل زيارتها �إىل مدينة 
�س����يكاجو، ون�ساأت بينهما عالقة د�مت لعدة �س����نو�ت، ولكن �أجلرين مل 
ي�ستطع حتمل �مل�سافة �لطويلة �لتي تف�سلهما فابتعد �سيًئا ف�سيء، حتى 

عاد �إىل زوجته �ل�سابقة، �أماند� كونتويز عام 1953.
وكانت دي بوفو�ر قد بد�أت ت�س����عر بابتعاد حبيبها فكتبت له يف �إحدى 
ر�سائلها خالل رحلة عودتها �إىل باري�ض بعد زيارته يف �سيكاجو:”ل�ست 
حزين����ة، لكنن����ي متفاجئ����ة، و�أ�س����عر �أنني بعي����دة متاًما عن نف�س����ي، ول 
�أ�س����دق �أنك �أ�س����بحت بعيًد� �إىل هذ� �حلد.. بعي����ًد� للغاية. �أود �إخبارك 
�أمري����ن قبل �أن �أرحل؛ �أوًل: �أمتني م����ن �أعماق قلبي �أن �أر�ك مرة �أخرى 
يوًم����ا ما، ولكن تذك����ر رجاء، لن �أطلب منك هذ� م����رة �أخرى، ولي�ض هذ� 
ب�س����بب كريائ����ي فال كري����اء بيننا كما تعل����م، ولكن لقاءنا م����رة �أخرى 
�س����يكون له معني �إن كان نابًعا من د�خلك.. ولهذ� �س����اأنتظر وتاأكد د�ئًما 

�أنني �ساأنتظر طلبك لروؤيتي."
وت�سيف:”ل �أ�ستطيع �لتفكر �أنني لن �أر�ك ثانية.. خ�سرت حبك وكانت 
خ�سارة موؤملة حًقا.. على كل حال ما منحتني �إياه يعني يل �لكثر للحد 
�لذي لن يجعلك ت�ستطيع �أخذه مني. كما كانت �سد�قتك ثمينة جًد� على 
قلبي، ولهذ� ما زلت �أ�سعر بالدفء و�ل�سعادة حن �أنظر بد�خلي و�أر�ك، 

�أمتنى �أَل تنتهي هذه �ل�سد�قة وهذ� �حلنان �أبًد�."
ختمت  خطابه����ا بقولها:”تب����دو كل ه����ذه �لكلم����ات و

�س����خيفة، و�أ�سعر �أنك قريب جًد� فدعني 
ا كما كنا قبل ذلك،  �أكون بجو�رك �أي�سً
دعن����ي �أكون بالقلب �ل����ذي منحتني 

�إياه لالأبد".

تقول دو بوفو�ر �أنه جرى �أتفاق بيننا وهذ� �لتفاق جاء من 
طرف �س���ارتر �أنه ل مانع من �أن تتخلل هذه �لعالقة عالقات 
عابرة لكاًل منا )لقد �س���رح يل �أن ما بيننا هو حب �سروري، 
وق���د يكون من �ملنا�س���ب �أن من���ر بحب عابر( تق���ول �لكاتبة 
م���اري لومونييه يف كتابها )�لفال�س���فة و�حل���ب(، ميكن �أن 
ن�س���ف لقاءهما باأي �س���يء �س���وى �س���اعقة �حلب. كانت دو 
بوفو�ر فتاة لأب فقر �سلطوي، مهملة �ملظهر، وكانت غارقة 

يف حب رينيه مايو، �ساب مفتول �لع�سالت وجن�سّي للغاية 
)له �بت�س���امة عري�س���ة لكلب ماكر( و�لذي �سريعًا ما ل يبدي 
�حرت�م���ه للمر�أة حاملا يتملكها، �ختارت دو بوفو�ر �س���ارتر 
�ل���ذي وجدت���ه قبيح���ًا ومل تكن عا�س���قة له نكاية يف �ل�س���اب 
�لذي �أحرجها بعد �حل�س���ول على �ل�س���هادة يف عمر �لو�حد 
و�لع�س���رين. �س���ّماها �س���ارتر )فالكري( نظرً� ل�سخ�س���يتها 
�ملحارب���ة �لعذر�ء، ولقامتها �لطويلة، يف حن مل يبلغ طوله 

مرت و�س���تن �س���نتيمرتً�. كتب���ت بوف���و�ر يف مذكر�تها)لّبى 
�س���ارتر �أمنيتي �لتي كنت �أحملها و�أنا يف �خلام�سة ع�سرة، 
�إذن كان �لقرين، ففيه وجدت كل �س���مات �سخ�س���يتي حمّملة 
باتقاد، حن تركته يف بد�ية �أغ�س���ط�ض، عرفت �أنه لن يخرج 
م���ن حياتي �أب���دً�( وتقول يف مو�س���ع �آخر )�أحتاج �س���ارتر 
و�أح���ب ماي���و. �أحب ما ي�س���ببه يل �س���ارتر، و�أح���ب ما عليه 
ماي���و( تقول م���اري لوميينه يف كتابها )�لفال�س���فة و�حلب( 

ميك���ن �أن نف�س���ر ه���ذ� )�لتف���اق( كمرت��ض ملو�جه���ة �لعذ�ب 
�لعاطف���ي. ه���ل ميك���ن �أن ن���رى فيه ح���ب مي���ت، ومتحنط؟ 
ليحتفظ ب�سكله �خلارجي، حتّول يف عمقه �إىل جمرد �سد�قة 
ت�س���تطيع بهذه �لكيفية �أن ت�ستمر و�سط هذه �ل�سفافية، وقد 
�أف�س���ت دو بوف���و�ر لع�س���يقها نيل�س���ون �أجلرين �أن �س���ارتر 
رجل )متدفق وناب�ض يف كل �س���يء ما عد� �ل�سرير( م�سيفة 
�أن )م�س���األة �أن يناما معًا بدت لهما، �سيئًا ف�سيئًا بال طائل بل 
وغر لئقة( كتب �س���ارتر عن �أوجلا كو�س���اكيفيز، �لرو�سية 
�ل�س���ابة، تلميذة دو بوفو�ر و�لتي كانت ت�ساعده على �سنع 
عالقت���ه �لغر�مي���ة، و�لت���ي من ف���رط كريائها ونرج�س���يتها 
�ل�سديدين فتنت �سارتر ل�س���نتن متتاليتن، كتب يقول )لقد 
و�س���عتها يف مرتب���ة عالي���ة جدً� حت���ى �أنني �س���عرت، للمرة 
�لأوىل يف حياتي، باأنني متو��س���ع و�أعزل �أمام �إن�س���ان ما( 
تق���ول �لكاتب���ة ماري لومونييه يف و�س���ف عالقات �س���ارتر 
�لغر�مي���ة، كان دوجنو�ن���ًا جامعيًا غر متنا�س���ق يف معظم 
�لأحيان، و�ساديًا ب�سر�حة تقريبًا، وكان يكرث من �لعالقات 
�لعابرة من دون متهيد�ت ول م�س���تقبل، بل ومن دون متعة 
يف بع����ض �لأحيان مع �س���ابات �س���عيفات وه�ّس���ات �أحيانًا. 
جرى �لتفاق بن �س���ارتر ودو بوفو�ر �أن يك�س���ف كل منهما 
لالآخ���ر ه���ذه �لعالق���ات �لغر�مي���ة �لعابرة ولكن �س���ارتر يف 
بع�ض �لأحيان مل يلتزم بهذ� �لتفاق فمثاًل جتهل دو بوفو�ر 
�أن �س���ارتر �أعتزم �ل���زو�ج من دولوري�ض فانتي يف فرتة من 
حيات���ه، ولينا زونينا �ملرتجمة �لرو�س���ية �لتي عر�ض عليها 
�ل���زو�ج هي �لأخرى. تعتقد �س���يمون دو بوف���و�ر �أن �حلب 

كلمة )ل حتمل �ملعنى ذ�ته عند كال �جلن�سن(
تختل���ف لهج���ة دو بوف���و�ر يف و�س���فها لعالق���ات �س���ارتر 
�حلميمي���ة عن و�س���فها لعالقتها م���ع �لرجال لق���د كتبت عن 
�لليلة �لتي ق�ساها �سارتر مع بيانكا ل مبال، �لتي كانت تبلغ 
من �لعمر �س���تة ع�س���ر عام���ًا، �أنها ليلة مثرة لل�س���فقة، و�أنها 
مّررت �لفتاة ل�س���ارتر بع���د بع�ض �لتجارب �ل�س���حاقّية، يف 
حن ف�ض �سارتر بكارتها من دون �تفاق م�سبق بينهما بعدما 
�أ�سبحت )متوّلهة، ومقززة مثل نوعية رديئة من كبد �لبط( 
�أم���ا يف عالقتها من �لرجال فتتحول �للهجة على �لعك�ض �إىل 
�لرق���ة �لتامة، كتب���ت للكاتب نيل�س���ون �أجلري���ن تعبرً� عن 
حبها ورغبة بالزو�ج منه )�س���اأكون عاقلة، �ساأغ�سل �ملالب�ض 
و�أرتبها، و�س���اأذهب بنف�سي لأ�س���رتي �لبي�ض و�خلبز، ولن 
�أمل�ض �سعرك �أو وجنتيك ول �أكتافك من دون �إذن منك( ولكن 
رغم تلك �ملغامر�ت مل ي�س���تطع كاًل منهما �لتخلي عن �لآخر، 
كتب �س���ارتر عن دو بوف���و�ر )�آه يا �س���حر قلبي وعيوين يا 
مالكة حياتي ووعي وعقلي( ويف مو�سع �آخر )�ستظل هذه 
�حلقيق���ة لالأبد، �أنني �أحببت �سخ�س���ًا بكل ق���و�ي، من دون 

ع�سق �أو روعة، ولكن من �أعماقي(
عن جريدة الريا�ض ال�صعودية

سارتر 
و سيمون دو بوفوار

إن العالق��ة الت��ي جمع��ت ب��ني الفيلس��وف 

واالديب الوجودي س��ارتر والكاتبة الوجودية 

سيمون دو بوفوار ال مثل لها عىل مّر التاريخ، 

ف��ال ندري ما نس��مي هذه العالق��ة؟ هل هي 

عالقة عش��ق عادية؟ أم عالقة عش��ق فكري؟ 

أم عالقة ح��ب ثالثية؟ وذل��ك لوجود طرف 

ثالث غالبا يف هذه العالقة.

أحبك بطريقة لم يس��بق 
لك اكتشافها

رسائل سارتر الى دي بوفوار

عن كتاب اخرج يف موعد مع فتاة حتب الكتابة



 يحفل �لو�س���ط �لأدب���ي بثنائيات �أدبي���ة عديدة وعالقات عاطفية د�مت �س���نو�ت 
طويلة، بع�سها ��ستمر مر��سالت �أدبية ووجد�نية ومل تتوج بلقاء �أبد�، وبع�سها 
�نتهى نهاية ماأ�ساوية بالنتحار، وكثر من �لق�س�ض �نتهت بالنف�سال و�لغياب 

و�لف�سل، ومل يكتب �لنجاح لغالبية هذه �لعالقات.
غر �أنها و�إن ف�س���لت �جتماعيا وعاطفيا لكنها �أنتجت مادة �إبد�عية �سغلت �لنقاد 
و�لق���ر�ء وكانت تتنوع بن �أكرث من جن�ض �أدبي كاملر��س���الت �لتي د�رت بن مي 
زيادة وجر�ن خليل جر�ن، وبن غادة �ل�سمان وغ�سان كنفاين، وكنتاج �سعري 
كالذي كتبته �س���يلفيا بالث وزوجها تيد هيوز، و�لكتابات �لفل�سفية �لتي �أنتجتها 

عالقة جان بول �سارتر و�سيمون دو بوفو�ر.
عالق���ات عاطفي���ة كث���رة دخلت م�س���احة �لتو��س���ل من باب و��س���ع ه���و �لإبد�ع 
و��س���تندت �إىل جد�ر �حلب، تك�سرت �مل�ساعر على ذلك �جلد�ر وتهاوت مثل جنم 
يائ�ض لكن �لباب ظل مفتوحا، مات �حلب وظل �لإبد�ع �ساهد� ي�سجل كل تفا�سيل 

�حلالت �لنف�سية �لتي مر بها �لثنائي �لأدبي.
ج���ان ب���ول �س���ارتر �لفيل�س���وف �لفرن�س���ي �س���احب"�لوجود و�لعدم”وتلميذته 
�لكاتبة و�ملفكرة �لوجودية �سيمون دي بوفو�ر �ساحبة �لكتاب �ل�سهر"�جلن�ض 
�لآخر”مل ي�س���بها �لثنائيات �لعاطفية �لأخرى، فقد �أحبا بع�س���هما حبا كبر� ومل 
يرتبط���ا بزو�ج، بل عا�س���ا حياتهما �لفكرية و�لعاطفية و�جلن�س���ية و�لن�س���الية، 

جنبا �إىل جنب مع عالقات عاطفية وجن�سية �أخرى لكليهما.
وهذ� ما جعلهما ثنائيا مل ياأت قبلهما مثله، ومل ياأت بعدهما �أي�سا مثله فقد عا�سا 
�حلياة معا حتى �آخر عمرهما ب�س���خب وجمال وكانت عالقتهما �أ�سطورة تروى 

وحكاية قل نظرها يف تاريخ �لآد�ب �لعاملية.
ق�س���ة ح���ب غريبة وجمنونة يف ذ�ت �لوقت، فمنذ لقاء �لفيل�س���وفن �لفرن�س���ين 
�ل�ساعق عام 1929 �إىل حن وفاة �سارتر عام 1980، عقد �لثنان ميثاقا غر�ميا 
قائم���ًا بالن�س���بة �إليهما على �لأق���ل على مفهوم �لإخال�ض �حلر، فق���د �تفقا على �أن 
ي�س���مح كل و�ح���د منهما لالآخر باإقامة عالقات جن�س���ية وعاطفية مو�زية، �س���رط 
�ل�س���فافية �ملطلقة بينهم���ا و�نعد�م �خلبث و�لأ�س���ر�ر، درء� لقه���ر �لغرة وجرح 

�لغدر.
وهك���ذ� عا����ض كل منهم���ا عدد� ل يح�س���ى من �لعالق���ات، منها �لعاب���ر ومنها غر 
�لعاب���ر، قد تكون �أبرزها عالقات جان بول ب�س���ايل �س���وينغ ودولوري�ض فانيتي 
ولينا زونينا، وعالقات �س���يمون بنيل�س���ون �أليغرين ورين���ه ماهو وجاك لور�ن 

بو�ست.
وكان���ت �أ�س���هر عالقة ل���� دي بوفو�ر تل���ك �لتي �رتبط���ت فيها بالكات���ب �لأمركي 
نيل�س���ون �أليغرين �لذي �لتقت به يف �س���يكاغو وعلى عك�ض حبيبها �س���ارتر �لذي 
ل يتعدى طوله �ملرت و�لن�س���ف، كان �أليغرين �ساحب هيبة ج�سمانية �سلبت عقل 

دي بوفو�ر فوقعت يف حبه منذ �للقاء �لأول.
وعندما �ساألها �أليغرين عن �سارتر كتبت �إليه ر�سالة تقول فيها عنه"�إنني �سديقته 
�حلقيقي���ة �لوحيدة �لتي تفهمه ومتنحه �ل�س���الم و�لتو�زن، ل �أ�س���تطيع �لتخلي 
عنه بتاتا وقد �أتخلى عنه لفرت�ت طويلة �أو ق�س���رة ولكن ل �أ�س���تطيع �أن �أكر�ض 

حياتي كاملة لرجل �آخر".
كانت �سيمون دي بوفو�ر تطلق على �أليغرين لقب زوجي �لعزيز لكنها مل ت�ستطع 
�ل���زو�ج منه و�لنتق���ال للعي�ض معه يف بيت و�حد، لأنه���ا مل تكن قادرة على ترك 

�سارتر، على �لرغم من �أنهما مل يعي�سا معا حتت �سقف و�حد.
�إل �أن كال م���ن �لعا�س���قن �لغريبن ظل �ل�س���ريك �لأ�سا�س���ي و�ملح���وري و�لأقوى 
يف حي���اة �لثاين، وحر����ض على �لعرت�ف بكل �س���يء له عن حيثي���ات مغامر�ته 

�لعاطفية، حتى �لتفا�سيل �ل�سغرة �ملزعجة و�ملحرجة فيها.
�أما فل�سفة �ملعادلة �ل�سحرية �لتي �أجنحت عالقتهما وحمتها من عيون وتدخالت 
�ملرتب�س���ن و�لف�س���ولين طو�ل �لعمر، فق���د �أنتجتها عقلية �س���ارتر�إذ تقول تلك 
�ملعادلة"�أخونك مبعرفتك”وقد عا�س���ا هذه �ملعادلة عاطفيا، يف حن عا�س���ا عالقة 

�للتز�م �لكامل جتاه �لكتابة.
لكن �س���ارتر مل يكن �س���ادقا جتاه �مليثاق �لذي و�سعه بنف�س���ه، فقد كان كاذبا يف 
نقل تفا�س���يل عالقاته �لغر�مية وخمادع���ا يخفي �لكثر عن دي بوفو�ر، يف حن 
عانت �سيمون دو بوفو�ر كثر� ب�سبب تعلقها ب�سارتر وخوفها من فقد�نه ل�سالح 

غرمياتها �لكثر�ت.
وقد ت�س���ببت هذه �ملعادل���ة مبعاناة �لكثرين م���ن �لأزو�ج و�لثنائيات �لعاطفية، 
�لذين ن�س���دو� �حلرية بعيد� عن قيود �لعالقات �لتقليدية �لتي تف�س���دها م�س���اعر 
�لغ���رة، لكنهم وجدو� �أنف�س���هم �أ�س���رى لهذه �حلري���ة، ومل ي�س���تطيعو� �ملو�زنة 
بن هذه �ملعادلة �ل�س���لبية وبن �مل�س���اعر �لإن�س���انية �لتي تعتر رغبة �لتملك من 
متطلبات �حلب �جلارف، ومل ت�س���تطع �لآلم �لتي ي�س���عر بها �لطرف �ملخدوع �أن 

تخدم �حلرية �ملن�سودة.

وجهاً لوجه

ــط  ــرتك، ارتب ــرب مش ــا يف ق ــواز دفن ــالر هيل ــل أبي مث

ــن أزواج  ــني م ــا زوج ــد. كان ــاً إىل األب ــاممها مع اس

العــامل األســطوريني. ال يمكننــا أن نفكــر باحــد 

منهــام مــن دون التفكــري باآلخــر:  ســيمون دو 

ــارتر. ــول س ــان ب ــواروج بوف

تبــوأ ســارتر  الثانيــة  العامليــة  احلــرب  هنايــة  يف 

وبوفــوار، عــىل نحورسيــع، مكانــة عاليــة بــو صفهام 

ــنْ حريــن وملتزمــني. كتبــا يف مجيــع األنــواع  مفكريَ

االديبــة: املرسحيــات والروايــات والــدرا ســات الفلســفية وقصــص الرحالت 

والســرية الذاتيــة واملذكــرات و أدب الســرية والصحافــة. وقــد شــكلت روايــة 

ســارتر األوىل «الغثيــان» حدثــاً يف عــامل الروايــة الفرنســية املعــا رصة. وغــدت  

مرسحياتــه العــرش حديــث املــو ســم املرسحــي يف بــاري . وأحدثــت درا ســاته 

الفلســفية: «الوجــود والعــدم» و «نقــد الفكــر الديالكتيكــي» وغريهــا صدمــة 

ــتاف  ــه وغوس ــان جيني ــهام جل ــن كرس ــني اللذي ــه األدبي ــب بحثي ــذا إىل جان ه

ــة  ــريته الذاتي ــالل س ــن خ ــل م ــو أفض ــىل نح ــيُذكر ع ــام س ــه رب ــري. لكن فلوب

ــو بــل. وســرتتبط وبوفــوار  ــزة ن «كلــامت»، هــذا الكتــاب الــذي أكســبه جائ

دائــامً بكتاهبــا اهلــام «اجلــن اآلخــر» وبمذكراهتــا وبروايتهــا الالمعــة «املندرين» 

التــي ا ســتحرضت فيهــا جــو أوربــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
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ترجمة : محمد حنانا
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سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر

«الحياة والحب»

كاتبة وكاتب.. 
وثالثهما الفلسفة 
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