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 علي بدر

علي عبدالسادة

ح����ن نق����ول �ش����ارتر، نعن����ي الثقافة احل�ش����ية وال�ش����عبية 
املجنون����ة التي امتدت م����ن نهاية احل����رب العاملية الثانية 
وحت����ى ثورة ال�ش����تينيات، يعن����ي منط واأ�ش����لوب احلياة 
اجلدي����دة الذي �ش����دره احل����ي الالتيني وال�ش����ان جرمان 
دوبري����ه، يعن����ي ع����امل املقاه����ي واملاله����ي ودور الن�ش����ر 
واملكتب����ات عل����ى اإيق����اع مو�ش����يقى اجل����از وال�شان�ش����ون 
الفرن�ش����ي ال����ذي بل����غ ذروة جتليه مع ال�ش����وت ال�ش����احر 
 La لإدي����ث بي����اف، ول�ش����ارلز اآزناف����ور الذي غن����ى اأغنية
املومنارتر،  يف  وال�شعراء  الفنانن  ن�ش����يد   Boheme
ح����ن نق����ول �ش����ارتر نعن����ي البوهيمي����ة الروائي����ة بعد اأن 
اطل����ق الكتاب م�ش����اعرهم وغرائزهم، غارق����ن يف امللذات 
والأحا�شي�س واملتع بَنَهم كبري، نعني الفل�شفة التي هبطت 
اإىل ال�شارع، اإىل احلياة، اإىل املنزل، اإىل املقهى كي تعتق 
الف����رد من العوائق الجتماعية وال�شيا�ش����ية وتعي�س معه 

متبطلة يف املقاهي وال�شوارع واملالهي. 
حن نقول �ش����ارتر نعني �شورة جنم الثقافة الذي يحيط 
ب����ه مري����دوه الطلنطيون م����ن املولعن بالفك����ر والإبداع 
واللت����زام واحلري����ة، نعن����ي المرباط����ور الثق����ايف الذي 
جل�����س على عر�س ال�ش����ان جرمان دوبري����ه حماطا بجوقة 
م����ن املعجبن واملعجبات من ممثلن وممثالت ومطربات 
وعار�ش����ات اأزي����اء وكاتب����ات مبتدئ����ات وطالب����ات، نعني 
�ش����ارتر ال�ش����احر مبفاهميه ال�ش����املة وحركاته الإغوائية 
بالرغ����م من دمامته، �ش����ارتر المتثايل بالرغم من مبادرته 
الثقافي����ة  ون�ش����اطاته  امللغم����ة،  وتعليقات����ه  ال�شيا�ش����ية، 
الكث����رية، �ش����ارتر الفن����ان ال�ش����احر بالرغ����م م����ن العدمية 
املت�شائمة وال�شوداوية التي طبعت كتاباته، �شارتر املرح 
وال�ش����اخر بالرغ����م م����ن كفاحه ال�شيا�ش����ي اجلاد، �ش����ارتر 
�ش����احر اجلمي����الت، زي����ر الن�ش����اء ال����ذي يغ����وي الفاتنات 

بف�شل جاذبيته الفكرية. 
ولكن من اأين كان للثقافة العربية ان تدخل عامل �شارتر؟ من 
اللتزام ال�شر�س، من احلرية املطلقة، من رجل الغليون... 
من الفيل�ش����وف الذي مي�ش����ي على الأر�س، يدخن ويكتب 
الأغاين ويزعج الكثريين ب�شهرته و�شداقاته مع الن�شاء؟ 
م����ن البوهيمي الذي ي�ش����كل خطرًا على القي����م الأخالقية، 
من املنا�ش����ل ال�شيا�شي املوؤمن بال�ش����راكية، واملتعاطف 
وقاه����ر  ال�ش����تالينية  مع����ادي  م����ن  اأم  ال�ش����يوعين،  م����ع 

ال�ش����يوعين. من �ش����ارتر املفكر الأوروبي ال�ش����اخب، اأم 
�ش����ارتر العاملثالث����ي يف مقدم����ة )معذبو الأر�����س( لفرانز 
فان����ون. من �ش����ارتر الدوغمائي يف نقا�ش����ه مع عبدالكبري 
اخلطيبي حول امل�شاألة اليهودية اأم من �شارتر املتمرد يف 
تطبي����ع اأف����كار األبري ميمي عن حتول الثقافات واكت�ش����اب 
ال�ش����فرات. م����ن �ش����ارتر املت�ش����ائم يف نقا�ش����ه مع امل�ش����يو 
نافيل ع����ن الوجودية اأم من �ش����ارتر املتعدد، واملتغري يف 
اأفكاره وحياته. من �شارتر الن�س احلر غري اخلا�شع اإىل 
قيود اأم من �ش����ارتر امللتزم. من �ش����ارتر املقي����د بالن�س اأم 
من قدي�����س النظرة الليربالية ال����ذي راأى يف وجود الفرد 
غاي����ة بذاته����ا. والذي جعل من حد احلرية املطلقة �ش����رطا 
لاللت����زام. من الطف����ل الربجوازي الذي عا�����س حلظة الال 
فعل ب�ش����كل اأبدي اأم من �شارتر الأزمنة احلديثة. املخترب 
الفكري والأدبي يف اخلم�ش����ينيات، من �شارتر املدافع عن 

اجلزائر مع كاتب يا�ش����ن وحممد ديب. املنا�ش����ل يف دعم 
جبه����ة التحري����ر الوطن����ي اجلزائرية وا�ش����تعداده لإيواء 
املنا�شلن اجلزائرين الذين تطاردهم ال�شرطة الفرن�شية. 
اأم من �شارتر املنخرط املحموم مع ال�شهيونية. من �شارتر 
����ر ال�شيا�ش����ي يف عمله النظري ال�ش����خم نق����د العقل  املنظِّ
اجلديل اأم من �ش����ارتر املت�ش����امن الب�ش����يط وال�شعبي مع 
فيتنام يف احلرب الأمريكية. من �شارتر الراف�س جلائزة 
����ع للوجودية كتي����ار متقدم يف  نوب����ل اأم من �ش����ارتر املطبِّ
احلي����اة الثقافية. من �ش����ارتر الغثيان الذي ف�ش����ح احلياة 
الربجوازي����ة الزائفة وامل�ش����طنعة اأم من �ش����ارتر الباحث 

عن اجلمال وهو ينزع عن اجل�شد قد�شيته؟. 
م����ن هذا املفتتح كان علّي اأن ا�ش����تهل روايتي بابا �ش����ارتر 
واأنا اأبحث عن �شارتر املعادي ل�شارتر يف الثقافة العربية، 
اأو بالأح����رى يف جزء م����ن الثقافة، وهي ثقافة ا�ش����تالبية 

عربت طوال اخلم�ش����ينات وال�شتينات عن عجز ونكو�س 
كاملن يف فهم �ش����ارتر اأو تقدميه، كان علّي اأن اأبحث عن 
�ش����ارتر امل�ش����اد ل�ش����ارتر يف جزء م����ن الثقافة املعا�ش����رة 
الت����ي تخلت عن �ش����فرتها مع اأول اإطاللة لهذه ال�شخ�ش����ية 
ال�ش����احرة دون متييز �ش����ديد ب����ن الفكرة وب����ن امكانات 
حتققه����ا، اأو عل����ى الأقل ب����ن الفكرة وب����ن ظاللها، ولدى 
مثقف����ن مهمن ل يتعلق الأمر لديهم مبهزلة عاملثالثية، اأو 
بخ����داع ماكر، اإمن����ا مبواقف وقناعات و�ش����راعات فكرية 
و�شيا�ش����ية واجتماعي����ة، اأن����ا اأج����ادل هنا: اإن �ش����ارتر يف 
ن�ش����خته العربية مل يكن يف حقيقت����ه نهاية لعر�س خطري 
من الأفكار امل�شوهة، واملواقف املختلفة، والقناعات دون 
متثيل حقيقي اأو ا�شتيعاب �شريح فقط، اإمنا كان نوعا من 
عدم الكفاءة الأخالقية والجتماعية والفكرية لدى بع�س 
املثقف����ن، حي����ث دخ����ل �ش����ارتر اإىل الثقافة العربي����ة بقدر 
كبري من الختالق، والك����ذب والتزييف... والأمر مل يكن 
عر�شا على الطالق، فهناك �شراع رمزي على �شارتر ذاته 
وعلى اأفكاره بن اأعتى تيارين ثقافين يف اخلم�ش����ينيات 

وال�شتينيات بن جماعة الآداب وجماعة �شعر. 
فجماعة الآداب املمثلة ب�شهيل اإدري�س وعبدالله عبدالدامي 
واأميل �شويري وغريهم كانت تعرب عن ربط ع�شوي بن 
القومي����ة والوجودي����ة ك�ش����رط لزم لاللت����زام ال�شيا�ش����ي 
الأخالق����ي والجتماع����ي يف املمار�ش����ة الأدبي����ة، وبالرغم 
م����ن ان ه����ذا الرب����ط كان ربط����ا اعتباطي����ا بطبيع����ة الأمر، 
اإل ان جماعة الآداب خا�ش����ت �ش����راعا �ش����اريا مع جماعة 
�ش����عر املمثلة بيو�ش����ف اخلال واأدوني�����س والذين وجدوا 
يف املفه����وم الوج����ودي للحري����ة الفردية، وحت����رر الكائن 
م����ن الغائي����ة ال�ش����رط ال����الزم للممار�ش����ة الأدبي����ة، وهكذا 
اأنتج����ت الوجودي����ة تياري����ن متناق�ش����ن ومت�ش����ارعن، 
واأ�ش����بح �ش����ارتر ه����و الراأ�ش����مال الرم����زي ال����ذي تتدافع 
القوى الثقافية وال�شيا�ش����ية لتملك����ه والحتياز عليه، فما 
هو اللتزام ال�شارتري ن�ش����بة للقومين؟ وما هي احلرية 

الأدبية والثقافية والفكرية ن�شبة لليربالين؟ 
كان مفهوم اللتزام ال�ش����ارتري اأك����ر تعقيدًا مما طرحته 
الآداب مثلم����ا كانت احلرية ال�ش����ارترية اأك����ر تعقيدًا مما 
طرحته جملة �ش����عر... فماذا تبقى من �ش����ارتر يف الثقافة 

العربية؟.

وله���ذه الطريق���ة التي اتبعتها ا�ش���تاذة الدب 
وم�شت�ش���ارة الثقاف���ة يف �ش���فارة فرن�ش���ا اين 
كوهن، ا�ش���باب تتعلق ب�ش���عة ال�شوء امل�شلط 
على حياة �ش���ارتر ما ي�شمح بعدها اكرب واهم 

�شرية حديثة عن املفكر الفرن�شي الراحل.
املرجم جورج كت���ورة اثنى يف مقدمته على 
الكت���اب وعده اجنازا فري���دا ان حتيط مفكرا 
وجودي���ا رائدا مثل �ش���ارتر يف كتاب. بيد ان 
هذه ال�شرية تتيح لنا فهم جان، وكيف تنوع، 
متمي���زا، ب���ن الفل�ش���فة والرواي���ة والق�ش���ة 

وامل�شرح وال�شينما والنقد وال�شحافة.
التمي���ز يف عم���ل اآين ه���و مالم�ش���تها للكثري 
مواطن اجلدل املثارة حول �شارتر، لذا ت�شعر 
باللغة التي كتبت بها ال�ش���رية بانها ت�ش���عى، 
جاه���دة، من اجل غلق الثغ���رات ومْل فجوات 

يف حياته.
لذا ت�ش���تغرب اين من كون �شارتر منبوذا يف 

فرن�شا! بينما هو مرجع فكري خارجها.
لكنه���ا تربه���ن اهمي���ة دور �ش���ارتر املوؤثر يف 

مناحي الفل�شلفة والدب والفن.
اآن���ى ت���رى ان طروح���ات �ش���ارتر الفل�ش���فية 
جتعل من احلرية جوهر الإن�ش���ان، وباعتبار 
اأن الوجود �ش���ابق للماهية فاإن الإن�شان لديه 
الق���درة على ت�ش���كيل هويته كما ي�ش���اء وهنا 

تتحقق اأعلى م�شتويات احلرية.
 ب���ث �ش���ارتر هذا الأف���كار يف كتبه الفل�ش���فية 
ويف م�شرحياته ورواياته وق�ش�شه واأعماله 
ال�ش���ينمائية والنقدي���ة ومقالته ال�ش���حفية. 
اإىل  الع�ش���رين  الق���رن  بداي���ات  يف  و�ش���افر 
اأملاني���ا وتعرف هناك على فل�ش���فتي هو�ش���رل 
وهايدج���ر. غ���ري انه ع���اد لفرن�ش���ا ليوؤ�ش����س 
فيها مذهبه الوجودي الذي انت�ش���ر انت�ش���ارا 
هائال يف فرن�ش���ا بعد احل���رب العاملية الثانية 
وال�ش���ابات  ال�ش���باب  مو�ش���ة  اأ�ش���بح  حت���ى 

الفرن�شين. 
لكن �ش���ارتر م���ن ناحي���ة اخرى، كما يو�ش���ح 
مفتت���ح كت���اب اآين �ش���احب مفه���وم املثق���ف 
امللتزم والذي اأ�ش���بح �شعارا له خ�شو�شا يف 
الفرة الأخرية من حياته. ومل يكن له ن�ش���اط 
�شيا�ش���ي مهم يف الثالثينات. ويف منت�ش���ف 
الأربعينات حدث حتول يف موقف �شارتر من 
الواقع حيث انتقل من دور املنظر املراقب اإىل 
دور امل�شارك املبا�شر. حتالف مع ال�شيوعين 
و�شارك �شخ�شيا يف مظاهرات  1968و�شافر 
اإىل الكثري من ال���دول والتقى باأبرز الفاعلن 
ت���ردد �ش���داه يف  ال���دور  ه���ذا  ال�شيا�ش���ين. 
ال�ش���احة العربية حن كان يطرح �ش���وؤال عن 
دور املثقف. ال�ش���وؤال الذي كان يطرح نف�ش���ه 
بق���وة على املفكرين:"ه���ل دور املثقف يتحدد 
يف حدود التفكري والتاأليف والطرح النظري 
اأم اأن���ه مطل���وب من���ه اأن يطب���ق اأف���كاره على 
اأر����س الواقع مبعنى اأن ي�ش���ارك يف احلراك 
العملي ويبا�شر الهتمام بالق�شايا املعا�شرة 

التي يعي�س و�شطها".

ت���رى اآين ان الإجابات خمتلفة ومتباينة لكن 
اإجابة �ش���ارتر هنا وا�ش���حة. فاملثقف امللتزم 
ه���و املثقف ال���ذي يتخذ مواقف وا�ش���حة من 
الق�ش���ايا املعا�ش���رة وعلي���ه اأن ي�ش���ارك فيها 
ويلت���زم بتبعات ه���ذه امل�ش���اركة. ل يجب اأن 
تكون هذه املواقف ثابتة وجامدة ولكن يجب 
اأن ي�شعر املثقف مب�شوؤوليته جتاه الواقع من 
حوله. مربر هذه الوجهة ال�ش���ارترية هو انه 
كان يعي�س يف ع�ش���ر وه���ج الأيديولوجيات 
الي�ش���ارية والت���ي طالبت الكل بامل�ش���اركة يف 

)الن�شال والثورة(. 
كتاب اأنى يحتوي على خم�ش���ة ع�ش���ر ف�ش���ال 
ق�شريا توؤكد على اأن �شارتر ل يزال مو�شوعا 
مث���ريا يف اأك���ر م���ن م���كان اليوم خ�شو�ش���ا 
خارج فرن�شا التي يبدو اأنها ت�شهد عزوفا عن 

�شارتر هذه الأيام.

وتزع���م اآين ان ما يحدث يف فرن�ش���ا قد يكون 
ردة فعل ل تزال م�ش���تمرة جتاه �ش���ارتر الذي 
وق���ف يف اأكر من ق�ش���ية �ش���د ما يفه���م باأنه 
امل�ش���الح الفرن�شية و�ش���د الثقافة الفرن�شية. 
فق���د كان اأفق���ا عامليا اإن�ش���انيا ومل يكن يتورع 
عن نقد فرن�ش���ا والثقافة الفرن�شية ويقف يف 
وج���ه رغباتها. وت�ش���وق املوؤلفة وجهتها هذه 
بر�ش���م ما تق���ول ان���ه دور يليق بالفيل�ش���وف 
حي���ث تك���ون احلقيق���ة ه���ي الغاية واملق�ش���د 

بغ�س النظر عن اأي انتماءات. 
بع���د مقدمات عن امل�ش���روع ال�ش���ارتري تعود 
املوؤلفة اإىل طفولة �ش���ارتر وعالقته بالكتابة، 
الطف���ل الذي اأ�ش���رف عليه جد فائ���ق البالغة. 
وهن���ا يق���ول �ش���ارتر يف "ق���ام ج���دي بقذيف 
يف الأدب م���ن خ���الل العناية الت���ي اتبعها يف 
تخلي�ش���ي من ذلك! لدرجة اأنه قد يح�ش���ل يل 

حت���ى الآن، اأن اأت�ش���اءل ح���ن يك���ون مزاجي 
�ش���يئا، اإن مل اأكن قد اأم�شيت العديد من الأيام 
والليايل مغطى بالعديد من ق�شا�شات الورق 
ممل���وءة بح���ربي طارح���ا العديد م���ن الكتب 
الت���ي ل يتمناه���ا اأي �ش���خ�س، به���دف وحيد 

واأمل جمنون هو اإر�شاء جدي".
لذا فان اآين ترى ان الكتابة ا�شبحت بعد ذلك 
حتقيق���ًا لكينونة �ش���ارتر، الكات���ب املكر يف 
الكثري من املجالت والذي طرح اأي�شا �شوؤاًل 
عن جدوى ومعنى الكتاب���ة، نتذكر هنا كتابه 
قيمة  �شوؤال عن  فيه  الأدب" الذي يطرح  "ما 

ومعنى الأدب والكتابة ب�شكل عام. 
الكت���اب مل يغف���ل املن���اخ الجتماعي ل�ش���ارتر 
وتق���ول  اليه���ا،  انتم���ى  الت���ي  والعائل���ة 
اأنى:"�شارتر كاتب مك�شوف مبعنى اأنه كاتب 
ل يخفي �ش���يئا وكل ما يتعلق بحياته من�شور 

ومعلن". 
ل تكتف���ي اآنى بولوج زوايا �ش���يقة يف حياة 
يف �ش���ارتر، ب���ل راح���ت تفت����س طوي���ال ع���ن 
�ش���هادات اخرى ت�ش���كل وتكون لديها الروؤية 
العميق���ة ع���ن املفك���ر الفرن�ش���ي. فنال���ت م���ن 
اأر�ش���يف املدار����س واملعاه���د الت���ي در�س بها 
�ش���هادات واآراء زمالء �ش���ارتر فيه. ف�شال عن 

مرا�شالت عائلية مهمة جدا.
ويبدو ان هذا الت�شجيل املثري مثريا لالهتمام 
خ�شو�ش���ا وانه يوثق، من الناحية الخرى، 
ف���رة مفتت���ح الق���رن الع�ش���رين التي �ش���هدت 
احداثا �شيا�شية وحتولت عاملية غريت وجه 

العامل.
انى ت�ش���تنبط برباعة من خالل هذا الر�شيف 
او�شافا دقيقة عن �شارتر:"يف هذا التو�شيف 
ل�ش���ارتر اب���ن الع�ش���رين، ويف حالته كوريث 
الهدم،  يري���د 

جن���د متم���ردا متعجرف���ا جت���اه كل �ش���كل من 
اأ�ش���كال ال�ش���لطة التي تطالعنا، فهو املعار�س 
للج���رال �ش���ارل ديغول يف �ش���نوات 1950، 
واملعار����س للولي���ات املتح���دة الأمريكية يف 
�ش���نوات 1960، واحلامي للجماعات املاوّية 

يف �شنوات 1970". 
والثقاف���ات  للهوام����س  �ش���ارتر  اكت�ش���اف 
بع���د مرحل���ة تعرف���ه عل���ى  ياأت���ي  املختلف���ة، 
هايدغ���ر الذي يقول له يف ر�ش���الة "لأول مرة 
اأ�ش���ادف مفكرا م�شتقال، دخل اإىل عمق جمال 
التجربة التي اأفكر انطالقا منها، يظهر كتابك 
فهما مبا�شرا لفل�شفتي، الأمر الذي مل اأ�شادفه 

حتى الآن".
وهنا تقول انى :"بداأت فل�ش���فة �شارتر فل�شفة 
ذاتية، فل�ش���فة الإن�ش���ان الوحي���د، ثم حتولت 
بع���د ذلك اإىل فل�ش���فة الإن�ش���ان امللتزم". وهو 
المر الذي تعلله انى بانه كان على �شارتر ان 
يخو�س جتربة العمل ال�شحفي يف الوليات 
املتحدة الأمريكية:"حتى يتقوى �ش���ارتر يف 
حم���ام الواقع ولي�ش���حب من فقاعت���ه، اإدراكا 
ال�شيا�ش���ة،  يف  وملوقع���ه  لل�شيا�ش���ة،  جدي���دا 
لقد عّدل منظوره ب�ش���كل جذري، وو�ش���ع من 
جمال تدخله، م�شيفا حبال جديدا اإىل قو�شه، 
مطورا ممار�ش���ته، مكت�شفا الوظيفة اجلدالية 
مع م�شروع ثقايف كياين، يف ما �شي�شكل على 
ال���دوام اأحد الثوابت الك���ربى يف فكره حتى 

�شاعة موته". 
احلال���ة التي واجهها فكر �ش���ارتر يف فرن�ش���ا 
من���ه  جعل���ت  ق���د  املنظم���ة  �ش���ارتر  ف�ش���كوك 
املق���ولت  يف  ت�ش���نيفها  ي�ش���عب  �شخ�ش���ية 
الفرن�ش���ية التقليدية، مع اأنه يحتفظ بو�ش���ع 
الأولوي���ة  في���ه  تبق���ى  جمتم���ع  يف  هام�ش���ي 
للموؤ�ش�ش���ات ال�ش���لبة والدائمة وللم�شروعية 
املوؤ�ش�ش���اتية. كما اأن ن�شو�ش���ه العنيفة 
جتاه اأ�ش���رته وجتاه جده �شفايتزر هي 

ن�شو�س حتمل على الغيظ...".
فيل�ش���وفا  ان  الق���ول  لن���ا  ي�ش���ح  وهن���ا 
واديبا وناقدا فذا مثل �شارتر ويف �شوء 
ه���ذه ال�ش���رية املنطوي���ة عل���ى كث���ري من 
التناق�شات لبد وانها تتعلق برجل غزير 
التناق�ش���ات؛ اللتزام والتمرد واملزاجية 
والعدوانية والتفل�ش���ف، لكن���ه يف النهاية 
ي�ش���تحق التاأم���ل كون���ه �شخ�ش���ية حتم���ل 
معنى عميقا لوجودها من خالل تفاعلها مع 

هذه احلياة.
ان �ش���ارتر وبالن�ش���بة ملعجبيه، فاإن ما تركه 
رمبا يك���ون اكر اهمية منه او من �ش���ريته، 
وهو ما ي�ش���تحق عناية التفح�س والدرا�شة 
والنقا����س. ف�ش���ورة الرج���ل مل تثب���ت بع���د، 
وله���ذا تق���ول املوؤلف���ة انها تف�ش���ل النظر اليه 
باعتب���اره "منوذج���ا مثالي���ا، طريق���ة لإجناز 
الم���ور، اكر من مب���داأ او جمموع���ة اعمال، 
لذلك فان الكت���اب يفر�س هذه الطريقة لبقاء 

�شارتر ك�"موؤ�شر اخالقي".

سارتر في الثقافة العربية

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»

"كوهن" تدون نفسها شريكًة في ايام منظر الوجودية

الضمير سارتر في سيرته الكبرى
كيف لفرنسا ان تمقت جان .. الم تسمع بهوس العالم؟ 

آين كوهن – او )آندي( كام يرد اس��مها يف بعض لوائح معارض الكتب يف العامل – تعاين اثر س��ارتر عرب 
ضوء يتيح لنا، جميعا، التعرف عىل جان بول س��ارتر. لكنها س��رة مختفة متاما.. تخيل ان تكتب س��رة عن 
س��ارتر فيها الكثر من وجهات نظرك، وان تجعل نفس��ك رشيكا، صحبة نظرة العامل، يف تدوين املفكر 

الفرنيس.
وال يس��تطيع املرء حني تعل��ق االمر مبراجعة االثر الس��ارتري ان يغفل التندر املب��ذول عن الرجل وهو 
اقتباس عن صحيفة فرنس��ية قالت يوم وفاته: "مات ضمر فرنس��ا" وتم سوق هذا االقتباس الحقا عىل انه 

ضمر لالنسانية.
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د. حسين الهنداوي 

عبد الفتاح الديدي

ثم فجاأة، ومبوازاة تقدم ذلك العقد الثالثيني 
نح���و احت�ش���اره، راح ه���ذا الع���امل ال�ش���غري 
يتك�ش���ف عن تيار فل�ش���في ليقل قوة واغراء 
عن الكب���ار، حمققا فتوح���ات عمودية وافقية 
يف احلي���اة الفكرية والفنية وحتى العامة يف 
فرن�ش���ا من غري جيو�س ول موؤ�ش�ش���ات ومن 

دون التلويح مب�شروع او باأمل.
هذا المتداد الذي اده�س حتى �شارتر نف�شه، 
مل يلب���ث، بع���د احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، ان 
وجد ا�ش���داء له خارج فرن�ش���ا هذه املرة ويف 
بل���دان غربي���ة وغ���ري غربي���ة مبا فيه���ا بع�س 
البل���دان العربي���ة. فف���ي العديد من عوا�ش���م 
هذه الخرية بالفعل، بدت ال�ش���ارترية اغراء 
ملمو�ش���ا لدى ك���م من ال�ش���باب املثق���ف. ففي 
الت�ش���ويق  موؤ�ش�ش���ات  له���ا  ظه���رت  ب���ريوت 
ووكالت الروي���ج ال�ش���رورية الت���ي راحت 
تق�ش���ف ال�ش���وق باجليد وخ�شو�ش���ا بالغث 
من الن�ش���و�س الوجودية او التي تزعم ذلك. 
ويف بغداد - نتذكر - كان للوجودية مريدون 
يده�ش���ونك مبثابرتهم على التهام ن�شو�ش���ها 
املتوف���رة، كم���ا يعجبونك بروحيتهم ن�ش���ف 
املرح���ة - ن�ش���ف القلق���ة يف الو�ش���ط الدبي 
والفني البغدادي اخلانق بجديته وامل�ش���جر 
بتقليدية حتى املب�شرين بالتمرد من اع�شائه. 
وبف�شل اولئك الوجودين حتول ذلك الو�شط 
من حالت���ه الوىل كن���وع من الر�ش���تقراطية 
البدوية املتعثمنة اىل حالة جديدة اكر مدنية 
مبعن���ى اك���ر حيوية وتناق�ش���ا. وم�ش���هورة 
حتى �ش���عبيا ”مقهى الوجودي���ن“ يف الباب 
ال�ش���رقي حيث مل يكن احدهم يحت�شي جرعة 
ال�ش���اي ال متدافع���ة م���ع مف���ردات ”العبث“ 
و”العدم“ و”احلرية“ و”اللتزام“ وغريها 
م���ن مفاهيم كانوا يرددونها مبنا�ش���بة وغالبا 

بغري منا�شبة.
كل ه���ذا هاجر وكما احلل���م من كل مكان. وها 
ه���ي ال�ش���ارترية تغ���ط يف غياهب الن�ش���يان، 
وكامن���ا من���ذ ع�ش���ور بعي���دة، عندم���ا جاءت 
اجه���زة الخب���ار تذكرن���ا قب���ل اي���ام، وبنربة 
غري احتفالية، مبرور نحو ع�شرين �شنة على 
موت �شارتر. فع�شرون �شنة فقط، يوما بيوم، 
كان���ت كافية لتحويل الفل�ش���فة الوجودية اىل 

ما ي�شبه الثار الرومانية.
كيف نف�شر تراجيديا ال�شارترية هذه؟ وكيف 
نفهم انعداما، بعد موت �ش���ارتر، من يتعهدها 
بالرعاي���ة ل بن املوؤ�ش�ش���ات ول ب���ن النخب 
ول حت���ى بن الفراد؟ ثم كيف نعلل مغادرتها 
م�ش���رح الوجود كم���ا لو كانت ك���رة هائلة من 

رغو؟.
ك���رة هائل���ة م���ن رغو فع���ال! يح���ب ان يجيب 

الكث���ريون ب���ن املارك�ش���ين. فبالن�ش���بة له���م 
ظاهري���ا،  ال  بفل�ش���فة  ال�ش���ارترية  لي�ش���ت 
امن���ا ه���ي جمرد”�ش���رعة “ م���ن ال�ش���رعات 
الدوري���ة الت���ي يحيل به���ا النظام الب�ش���اعي 
ملحارب���ة  ال���دوؤوب  �ش���عيه  يف  الرا�ش���مايل 
الفل�ش���فة املارك�ش���ية، والت���ي يوفر لها �ش���بل 
الزدهار والنت�شار وي�شخم من م�شروعيتها 
وا�ش���التها م�شتفيدا، يف حالة الوجودية، من 
احليوية الدبية وثراء ال�شخ�شية املجتمعن 
يف �شارتر الفرد. بيد ان هذا التف�شري املنطقي 
ظاهري���ا، �ش���رعان ما يك�ش���ف عن ا�ش���فراره 
لتب�ش���يطيته اول وجلاهزيت���ه ثاني���ا وجله���ل 

هوؤلء، املطبق عموما، بال�شارترية.
ويزداد هذا ال�شفرار يقينا عندما تعرف بان 
هذا املوقف موؤ�ش�س على ا�ش�س ايديولوجية، 
املارك�ش���ين  وان  دوغمائي���ة،  ث���م  وم���ن 
الفرن�ش���ين ه���م ا�ش���حاب احل���ق باخراع���ه 
وعنه���م ج���رت ترجمت���ه حرفي���ا اىل الثقافات 
الخ���رى كافة.لكنه ايديولوج���ي ودوغمائي 
وا�ش���فر اي�ش���ا التف�شري امل�ش���اد الذي يقدمه 
املثقف���ون املدافعون ع���ن النظام”الليربايل “ 
حول املو�شوع نف�شه فالوجودية ال�شارترية 
ه���ي  امن���ا  بفل�ش���فة  لي�ش���ت  له���م  بالن�ش���بة 
جمرد”فورة فكرية “ او”ردة فعل م�ش���روعة 
نزوع”الذات  ع���ن  لتع���رب  ا�شا�ش���ا  “ ج���اءت 
الن�ش���انية “ نح���و احلري���ة يف حلظ���ة كانت 
ه���ذه مبواجه���ة الخط���ار التي ميثله���ا عليها 
ويق�ش���دون  النموذج���ي  اجلدول���ة  من���وذج 
ب���ه ال�ش���تاليني وم���ا عدا ذل���ك فه���ي بنظرهم 
مللوم���ة من الف���كار الظاهراتي���ة والفرويدية 
والهيغلي���ة واملارك�ش���ية، ن�ش���قت ع���رب بع�س 
ال�ش���الة والعبقري���ة. ول ي���ردد البع�س من 
التاكيد بان �ش���ارتر ظل مارك�شيا يف اجلوهر 
كم���ا يدل على ذلك منظوره املادي يف تف�ش���ري 
التاري���خ ومواقف���ه ال�شيا�ش���ية الت���ي بداأه���ا 

بتاأييد ال�شتالينية وانهاها بتاأييد املادية.
يعت���ربون  املارك�ش���يون  كان  ف���اذا  وهك���ذا، 
الوجودي���ة ال�ش���ارترية”افرازا م���ن افرازات 
الرا�ش���مالية “، كان املثقف���ون الراأ�ش���ماليون 
يعتربونها”اف���رازا م���ن افرازات املارك�ش���ية 
املوقفن  ال�ش���كلي بن  التناق�س  لكن هذا   .“
يخف���ي تطابق���ا جوهري���ا ب���ن م�ش���مونيهما 
ونق�ش���د ب���ه املي���ل اىل نب���ذ كل م���ا ه���و م���ن 
الالايديولوجيا. وال�ش���ارترية تتميز اكر ما 
تتميز بكونها لي�شت بايديولوجيا بل بكونها 
�شد - ايديولوجيا، اي فل�شفة. لكن هل ميكن 
اعتبارها فل�ش���فة فع���ال كما ي���رى البع�س، ام 
انه���ا جم���رد ادب يتقم����س الفل�ش���فة كما يرى 

كثريون؟.

ان امل�ش���كلة الت���ي يثريه���ا ه���ذا ال�ش���وؤال هي 
م�شكلة وهمية ت�شبه متاما امل�شكلة البيزنطية 
ح���ول ال�ش���بقية ب���ن البي�ش���ة والدجاج���ة. 
فم���ا دام التعري���ف املوح���د للفل�ش���فة معدوما 
لميكن حل هذه امل�شكلة نهائيا حل�شن احلظ. 
بال�شك ان الكادميين يتفقون جميعا تقريبا، 
حت���ى يف فرن�ش���ا اىل ح���د م���ا، عل���ى رف����س 
اعتب���ار �ش���ارتر فيل�ش���وفا باملعنى الت���ام كما 
يرف�ش���ون ت�ش���مية منظ���وره بالفل�ش���فة. لكن 
متى كان الكادميي���ون التقليديون على حق؟ 
حت���ى نقبل بفرمانه���م يف هذا املج���ال والذي 
ينطوي عل���ى الكثري من الغرية وال�ش���كلية.. 
فاملارك�ش���ية وقبله���ا الهيغلي���ة ظلت���ا لف���رات 
طويل���ة لتوؤخ���ذان كفل�ش���فة م���ن ل���دن ه���ذه 
الو�ش���اط التي لحتتمل منظر كل من يخرج 
عليه���ا وعلى اجوائه���ا امليتافيزيقي���ة الباهتة 
ومفاهيمه���ا الباردة كاملومياءات. و�ش���ارتر - 
كم���ا يف القرن املا�ش���ي مارك�س - ه���و املفكر 
الكبري الوحيد يف القرن الع�شرين الذي خرج 
على هذه الجواء.اما براأينا، فال�شارترية هي 
فل�ش���فة بال �ش���ك �ش���ريطة ان نتعامل معها يف 
اله���واء الطل���ق. فقط يف اله���واء الطلق حيث 
لن�شعر باننا مقيدون بقيد، اي قيد، ن�شتطيع 
تلم�س ا�شالتها كفل�ش���فة ون�شتطيع ا�شتجالء 
مكوناتها التي تندرج �ش���منها، وتتربر، حتى 
التناق�ش���ات والف�ش���ائح التي ارتكبها �شارتر 
وهي كثرية بال �شك. فال�ش���ارترية، كما يقول 
جيل دولوز، هي”تيار من هواء “ وكاأي تيار 
م���ن هواء فانها تغريك دون ان تقدم لك �ش���يئا 
وجتذب���ك دون ان جتعل���ك ا�ش���ريا، متاما كما 
احللم لكن ال�ش���ارترية لميكن فهمها جيدا ال 
متمو�ش���عن يف القرن الع�ش���رين. هذا القرن 
ال���ذي بداأ باحل���روب بن القبائ���ل الوروبية 
الث���ورة  بقي���ام  افتت���ح  بوحدته���ا.  وانته���ى 
ال�ش���راكية كوع���د وامل واختت���م بانهيارها 
ككابو����س. لهذا الق���رن بالتحديد، وله وحده، 
تنتم���ي ال�ش���ارترية مم���ا يجع���ل موته���ا في���ه 
عالمة من عالمات ا�شالتها كفل�شفة. فما الذي 
يعطي ال�شارترية ا�ش���التها كفل�شفة ومييزها 
عن الفل�شفات التي �ش���بقتها؟.ان الطار العام 
الذي تتمو�ش���ع فيه ال�ش���ارترية ه���و، براأينا، 
اطار فل�شفة احلرية الذي تتمو�شع فيه اي�شا 
الهيغلية واملارك�ش���ية وتفرعاتها كالفو�شوية 

وال�شريالية.
لك���ن ما مييزه���ا عن غريها داخ���ل هذا الطار 
هو امل�ش���روع الذي تقدمه وهو”الالم�ش���روع 
“ مبعنى اخر. فاذا كان م�شروع الهيغلية هو 
احلرية كهدف لتاريخ العقل كمطلق، وم�شروع 
املارك�ش���ية ه���و احلرية كه���دف لتاريخ العقل 

كملمو�س، وم�ش���روع الفو�شوية هو احلرية 
كه���دف لتاري���خ العق���ل كفو�ش���ى، وم�ش���روع 
ال�ش���ريالية ه���و احلرية كه���دف لتاريخ العقل 
كال �شيء فان م�شروع ال�شارترية هو احلرية 

كهدف لتاريخ العقل كحلم.
ب���ال �ش���ك ان ال�ش���ارترية قاطع���ة يف ا�ش���بقية 
الوج���ود ال انه���ا قاطع���ة اي�ش���ا يف عبثي���ة 
الوجود. ف�ش���ارتر يرف�س للوجود الن�شاين 
كل عقالنية: انه موجود دون ارادة منه - يف 
عامل ملغ���وم بالزلزل والنهاي���ات - ومع ذلك 
م�ش���وؤول يف وج���وده. وهك���ذا اذن فامتي���از 
الوعي الذي يتباهى به الن�شان على ال�شياء 
يتح���ول هنا اىل حمن���ة بالقدر ال���ذي يرف�س 
في���ه �ش���ارتر اعط���اء الوج���ود الن�ش���اين اي 
بع���د ميتافيزيق���ي متخيل او م���درك او مراد، 
�ش���واء ذل���ك ال���ذي تقول ب���ه الدي���ان ”الذات 
املطل���ق“ او ذل���ك ال���ذي تق���ول به املارك�ش���ية 
ال���ذي ل يعود  ”الن���ا اجلماعي���ة“، وبالقدر 
في���ه الن�ش���ان �ش���يئا اآخ���ر �ش���وى ذات���ه، اي 
�ش���وى”النا“ املبا�ش���رة. من هن���ا تتاأتى اىل 
جمرد مترد،كما ياتي من �ش���دة النبل والرف 
ان يت�ش���طح فيق���ع يف اغ���راء القطيع���ة. ان���ه 
موقف كما هو حال���ة.. موقف يتجاوز التمرد 
مت���ردا لنه بال غاية وت�ش���امى عل���ى املغامرة 
�شبابا لنه بال امل. ”انت موجود كهبة ريح“ 
تقول لنا �شيدوري �شاحبة احلانة يف ملحمة 
جلجام�س كم���ا لو كانت تخت�ش���ر لنا العبثية 
الرهيب���ة الت���ي هي حظ الوجود. و�ش���ارتر ل 
يقول �ش���يئا خمتلفا. لك���ن تراجيديا الوجود 
هذه العبثية، امنا اي�شا وخ�شو�شا من وعي 
”انن���ا مدانون بان نكون احرارا“. فاحلرية 
كراجيدي���ا هي انبل ا�ش���كال وع���ي احلرية، 
ال انه���ا تعرف نف�ش���ها كمحنة قب���ل ان تكون 
امتيازا او حقا، حمنة م�شدرها ال�شعور بعدم 
وج���ود اي �ش���يء جدير بان ن�ش���تند له خارج 
�ش���رورة،  ول  املبا�ش���رة.وطارئة   “ ال�”ان���ا 
وجم���رد مملك���ة مظلم���ة داخلي���ا، ينبغي على 
ال���ذات الفردي���ة عندئ���ذ ان تت�ش���بث بفرديتها 
وبحريته���ا باق�ش���ى ما ميكن كما ل���و كان هذا 
الت�ش���بت ه���و القيم���ة الوحيدة الت���ي امامها، 
وبالفعل لقد رفع �ش���ارتر احلرية الفردية اىل 
مقام القيمة الخالقية والكونية املطلقة التي 
حتتم عليها جتاوز جميع احلدود �ش���واء تلك 
التي ترتئيه���ا اليديولوجيات والروحانيات 
او تلك التي ت�شعها العلوم. لكن هذا املنظور 
ال���ذي ي�ش���تلهم الفل�ش���فة الفينومينولوجي���ة 
اىل ح���د كب���ري �ش���يدفعه �ش���ارتر يف اجت���اه 
الفل�ش���فية،  ا�ش���الته  تكم���ن  وهن���ا  خا����س، 
بفع���ل ا�ش���تلهام املنظ���ور املارك�ش���ي اخلا�س 

مبو�ش���وعية العالق���ة بن”النا “ املبا�ش���رة 
فا�ش���الة  اخلارج���ي.  الن�ش���اين  وعلمه���ا 
ال�ش���ارترية تكم���ن ا�شا�ش���ا يف حماولتها حل 
هذه ال�ش���كالية او التناق�س بن مو�ش���وعية 
العالقة بن ال���ذات ونظرياتها من جهة، ومن 
لزمي���ة مطلقي���ة احلري���ة الفردي���ة م���ن جه���ة 
اخرى. كيف انا كذات ا�ش���تطيع ان اكون حرا 
يف الوق���ت ال���ذي ل ا�ش���تطيع ال ان اكون يف 

عالقة مع الذوات الخرى؟.
ه���ذه هي امل�ش���كلة املركزي���ة التي كر�ش���ت لها 
ال�ش���ارترية كل جه���د م���ن اج���ل تلم����س ح���ل 
ال�ش���رورة  ب���ن  التواف���ق  م�ش���كلة  اي  له���ا، 
اجلذري���ة  عل���ى  تفر����س  الت���ي  املو�ش���وعية 
الفردي���ة ان تق���ف عند ح���دود م���ا، وبن كون 
ه���ذه احلدود تعيقه���ا عليه���ا التحقق كجوهر 
ه���ذا  اىل  الو�ش���ول  ا�ش���تحالة  وام���ام  ح���ر، 
احلل فان ال�ش���ارترية اخت���ارت النحياز اىل 
احلري���ة الفردية ب�ش���كل مطلق بغ����س النظر 
ع���ن النتائ���ج واملغالط���ات، موؤك���دة بعناد ان 
احلري���ة ه���ي القيم���ة الوحي���دة التي ت�ش���در 
املوؤ�ش�ش���ات  القي���م الخ���رى، راف�ش���ة  عنه���ا 
ال�شيا�ش���ية  او  الديني���ة  ا�ش���كالها  بجمي���ع 
غريه���ا.  او  الخالقي���ة  او  الجتماعي���ة  او 
فامل�ش���روع الذي تب�ش���ر ب���ه هذه املوؤ�ش�ش���ات 
هو م�ش���روع عبودية على الدوام مهما زعمت 
عك����س ذل���ك، نظ���را لن املوؤ�ش�ش���ات لب���د ان 
حتج���ر الفراد وحتوله���م اىل ا�ش���ياء، وانها 
كاذبة قطع���ا عندما تدعي الدف���اع عن احلرية 
لن املوؤ�ش�شة هي نقي�س احلرية بال�شرورة. 
لك���ن املوؤ�ش�ش���ة ل���دى �ش���ارتر لتقت�ش���ر على 
الح���زاب والكنائ����س امن���ا متت���د اىل جممل 
نظ���م احلي���اة. من هن���ا لميكن الق���ول مطلقا 
بان فكرة كهذه كفيلة بخدمة اليديولوجيات 
الليربالي���ة والليربالي���ة اجلديدة او ميكن ان 
ت���وؤدي وظيفة كهذه. امن���ا بالعك�س ان حتقق 
احلرية الفردي���ة قد يدفع البع�س اىل الركون 
اىل هام�ش���يتهم الجتماعية ال انه قد يدفعهم 
اىل النتفا����س وحت���ى الثورة �ش���د المناط 
ال�ش���ائدة، و�شارتر نف�شه مل يردد يف النزول 
اىل ال�ش���ارع يف 1968 �شد ديغول. وعموما 
ف���ان هذه اليديولوجيات تدرك كغاية اخطار 
ال�ش���ارترية عليه���ا وم���ن هن���ا جتنبه���ا كلي���ا.

ان جمد ال�ش���ارترية الوحيد، ه���و انها عرفت 
حلظ���ة حياته���ا، فاغتنمتها بن�ش���وة، وادركت 
حلظ���ة احت�ش���ارها، فان�ش���حبت به���دوء. من 
ي���دري رمبا ماتت هذه الفل�ش���فة لنها ف�ش���لت 
يف حل هذه امل�شكلة التي هي ماتزال على قيد 

احلياة، ورمبا اىل البد.

احلري���ة يف املذهب الوجودي من اأهم واأخطر نظرياته. 
ولعلنا ن�ش���تطيع اأن ن�ش���فها باأنها العم���ود الفقري الذي 
تدور حوله كل فل�شفات الوجودين مهما اختلفوا ب�شدد 
امل�شكالت الأخرى. والفل�ش���فة الوجودية اإذ تنادي بهذه 
الفك���رة اإمنا تري���د اأن تدع لالإن�ش���ان فر�ش���ة التفكري يف 
نف�ش���ه والرجوع اإىل ذاته والحت���كام اإىل راأيه اخلا�س 
يف كل م�شكلة تعر�س له ويف كل موقف يتخذه مبنا�شبة 
من املنا�ش���بات. فمرد الإن�ش���ان اإىل ذاته دائمًا عند اإتيان 
الأفع���ال واإبراز احلركات يف الفل�ش���فة الوجودية. ومن 
هنا متح���ى كل اآلية ويبقى الإن�ش���ان حمافظًا على جدته 

وبكارته الأوىل.
فاحلري���ة به���ذا املعنى توؤكد الب���دء دائم���ًا، وبالتايل هي 
اجل�ش���ر الدائم م���ن الالوجود اإىل الوج���ود، من الإمكان 
اإىل الواق���ع احلي. وننبه هنا بهذه املنا�ش���بة اإىل �ش���يء 
يف غاي���ة الأهمي���ة، وه���و اأن الوجود الإن�ش���اين يف حد 
ذات���ه ل يعد وجودًا ول ينظر اإليه بو�ش���فه واقعًا، واإمنا 
هو اإمكان مطلق، فمجرد وجودي اأنا اإمكانية فح�ش���ب ل 
تتح���ول ول ت�ش���ري وج���ودًا ول تتج�ش���م يف هيئة واقع 
اإل بع���د اأن اأحت���رك وبع���د اأن اآت���ي جمل���ة م���ن الأفع���ال. 
فه���ذه احل���ركات وتل���ك الأفعال ه���ي التي يتوق���ف عليها 
الوجود الإن�ش���اين الذي يكون حا�ش���اًل بالفعل. وما دام 
م���ن امل�ش���تحيل على كل اإن�ش���ان اأن ياأت���ي اأفعاله من غري 
ارت���كان اإىل ن���وع الختيار اأو قل ما دام كل عمل ي�ش���در 
عن الإن�ش���ان هو ت�ش���رف مبني على فكرة خا�ش���ة، كان 
للحري���ة اأك���رب مق���ام يف نف�س الإن�ش���ان واأخط���ر اأثر يف 
حيات���ه. ووا�ش���ح اأن قيمته���ا ل ترج���ع اإىل اأنه���ا طريقة 
يف العم���ل وو�ش���يلة اإىل التاأدية فقط، واإمن���ا ترجع اإىل 
�شرورتها بالن�شبة اإىل احلياة باأكملها. فاحلياة ل ميكن 
اإل اأن تك���ون فعاًل، والوجود هو وجود العمل واحلركة. 
اإذ ما قيمة اإن�ش���ان حي مغطى بالراب يف باطن الأر�س 
م���ا دام ل يقوى على العمل واإ�ش���دار احل���ركات واإتيان 
الأفع���ال؟ اأو ق���ل اإذا افر�ش���نا وج���ود اإن�ش���ان مغم����س 
العين���ن، �ش���اكن اجل�ش���م، ل ي�ش���حو ول يتح���رك، ول 
يوؤذي ول يطم���ع، ول مير�س ول ميوت، ول يتمنى ول 
يطلب. . اإىل اآخر هذه ال�شفات الإن�شانية؛ فهل ميكن اأن 
نطلق كلمة الإن�شان على هذا املخلوق؟ ل بطبيعة احلال، 
لأن الوجود وجود خ�ش���ائ�س معين���ة وارتباطات قائمة 
واأفع���ال ظاه���رة وح���وادث يف اخل���ارج ولي�س لأ�ش���ياء 
وحاج���ات، فالوجود وج���ود اأفعال، والأفع���ال ل حتدث 
بغ���ري اختبار، والختيار قائم عل���ى اإرادة حرة. . وبذلك 

ندرك خطورة احلرية يف حياة الإن�شان.
فاحلري���ة عل���ى ه���ذا النح���و ه���ي الفي�ش���ل ب���ن وج���ود 
الإن�ش���ان وغ���ري الإن�ش���ان؛ ب���ل اإن احلرية هي الإن�ش���ان 
يف راأي �ش���ارتر. واإذا �ش���ئنا اأن نب���داأ بتحليل اأويل لهذه 
الفك���رة عنده فال بد من الرجوع اإليها يف تفرقة و�ش���عها 
)هيدجر( اأوًل ثم تو�ش���ع فيها جان بول �ش���ارتر بعد ذلك 
يف كتابه امل�ش���مى بالوجود والعدم. فف���ي هذا الكتاب - 
وه���و مبثابة الإجنيل يف الوجودية املعا�ش���رة - يذهب 
�شارتر اإىل اأن هناك نوعن من الوجود: وجود الإن�شان 
وه���و الوجود لذاته، ووجود الأ�ش���ياء وهو الوجود يف 

ذاته.
والوج���ود لذات���ه - اأي وج���ود الإن�ش���ان - ه���و الوحي���د 
ال���ذي ميتاز بن ق�ش���مي الوجود ح�ش���ب تفرقة �ش���ارتر 
يف خا�ش���ية التفريغ والنق�شام على نف�شه بحيث ي�شرب 
بع�ش���ه مقدمًا اأو معطى اأو حا�ش���رًا بالن�شبة اإىل بع�شه 
الآخر. فوجود الإن�ش���ان يتكون عادة من فرعن ويحدث 
ب���ن هذين الفرعن نوع من الإحالة املتبادلة و�ش���يء من 
التكيف الظاهر. اأما الوجود يف ذاته فال يعرف النق�شام 
ول يحدث فيه جتويف ول ي�شيبه الفراغ. ولذلك نالحظ 
اأنه على الرغم من اأنه كان يكون طبيعيًا جدًا ظهور العدم 
يف طيات الوجود يف ذاته، ل نكاد جند له اأثرًا هناك ول 
نكاد نعر على �ش���يء منه لديه، وتف�شري ذلك تبعًا لنظرة 
�شارتر خا�شة اأن وجود الأ�شياء ل يعرف الزمن اأوًل ول 
يدرك معنى احلرية ثانيًا، اأما الإن�ش���ان فهو وحده الذي 

ي�ش���تطيع اأن يح�س باحلرية واأن ي�شعر مبدلولها ويفهم 
املراد منها.

واإذا ت�ش���اءلنا ع���ن ال�ش���ر ال���ذي يجعل الإن�ش���ان من بن 
نوعي الوجود قادرًا على ا�شتيعاب فكرة احلرية والتاأثر 
بها فاإننا جنده يف هذه الظاهرة الب�ش���يطة والغريبة يف 
اآن معًا وهي اأن الإن�ش���ان وحده م���ن بن نوعي الوجود 
يحتوي على ما ن�شميه يف الفل�شفة بالعدم؛ بل عن العدم 
ي�شرب يف بطن الوجود الإن�شاين بحيث ي�شتفرق كيانه 
باجمع���ه، ويختلط بحياته على نحو ي�ش���عرنا بالرابطة 
الأ�ش���لية بن كل منهما. فالوجود بالن�ش���بة اإىل الإن�شان 
خا�ش���ة عبارة عن اإع���دام كل مالمح )الوج���ود يف ذاته( 
في���ه، والتخل�س من اآثار ال�ش���يئية الت���ي تداخل تركيبه. 
وعملي���ة الإعدام ه���ذه اإمنا تاأتي من جانبن اأو حت�ش���ل 
م���ن جهتن: اأولهما اأن الإن�ش���ان يح���اول دائمًا األ يجعل 
املكان الأ�ش���مى يف نف�شه لالأ�ش���ياء اجلامدة التي يركب 
منها وي�ش���عى جهده من اأجل ال�شيطرة عليها وت�شيريها 
ح�ش���ب اإرادته وم�ش���يئته، ول يكون عبدًا لها، خا�شعًا ملا 
تقت�ش���يه ظواهرها، اعن���ي بذلك اأن الإن�ش���ان مكون من 
م���ادة؛ ول���ول اأن هذه املادة ق���د داخلت تركيب الإن�ش���ان 
ل�ش���ارت يف نط���اق الق�ش���م الث���اين، ق�ش���م الأ�ش���ياء يف 
ذواتها، ولذلك يحاول الإن�ش���ان األ يجعل لها الأولية يف 
تكوينه واأن يعدمه���ا اإعدامًا ليخرج يف النهاية بوجوده 
املع���روف لدى الب�ش���ر. وثانيهما اأن الإن�ش���ان هو الكائن 
الوحي���د ال���ذي يح����س بالوج���ود؛ وبالتايل ه���و الكائن 
الوحيد الذي يدرك معنى العدم، لأن العدم على خالف ما 
نظن اأو يبدو لنا من اأول وهلة ل يعرفه اإل املوجود الذي 
ي�ش���عر باأنه موجود، مل يكن هن���اك عدم قبل الوجود، بل 
الوج���ود هو الذي كان، فكان الع���دم، فنحن نعرف العدم 
لأنن���ا وجدنا ولو مل نوجد ملا عرفنا دللته ول اأح�ش�ش���نا 
مباهيته، اإذا فالوجود هو الأ�ش���ل يف الإح�شا�س بالعدم 
والهتمام باأمره، ول عدم اإل بالوجود، وما دام املعدوم 
معدومًا فال وجود هنالك، ول عدم اأي�ش���ًا بناء على ذلك، 
فاملع���دوم ل يلم با�ش���م الع���دم ول يدل الع���دم عنده على 
�ش���يء، فالإن�ش���ان يوجد، و�ش���اعة يوجد ينفذ اإليه العدم 
ويخرق ال�ش���فوف نح���وه ويبزغ اأمام���ه يف عقله ويف 
�ش���عوره، ومن هنا ن�شتطيع اأن نقول عن العدم اأنه وليد 

الوجود واإنه نا�شئ عن حدوث ظاهرة احلياة.
والعدم النف�ش���ي هو الذي يهمن���ا اإذا تكلمنا عن الوجود 
الإن�ش���اين لأننا ل ن�ش���تطيع اأن نتكلم عن العدم احلقيقي 
م���ا دام مل يدخ���ل حتى الآن يف جتربة واحد من الب�ش���ر. 
واإذا �ش���ئنا حتديد مظاهره فاإننا ن�شتطيع اأن نلم�شها من 

ثالث نواح:
اأوًل: من ناحية اإعدام املا�شي

ثانيًا: من ناحية اإعدام املمكنات
ثالثًا: من ناحية العدم الذي يف�ش���ل بن الوجود وما هو 
علي���ه وبن الوجود وما ي�ش���ري اإليه، وم���ن هذه الإعدام 
الثالث���ة �ش���ننتهي اإىل احلري���ة و�ش���نجد ثغ���رة ندخ���ل 
منه���ا اإىل مفه���وم احلرية كما ت���رد على ل�ش���ان امللحدين 

الوجودين خ�شو�شًا.
فم���ن الناحي���ة الأوىل نالح���ظ اأن وجودنا يف احلا�ش���ر 
ل معن���ى ل���ه اإل من حيث ارتباطه ب�شل�ش���لة م���ن الأفعال 
واحل���ركات التي �ش���بق اإتيانها يف حياتنا والتي �ش���بق 
اإحلاقه���ا بتاريخنا اخلا����س، والعمل يف احلا�ش���ر اإمنا 
هو عم���ل من اأجل اإبعاد احلا�ش���ر وزحزحت���ه عن مكانه 
واإ�ش���قاطه من دائرة الوجود. ولذلك ن�ش���تطيع اأن نحكم 
عل���ى كل فع���ل من الأفع���ال باأن���ه متوقف عل���ى انعدام ما 
�ش���بق فعل���ه وانتهاء مرحلة م���ن مراحل احلي���اة اأنتهاءًا 
كليًا. فاحلا�ش���ر متوقف على اأنق�ش���اء املا�شي. ويعتمد 
عل���ى الفراغ الذي يحدثه ا�ش���تبعاد جانب من اجلوانب. 
ولكن���ك مع ذلك حتكم حريتك يف كل حلظة زمنية متر بك 
ويف كل ف���رة تنق�ش���ي عليك، ول منا�س من ا�ش���تخدام 
احلرية يف كل فعل من الأفعال التي تعلن انقفال املا�شي 
وت�ش���ييع اأحداثه وحاجته، فاأن���ت يف كل حلظة تريد اأن 
ترفع املا�شي من طريقك لت�ش���ع جديدًا وكلما اأتيت على 

حماولة م���ن هذا القبي���ل، لإحالل اجلديد حم���ل القدمي، 
ا�ش���طررت ا�شطرارًا اإىل ا�ش���تعمال احلرية. واإل فكيف 
ميكن���ك اأن تاأتي فعاًل م���ن الأفعال؟ اإن الإن�ش���ان بطبيعة 
تكوينه م�ش���طر اأن يكون حرًا كما يقول �ش���ارتر، بل اأنه 
ل ميل���ك احلري���ة يف األ يكون ح���رًا. واإذا متثلت احلرية 
املق�ش���ي على الإن�ش���ان به���ا اأو التي حملها الإن�ش���ان يف 
�ش���يء من الأ�ش���ياء فاإمنا تتمثل يف الأفع���ال التي ياأتيها 

والأعمال التي يندفع نحوها من اأجل حتقيقها.
وترج���ع اأهمية املا�ش���ي بالذات يف تقري���ر فكرة احلرية 
هاهن���ا اإىل اأنه الأ�ش���ل الذي يوؤدي ب���دوره اإىل نوع من 
اللتزام. فكما اأن اإعدام املا�ش���ي يتمثل يف ق�ش���اء فرة، 
يتمثل كذلك يف حتطيم اللوازم ورفع ال�ش���وابط واإزالة 
القيود. فاملا�ش���ي �ش���روري من اأجل �شري احلا�شر ومن 
اأج���ل تهيئ���ة احلري���ة باإيجاد نوع م���ن اللت���زام الذي ل 
توج���د حرية بغريه ول تتوف���ر اإرادة بدون���ه. فالقيد اأو 
اللتزام �ش���روري لإيجاد احلرية لأن احلرية �شتت�ش���ح 
م���ن الوقوف وجهًا لوجه بازاء ه���ذا القيد وذاك اللتزام 
والعمل عل���ى رفعه وحموه واإزالته بالثورة عليه. يقول 
�ش���يمون يف تعليقه على هذه النقطة من فل�ش���فة �شارتر: 
ينبغ���ي اأن تنبع���ث احلري���ة ال�ش���حيحة يف الفع���ل ويف 
التاري���خ وهي ل توجد م���ا دامت حمتواة يف امل�ش���روع 
الذات���ي للحكم والتاأمل اأي�ش���ًا، اإنها تفر����س التزامًا اإذًا، 
ولك���ن الفعل لي�س حرًا متام���ًا اإل اإذا كان ثورة على قوى 
العامل. . فاللتزام �ش���رط �شروري للت�ش���رف الإن�شاين 
احل���ر، بيد اأنه لي�س �ش���رطًا كافيًا اإن ال�ش���رط الكايف هو 

الثورة التي هي روح للحرية.
والإن�ش���ان ب���ازاء فعل م���ن الفع���ال )وهذا يتب���ع النقطة 
الثاني���ة( يتخ���ذ اأ�ش���لوبًا خا�ش���ًا ب���ه وينتح���ي منحى ل 
ي�ش���اركه فيه �ش���واه. قد يكون هذا متما�ش���يًا مع ظروفه 
وتابعًا ملا تقت�ش���يه منا�شباته ولكنه مع ذلك يقحم حريته 
اإقحامًا ويدخل اإرادته اإدخاًل يتمثل يف عملية الختيار: 
ويتخل���ل عملي���ة الختي���ار �ش���عوبات كثرية ت�ش���كك يف 
اأمره وت�ش���عرنا ب�ش���عف مرك���ز احلرية اإذا قي����س اإليها. 
ولكن �ش���يئًا م���ا ل يجعلنا نوؤمن باحلرية الإن�ش���انية يف 
عملي���ة الختيار قدر ما جتعلنا هذه ال�ش���عوبات نف�ش���ها 
نوؤم���ن به���ا. لأن احلري���ة اإمن���ا تع���رف باحليلول���ة بينها 
وبن الوجود وبالعقبات التي ت�ش���ادفها وباملوانع التي 
تبطل عملها اأكر مما تعرف بالن�شياب املطلق والإرادة 
الربيئة وال�شتقالل التام. اإن ال�شعب امل�شتعبد هو الذي 
يتح���دث عن احلري���ة، والعبد وحده، من ب���ن خلق الله، 
جت���ول بذهنه فك���رة العمل الفردي البعيد ع���ن املوؤثرات 
والرغب���ات الأخ���رى. ويقول �ش���ارتر نف�ش���ه يف مقال له 
بعنوان جمهورية ال�ش���مت يف اجل���زء الثالث من كتابه 
)املنا�ش���بات( الذي ظه���ر اأخريًا: مل نكن ق���ط اأكر حرية 
مم���ا كن���ا حتت ظ���الل الحت���الل الأملاين حي���ث فقدنا كل 

حقوقنا وبالتايل فقدنا حق الكالم، فقد كانوا ي�شتموننا 
يف وجوهن���ا كل ي���وم، وكان ينبغ���ي علين���ا اأن ن�ش���كت. 
وكانوا ينفونن���ا جماعات جماعات كالعم���ال واملعتقلن 
ال�شيا�شين. وكنا جند يف كل مكان، على احلوائط ويف 
ال�ش���حف وفوق �شا�ش���ة ال�ش���ينما، تلك الوج���وه القذرة 
الباهت���ة الت���ي ح���اول م�ش���تعمرونا اأن يعطوه���ا لنا عن 

اأنف�شنا. وب�شبب هذا كله كنا اأحرارًا.
اأراأي���ت اإذا اإىل ه���ذه احلري���ة الغريبة عند �ش���ارتر. اإنها 
تتوق���ف كم���ا ت���رى عل���ى احلوائ���ل واملوان���ع اأك���ر مما 
تتوق���ف على الأنف���كاك والطالقة. اإنها حري���ة تنبئ على 
الو�ش���ع القائم ول جتنح اإىل اخليال. وتنبع من �ش���ميم 
الوجود احلا�شر املتمثل يف الظواهر املحيطة والأ�شياء 
املجتمع���ة. لق���د �ش���بق اأن قلنا ع���ن املعدوم اأن���ه ل يعرف 
الع���دم واأن املي���ت ل يدري ق���ط معنى امل���وت؛ اأما احلي 
فه���و عامل متامًا باملوت ومدرك متامًا ملدلوله، وكذلك هنا 
ن�ش���تطيع اأن نق���ول عن احلرية اأنه���ا ل يعرفها اإل العبيد 

واملاأ�شورون واملحاطون بالقيود واحلواجز.
وه���ذه احلرية، بالإ�ش���افة اإىل ذل���ك، قائمة على اأ�ش���ا�س 
اختي���ار غاي���ة من الغاي���ات وانتقاء هدف م���ن الأهداف، 
وبكالمنا يف هذا العن�شر وتو�شيحنا لهذا املعنى �شنقرر 
اأول كيفي���ة ا�ش���تكمال م���ا ق�ش���دناه يف النقط���ة الثانية، 
و�ش���نبداأ ثاني���ًا باحلقائ���ق وال�ش���روح الت���ي تت�ش���منها 
النقط���ة الثالث���ة. فاأنا حن اأخت���ار غاي���ة دون غريها من 
الغاي���ات اآت���ي على فعل وا�ش���ح كل الو�ش���وح بالن�ش���بة 
اإيل وه���و اأنني قد اآثرت �ش���يئًا على �ش���واه. وينبغي اأن 
نالح���ظ هنا الفارق الكبري املوج���ود بن عملية الختيار 
وب���ن عملية النتق���اء. فه���ذا الأخري عبارة عن تف�ش���يل 
�ش���يء بحك���م فائدت���ه املرجوة ونفع���ه املنتظ���ر، وبحكم 
امتيازه من ناحي���ة القيمة الكامنة فيه واللذة التي تعود 
من ورائه على �ش���احب ال�ش���اأن. اأما الختيار فال ين�شب 
على الأف�شل واإمنا ين�شب على الأوفق مهما كانت درجة 
انحطاطه و�ش���خافته ومهم���ا بلغ من التفاه���ة يف اأنظار 
النا�س الختيار بريء من الغر�س وخال من املنفعة وقد 
يكون من ورائه �ش���رر اأي �شرر. ولذلك نباعد بينه وبن 
التف�ش���يل والنتقاء؛ ونذهب اإىل اأبعد من ذلك فنقول اإن 
الختيار اأكر الت�شاقًا باحلرية ما دام ينبني على اأخطار 
اأكر وعلى ماآزق اأ�ش���د وعلى جمال اأ�ش���يق. ثم اإنني يف 
الختيار بغري انتظار ملنفعة وبدون اأمل يف ك�شب اأن�شد 
غاية م���ن الغايات واألغي ما عداها. فاأح�س باأنني حددت 
من وجودي مرة واحدة بال مقابل وان�شرفت اإىل جانب 
واحد اأعي�شه واأجلب ممكناته. ويف الوقت نف�شه اأعدمت 
بيدي �ش���واها من الغايات حيث ل �ش���من يل على ح�شن 
الختي���ار ول �ش���فيع يل عندم���ا ت���وؤدى اإيل اأدنى و�ش���ع 

واأخ�س درجة.
عن كتاب تيارات فل�صفية معا�صرة

سارتر والحرية كتراجيديا 

يندر يف كل تاريخ الفكر ان عرفت فلسفة مالحظا كذلك الذي عرفته الفلسفة الوجودية 

السارترية: رسعة يف الحضور يف الحياة الثقافية العاملية، ومؤسسها يف خضم الحيوية، 

ثم رسعة يف الغياب عامليا ايضا حال - بل وحتى قبل - توقف قلبه عن الخفقان.

من جهة رسعة النجاح اوال، مل يكن سارتر حتى مطلع الثالثينيات سوى متفلسف مغمور، 

اليتخط��ى عامله باقة صغرة من افراد تتحلق يف مقاهي الحي الالتيني يف باريس، غر 

واجدة ما تغري به او من يغري بها بني الخيارات الفلس��فية وش��به الفلس��فية الجاهزة 

التي كانت تتقاطع يف الثقافة الفرنس��ية والعاملية آنذاك من ماركس��ية اىل برجس��ونية 

ومن صوفية اىل فوضوية. وهكذا ففي ظالل تلك الخيارات، ومن فكرة ضد هذا او ذاك 

وفكرة من ذاك وهذا، اسس��ت هذه الجامعة، متمحورة حول جان بول س��ارتر، مناخا 

خاصا بها ذا نكهة وجاذبية التنقصهام االصالة والرتف.

سارتر ومفهوم  الحرية 
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انيس منصور 

وم���ع ذلك ف�شارت���ر نف�شه اأ�شدر كتاب���ًا �شخمًا 
ع���ن الأديب جان جيني���ه . وهذا الكتاب يعترب 
من اأروع الأعمال النقدية يف القرن الع�ش���رين 
. وجان جينيه ما يزال حيًا ، مل يكمل ر�ش���الته 
بعد . ولكن �شارتر تناول من حياة جان جينيه 
طفولت���ه ، واأثر هذه الطفولة على حياته واأثر 
ج���ان جينيه عل���ى الطفولة لكل اأبن���اء الطبقة 
املتو�ش���طة . و�ش���ارتر اإذن اختار جان جينيه 
ال���ذي م���ات .. اأي الطفل الذي كان يف يوم من 
الأي���ام . وكل طفول���ة لأي اإن�ش���ان هي مرحلة 
اأْن ن�ش���يف  ن�ش���تطيع  . ول  . وكمل���ت  مت���ت 
اإليها �ش���يئًا . ول اأْن نحذف منها �ش���يئًا . كل ما 
ن�ش���تطيع هو اأْن نع���رف به���ا اأو ننكرها . اأو 
نعي�س يف الطفولة باعتبارها موقفًا اجتماعيًا 
، م���ن حريتنا ال�ش���غرية يف هذا املوقف . فكل 
حري���ة هي حرية يف موقف . تتحدد بالن�ش���بة 

للموقف . ويتحدد بها املوقف اأي�شًا . 
فحي���اة �ش���ارتر كطفل هي املوق���ف النموذجي 

لكل من يريد اأْن يتناول حياته . . 
وحتى الذين كتبوا عن حياة �شارتر مل يفرقوا 
بن �شارتر الإن�ش���ان ، وبن �شارتر الأديب اأو 
الفيل�شوف . ف�شارتر هو فل�شفته . ف�شارتر هو 

رواياته وم�شرحياته ومقالته .
ولذل���ك ج���اءت كل الكت���ب الت���ي تناولت حياة 
�ش���ارتر نوعًا من البحث البولي�ش���ي عن وجه 
ال�شبه بن �ش���ارتر وبن �شخ�شياته .. مقارنة 
م�ش���تمرة ب���ن �شخ�ش���ية "ماتي���و" يف رواية 
"�ش���بل احلري���ة" باأجزائه���ا الثالث���ة .. وبن 
الفت���ى فلوريين���ه يف ق�ش���ة "طفول���ة رئي�س" 
وب���ن الفتى فرانت�س يف م�ش���رحية "�ش���جناء 

انطونا" .. الخ. 
وم���ن املمك���ن اأْن جند هن���اك �ش���بهًا. ولكن من 
ال�ش���عب اأْن جنع���ل ال�ش���به تام���ًا بن �ش���ارتر 
الفيل�ش���وف وبن البطل اأنطوان روكنتان يف 
رواي���ة "الغثيان". واإن كان �ش���ارتر قد اأجرى 
على ل�ش���ان ه���ذا البطل كل اأف���كاره الوجودية 
وكيف تفتحت ل���ه الدنيا معنى معنى.. وكلمة 
كلمة .. وكيف حتّول البطل اإىل مر�ش���د دقيق 
جديد و�شط غابة من املعاين املنع�شة .. وكيف 
�ش���عر بالدوخ���ة وبالغثي���ان والق���رف واملل���ل 
وال�ش���ياع و�شط هذه الأورك�ش���را ال�شاخب 
من املعاين البكر.. ولكن لي�س من امل�ش���تحيل 

اأْن يكون �شارتر هو هذا الفتى.. 
والناق���د هنا يتحول اإىل قارئ كف اأو اإىل اأحد 
علماء الفرا�شة.. ولكن اأين �شارتر الإن�شان؟ ل 

جنده اإل ب�شعوبة .. 
* * *

ولذل���ك لي�س اأمامن���ا اإل اأْن نرجع اإىل ما كتبته 
�ش���ديقته الأديب���ة �ش���يمون دي بوف���وار . فقد 
كتب���ت الكث���ري ع���ن �ش���ارتر الطال���ب والزميل 
القل���ق  والإن�ش���ان  واحلبي���ب  وال�ش���ديق 

والأ�شتاذ.. ثم الزوج ..

وهي ل ت�شور يف مذكراتها اإل جانبًا من حياة 
�ش���ارتر . ولك���ن تفا�ش���يل حياته ، وم�ش���اكله 
اليومية ال�ش���غرية ، ل تعرف منه���ا اإل القليل 
ج���دًا . فه���ل حياة �ش���ارتر خل���ت من الأ�ش���ياء 
ال�شغرية ؟ هل حياة �شارتر كانت كلها ق�شايا 
فل�ش���فية ؟ نع���م كان���ت حياته فك���رًا وبحثًا عن 
اأفكار جديدة . ومل يكن �ش���ارتر يفرح بالعثور 
عل���ى �ش���يء جدي���د . واإمن���ا كان يف���رح جدًا " 

عندما يجد ا�شما " لهذا ال�شيء اجلديد . 
فالتجربة احلّية ل يهمه اأْن ي�ش���عر مبرارتها ، 
بقدر اأْن ي�شت�ش���لم لها وميّد يدها اإىل " جيوب 
التجرب���ة " ين�ش���ل ا�ش���مها ال�ش���ري وطريق���ة 
ا�ش���تعمالها . . و�شيمون دي بوفوار تقول لنا 
: اإنها كانت م�شغولة مبعانقة احلياة احلارة . 
. اأما �شارتر فكان م�شغوًل بالبحث عن ت�شمية 
له���ذه التجربة . وع���ن قاعدة . ل���كل التجارب 

املماثلة . .
ولي����س اأمامن���ا اإل اأْن نرج���ع لبع�س م���ا كتبه 
تالمذت���ه . وتالمي���ذه خمل�ش���ون ل يرون يف 
�شارتر اإل فيل�ش���وفًا يتنف�س فكرًا . وي�شرفون 
يف تقدي�شه . وبذلك يظلمون الفيل�شوف . فهم 
ي�ش���يفون اإليه �شفات لي�شت فيه . . اأو �شفات 
جتع���ل منه اإن�ش���انًا اآخر . ومينع���ه احلياء اأْن 
يدافع عن نف�ش���ه ، مكتفيًا باأن كتبه هي اأوراق 
اعتماده . واإنه ما يزال على قيد احلياة ، ويف 

اإمكانه اأْن يروي للنا�س احلقيقة . 
ومل يكتب �ش���ارتر اإل جانبًا �ش���ئياًل من حياته 
يف كتاب���ه " الكلم���ات " . ويف ه���ذا الكت���اب 
يحكي لنا �شارتر ق�شة اكت�شافه للكلمة واللغة 
والكتب وع���امل الأدب . وعر����س لنا يف نف�س 

الوقت البذور الأوىل للفيل�شوف �شارتر . . 
ويف كتاب الكلمات جند اأن �ش���ارتر قد �ش���ّور 
لن���ا نوعًا من الوجود " اللغوي " . . وطفولته 
لي�ش���ت اإل ع�ش���رات م���ن الكتب : ه���ي الأر�س 
واله���واء  والنواف���ذ  واجل���دران  وال�ش���قف 
وال�شماء . . هذه الكتب هي دنياه بكل ما فيها 
من ُمثل عليا قدمية وجديدة . وُمثل عليا ميكن 
تغيريه���ا . . حت���ى الله قد عر عليه �ش���ارتر . 
واأح�س اأمام الله اإنه " منبوذ " . واإنه لذلك من 
حقه اأْن يفعل كما ي�شاء ، فالله قد اأنكره قبل اأْن 

يعرف به �شارتر . . 
وطفولة �ش���ارتر هي امل���ادة الفنية لرجولته ، 
ولفل�ش���فته .. وفل�ش���فة القرن الع�شرين كله . 
فالوجودي���ة ما تزال اأحد تف�ش���ريات احلياة 
يف الع�ش���ر احلديث ، ول يزال �ش���ارتر هو 

اأهم معامل احلياة والفكر يف فرن�شا .
ويف طفولة �ش���ارتر �ش���عور واحد وا�شح ، 
وقد ازداد عمقًا وو�شوحًا مبرور التجربة 
. ف�ش���ارتر ما يزال ي�ش���عر بالغربة يف هذا 
العامل . فهو غريب يف العامل ، وهو غريب 
عنه اأي�ش���ًا . وفل�شفة �ش���ارتر هي حماولة 
م�شتمرة لعقد �ش���داقة مع هذا العامل . اأو 

للتعارف .
و�ش���ارتر ه���و الذي يتق���دم ع���ادة . وهو الذي 
ي�ش���األ وه���و الذي ينتظر يف �ش���مت جاد جدًا 

اأي جواب . ثم يعود ي�شاأل وينتظر.. 
وهذا ال�شعور بالغرابة بدا عند �شارتر الطفل 

�شعورًا باأنه يتيم .. 
فق���د مات اأبوه وه���و يف الثانية م���ن عمره .. 
وتزوج���ت اأمه م���رة اأخرى وه���و يف احلادية 
ع�ش���رة م���ن عم���ره. ويف ه���ذه الف���رة عا����س 
�ش���ارتر يف بي���ت ج���ّده ، وج���ّده م���ن عائل���ة 
الألزا����س  منطق���ة  يف  امل�ش���هورة  ا�شفيت�ش���ر 
الفرن�ش���ية الأملاني���ة . ومل يج���د �ش���ارتر اأب���اه 
واإمن���ا وجد رجاًل اآخر هو : ج���ده لأمه .. ومل 

يجد اأمه واإمنا وجد مربية اأملانية. 
مل يج���د لُع���ْب الطف���ال ، واإمن���ا وج���د الكتب 
الكث���رية ج���دًا وكل كت���اب من ه���ذه الكتب هو 
مثل �ش���ندوق الأعاجيب ، مليء بالأ�ش���خا�س 
واملع���اين واحليل والأكاذيب .. واكت�ش���ف اأن 
الكات���ب هو اأك���رب �ش���احر . فهو ق���ادر على اأْن 
يخلق اأ�شخا�ش���ًا وحوادث وبيوتًا وق�ش���ورًا 
وكن���وزًا . واإن القارئ ي�ش���تطيع اأْن ينعم بكل 
م���ا ينعم ب���ه اأغنى الأغني���اء . واقتنع �ش���ارتر 
باأنه ي�ش���تطيع اأْن يكون هو �شخ�ش���يًا �شانعًا 
للمعج���زات . يف ا�ش���تطاعته اأْن يكت���ب . وقد 
كت���ب مئ���ات ال�ش���فحات وه���و يف الثامنة من 
عمره ، كتب ق�ش�ش���ًا ق�ش���رية . ونظم ق�شائد 
�شرييالية . وو�شع م�شروعًا مل�شرحيات يقوم 
ه���و بدور البطولة فيها .. واأقام لنف�ش���ه حفلة 
تكرمي باعتباره موؤلفًا �ش���غريًا . ثم توىل هو 
نق���د اأعماله الأدبية .. كل ه���ذا فعله وهو دون 

العا�شرة .. 
واأ�ش���بح من املوؤكد لدي���ه اأن "علي بابا" لي�س 
هو الإن�ش���ان الوحيد 

الذي ي�ش���تطيع بكلمة : اأفتح يا�شم�شم اأْن يجد 
نف�ش���ه اأمام كنوز "األف ليلة وليلة" .. واإن كل 
كاتب هو علي بابا وهو كنوز األف ليلة وليلة.. 
وه���و مليون ليلة وليل���ة .. واإنه قادر على هذا 

كله .. واإنه �شوف يكون هذا كله.. 
ورغ���م هذا ال���راء الأدب���ي والفن���ي يف حياة 
الطف���ل �ش���ارتر فاإن���ه كان مليئ���ًا بالوح���دة .. 
بالعزل���ة .. فق���د اأح����س اأن���ه وح���ده . واإنه بال 
اأب .. ول اأم . واإن���ه يتي���م . ومل يقب���ل �ش���ارتر 
اأْن يكون مو�ش���وع �ش���فقة من اأح���د . فقد كان 
يرف����س اإ�ش���فاق الآخرين عليه . حتى ت�ش���ور 
بع����س اأقاربه اأنه اإن�ش���ان �ش���اذ . فهو ل يفتقد 
الأب اأو الأم . واأح�س �ش���ارتر اإنه لي�س مطالبًا 
باح���رام اأحد . ولي����س مطالبًا بالت���زام اآداب 
ال�ش���لوك ول اأ�ش���ول العالق���ات الجتماعية . 
ولي�س اأ�ش���هل من اأْن ي�ش���معهم يهم�ش���ون : اإن 

اأحدًا مل يعلمه ذلك .
ومعنى هذا اإن اأ�ش���رته ق���د اأعفته من كثري من 
الآداب الجتماعية الت���ي يجب اأْن يلتزمها كل 

طفل .. كل طفل له اأب وله اأّم .
ومل ي�شعر �ش���ارتر الطفل اإنه ميلك �شيئًا .. اأو 
اأن �ش���يئًا ميلك���ه . فهو ل ينتم���ي اإىل اأحد، ول 
اأحد ينتمي اإليه .. فهو لي�س ابن فالن، ولي�س 

فاله اأباه.. 
وا�ش���تغرقه ع���امل الكت���ب. وا�ش���تغرقه العامل 
اجلديد الذي اكت�شفه . وحتول اإىل "�شندباد" 
ب���الد  يف  "األي����س"  واإىل  "جيلف���ر"  واإىل 

العجائب..
واأح����س باأن���ه لي�س م���ن ال�ش���روري اأْن يكون 

لالإن�شان اأم. فاملربية تكفي.. 
ولي�س من ال�ش���روري اأْن يكون لالإن�شان اأب، 

فاملدر�س يكفي.. 
ولي����س من ال�ش���روري اأن تك���ون للطفل لعبة 

جميلة، فاأي كتاب يكفي..
ولي�س من ال�شروري اأْن يعتمد الإن�شان على 
اأبوي���ه . ففي ا�ش���تطاعته اأْن ي�ش���تقل عنهما . 

واأْن يفكر وحده ولوحده .
و�ش���ارتر كان طفاًل غ���ري عادي . بل اإنه مل يكن 
طف���اًل عل���ى الإطالق . فقد دخل ع���امل الرجولة 
ب�ش���رعة . اإو وِل���د رجاًل . ويف نف����س اللحظة 
التي اكت�ش���ف قدراته عل���ى التخيل والإبداع ، 
اأي على امل�ش���اركة يف اخللق ، اكت�ش���ف قدرته 
عل���ى الوقوف على قدمي���ه : اأي على اأْن يكون 
ح���رًا يف اختي���ار القي���م الت���ي تعجب���ه. واإذا 
اختارها اأ�ش���بح م�شوؤوًل عن النتائج بعد ذلك 
.. اإذن لقد اختار �ش���ارتر الهّم يف �ش���ن مبكرة 
. فاحلرية ثقيلة. لأنه ل حرية بال م�ش���وؤولية. 

وامل�شوؤولية عبء . وهذا العبء همٌّ ثقيل .
فه���و طفل مهموم . وقد ك���رب الطفل. وما يزال 

الرجل مهمومًا.. 
و�شارتر لأنه من اأ�شرة متدينة كاثوليكية ، فهو 
متدين – اأو على الأ�ش���ح، فهو رجل اأخالقي. 

وفي���ه مثالي���ة وا�ش���حة . فهو ي���رى اأن موقفه 
هذا، كطف���ل ، يجب اأْن يتخذه كل اإن�ش���ان. كل 
طفل والويل للطفل الذي مل ي�شتغِن عن اأبويه 

وعن ال�شعور بهما يف �شن مبكرة.
ولي�س غريبًا اأْن يختار �شارتر ال�شاعر بودلري 

منوذجًا للدرا�شة.
فال�ش���اعر بودلري م���ات اأب���وه. وتزوجت اأّمه. 
ولكن���ه مل يفع���ل مث���ل الطف���ل �ش���ارتر . وهذه 
غلطة وجودية فظيعة ، ومل يرحمه �شارتر من 

النقد العنيف ..
فبودل���ري كان ق���د تعلق باأم���ه . واعتمد عليها. 
اإىل  وو�ش���يلته  قوت���ه.  م�ش���در  فيه���ا  وراأى 
الوج���ود . فوج���وده كان متطف���اًل على وجود 
اأّمه. فلما تزوجت اأّمه، اأح�س بودلري اإنه �شاع 
. اإن عمالته لي�س لها ر�ش���يد. اإنه يف عامل فقد 
قوة اجلاذبي���ة .. اإنه يف منطقة انعدام الوزن 

 ..
لق���د كان زواج اأّم بودل���ري ت�ش���فية للوجود.. 

كاأن الدنيا كلها قد اأ�شابها نزيف .. 
ولذل���ك اأح�ّس بودلري اإنه مل يعد �ش���يئًا. مل تعد 
له قيم���ة. ومل تعد للدنيا كلها قيمة. واإنه لي�س 
لديه ما يعطي���ه . فال اأهمية له، ول اأهمية لفنه 
، ول اأهمي���ة للعامل كله .. لقد اأ�ش���بحت الدنيا 

عبئًا.. اأو العبث نف�شه! 
وغلط���ة بودل���ري – يف راأي �ش���ارتر – هو اإنه 
جعل من اأّمه اإلهًا .. جعلها املطلق يف دنياه .. 
ولذلك فعندما تزوجت اأّم���ه اأح�ّس اإنه بال اإله! 
وكان يف ا�ش���تطاعته اأْن يقرر اإن اأّمه قد فقدها 
. ويف نف����س الوق���ت يختار اأْن يعي�س بنف�ش���ه 
. واأْن يعتم���د عل���ى نف�ش���ه . واأْن يخت���ار قيمه 

الأخالقية.
ولك���ن بودل���ري ، لك���ي يعفي نف�ش���ه م���ن اأعباء 
امل�شوؤولية، قرر اأْن يظل �شغريًا ، قرر األ يكرب 

. األ ين�شج . اأي اأْن يظل معتمدًا على اأمه .
وه���ذا العتماد على اأّمه ، جعله غري حر .. اأي 
جعله غري م�ش���وؤول . فبودلري هو الذي رف�س 
احلرية ورف�س امل�شوؤولية .. واختار اأْن يظل 
اأّم���ه .. اأي اأْن يظل يفتقد ثديها  "عال���ة" على 
لري�ش���عه . وعندم���ا ل يج���د ثدّي اأّم���ه يتوهم 
اأن هن���اك ثدي���ًا . وهذا الوهم يوؤك���د اإنه طفل . 
واإن���ه حري�س على اأْن يك���ون طفاًل . وعلى اإنه 

يرف�س حريته!
وعندم���ا تن���اول �ش���ارتر اأديب���ًا اآخ���ر هو جان 

جينيه ، جعله منوذجًا للفنان الوجودي.. 
فج���ان جيني���ه لقيط . ل يعرف له اأب���ًا ول اأّمًا. 
وهو ل�س اأي�ش���ًا . وعندما و�شفه النا�س باأنه 
ل����س . ق���رر اأْن يك���ون كم���ا اأراد النا����س وبال 
خجل . وهو �شاذ جن�شيًا . وعرفه النا�س باأنه 
�ش���اذ . فقرر اأْن يظل كذلك . فهو يواجه النا�س 

مبا يخجل منه النا�س عادة .
وج���ان جيني���ه يتيم الأبوي���ن. يتيم الأ�ش���رة. 
يتيم الطبقة . فهو اإن�ش���ان قرر اأْن ي�ش���ع قيمه 

بنف�ش���ه. �ش���واء كان���ت ه���ذه القي���م خاطئة اأو 
�شليمة. فهو الذي قررها. وهو الذي اختارها. 
والتزمها. وواجه النا�س بعد ذاك ب�ش���جاعة . 
فه���و مل يهرب من حريت���ه يف اأْن يختار. وهو 
يرحب بال�شعور باليتم ، لأنه يحرره من قيود 

الأب والأم والأ�شرة والعائلة والطبقة.
وق���د تن���اول �ش���ارتر ه���ذا املوق���ف يف ق�ش���ة 
ق�ش���رية له جند فيها البطل يتهمه النا�س باأنه 
يك���ره اليه���ود.. ويواج���ه النا����س باأن���ه يكره 
اليه���ود فعاًل وين�ش���م اإىل احلزب الفا�ش���تي . 
وبذلك يتاأك���د موقفه يف مواجه���ة النا�س فاإذا 
و�ش���مه النا�س بعيب ، فاإنه يرد الو�ش���مة اإىل 
النا�س باأن يتم�ش���ك بها. فالنا�س ل يخيفونه. 
ويف ا�ش���تطاعته اأن يك���ون اأقوى م���ن النا�س. 
باأن ي�ش���تعري منهم ال�ش���جاعة ويتم�شك بعيبه 
ويواجههم. وه���و يواجههم باختي���اره لقيمة 
اأخالق���ه .. هذه القيمة ت�ش���دم النا�س. ولكنها 

حريته التي اختارت موقفًا ..
ولأن �ش���ارتر رجل اأخ���الق، اأي مفكر اأخالقي، 
فه���و يرى اإن احلري���ة توؤكد امل�ش���وؤولية. واإن 
امل�شوؤولية لي�شت فردية. واإمنا هي اجتماعية 
اأي�ش���ًا. فالذي يختار ، يختار لنف�شه، ويختار 
ل���كل النا�س اأي�ش���ًا . اأي اإنه يعم���ل ما يجب اأْن 

يعمله كل النا�س ..
ومن هنا كانت احلرية اأخالقية اأي�شًا .. 

واإذا كان بع�س الفنانن قد اختاروا �شذوذهم 
، ف�ش���ارتر ل يحب���ذ ال�ش���ذوذ ، ولك���ن يحب���ذ 
امل�ش���وؤولية.  ، و�ش���جاعة  �ش���جاعة الختي���ار 

و�شجاعة املواجهة..
وم���رة ثالث���ة يواجه �ش���ارتر موقفًا م���ن اليتم 

الغريب: �شديقته �شيمون دي بوفوار.. 
فه���ي فتاة من اأ�ش���رة متدّينة. له���ا اأب ولها اأّم. 
ولها طبقة اجتماعية ثرية . وهي خمتلفة عنه 
متامًا . وهي يف نف�س الوقت حمرومة من كل 
حري���ات الأيتام واللقطاء. فهي م�ش���دودة اإىل 
مثالي���ات الأب الكاثوليك���ي ، واإىل اأخالقي���ات 
الأم املتدينة ، ومربوطة من اأنوثتها . وعندها 

�شعور طبقي..

و�ش���ارتر نف�ش���ه يرى اإن���ه لي�س يتيم���ًا. واإمنا 
يرى اإن���ه لقيط. وهو لقيط مث���ايل، لأنه لي�س 
بالفعل لقيطًا . ولكن هذا هو �ش���عوره ، فهو مل 
ير اأباه . ومل ي�شعر باأمه . وهو غريب يف بيت 

ل ميلك فيه �شيئًا ، ول ميلكه فيه اأي �شيء .
والف���رق بن �ش���ارتر وب���ن جان جيني���ه . اإن 
�شارتر اختار اأْن يكون لقيطًا . اأما جان جينيه 
فقد وجد نف�ش���ه لقيطًا. واأ�ش���ّر على اأْن يعامله 

النا�س كلقيط .. 
اأم���ا �ش���يمون دي بوف���وار فق���د اخت���ارت هي 
الأخ���رى اأْن تك���ون " لقيط���ة" فاحتق���رت كل 
العائلي���ة والطبقي���ة . وعا�ش���ت  الأخالقي���ات 
حياته���ا . وق���ررت اأْن تت���زوج �ش���ارتر . ولكن 
بغري وثيقة. فهي ل حترم اأخالقيات طبقتها. 
ول مثاليات اأمها اأو اأبيها . اأو اأهلها اأو دينها.
فاختارت هي اأي�ش���ًا اأْن تك���ون لقيطة مثالية.. 
ولي�س �ش���ارتر ه���و وحده اليتي���م اأو اللقيط ، 
واإمنا الإن�ش���ان . كل اإن�شان . فالإن�شان وحده 
على هذه الأر�س . وعليه اأْن يكت�ش���ف بنف�ش���ه 
كل ما يف الدنيا من قوانن ومن معان . ل اأحد 
ي�ش���اعده . واإمنا هو وحده .. وكاأنه �شقط من 

كوكب اآخر .
والع���امل ال���ذي نعي�س فيه غري���ب عنا . ونحن 
غرب���اء عن���ه اأي�ش���ًا . والأ�ش���ياء الت���ي حولنا 
بعي���دة . ولي����س لها معنى . واإمن���ا نحن الذي 
نعطيها املعن���ى. ونحن الذي نختار لها الطعم 

. والوزن واجلمال وال�شرورة.
ولأن كل ما يف الدنيا لي�س �شروريًا، ول نحن 
�ش���روريون اأي�ش���ًا ، فمن املمكن األ يكون هذا 
الع���امل . وم���ن املمك���ن األ نكون نحن اأي�ش���ًا . 
ففناء كل �ش���يء ممكن . بل الفناء هو احلقيقة 
املوؤك���دة . وهذا هو ال�ش���يء املوؤك���د الوحيد . 
ولذل���ك فنح���ن ل نعرف م���اذا �ش���يحدث لنا اأو 
لغرينا . نح���ن ل نعرف . فالوجود خميف . ل 
اأمان فيه . ول اأمان له . بل اإن الإن�ش���ان يح�س 
دائم���ًا اأن الوج���ود �شيم�ش���ك به م���ن اخللف . 
واإنه �شيجد نف�ش���ه موجودًا ب�شورة مباغتة . 
وهو لذلك يرى اأْن يواجه الوجود . اأْن يواجه 

الدنيا . ل اأْن تواِجهه الدنيا ..
ه���ذه التعري���ة للوج���ود ، اأو التعري���ة لن���ا يف 
ق���د �ش���ّورها �ش���ارتر يف  مواجه���ة الوج���ود 
العامل���ي يف رواي���ة  الأدب  اأروع �ش���ورة يف 

"الغثيان".
ول �ش���ك اأن الوجود الإن�ش���اين بهذه ال�شورة 
رهيب خميف .. متامًا كالعامل الذي يراه طفل 
يتي���م ويقرر اإنه وحده ق���ادر على اأْن يكون اأبًا 

واأمًا واإلهًا لنف�شه !
ومل يفلح �ش���ارتر يف اأْن يتخل�س من خماوف 
الطفولة .. خماوف الغربة يف هذا العامل . بل 
اإنه كثريًا ما اأح�س باأن هناك اأ�ش���باحًا تطارده 
. هذه الأ�ش���باح على �ش���كل اأ�ش���ماك مفر�ش���ة 

وكثريًا ما �شقط على فرا�شه يلهث خائفًا .
وخافت �ش���يمون دي بوفوار على �ش���ارتر اأْن 
ي�ش���اب باجلن���ون . ولك���ن �ش���ارتر ح���اول اأْن 
يتخل�س من ه���ذه املخاوف ب���اأن يخلعها على 
" �ش���جناء  م�ش���رحية  يف  فرانت����س  �ش���خ�س 
اأن  انطون���ا" .. فف���ي ه���ذه امل�ش���رحية جن���د 
فرانت����س ه���ذا يتخيل  حمكم���ة من الأ�ش���ماك 
املتوح�شة ت�شتجديه وحتكم عليه بالإعدام.. 

ولك���ن هذه الأ�ش���ماك مل تختف بع���د من خيال 
�ش���ارتر . فه���و م���ا ي���زال فري�ش���ة للمخ���اوف 
والهم���وم .. ولكن���ه – كاأي طفل عمالق – قرر 
�ش���عوره  . واأْن يواج���ه  اأْن يواج���ه طفولت���ه 
بالغربة ، واأْن ميالأ الدنيا باملعاين والعالقات 

، واأْن يختارها .. 
ولي�ش���ت طفول���ة �ش���ارتر اإل بداي���ة للخي���وط 

الذهبية احلريرية امللتهبة اأي�شًا .. 
اأما كي���ف حتولت اخليوط بع���د ذلك .. وكيف 
اأ�ش���بحت ، فه���ذه بقي���ة حي���اة �ش���ارتر .. وما 
حيات���ه اإل كتب���ه .. فق���د كانت – وم���ا تزال – 

دنياه كلمات تعي�س على كلمات ..
فف���ي الب���دء كان���ت "الكلم���ة" .. ويف النهاي���ة 

جتيء الكلمة اأي�شًا ! 

عن جملة الفكر املعا�صر امل�صرية 1966 -عدد 
خا�ص عن �صارتر

س��ارتر .. حيات��ه كلماته 

وِلد جان بول س��ارتر يوم 21 يونيو/حزيران سنة 1905 وما زال 
تأث��ره حي��ًا . . أي ما تزال هناك آراء أخ��رى جديدة ال نعرفها 
س��وف نضيفها إىل ما كت��ب . فنحن ال نعرف م��ا الذي تفعله 

حريته . 
ونحن عندما نقف أمام سارتر هذا املوقف فقد اخرتنا له أعز 
األف��كار لديه . فهو الذي ي��رى أن الناقد يج��ب أال يكتب عن 
إنسان ما زال حيًا . ألنه ما دام حيًا فالكلمة األخرة مل ينطقها 
بع��د . ولكن بعد أْن يطبق عينيه وأذنيه ، فمن حقنا أْن نتناوله 

كأثر أديب . كيشء . وبذلك يصبح النقد علميًا .

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.

ي
ول

ل ر
از

ه
تر

ار
س

ل 
بو

ن 
جا

 و
وار

وف
و ب

 د
ن

مو
سي

جه
لو

هاً 
وج
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سيمون دو بوفوار وجان بول سارتر

«الحياة والحب»

�صارتر و�صيمون دي بوفوار ولقاء مع جيفارا



ل اأعرف عدد املرات التي قراأت فيها موؤلفات جان 
بول �ش���ارتر ، قارئًا ومتمعنًا يف الدرو�س والعرب 
الت���ي تقدمه���ا لنا موؤلف���ات هذا الكات���ب الذي كان 
ميّني النف�س يف اأن ي�ش���بح �ش���اعرًا، فالأدب اكر 
خلودًا من الفل�ش���فة، هكذا قال ذات يوم ل�ش���يمون 
دي بوف���وار، وكن���ت دائما ا�ش���األ نف�ش���ي من هو 

�شارتر؟ 
هل ه���و املفكر امللت���زم ام البوهيمي الذي ق�ش���ى 
حيات���ه يتنقل م���ن مقه���ى اىل مقهى، ام املنا�ش���ل 
ال�شيا�ش���ي ال���ذي داف���ع ب�شرا�ش���ة ع���ن اجلزائ���ر 
وكوب���ا وفيتن���ام؟ هل ه���و الفيل�ش���وف الذي كتب 
ا�شعب املوؤلفات واعقدها " الكينونة والعدم " ام 
كاتب امل�ش���رحيات التي حظيت باإقبال جماهريي 

كبري؟.
اأتذكر �ش���ارتر وانا اأرى بيان���ات بع�س املنظمات 
املعني���ة بالثقاف���ة وه���ي مُتن���ي النف����س اأن يبادر 
وزي���ر الثقافة اجلديد باإع���ادة منحة املثقفن التي 
كان مينحه���ا املالك���ي لالدب���اء والفنانين ، والتي 
لتتج���اوز قيمته���ا املئة ال���ف دينار �ش���هريا  ، يف 
الوق���ت الذي نهب في���ه املالكي واحباب���ه واقاربه 
ما يقارب الن�ش���ف ترليون دولر عدا ونقدا .  يف 
الوقت الذي ت�ش���عى الحزاب احلاكمة اإىل ا�شاعة 
ثقافة اجلهل واخلراب ، ي�ش���عى الذين َيح�ش���بون 
انف�ش���هم على خان���ة الثقافة اىل مغازلة امل�ش���وؤول 
من اجل احل�شول على عطاياه ، وان كانت منحة 
، اوظيف���ة ، ا�ش���فرة ، اوحتى ليمة د�ش���مة .. ليهم 
ان الثقافة ُتعامل كانها رج�س من عمل ال�شيطان ، 

املهم التقرب من امل�شوؤول والتمتع بعطاياه .
ولن احلدي���ث اخذن���ا يف البداي���ة عن ج���ان بول 
�شارتر ، فاين اتذكر الواقعة ال�شهرية التي رف�س 
فيها �شارتر جائزة نوبل ، ففي الثاين والع�شرين 
من ت�شرين الأول من العام 1964، كان الفيل�شوف 
الفرن�ش���ي  يتن���اول الغداء  يف اأح���د املطاعم  حن 
ات�ش���لت به �ش���حفية  يف وكال���ة "فران�س بر�س" 
لإبالغ���ه اأنه نال جائزة "نوبل". فاأجابها  �ش���ارتر 
وراء  باأ�شبابي  و�شاأحتفظ  اجلائزة،  اأرف�س  "اأنا 
ذل���ك لأقوله���ا لل�ش���حافة " وقد اثار ق���رار الرف�س  
�ش���جة كبرية ، اإل ان اللجنة املانحة مل تهتم لالمر 
وبقى �ش���ارتر عل���ى قائم���ة الفائزي���ن بنوبل رغم 

رف�شه اجلائزة، ورف�شه ا�شتالم املبلغ املخ�ش�س 
للجائ���زة  وكان���ت قيمت���ه انذاك تع���ادل 400 الف 
دولر ..وق���د �ش���رح �ش���ارتر فيما بع���د انه رف�س 
اجلائ���زة لنه  بنى كل اأفكاره على نقد كل اأ�ش���كال 

املوؤ�ش�شات، التي كان ي�شفها باأنها مميتة .
بع���د رف����س �ش���ارتر للجائ���زة كت���ب الفيل�ش���وف 
الفرن�ش���ي جي���ل دول���وز مق���ال بعنوان " �ش���ارتر 
..اجلائزة " ن�شرت ترجمته العربية جملة العرب 
والفكر العاملي التي كان ي�ش���درها مطاع �ش���فدي 
، حي���ث يعرف دولوز بف�ش���ل �ش���ارتر على جيل 
كام���ل م���ن املثقف���ن يف اوربا ، وي�ش���ع يف املقال 

مقارن���ة ب���ن البري كامو و�ش���ارتر ، يوؤك���د دولوز 
ان  كام���و ح�ش���ل عل���ى نوبل ع���ام 1957 من غري 
ان يرف�ش���ها رغم انه ينت�شب اىل طائفة املثقفن " 
الثورين " او كما ي�شفهم دولوز ب� " امللعونن " ، 
وجند دولوز يذهب اإىل حد التح�شر على �شاحب 
الغريب الذي ظل ح�شب تعبريه يعي�س ازدواجية 
:" ام���ا كام���و ، ي���ا للح�ش���رة ! ف���كان ت���ارة نزوعا 
متك���ربا اىل الف�ش���يلة ، وت���ارة عبثا م���ن الدرجة 
الثانية " ، وي�شر دولوز ان كل جديد كان مير من 
�ش���ارتر فق���د كان ذلك " املثقف الذي �ش���يتمكن من 

تغيري و�شعية املثقف " .

ف�������ي  و
اجم���ل عب���ارات املق���ال يكتب 

دولوز :" كان �ش���ارتر جمرى ه���واء نقي .مل يكن 
�ش���ارتر منوذج���ا او م���ن منح���ى فكري���ا او مث���اًل 
يحتذى .كان ن�شمة هواء ..كان مفكرا حرا ، ميلك 

طريقة �شر�شة يف طرح امل�شاكل " .
حاول �شارتر يف كتابه "دفاعًا عن املثقفن"، الذي 
�ش���در عام 1965، اأن يعطي تعريفًا للمثقف:" اأن 
م���ا يجعل من فرد ما مثقف���ًا هو قدرته على جتاوز 
احلقل ال�شيق لخت�شا�شه.، املثقف هو ال�شخ�س 
ال���ذي يتدخل يف ما ل يعنيه، وميتلك القدرة على 

اجلهر باحلقيقة " . 
الوىل  ال�ش���فوف  يف  �ش���ارتر  كان   1968 ع���ام 
م���ن تظاهرات ال�ش���باب يف فرن�ش���ا �ش���د حكومة 
اجل���رال ديغول ، وحن امتالأت �ش���حف فرن�ش���ا 
ب�شور �شارتر يوزع املن�شورات �شد نظام احلكم 
، طالب عدد من القادة الأمنين والوزراء ب�شجنه 
ف���ردَّ عليه���م ديغ���ول بعبارت���ه ال�ش���هرية "ل اأح���د 
ي�ش���جن فولت���ري، هل ميكن ان ن�ش���ع فرن�ش���ا يف 

ال�شجن؟"
نتذكر  �ش���ارتر  ونرى كيف ي�ش���نع املثقف م�شري 
ب���الده  ، فيما نح���ن نرجى امل�ش���وؤول ان مينحنا 
الفت���ات م���ن عطاي���اه  ، بعده���ا ليه���م ان تعي����س 
النا����س  يف اجله���ل والتخّلف والطائفي���ة . .متى 
ي�ش���بح املثق���ف العراق���ي كل النا����س؟ ه���ذا ه���و 
ال�شوؤال الذي يجب ان نطرحه ، ولي�س �شوؤال من 

هو وزير الثقافة .
ال�شورة ل�ش���ارتر وهو ي�شارك بتظاهرات الطلبة 
ع���ام 1968 حيث يلقي مي�ش���يل فوكو البيان فيما 

بيدو جيل دولوز يف و�شط ال�شورة .

سارتر وازمة المثقف العراقي
علي حسين 

I r a q  I n t e r n a t i o n a l  B o o k  F a i r

معرض العـراق
الدولي للكتاب

دورة مظفر النواب
للفترة من11 الى2019/12/21 على ارض معرض بغداد الدولي

لإلعالم والثقافة والفنون

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»


