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د. حسين الهنداوي 

لكن، وبينما كان���ت االفكار التحررية ال �سيما 
املارك�سية منها قوي���ة احل�سور يف االو�ساط 
ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة، كان���ت الوجودية 
يف تل���ك الف���رة، ومن���ذ �سن���وات عدي���دة، قد 
حتول���ت ب�سب���ب متجيده���ا الف���رد واحلري���ة 
والتم���رد اىل حرك���ة جذاب���ة ومتمي���زة ه���ي 
االخ���رى يف االو�س���اط االك���ر حيوي���ة ب���ن 
املبدعن العراقين جليل االربعينات وب�سكل 
اعم���ق رمبا مما يف لبن���ان وم�سر ذاتها وذلك 
الأن الع���راق، املهيمن عليه م���ن بريطانيا اآنئذ 
والتائ���ق اإىل احلرية واال�ستقالل بعد احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة، كان مرتع���ا ل�سل�سل���ة م���ن 
االنقالب���ات واالزم���ات ال�سيا�سية واحلركات 
االحتجاجية �سد الو�ساي���ة الربيطانية بدءا 
م���ن انقالب بك���ر �سدق���ي يف 1936 ثم حركة 
ماي����س 19٤1 وانته���اء بوثبة كان���ون الثاين 

)يناير( 19٤8.
فقد ظه���رت ال�سارتري���ة هي االخ���رى مبثابة 
الهوي���ة الت���ي يبح���ث عنها ال�سب���اب يف فرة 
متي���زت ب���ربوز ط���الب اجلامع���ات وال�سباب 
الث���ورات  حم���رك  انه���م  ل���و  كم���ا  عموم���ا 
االجتماعي���ة وح���ركات التح���رر الوطن���ي من 
اجل احلري���ة واال�ستق���الل والتق���دم، بعد ان 
كان���ت اأفكاره، مو�سوع���ة يف �سياقها املعريف 
وال�سيا�سي، ق���د تركت تاأثرياتها على قناعات 
الكث���ري م���ن االدب���اء والفنان���ن يف مناط���ق 
عديدة م���ن العامل. فلقد جنح �سارتر يف جعل 
عوامل الكتابة والفك���ر والفن م�سوؤولة ب�سكل 
او اآخ���ر ع���ن تغي���ري احلي���اة الواقعي���ة ذاتها 
ويف حتري����س ال�ساعر والفن���ان على اجلراأة 
عل���ى القيم التقليدية وا�سه���ار اهمية جتربته 

الداخلية اأينما وكيفما اأمكن.
كتاب���ه  يف  ج���ربا،  ابراهي���م  ج���ربا  ي�س���ف 

املن���اخ   ،)٧691 الثامنة”)ب���ريوت  »الرحل���ة 
الع���ام لتلك الف���رة والذي ن�س���اأت فيه جماعة 
بغ���داد للفن احلديث، باأن���ه كان مناخا مالئما 
لتعمي���ق ال�سعور االن�س���اين باحل�سارة ومن 
منطلق���ات فكرية معا�س���رة، لذا مل يك���ن عبثًا 
ان ي�س���ود ال�سع���ور بالفك���ر االن�س���اين ع���رب 
الفل�سف���ة الوجودي���ة وبال�سع���ور االجتماعي 
ع���رب الفل�سف���ة املادية اىل احلد ال���ذي يتحقق 
ب�س���كل روؤي���ة فني���ة ذات ارتب���اط بال���راث، 
ملخ�س���ا انطباع���ه عن املن���اخ الثق���ايف العام 
الذي تاألف���ت فيه جماعة بغ���داد للفن احلديث 

بالعبارات التالية:
»كان املي���ل االأ�سد يتجه نحو هجر االنطباعية 
التي يلتزمها معظ���م الر�سامن من اأجل �سيء 
اأعن���ف تعب���ريًا ع���ن م�سام���ن النف����س، ع���ن 
الغ�س���ب، ع���ن التم���رد. كان���ت الوجودية يف 
تلك االآونة قد غزت اأذه���ان ال�سعراء واالدباء 
والفنان���ن يف العراق بنظريات فيها كثري من 
االإبه���ام الفل�سفي، ولكن فيه���ا كثري من احلث 
على املخاطر والتفرد- ويف الوقت نف�سه على 

االلتزام.
اأم���ا الي�ساري���ون، وكان���وا كثريي���ن، فكان���وا 

يطالب���ون بانزال الف���ن اىل ال�س���ارع واملقهى 
وباي�س���ال التعبري اىل اجلماهري بالنطق عن 
حاجة اجلماهري، ويف هذا اخل�سم من الراأي 
واالنت���اج تاألفت جماعة بغ���داد لتحاول �سيئًا 
اأبع���د من ذلك، لتحاول ايج���اد ا�سلوب عراقي 
ال تاأخ���ذ من قوته نظري���ات التب�سيط والقول 

املبا�سر«.
وهكذا، فنحن نعتقد ان بع�س ا�سباب اندفاع 
بلن���د احليدري املبك���ر اىل الوجودي���ة، ينبع 
ا�س���ال من مترد ف���ردي ما لدي���ه، اال انه يكمن 
اأك���ر يف خ�س���ب طاقة ذهني���ة وذوقية كامنة 

نط���اق  يف  وكل  الكب���ار  باملبدع���ن  خا�س���ة 
مرحلته التاريخية اخلا�س���ة. واإال كيف نفهم 
او نف�س���ر ان تلك الن���زوة »البوهيمي���ة« التي 
حتدث���ت عنها دالل املفتي اأثمرت لدى بلند يف 
٢٥91 حتدي���دا �سدور ديوانه الثاين »اأغاين 
املدين���ة املّيت��ة«، الذي جلب له اعرافا وا�سعا 
عراقي���ا وعربيا وا�س���ادة ثمين���ة ب�»�ساعريته 
الف���ذة« )فوؤاد اخل�س���ن(، وباأن���ه »�ساعر مبدع 
يف ا�ساليب���ه التي حققه���ا ويف طريقته« )عبد 
الوه���اب البياتي( وبانه »كالفن���ان احلاذق ال 
يلق���ي االلوان عل���ى لوحته جزاف���ا وال ير�سل 
اأّن���ى اجته���ت، ان���ه ي���ورد  اخلط���وط عليه���ا 
تفا�سيل���ه مرتبطة متما�سك���ة فتنمو الق�سيدة 
ب���ن يدي���ه من���وا م���ن الداخ���ل ككل االع�ساء 
احلية، واذا بها يف النهاية وحدة متكاملة لها 
اول وو�سط ونهاية كما يقول ار�سطو« )جربا 

ابراهيم جربا(.

واالط���الع  الكامن���ة  ال�سعري���ة  فالعبقري���ة 
على نت���اج الثقاف���ة االن�ساني���ة املعا�سرة هي 
اال�سب���اب االعمق يف اجنذاب نح���و الفل�سفة 
مي���ز بلند احلي���دري عن �سواه م���ن موؤ�س�سي 
حركة ال�سع���ر العربي احلديث يف تلك الفرة 
م���ن حما�س االنفت���اح على الثقاف���ات االخرى 
ومغام���رة التجديد والتم���رد على القدمي لدى 
جيل املبدعن العراقين الذي واكب التغريات 
الكربى الت���ي ارتبطت بحقبة احلرب العاملية 

الثانية وما بعدها مبا�سرة.
 ونح���ن نذهب مع ما ذهب اليه  يو�سف اخلال 
يف كتاب���ه »احلداث���ة يف ال�سع���ر« م���ن اعتبار 
»مفه���وم ال�سعر قد تغري بعد احل���رب العاملية 
الثانية التي غريت عالق���ة االإن�سان باالإن�سان 

وعالقة االإن�سان بالوجود«.

 ينبغ���ي التذكري هن���ا ان تاأث���ري الوجودية مل 
يقت�س���ر عل���ى بلن���د احليدري ك���ي نبحث يف 
»تعا�س���ة« طفولت���ه عن ا�سب���اب ل���ذاك التاأثري 
تظ���ل براأين���ا غري موؤك���دة، امنا �سم���ل العديد 
�سواه من مبدعي تل���ك الفرة احليوية فكريا 
يف تاري���خ ال�سع���ر العراق���ي اجلدي���د ومنهم 
اأخ���وه �سفاء احليدري، ال���ذي كان هو االآخر 
�ساع���را وجوديا جمددا ب���داأ كتابة ال�سعر قبل 
بلند ول���ه دواوين �سعرية عديدة مطبوعة يف 
الع���راق، اذ ا�ستهر بنزعة وجودي���ة متمردة، 
ذهبت به مرة اىل القيام بن�سب خيمة �سوداء 
يف ب�ساتن بعقوبة لغر����س ال�سكنى فيها مع 

بع�س االدباء الوجودين واملتمردين.
وتفيد معلوم���ات اخرى ان �سف���اء احليدري 
م���ن  بع���دد  هام���ا  م���ردان  و�سديق���ه ح�س���ن 
جمل���ة »الكات���ب امل�سري”�س���در يف منت�سف 
ع���ن  موا�سي���ع  م���ن  في���ه  مل���ا  االربعيني���ات 
الوجودية وتبنياها وعدا نف�سيهما وجودين 

كل على طريقته.
بلن���د احلي���دري من جانبه انك���ب على تثقيف 
نف�س���ه ثقافة �سعرية خا�سة، فاأخ���ذ يقراأ بنهم 
ما كانت تن�سره املجالت وال�سحف اللبنانية، 
وبخا�س���ة جمل���ة االأديب بن عام���ي )19٤0 � 
19٤٧( متاأمال رمزية �سعيد عقل، ورومان�سية 
اليا����س اأبي �سبكة، كما ف���ن باأ�سعار عمر اأبي 

ري�سة وحممد ح�سن اإ�سماعيل كما اأ�سرنا.
لكن���ه اأك���د يف اكر م���ن منا�سبة تاأث���ره املبكر 
بالتي���ار الوجودي ذاك وان���ه راح يقراأ ب�سكل 
دائم جلان بول �سارتر واألبري كامو كما اطلع 
على ن�سو����س ن�سبت اىل هيغل او كريكغارد 
او هايدغ���ر او �سوبنه���ور او �سواه���م كان���ت 
تن�سره���ا هن���ا او هن���اك جم���الت او �سح���ف 

و�سلت اىل يديه.
ونعتق���د ان تل���ك الق���راءة وم�سادره���ا كانت 
باللغ���ة العربي���ة قطعا نظ���را الأن بلند يف تلك 
الفرة خا�س���ة، مل يكن يتق���ن اأي لغة اجنبية 
ح�سب ما اأكدت���ه يل رفيقة حياته دالل املفتي. 
اذ ورغ���م ان االهتم���ام به���وؤالء الفال�سف���ة يف 
تل���ك الف���رة كان يف الثقافة العربي���ة �سئيال 
للغاي���ة اجماال، اال ان معطي���ات كثرية ترجح 
ان اط���الع بلن���د احلي���دري عل���ى افكارهم بداأ 
من خالل الفل�سفة الوجودية التي ترك بع�س 
افكاره���ا يت�سل���ل اىل �سع���ره كاإغ���راء ج���ذاب 

وجوهري يف مرحلة ال�سباب.
ا�ساف���ة اىل ذل���ك، هن���اك اطالع���ه عل���ى كتاب 
»الزم���ان الوجودي« لعب���د الرحمن بدوي. اذ 
اك���د بلند مرارا انه كان على عالقة طيبة بعبد 
الرحم���ن ب���دوي الذي اثر بالفع���ل يف توجهه 
بف�س���ل مناق�سات���ه مع���ه اثن���اء وج���ود بدوي 
يف بغ���داد يف ع���ام 19٥0. ويذك���ر بلن���د قبل 
رحيل���ه بف���رة وجيزة، ان ب���دوي اثر بالفعل 
يف توجهه، وهو ما انعك�س متاما يف ديوانه 

»اأغاين املدينة امليتة«.
 ال نع���رف �سيئا مهما عن تل���ك املناق�سات. بيد 
اننا نعرف ان عبد الرحمن بدوي )املولود يف 
�سب���اط )فرباي���ر( 191٧ واملت���ويف يف متوز 
)يولي���و( ٢00٢( واملتاأث���ر ب�سارت���ر وخا�سة 
هايدغ���ر، كان يف تلك الفرة يلقب �سلفا باأول 
فيل�سوف وجودي عربي نظرا اىل اطروحاته 
يف موؤلف���ه »الزم���ان الوج���ودي« الذي هو يف 
اال�س���ل عنوان ر�سال���ة لنيل الدكت���وراه دافع 
فيها عام 19٤٤ عن عدد من م�سكالت الفل�سفة 
الوجودي���ة ام���ام ط���ه ح�س���ن ال���ذي تن�س���ب 
امل�سادر ل���ه القول عن بدوي اثرئ���ذ: »اأ�ساهد 

فيل�سوفا م�سريا للمرة االأوىل«.
ويب���دو ان زي���ارة ب���دوي اىل بغ���داد كان���ت 
�سم���ن جوالته يف ع���دة دول عربية حما�سرا 
المع���ا ع���ن االف���كار الوجودية يف ف���رة كان 
نفوذه الفكري قد حقق ر�سانة وا�سعة بف�سل 
غ���زارة انت���اج فل�سف���ي متث���ل يف �سل�سلة من 
املوؤلف���ات ابرزها حتى زيارته اىل بغداد تلك: 
»نيت�س���ه« )1939(، و»ال���راث اليون���اين يف 
احل�سارة اال�سالمية”)19٤0(، و»ا�سبنجلر« 
و»�سوبنه���ور”)٢٤91(،   ،)19٤1(
الفك���ر  و»خري���ف  و»افالط���ون”)19٤٢(، 
اليون���اين« )19٤3(، و»الزم���ان الوج���ودي« 
يف  االحل���اد  تاري���خ  و»م���ن   ،)19٤٥(
اال�س���الم”)19٤٥(، و»ار�سط���و عن���د العرب« 
يف  والوجودي���ة  و»االإن�ساني���ة   ،)٧٤91(
الفك���ر العرب���ي”)٧٤91(، و»�سخ�سيات قلقة 
العدوي���ة«  يف اال�س���الم”)19٤9(، و»رابع���ة 
�سوفي���ة”)19٤9(،  و»�سطح���ات   ،)19٤8(
و»روح   ،)19٤9( ار�سط���و«  و»منط���ق 
احل�س���ارة العربي���ة« )19٤9(، و»اال�س���ارات 
االلهي���ة« )19٥0(، ا�ساف���ة اىل ع���دد كبري من 
املق���االت والندوات كان بع�سها ع���ن الفل�سفة 
الهيغلي���ة الت���ي �سين�سر عنها ب���دوي يف فرة 
متاأخ���رة من حياته ثالث���ة موؤلفات هي »حياة 
هيغ���ل« و»فل�سف���ة اجلمال والف���ن عند هيغل« 

و»فل�سفة القانون وال�سيا�سة عند هيغل«.
اىل جان���ب كتابات عبد الرحم���ن بدوي الذي 
بدا يف تلك الفرة كمن يحمل م�سروعا فل�سفيا 
وجودي���ا متكام���ال �سرعان ما ب���داأت تاأثرياته 
تظه���ر هنا او هن���اك من ال���دول العربية، راح 
ع���دد من املجالت االأدبي���ة والثقافية ال�سادرة 
للوجودي���ة  ي���روج  وب���ريوت  القاه���رة  يف 
يف  �ساهم���ت  خمتلف���ة  وترجم���ات  مبق���االت 
ج���ذب كثري من املثقفن العرب اإىل الوجودية 
ال�سارتري���ة خا�س���ة ب�سب���ب الثق���ل املع���ريف 

والفل�سفي الذي اقرنت به.
�سبق���ت  الوجودي���ة  ان  لدين���ا  املوؤك���د  وم���ن 
ب���دوي اىل بغ���داد ب�سنوات على ي���د عدد من 
االدب���اء العراقي���ن ا�سهرهم الكات���ب والناقد 
نهاد التك���ريل )املولود يف بغ���داد عام 19٢٢ 

واملتوف���ى يف 198٢(، ال���ذي ق���د يك���ون اأول 
)اأو عل���ى االقل ب���ن اأوائل( م���ن روجوا لفكر 
ج���ان بول �سارتر والبري كام���و و�سيمون دي 
بوفوار وحاول���وا ترجمت���ه اىل العربية منذ 

نهاية اأربعينات القرن املا�سي.

ويتميز نهاد التكريل بتوجهه الفل�سفي املركز 
يف التعريف باالف���كار الوجودية وبامليل اىل 
االعتماد على ن�سو�سها مبا�سرة. من هنا جاء 
جهده املبكر يف ترجمة رواية »الغريب”لكامو 
الت���ي مل يج���د نا�سرا لها فاقت�س���ر على اطالع 
اأ�سدقائ���ه عليه���ا وال ن�ستبع���د ان يك���ون بلند 
احليدري م���ن بينهم نظرا لعالقتهما الوطيدة 
اآنذالك. كما ن�سر ملخ�سا لكتاب �سارتر االآخر 
»الوجودية مذهب اإن�ساين« على �سكل مقالن 
يف جمل���ة »االأديب”اللبناني���ة حت���ت عن���وان 
»الوجودية لدى �سارتر«. بل كاد نهاد التكريل 
ان ي�سب���ح اول من يرج���م اىل العربية كتاب 
�سارت���ر ال�سه���ري »الوج���ود والعدم« ل���وال انه 
هجر هذا امل�سروع معرفا بتعقيد هذا املوؤلف 
ال�سارت���ري ال���ذي �سيرجم���ة عب���د الرحم���ن 

بدوي الحقا.
ويعرف التكريل يف �سه���ادة له من�سورة يف 
كتاب عنه بعن���وان »نهاد التك���ريل رائد النقد 
االأدبي احلدي���ث يف العراق”اأن���ه كان يجتاز 
اأزمة فكري���ة ونف�سية خا�سة بعد انهيار القيم 
التقليدي���ة يف نظ���ري وزوال بع����س االأوهام 
الت���ي كنا نوؤمن بها ب�سذاج���ة يف عهد ال�سبا، 

م�سيفا:
»يف تلك احلقبة تاأثرت كثريًا بكتابات الدكتور 
عبد الرحمن بدوي، ث���م بداأت بع�س املجالت 
امل�سرية واللبنانية تتحدث عن فل�سفة العبث 
الألب���ري كام���و... وع���ن الوجودي���ة وعن جان 
بول �سارتر، وكان م���ن الطبيعي اأن يثري هذا 
احلديث اهتمامي ويدفعني اإىل االإطالع على 

هذه الفل�سفة«.
كم���ا يقول نه���اد التكريل يف مو�س���ع اآخر من 

�سهادته:

جمل���ة  يف  مق���ااًل  ن�س���رت   19٥0 الع���ام  »يف 
االأديب حتت عن���وان »جيل مفقود”ال �سك اأنه 
يعرّب تعبريًا �سادقًا ع���ن اأفكاري وعن حالتي 
النف�سي���ة يف تل���ك املرحلة من حيات���ي. كانت 
الوجودية عندئ���ذ جتيبني على اأ�سئلة عديدة 
من االأ�سئلة التي اأطرحها على نف�سي. وال �سك 
اأن هذا هو ال�سب���ب االأ�سا�سي الذي جعل هذه 

الفل�سفة جتتذبني«.
املق���ال،  ه���ذا  يف  املج���ال  يت�س���ع  ال  بداه���ة، 
لعر����س كاف���ة اال�سئل���ة الثقافي���ة والتاريخية 
التي اثارته���ا الوجودي���ة ال�سارترية وماهية 

�سياقاتها املعرفية واالدبية والتاريخية.
بي���د ان ق�ساي���ا الدف���اع ع���ن احلري���ة الفردية 
وع���ن التعب���ري يف اأ�س���كال جم���ددة ومغايرة 
للتقلي���د وم���ا يرت���ب ع���ن ذلك من دع���وة اىل 
ا�ستثن���اء االدب والف���ن م���ن االلت���زام وكذلك 
الرف�س ال�سمني واملبكر لاليديولوجيا فيهما 

ويف احلي���اة اجماال، كانت ب���ن اكر االفكار 
الوجودي���ة تاأثريا يف او�ساط تلك النخبة من 
املبدعن العراقي���ن الذين كان بلند احليدري 

منهم.
فااللت���زام ال�سارت���ري مث���ال مل يره���ن نف�س���ه 
بح�سابات اأو اهداف با�ستثناء رف�س النمذجة 
ال�سيا�س���ي  الفك���ر  ويف  والف���ن  الكتاب���ة  يف 
تالي���ا متمو�سع���ا هك���ذا يف ت�ساد م���ع موقف 
االيديولوجيات ب�ساأن تلك الق�سايا التي كان 
جان بول �سارتر قد ناق�سها فل�سفيا يف �سل�سلة 
مقاالته ال�سهرية يف جملة »االأزمنة احلديثة« 
التي كان ي�سدرها قبل ان ين�سرها عام 19٤٧ 
يف كتاب���ه »ما االأدب؟”الذي �سرعان ما اأ�سبح 
مرج���ع الوجودين يف كل م���كان كلما اثريت 
م�سكلة م�سوؤولية االلتزام واال�ستقالل الذاتي 
يف االدب والف���ن ودور الكتاب���ة يف التغي���ري 
ويف ال�س���راع االجتماع���ي وال�سيا�سي. وهو 
مرج���ع يتمو�س���ع كا�ستم���رار لتي���ار احلداثة 
وفلوب���ري  ماالرمي���ه  ب���داأه  ال���ذي  ال�سع���ري 
وبودل���ري منذ منت�س���ف الق���رن التا�سع ع�سر 
وتبل���ور عنه اجت���اه حداثي يدع���و لتخلي�س 
ال�سع���ر من امل�ساركة وجعل���ه مهتما بال�سورة 
واللغة وجمالية الكتابة، بعيدا عن اأي مهمات 

واقعية اأو توظيف:
االب���داع �سرط���ه احلري���ة الفردي���ة لل�ساعر او 
الفنان لكن القارئ او امل�ساهد هو الذي يعطي 
وج���ودا للن����س االبداعي امنا ع���رب ممار�سة 

حريته الفردية ك�سرط.
»م���ا  يف  �سارت���ر،  اف���كار  اأهمي���ة  لك���ن 
االأدب؟”وقبل���ه يف روايت���ه »الغثيان”وكتابه 
الفل�سفي »الوج���ود والعدم« اأت���ت اأ�سا�سا من 
كونه���ا »خل�ست”تلك اللحظ���ات واالجتاهات 
املتعار�س���ة وربطته���ا ب�سي���اق جدي���د حممل 
باالأ�سئل���ة والتح���والت، ه���و �سي���اق م���ا بع���د 
 )19٤٤  -1939( الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب 
وتاأثرياته���ا يف فرن�س���ا واأوروب���ا كم���ا الحظ 
كث���ريون م���ن قب���ل، ع���الوة عل���ى ان �سارت���ر 
ا�ستعمل جراأته ال�سجالي���ة وثقافته الوا�سعة 
االف���كار  ب���ن  اجلامع���ة  الفل�سفي���ة  ولغت���ه 
الوجودية والفينومينولوجية، ليحلل ماهية 
و�سروط الكتابة وعالقتها باملجتمع وحركيته 
واأ�سئلته امل�ستقبلية، من منظور كثريا ما األح 
على اأن االلتزام امنا هو و�سيلة حلماية قيمة 
احلرية بو�سفها فاعلة يف جمال تغيري كل ما 

يقيد حياة الفرد.
ان مث���ال نه���اد التك���ريل ي���كاد يلخ����س حالة 
�سريح���ة وا�سعة من املبدعن يف العراق ويف 
بلدان عربية اأخرى ممن تاأثروا بالوجودية، 

ال �سيما باأفكار جان بول �سارتر.
اأما نه���اد التكريل الذي اتخذناه مثااًل للمثقف 
فيق���ول  الوج���ودي  بالفك���ر  املتاأث���ر  العرب���ي 
يف �سهادت���ه �سالف���ة الذكر عّما تبق���ى لديه من 
الوجودية بعد مرور ن�سف قرن اأو اأكر على 
تعرف���ه عليه���ا: »كانت الوجودية ق���د زودتني 
منذ البداي���ة بنظرة معينة نح���و ذاتي ونحو 
كفل�سف���ة  اجتذبتن���ي  اأنه���ا  �س���ك  الع���امل، وال 
متما�سك���ة تبح���ث يف وحدة الوج���ود املطلقة 
امل�ساري���ع  ووقتي���ة  الوج���ود،  ماأ�س���اة  ويف 
االإن�سانية و�سرورة مواجهة املوت لكنها من 
ناحية اأخ���رى اأو�سحت يل اأن من ال�سروري 
ف االإن�سان نف�سه مب�سروع، اأو اختيار  اأن يعرِّ
اأ�سل���ي لكيان���ه ي�سن���ع يف الوقت ذات���ه قيمة 
معين���ة لالإن�س���ان واالإن�ساني���ة كله���ا. وهذا ما 

ي�سمى بااللتزام«.

س���ارت���ر وال��م��ث��ق��ف��ي��ن ال��ع��راق��ي��ي��ن 

التوجه املبكر يف الثقافة العراقي��ة للنصف االول من القرن العرشين نحو االفكار الوجودية 

مثري وغري تقليدي بذاته.

ولعل جاذبية تلك االفكار كمنت أساسا يف املجاالت التي تكّشف فيها ضعف املنظورات 

الش��مولية من ماركسية وليربالية وقومية ودينية يف االستجابة للحساسيات الجديدة يف 

االدب والفن املتمحورة غالب��ا حول فكرة الحرية الفردية واملتمخضة كرضورة طبيعية 

ع��ن تأزم بل انهيار منط القيم القديم بفعل التبدالت الجذرية املفروضة كليا من خارج 

املجتمع نفسه.

ورغم ان امر هذه الجاذبية بدأ هامشيا ومقترصا عىل نخبة صغرية جدا من االدباء والفنانني 

اال ان تل��ك النخبة هي التي غدت مع مرور الزمن الوجه األجمل واألخصب لالبداع الفكري 

واألديب والفني يف العراق.

فع��ىل العك��س من تلك املنظ��ورات التي طرحت نفس��ها كأطر ايديولوجي��ة لتوجهات 

سياسية تخص جامعات محلية مختلفة، واسعة احيانا او منتظمة يف هياكل وأحزاب، مل 

يكن األمر كذلك مع الوجودية التي بدت كمبرش ضد كل اشكال التنظيم والهرميات الحزبية 

او الدوغامئي��ة، األمر الذي جعل بع��ض ممثيل تلك االيديولوجيات ينع��ت ااالدباء والفنانني 

الوجودي��ني او القريبني من الوجودية بالفوضويني او الذاتيني او س��واها من التس��ميات املفعمة 

بشحنة خصومة او ريبة.
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إبراهيم العريس

محسن المحمدي

فالتاريخ العامل���ي، بح�سب كارليل، هو تاريخ 
م���ا اأجن���زه العظم���اء. فاحل�سيل���ة املادية يف 
الع���امل، ما ه���ي اإال التج�سي���د امللمو�س الأفكار 
عا�س���ت يف عقول العظم���اء. فاالأبطال هم مخ 
تاري���خ الب�سر و�سميم لبابه. هم فحول �سقوا 
خط���ى الب�سرية ور�سموا مالحمها، اإنهم روح 

التاريخ العاملي كله.
لك���ن، ه���ل حق���ا يعد البط���ل ه���و كل �سيء يف 
التاري���خ؟ وه���ل ميكن���ه اأن يتح���رك م���ن دون 
جماعة؟ األي�ست اجلماعة هي من تدفع به اإىل 
االأمام وتعطيه ال�سرعي���ة؟ ناهيك عن ذلك، اأال 
ميك���ن الق���ول، اإن االأحداث ت�س���ل اإىل مرحلة 
معينة من الن�سج فيتولد لنا البطل، لي�سبح، 
يف نهاية املطاف، جمرد تتويج وثمرة ولي�س 
اأب���دا منطلق���ا وبداي���ة؟ باخت�س���ار، ميكن اأن 
ن�س���األ بالطريقة التالية: م���ن �سنع هتلر؟ هل 
االأح���داث هي التي �سكلته اأم ه���و من �سكلها؟ 
ه���ل التاري���خ يوجه البطل؟ اأم ه���و من يوجه 
التاري���خ؟ بكلمة واحدة، ه���ل متلك االإن�سانية 

زمام اأمر التاريخ؟
نحن نعلم اأن فكرة اإعطاء ال�سالحيات الكربى 
للبط���ل يف �سناع���ة االأح���داث التاريخي���ة، قد 
اأ�سبح���ت مث���ار �س���ك من���ذ هيغل عل���ى االأقل. 
فه���ذا الفيل�سوف االأملاين، اب���ن القرن التا�سع 
ع�سر، وهو ق���رن الوعي التاريخ���ي بامتياز، 
يوؤكد اأن التاريخ يتحرك وفق تخطيط حمكم 
واإرادة تاريخي���ة م�سبوط���ة، ي�سميه���ا »روح 
العامل«. فهناك م�سيئ���ة عليا و�سامية مهيمنة، 
تكاف���ح وتق���رر م�س���ار االأح���داث، وتاأخذه���ا 
ب�س���كل تقدمي نحو االكتم���ال، اأي نحو مزيد 
م���ن العق���ل والوع���ي واحلرية، الت���ي ت�سكل، 
بالن�سبة لهيغ���ل، املطلق الذي ببلوغه يتوقف 
التاريخ. لهذا؛ فالبطل ال ي�سنع التاريخ اأبدا، 
ب���ل ينفذ ق���رار التاريخ واإرادت���ه. اإنه اخلادم 
الطيع لروح العامل. نعم، قد يعتقد البطل وهو 
ينجز املنجزات، وي�سق طريقه خملفا االأعمال 
تلو االأعمال، اإنه فاعل ومريد. لكن هذا جمرد 
وهم. فاحلقيقة اأنه و�سيلة يف قب�سة التاريخ. 
فما يقدمه لي�س موهب���ة منه، بل هو ياأخذ كل 
�سيء ك�»وحي« ياأتيه من الروح املخفي، الذي 
يظه���ر ويتج�سد بوا�سطت���ه، ومبقدار حمدد، 
ميلي���ه م�ست���وى التق���دم يف التاري���خ. اإن م���ا 

يبدو اأنه م���ن بنات اأفكار االأبط���ال، ما هو اإال 
قب����س اأملته تل���ك الق���وة ال�سامي���ة واملتعالية 
املحرك���ة للتاري���خ. اأم���ا البط���ل، فاأق�س���ى م���ا 
يفعله هو اأنه يفهم ويدرك هذه الروح. فهو له 
ح�سا�سية مفرطة وقدرة على االإن�سات اجليد 
لن���داء تيار التاري���خ. فيح�س���ن االرمتاء فيه. 
وهذا م���ا مييزه عن العامة. فم���ا حققه البطل 
كان موج���ودا قبله. فهو اأخرج ما كان م�سمرا 

وخفيا، ليجعله ي�سري يف الواقع.

اإن االأبط���ال هم، يف احلقيقة، خال�سة الع�سر 
وزب���دة التاريخ واأق�سى جتليات���ه؛ اإذ هم من 
ينحت���ون الفك���رة اأو املفه���وم املنا�سب حلقبة 
زمني���ة معينة. لكن هيغ���ل يقول عنه���م، اإنهم 
ي�سقطون مبا�سرة بعد تنفيذهم قرار التاريخ 
مثل ق�سور فاكهة اأفرغت نواتها. ولعل اأو�سح 
مث���ال على ذل���ك، ه���و م���ا اأجن���زه »االإ�سكندر 
املقدوين”ال���ذي م���ات �ساب���ا. لك���ن منجزاته 
املتمثل���ة يف غزواته، لقح���ت الغرب بال�سرق. 

واالأمر نف�سه يقال »نابلي���ون بونابرت«. فهو 
وكم���ا نعلم، قد اجتاح اأوروب���ا بجيو�سه، يف 
عم���ل م�ستبد. لكنه يف النهاي���ة، خدم التاريخ 
عن طري���ق ن�س���ر مب���ادئ الث���ورة الفرن�سية. 
ه���ذا ه���و بال�سبط م���ا ي�سمي���ه هيغ���ل ب�»مكر 
التاريخ«، مبعن���ى اأن التاري���خ ميكر ويحقق 
روح���ه، وي�س���ق م�س���اره، انطالقا م���ن هوؤالء 

العظماء.
الب�س���ر  اأن  هيغ���ل،  موق���ف  م���ن  ن�ستنت���ج 
ال���ذي  للتاري���خ  وخا�سع���ون  مقه���ورون، 
يع���د بنية خفي���ة ومعتم���ة، حت���رك امل�سارات 
واالأح���داث، وفق خط���ط ال يك���ون معها املرء 
�س���وى منفذ، وهو ما �سيمهد، بعد ذلك، للقول 
باحلتميات ب���كل معانيها املتع���ددة واأنواعها 
املارك�سي���ة،  اإىل  �ستف�س���ي  الت���ي  املختلف���ة، 
باعتباره���ا تتحدث ع���ن امل�سم���ر االقت�سادي 
للفع���ل االإن�س���اين. بل �ست���وؤدي اإىل ن�سج كل 
اأن���واع البني���ات الالواعي���ة، ال�سانعة حلركة 
االإن�س���ان النف�سي���ة واللغوي���ة واالجتماعي���ة 
واملعرفية…حي���ث �سيظه���ر االإن�سان كري�سة 
يف مهب ري���ح احلتميات. فه���و لي�س �سانعا، 
وال فاعال باملعنى االأنواري، بل هو كائن ميت 
م�سحوق بقوى تتج���اوزه. وهذا ما عرّب عنه 
مي�س���ال فوك���و ب�»موت االإن�س���ان«. هذا القول 
ال���ذي يرى االأفراد ذوات مفعول بها، خا�سعة 
ل�س���يء خم���ٍف وم�سمر، يحركه���ا نحو وجهة 
وق���در حمددي���ن. وه���ي الفك���رة الت���ي نح�س 
معه���ا، ب���اأن االإن�سان مكبل وجم���رد اأداة لي�س 
اأك���ر، �سيناق�سها الفيل�س���وف الفرن�سي، جان 
بول �سارت���ر، راف�سا اأن يكون االإن�سان كذلك، 
اأي م�س���ريا ب���ال فاعلي���ة، اإىل درج���ة اأن���ه كان 

�سوتا ن�سازا يف حقبته. وهنا بيان ذلك:
ي���رى الفيل�سوف الفرن�س���ي �سارتر، ومتا�سيا 
م���ع فل�سفته الوجودية، املوؤمن���ة باأن االإن�سان 
ح���ر وقادر عل���ى االختيار ب���ن البدائل، ويف 
الوقت نف�سه، متحم���ل مل�سوؤولياته كاملة غري 
منقو�س���ة، اإن التاريخ ينجز فعال، ولكن وفق 
قراراتن���ا الت���ي به���ا ن�سق ونخط���ط حلياتنا، 
والت���ي ق���د تك���ون بن���اءة لالإن�ساني���ة، كما قد 

تكون هدامة لها.
يف مق���ال له، ن�س���ره يف العدد االأول من جملة 
)ت�سري���ن  اأكتوب���ر  يف  احلديث���ة«،  »االأزمن���ة 

االأول( �سنة 19٤٥، يو�سح �سارتر، اأن احلدث 
التاريخ���ي املهول، واملتمث���ل يف تفجري قنبلة 
هريو�سيم���ا، ق���د د�سن عه���دا يه���دد الب�سرية، 
وي�سم���ح بالتفكري يف اإمكانية نهاية التاريخ. 
فالتفجري لي����س اإال قرارا من ط���رف البع�س، 
ولكن م�سوؤوليته �ست�سحق الكل. فاأنت حينما 
تختار، ال تختار لنف�سك فقط، بل تختار حتى 
للغ���ري. اإن هذه القنبلة ال�سغ���رية التي ميكن 
اأن تقتل مائة األف �سخ�س دفعة واحدة، قادرة 
اأن تقت���ل غدا، اأكر من ذلك؛ ما ي�سع الب�سرية 
اأمام م�سوؤوليته���ا اجل�سيمة التي لن تتحملها 
اإال ه���ي. عل���ى االإن�س���ان، بح�س���ب �سارتر، اأن 
يكون ال�ساه���د الوحيد على م���ا ينجز، وعلى 
ما يهند����س مل�سريه. فق���رار االإن�سانية يف اأن 
ت�ستم���ر مرتبط بها، فبيده���ا اأن تبقى وبيدها 
اأن تفنى. يقول �سارتر »اإن كوين اأعي�س لي�س 
الأين خلقت، بل الأين قررت اأن اأمدد حياتي«.

كم يذكرنا كالم �سارتر ال���ذي كتبه اإبان نهاية 
احلرب العاملي���ة الثانية، واملعرب عن خماوف 
ح���رب نووي���ة حمتمل���ة ب���ن الب�س���ر جتعل���ه 
يندث���ر، مب���ا اأ�سبحن���ا نق���وم ب���ه، يف وقتن���ا 
الراه���ن، حينم���ا نعل���ن �سرختن���ا ب�س���رورة 
حماي���ة البيئة، موؤكدي���ن اأن امل�س���وؤول االأول 
واالأخري عن هذا املاآل هو االإن�سان، واأن بيدنا 
حماية اأر�سنا وتركها لالأجيال الالحقة �سليمة 
ونظيفة، وبيدن���ا اأي�سا اإهداره���ا وت�سييعها 

و�سرب كل احتمال للبقاء فيها.
نخل����س م���ع �سارت���ر، اإىل اأن���ه ال ينبغ���ي اأن 
ي���رك االإن�سان كري�سة يف مهب ريح التاريخ، 
واالدع���اء اأنه جمرد خ���ادم ل���روح تتجاوزه. 
فلالإن�س���ان جمال �سا�سع لالختي���ار. وبقدر ما 
ميكن���ه اأن ي�س���ري يف درب الدم���ار واحل���رب، 
بق���در م���ا ميكن���ه اأن ي�س���ري يف درب البن���اء 

وال�سلم.

يف كتاب”ما ه���و االأدب؟”الذي يعترب واحدًا 
من اأ�سه���ر الكتب غري الروائي���ة اأو امل�سرحية 
للكات���ب والفيل�س���وف الفرن�سي ج���ان - بول 
�سارتر، ينطلق الكات���ب مربرًا و�سعه الكتاب 
م���ن اأن"�سابًا اأحمق كتب يقول عني: اذا كنت 
تري���د اأن تلت���زم، فماذا تنتظر ك���ي تن�سم اىل 
احل���زب ال�سيوع���ي". ويعط���ف �سارت���ر على 
هذا م���ا قاله"كاتب كبري التزم يف اأدبه اأحيانًا 
كث���رية، ومل يلتزم كذلك يف اأكر االأحيان، من 
اأن �س���ر الفنانن اأكره���م التزام���ًا... وخذوا 

مثاًل على هذا الر�سامن ال�سوفيات".
اإذًا، اأمام مثل ه���ذه االآراء والت�سريحات كان 
ال بد ل�سارتر من اأن يتدخل، خ�سو�سًا ان هذا 
التدخ���ل كان عام 19٤٧، حي���ث كانت احلياة 
الثقافي���ة الفرن�سي���ة، ورمب���ا العاملي���ة اأي�سًا، 
تره�س ب���كل اأن���واع ال�سجاالت ح���ول االأدب 
ووظيفته وعالقت���ه باملجتمع، وحول مفاهيم 
مث���ل االأدب امللت���زم واالأدب املق���اوم واالأدب 
التقدم���ي وم���ا اىل ذلك م���ن عب���ارات واأفكار، 
حل�س���ن احل���ظ اأنه���ا تب���دو االآن م���ع بداي���ات 
الق���رن الواحد والع�سرين ج���زءًا من متاحف 
املا�سي. غ���داة احلرب العاملية الثانية مل تكن 
االأمور كذلك، اذًا، ومن هنا كان ال بد ل�سارتر، 
ال���ذي كان يف قل���ب تل���ك احلي���اة بتوجهات���ه 
الي�ساري���ة واإ�سفائه طابع���ًا اجتماعيًا ال لب�س 
في���ه على فل�سفة وجودي���ة كان كر يرون اأنها 
ال حتتم���ل مث���ل ذل���ك االإ�سف���اء، ال ب���د ل���ه من 
و�س���ع هذا الكتاب الذي ن�سره اأول االأمر على 
حلقات يف اأعداد متالحقة من جملته"االأزمنة 
احلديثة"التي كان اأ�س�سها مع رفيقته �سيمون 
دي بوفوار واآخرين، منربًا لتدخل االأدب يف 
ال�سيا�س���ة ويف اأحوال املجتم���ع ككل. وكانت 
تل���ك املواق���ف قد قارب���ت بن �سارت���ر ورفاقه 
م���ن جه���ة، والفك���ر الي�س���اري مبا في���ه الفكر 
ال�ستالين���ي، ال���ذي �سي���رباأ ال�سارتريون منه 
ول���و بعد ح���ن من جه���ة اأخ���رى، فق���ام �سهر 
ع�س���ل بينهم���ا كان وا�سحًا اأن���ه اأوجد الكثري 
من �س���روب �سوء التفاهم، التي �سعى"ما هو 

االأدب؟"اىل ازالتها يف جوهره ور�سالته.
< هذا الن�س الطويل واملهم ل�سارتر، �سيكون 
ه���و نف�س���ه، الحق���ًا - اأي ع���ام 19٥1 - ال���ذي 
�سي�س���كل م���ع بع����س التعدي���الت، ال�سيا�سية 
خ�سو�س���ًا، اجل���زء الث���اين م���ن �سل�سلة كتب 
�سارت���ر النقدية الت���ي عنونها"مواق���ف". اأما 
قب���ل ذل���ك، فكانت ال تزال على �س���كل درا�سات 
تت���وزع عل���ى ثالثة حم���اور رئي�س���ة حمل كل 
منه���ا عنوان���ه عل���ى �س���كل �س���وؤال: م���ا معنى 
اأن نكت���ب؟ مل���اذا الكتابة؟ واأخ���ريًا ملن نكتب؟ 
ويتاأل���ف الكت���اب بالتايل من اجاب���ات �سارتر 
امل�سهب���ة عن هذه االأ�سئلة، وهي على اأي حال 
اإجابات، اأت���ت على عمقه���ا ا�ستفزازية، لكنها 
عرف���ت كيف تكت�س���ب اأن�سارًا ك���رًا يف �ستى 
اأنحاء العامل، حيث ترجمت اىل لغات كثرية، 
من بينها العربية الحقًا يف ترجمة ال باأ�س بها 
للراحل حممد غنيمي ه���الل. ونقول"ال باأ�س 
به���ا"الأن املرجم، اىل العمل الرائع يف جمال 
اإ�سافة تعريفات وا�ستطرادات على الهام�س، 

راأى لزام���ًا عليه يف اأماكن كث���رية من الكتاب 
اأن ي�سرح ويعتذر ويربر، اذ ان �سارتر كان قد 
حتول، بن زمن تاأليف الكتاب وزمن ترجمته 
اىل"�سهيوين معاٍد"بح�سب االأدبيات العربية 

يف ذلك احلن... لكن هذه حكاية اأخرى!
< منذ البداية يفيدنا �سارتر يف هذا الكتاب 
ان الكتاب���ة والقراءة"امن���ا هم���ا وجه���ا فع���ل 
تاريخ���ي واح���د. اأم���ا احلري���ة الت���ي يدعونا 
اليه���ا الكاتب، فهي لي�ست جم���رد وعي جمرد 
بحرية الكينونة اأو بكون املرء حرًا. احلرية، 
باملعن���ى احل���ريف للكلمة، لي�س���ت كينونة، بل 
ه���ي اأم���ر منتلك���ه يف موقف تاريخ���ي معن: 
ان كل كت���اب يق���رح علين���ا حت���ررًا ملمو�س���ًا 
ان  ومب���ا  خا����س...  اغ���راب  م���ن  انطالق���ًا 

حريتي الكاتب والقارئ تبحثان عن بع�سهما 
بع�س���ًا وتتقاطع���ان ع���رب الع���امل، ميكنن���ا اأن 
نق���ول، اأي�س���ًا، ان االختيار ال���ذي يذهب اليه 
الكات���ب ب�س���دد �سمة م���ن �سمات الع���امل، هو 
الذي يفر����س نف�سه على القارئ. ويف املقابل 
ميكننا اأن نقول اأي�سًا اإن الكاتب، حن يختار 
قارئه يقرر مو�سوع���ه. ومن هنا اأقول ان كل 
الكت���ب الفكرية امنا حتت���وي يف داخلها على 

�سورة القارئ الذي تتوجه اليه".
االأول"م���ا هي  ال�س���وؤال  ع���ن  < يف جواب���ه 
ي�سع���ى  نكت���ب،  ان  معن���ى  م���ا  الكتاب���ة؟"اأو 
�سارت���ر اأول االأم���ر اىل اب���راز الف���ارق ب���ن 
االأدب والفنون االأخ���رى كاملو�سيقى والر�سم 
قائ���اًل ان"ملك���وت االإ�س���ارات هو الن���ر، اأما 
ال�سع���ر فاإن���ه يف خن���دق واح���د م���ع الر�س���م 
والنحت واملو�سيقى"... م�سيفًا هنا:"ان يف 
امكانن���ا بكل �سهولة اأن ن���درك مكمن احلماقة 
يف الدع���وة اىل الت���زام يف جم���ال ال�سع���ر". 

وي�س���ل �سارت���ر هن���ا اىل نقط���ة اأ�سا����س يف 
منطقه، حن يطرح �س���وؤااًل ويجيب عنه:"اأي 
�سم���ة من �سمات الع���امل نريد اأن نك�سف؟ واأي 
تغيري نريد اأن نحدثه يف العامل من خالل هذا 
الك�س���ف؟ ان الكاتب"امللتزم"يعرف اأن الكالم 
فعل: انه يعرف اأن الك�سف يعني التغيري وان 
من غ���ري املمكن للكاتب اأن يك�سف من دون اأن 

يكون التغيري هدفًا له...".
< ويف اجل���واب االأكر ا�سهابًا عن ال�سوؤال 
الثاين:"ملاذا الكتابة؟"يورد �سارتر جمموعة 
م���ن االأف���كار التي م���ن الوا�سح انه���ا مل تفقد 
اأهميتها حتى الي���وم. ومنها مثاًل اأنه"ي�ساف 
اىل يقينن���ا الداخل���ي باأننا كا�سف���ون، يقيننا 
االآخر باأننا اأ�سحاب موقف جوهري بالن�سبة 
اىل ال�س���يء املك�سوف"، حي���ث ان"واحدًا من 
الدواف���ع االأ�سا�سي���ة لالإبداع الفن���ي امنا هو، 
بالتاأكي���د، احلاج���ة التي تدفعن���ا اىل ال�سعور 
باأننا جوهري���ون بالن�سبة اىل العامل نف�سه". 

وهنا ي���رى �سارتر اأن"الكات���ب ال يتعن عليه 
ال�سع���ي اىل قل���ب االأم���ور جذري���ًا، واإال لكان 
يف تناق����س مع نف�س���ه، فه���و اإن اأراد املطالبة 
ب�س���يء عليه اأن يكتفي فق���ط باالإيحاء باملهمة 
الت���ي يدع���و اىل القي���ام به���ا". وپ"م���ن هنا 
لن���ا  يب���دو  ال���ذي  التمثي���ل اخلال����س  طاب���ع 
اأ�سا�سي���ًا للعم���ل الفن���ي: ان عل���ى الق���ارئ اأن 
اإزاء  اجلمالي���ة  امل�ساف���ة  م���ن  �سيئ���ًا  يح���وز 
ال�س���يء احلقيقي. وهذا ه���و ما خلط تيوفيل 
غوتييه بين���ه وبن مبداأ"الف���ن للفن"و�سماه 
البارنا�سيون"حيادية الفنان". انه، يف نهاية 
االأم���ر، جمرد فعل اح���رازي كان جان جينيه 
يطلق علي���ه �سفة"تهذيب املوؤل���ف يف عالقته 
مع قارئه". وبه���ذا تكون"الكتابة، يف الوقت 
نف�س���ه ك�سف الع���امل ومن ث���م اقراحه كمهمة 
يقوم بها كرم القارئ واأريحيته"، ويف معنى 
اأك���ر فل�سفي���ة يق���وم االأم���ر هن���ا يف"اللجوء 
اىل وعي االآخر، للتع���رف اىل الذات ب�سفتها 
جوه���رًا ازاء �سمولي���ة الكينونة، ومعنى هذا 
الرغب���ة يف عي����س ه���ذا اجلوه���ر بالوا�سطة، 
ولكن مبا ان العامل احلقيقي من ناحية اأخرى 
ال ينك�س���ف اإال م���ن طري���ق الفع���ل، ومب���ا ان 
لي�س يف امكانن���ا ا�ست�سعاره اإال عرب جتاوزه 
لتغي���ريه، يبدو ع���امل الروائي مفتق���رًا دائمًا 
اىل الكثاف���ة اإن مل يكت�س���ف يف حركيت���ه ليتم 

جتاوزه...".
يكت���ب  الثالث:"مل���ن  ال�س���وؤال  ع���ن  اأم���ا   >
الكاتب"، ف���اإن �سارتر يجيب:"للوهلة االأوىل 
لي����س يف االأم���ر �س���ك: ان الكات���ب يكت���ب من 
اأج���ل قارئ ك���وين. ولق���د راأين���ا دائم���ًا كيف 
اأن ح���زم الكات���ب يتج���ه، مبدئي���ًا، اىل النا�س 
اأجمعن"وپ"الكات���ب، �س���اء اأم اأب���ى، ومهما 
كان من �س���اأن تطلعه اىل االأجم���اد امل�ستقبلية 
االأبدي���ة، يكتب ملعا�سريه وملواطنيه، الأخوته 
يف الع���رق والطبقة"."لق���د قلن���ا ان الكات���ب 
يتوجه، مبدئي���ًا، اىل كل النا�س... لكننا على 
الفور تنبهنا اىل انه ال ُيقراأ يف نهاية االأمر اإال 
من بع�سهم. لذا نق���ول انه يف احليز الفا�سل 
ب���ن اجلمه���ور املث���ايل واجلمه���ور احلقيقي 
تولد فك���رة ال�سمولية املطلقة... يف معنى ان 
املوؤل���ف ينادي باأن يكون ثمة تكرار متوا�سل 
يف م�ستقبل غري حمدود لقب�سة القراء الذين 

يقراأونه يف احلا�سر".
< اإن هذه االأفكار التي بات بع�سها يبدو لنا 
بديهي���ًا يف ه���ذا الزمن، كانت ح���ن عرب عنها 
ج���ان - ب���ول �سارت���ر 190٥ - 1980 تب���دو 
مثرية لل�سجال، ي�سارًا وميينًا. لكنها تدريجًا 
عرف���ت كي���ف ت�سل���ك طريقه���ا وكي���ف ت�سبح 
اأحيان���ًا قواع���د وقوان���ن للكتاب���ة، حتى وان 
والعدم"وپ"فلوب���ري  �ساحب"الوج���ود  كان 
العائلة"وپ"مواقف"وپ"اجل���دار ابل���ه  اأو 
"وپ"نيكرا�سوف"وپ"الغثيان"وپ"ال���ذ

باب"ق���د ع���اد ليعدلها م���رات، ويتخل���ى عنها 
مرات اأخ���رى، على هوى تبدالت���ه ال�سيا�سية 

واالإيديولوجية.
عن/  احلياة

"م��ا ه��و األدب؟" لجان  بول س��ارتر : 
الكتابة والقراءة وااللتزام

يظهر لنا إلقاء نظرة، ولو رسيعة، عىل التاريخ، قمام شامخة تسمى »أبطال التاريخ«. إنهم كاملنارات 

املضيئة التي تربز لنا عظمتهم وفعلهم يف التاريخ. ومن دونهم يصبح التاريخ ظالما دامسا. إنهم 

بحق، املحرك الحقيقي البارز للتاريخ، والدافع بعجلته إىل األمام. فكيف سيكون التاريخ من دون 

النبي الكريم محمد، أو الس��يد املس��يح؟ وماذا سيكون من دون اإلس��كندر املقدوين أو نابليون 

بونابرت؟ بل ماذا س��يكون من دون أرس��طو، أو ابن الهيثم، أو ديكارت، أو آينش��تني، أو آخرين 

غريهم؟ أكيد سيصبح األمر سوادا معتام، سكونا وتكرارا.

يجود التاريخ بهؤالء األبطال، وكأن العناية اإللهية تبعث بهم إلنقاذ البرشية. أمل يقل االسكوتلندي 

توم��اس كارليل )1881 – 1795(، صاحب الكتاب املش��هور »األبطال«: »لقد عرفت ش��عوبا ترصخ 

مستغيثة بأعىل صوتها: أين البطل، أين الزعيم؟ إنه ليس هناك، مل تبعث العناية اإللهية به بعد، 

وينهار املجتمع، ألن البطل مل يظهر حني نودي عليه«.

ج��ان ب��ول س��ارتر: الدم��ار بي��د 
اإلنسان… والسالم كذلك
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نوف الموسى

حلمي النمنم

ُيق���ال اإن ال�ساعر الهن���دي املعروف »طاغور«، 
كان ل���ه موق���ف جت���اه احلف���اوة الت���ي اأبدتها 
اجلامع���ات التعليمي���ة، بع���د اأن ن���ال ديوان���ه 
ال�سع���ري »جيتنج���ايل« جائزة نوب���ل، مبينًا 
اأنه���ا ت�سب يف �سالح اجلائزة، ولي�س اأعماله 
ب�سكل اأ�سا�سي، بينم���ا جاء رف�س الفيل�سوف 
الفرن�سي جان بول �سارت���ر للجائزة وا�سحًا 
يف اإ�سراره على التحقق الوجودي، واأهمية 
اأن يتم ه���ذا التحقق بتعميق الروؤية الداخلية 
ع���ن  بالبح���ث  ولي����س  االإن�ساني���ة،  لل���ذوات 
ت�سخيم حيز اجلائ���زة، واالبتعاد عن املعنى 
الفعل���ي للمتع���ة الت���ي ي�ست�سعره���ا االإن�س���ان 

طوال رحلة اإبداعه.
�سارت���ر  ب���ول  ج���ان  رف����س  »مل���اذا  و�س���وؤال 
نوب���ل؟«، ي�ستدع���ي جترب���ة متكامل���ة ح���ول 
مفه���وم »االإبداع”والدخ���ول يف حالة اخللق 
التام���ة، بعي���دًا ع���ن االإ�سقاط���ات املجتمعي���ة 
اخلا�س���ة بروؤية الفرد ملفه���وم »االعراف به« 
اأو م���ا ي�سم���ى ب�»التقدير«، كا�س���راط مقرن 
باإبداعه، وهو االأمر الذي يكاد يكون ملحوظًا 

يف خمتل���ف االأو�س���اط االإبداعي���ة، وبعم���ق، 
ب���ل ورمب���ا ت�سب���ب يف انكما����س املبدع���ن، 
فقدان���ه  اإىل  و�س���واًل  اإنتاجه���م،  وانح�س���ار 
وانعدامه، وبذلك اأ�سب���ح البحث عن التقدير 
مبثاب���ة اإ�سكالية غ���ري واعية تكب���ل الراغبن 
يف خو�س �سحر االإب���داع وو�سع الذات اأمام 

اختبار التدفق الروحي والكوين.

ع���ن  بحثه���م  اأن  املبدع���ون  ي���درك  ال  رمب���ا 
االع���راف باإبداعهم، ُيعد ف�سح���ًا �سارخًا ملا 
يدعون���ه م���ن م�سارك���ة يف االإنت���اج االإبداعي 
الأن���ه يعن���ي اأن بهج���ة ه���ذا االإب���داع ال ت���كاد 

ت�سله���م، اأو ال ت���كاد ت�سعره���م بتقدير احلياة 
له���م، ب���اأن جعلت منه���م معربًا للجم���ال، ومن 
هنا حتدي���دًا.. ياأتي ال�س���وؤال اجلوهري: اإذا 
كنت فعاًل حتب عملك، احلب الذي تكتمل فيه، 
وتق���دم فيه نف�سك كتج�سي���د للجمال الكوين، 
املجتم���ع  تقدي���ر  و�سيغ���ري  �سي�سي���ف  م���اذا 
حينه���ا؟! ملاذا يغيظك؟ مل���اذا ي�ستوقفك؟ وملاذا 
ت�ساب بال�سلل عن فطرة امل�ساركة للم�ساركة، 

دومنا مقابل؟
اأن  عل���ى  ت���دل  التاريخي���ة،  البح���وث  اأغل���ب 
االأعم���ال االإبداعي���ة التي قدم���ت ف�ساءات من 
االإن�س���اين،  امل�س���روع  يف  العمي���ق  التح���ول 
الكت�سافه���ا،  وقرون���ًا  �سن���وات  احتاج���ت 
واأغلبه���ا مت االعراف بها بع���د وفاة مبدعيها 
اأن  يف  يكم���ن  الفعل���ي  وال�س���ر  ومنتجيه���ا، 
وعي املجتم���ع العام متاأخر ع���ادًة عن الوعي 
اللحظ���ي ال���ذي يعي�سه املبدع���ون. وبالعودة 
والنق���ي،  ال�س���ايف  ال�ساع���ر  جترب���ة  اإىل 
باإح�سا�س���ه املتجل���ي يف ق�سائ���ده، »طاغور«، 
ف���اإن ديوان���ه »جيتنج���ايل« املرجم م���ن لغته 
البنغالي���ة اإىل االإجنليزي���ة بعن���وان »قرب���ان 
االأغ���اين«، كان متواف���رًا ول�سن���وات باللغ���ة 
البنغالية وبع�س اللغ���ات الهندية، لكن الهند 

نف�سه���ا، مل تِع ح�سوره اإال بعد الرجمة، رغم 
معرفتها باللغ���ة االأم لق�سائد طاغ���ور، واأمام 
كل التلميح���ات النقدي���ة ب���اأن �سع���ر طاغ���ور 
اأجم���ل بالبنغالي���ة، ومل ت�ستط���ع االإجنليزية 
نقل الهارموين الدقيق ملو�سيقى لغة البنغال، 

اإال اأنه مت التعريف به كاأهم �سعراء ال�سرق.

م���اذا تفعل اجلوائز باملبدع���ن عادة؟ فعليًا مل 
���ر م�ساأل���ة رف�س مبداأ اجلائ���زة، كتجربة  ُتف�سَّ
مف�سلي���ة يف احلياة الثقافي���ة، ولي�س الهدف 
اأن جنع���ل م���ن اجلائ���زة حمف���زًا �سلبي���ًا يف 
ه���ذا النقا�س، جّل م���ا يف االأم���ر التوقف عند 
مفت���اح جي���د لل�سع���ي باجت���اه اأعم���ق لوع���ي 
م���ن  االأ�سم���ى  واله���دف  بنف�س���ه،  االإن�س���ان 
اإبداعه، وحتوي���ل املقيا�س الفعلي، من ر�سى 
)خارجي( قائم على تقييم وقوانن ومعايري، 
للمب���دع،  )الداخل���ي(  اإىل م�ساأل���ة احل�س���ور 
ف���اإذا  االأزيل،  بالعط���اء  با�ستم���رار  املرتب���ط 
جاءت اجلائ���زة اأو حتى االعراف املجتمعي 
اأو غ���ريه، فه���و جي���د، واإذا مل ياأت، ف���اإن ذلك 
يج���ب اأن ال يوؤث���ر يف متع���ة امل�سارك���ة بفع���ل 
اجلمال االإبداعي، وموقف �سارتر دليل حازم 
ي�س���ع املبدعن اأم���ام م�سوؤولية حقيقية جتاه 
اأنف�سهم! واالبتع���اد كليًا عن »اتكالية”القبول 
الوع���ي  ه���ذا  مث���ل  والتقدي���ر.  واالع���راف 
الداخل���ي ينتج عنه تطور ومنو روحي، نراه 

يف ق�سيدة لل�ساعر طاغور، يقول فيها:
)اأن���ت خلقتن���ي اإىل م���ا ال نهاي���ة، وهكذا هي 
الل���ذة. ه���ذا الوعاء الرهي���ف يفرغ م���رة تلو 
االأخ���رى، وميتلئ لالأبد باحلياة اليانعة. هذا 
الن���اي من الق�س���ب اجتاز الت���الل والوديان، 

وتنف�س فيها اأغانيه اجلديدة، دائمًا.
وبلم�س���ة اأبدية من يدك يفقد قلبي حدوده يف 

البهجة ويلد ما ال يو�سف من منطوقات.

ه���ذه الهداي���ا التي ال حت�س���ى تاأتين���ي فقط، 
يف هذه االأي���ادي ال�سغرية التي هي يل. متر 
الع�س���ور، وم���ا زلت متن���ح، وم���ا زال هنالك 

مكان ليمتلئ بعطاياك(.
الكاتب���ة  ذاته���ا، ح�س���دت  الفك���رة  اإط���ار  يف 
م���ن  جمموع���ة  مكراي���د،  اأمي���ري  االأيرلندي���ة 
 A Girl is a« اجلوائز عن روايتها االأوىل
Half-formed Thing«، والالفت يف 
جترب���ة الروائية، اأن روايته���ا مت رف�سها من 
عدة نا�سرين ملدة 9 �سنوات، اإىل اأن قبلت دار 
ن�س���ر �سغرية طباعته���ا يف �سل�سلة من 1000 
ن�سخ���ة، يف الع���ام ٢013. ورغ���م احلف���اوة 
ف���اإن الكاتب���ة  املتجلي���ة للرواي���ة بع���د ذل���ك، 
االأيرلندي���ة اأمي���ري مكرايد قال���ت اإن كل �سيء 
خرج عن ال�سيطرة، م�سيفة اأن املو�سوع دمر 
حياته���ا ال�سخ�سي���ة 18 �سه���رًا، وت�سريحه���ا 
لفه���م جتلي���ات  التاأم���ل،  باملجم���ل ي�ستدع���ي 
اجلائزة، واأثرها يف طبيعة االإنتاجات املقبلة 

للكاتب والروائي ومنتج احلالة االإبداعية.

عن االهرام امل�صرية

عنوان مثير
غ���ري اأن مكتب���ة مدب���ويل قام���ت باإع���ادة ن�سر 
م�سرحيت���ه ال�سه���رية ”املوم����س الفا�سل���ة”، 
والت���ي ترجمه���ا ع���ن الفرن�سي���ة، الراح���ل د. 
عبداملنعم احلفني، وكان���ت امل�سرحية طبعت 
م���رات عدة من���ذ نهاي���ة ال�سبعيني���ات توقفت 
طباعته���ا ومل يع���د عليه���ا طل���ب ب���ن القراء، 
الغري���ب اأن الطبعة اجلدي���دة حققت قدرًا من 
االإقب���ال واملبيع���ات فاج���اأ القائم���ن على دار 
الن�س���ر وفاجاأه���م كذلك اإقب���ال ال�سب���اب على 
امل�سرحية ذات العن���وان املثري، والذي يحمل 
للوهل���ة االأوىل ق���درًا م���ن التناق����س.. كي���ف 
تك���ون املوم����س فا�سل���ة؟ األي�س���ت ه���ي بحكم 
مهنته���ا اأقدم مهنة يف التاريخ فا�سدة، وتقوم 
حياته���ا عل���ى ممار�سة الرذيل���ة واإ�ساعتها يف 

املجتمع؟
ونح���ن بحاج���ة اإىل ق���راءة هذا العم���ل االآن، 
وتقوم فكرته على الزي���ف االأخالقي، وادعاء 
ل���دى الكثريي���ن، وارت���داء مظه���ر  الف�سيل���ة 
الوق���ار وال�س���الح، بينما الف�س���اد واالنحالل 
ي�سك���ن اأعماقهم، ويح���رك �سلوكهم واأفعالهم، 
الل���ورد ع�س���و جمل����س ال�سي���وخ يذه���ب اإىل 
الفتاة”املوم����س”، يبتزه���ا عاطفي���ًا، لت���ديل 
ب�سه���ادة الزور عل���ى الرغم م���ن رف�سها، كان 
حفيده ذهب اإليها، وق�سى معها ليلة، وعر�س 
عليه���ا مبلغ���ًا من امل���ال لتذهب اأم���ام القا�سي 
وت���ديل ب�سهادتها على غري احلقيقة، فرف�ست 
متام���ًا، حتى ح���ن هددها بانه ميك���ن له عرب 
نفوذه ونفوذ عائلت���ه اأن ي�سعها يف ال�سجن، 
كان مطلوبا منه���ا اأن ت�سهد اأمام القا�سي باأن 
�ساب���ًا زجنيًا اغت�سبها، ومل يكن الزجني فعل 
ذلك، وكان���ت �سهادتها �ستربئ ذلك ال�ساب من 
جرمي���ة قتل زجن���ي اآخر، وذه���ب اإليها اثنان 
م���ن رج���ال البولي����س ومار�سا عليه���ا �سغطًا 
لت���ديل بال�سه���ادة وفق ما ميل���ي عليها ولي�س 
وف���ق م���ا راأت���ه وم���ا ح���دث بالفعل، ث���م ذهب 
الل���ورد اإليها يت���ودد اأو م�ستعطفًا، الأن اأم ذلك 
ال�س���اب العجوز تتاأمل اإذا اأدين ابنها، و�سوف 
مت���وت حزين���ة، ولكنه���ا ت�سر عل���ى الرف�س، 
ويف حلظ���ة مي�سك يده���ا ويجعلها توقع على 
ال�سه���ادة الت���ي �ساغه���ا وكتبها ه���و، وما اأن 
تنتبه اإىل ما فعله حتى خرج مهرواًل، وتناديه 

باأن مي���زق الورقة لكن���ه مل ميزقها وذهب بها 
اإىل املحكمة.

وا�سح���ًا  كث���ريًا..  كالم���ا  الفت���اة  قال���ت 
ومبا�سرًا”اأف�س���ل اأن اأدخ���ل ال�سج���ن ولكن ال 
اأك���ذب اأبدًا”وي���رد ال�سينات���ور مذك���رًا اإياها 
باالأمة االأمريكي���ة كلها التي تخاطبها وتنادي 
فيه���ا اإنقاذ اأبنه���ا االأبي�س عل���ى ح�ساب االبن 

االأ�سود”الزجني”“يج���ب اأن تخت���اري ب���ن 
اثن���ن من اأبنائي، يج���ب اأن يختفي اأحدهما، 
فاإما ه���ذا واإم���ا ذاك”، ويوا�س���ل ال�سيناتور 
ال�س���رح، ومتحدثًا با�سم االأم���ة: هذا الزجني 
ال���ذي حتمينه ما نفعه؟ لق���د ولد م�سادفة، اإنه 
يجرج���ر اأقدام���ه، وي�س���رق، اأما ابن���ي االآخر 
توما�س فهو على العك����س، قتل زجنيًا، وهذا 

�س���ر كب���ري لكن���ي يف حاج���ة اإليه، ابن���ي هذا 
اأمريكي مئة يف املئة.

الفتاة والزنجي
يدور حوار بن الفتاة ليزي وال�ساب الزجني 
املطل���وب قتل���ه، فيق���ول لها”ه���وؤالء النا����س 

كث���ريا م���ا يج���ربون االآخرين على ق���ول ما ال 
يعتقدون”، وترد عليه هي”يقولون اإن جمرد 
كون���ك زجنيًا يعن���ي دائمًا اأنك جني���ت �سيئًا؟ 
وبع���د اأن يذه���ب ال�سينات���ور ع�س���و جمل�س 
ال�سي���وخ اإىل املحكم���ة بالورق���ة، ويحق���ق ما 
يري���د، يع���ود اإىل ليزي ال لي�سكره���ا بل يقول 
لها”انك فعلت واجبك”، ومينحها مظروفا به 
مئة دوالر فتلقيه يف وجهه وتقول”خدعوين 
طوال عم���ري، خدع���وين باأمهاته���م العجائز 
احل���رب  وباأبط���ال  االأبي����س  ال�سع���ر  ذوات 
واالأمة االأمريكية لكني فهمت االآن ولن اأدعهم 
يخدعونن���ي بع���د ذل���ك”، وعل���ى ه���ذا النحو 

مت�سي امل�سرحية اإىل النهاية.
�س���وف يالحظ الق���ارئ اأن �سارتر ابن الثقافة 
الفرن�سي���ة يحمل موقفًا جتاه ن�ساأة وتاأ�سي�س 
الوالي���ات املتح���دة، فق���د قام���ت عل���ى اإب���ادة 
الهن���ود احلم���ر، وا�ستبعاد ال�س���ود، من القيم 
االأمريكي���ة التي متار����س ازدواجية اأخالقية، 
ترفع �سع���ارات نبيلة، بينم���ا متار�س العك�س 
عل���ى االأر�س، ونحن يف عاملن���ا العربي ندرك 
ذل���ك جي���دًا، جربن���اه وعانيناه م���ن قبل، وما 

زلنا نعانيه اإىل اليوم.
اأه���م ما يف ه���ذه امل�سرحي���ة اأن الفت���اة ليزي 
الت���ي متته���ن اأق���دم مهن���ة يف التاري���خ ه���ي 
الفا�سل���ة الوحي���دة يف ذل���ك املجتم���ع، الأنه���ا 
االأكر ات�ساقًا مع نف�سها، متار�س مهنتها التي 
ا�سط���رت اإليها، واأج���ربت عليها حتت �سغط 
الفق���ر واالحتي���اج، اأي اأن املجتم���ع هو الذي 
جعل منها تلك الفت���اة اللعوب، وذلك املجتمع 
نف�س���ه بق�ساو�ست���ه و�سرطت���ه ورج���ال امل���ال 
وال�سينات���ور، يجربونها على ال�سهادة الكذب 
وال���زور لتربئة قات���ل هم يعرف���ون اأنه كذلك، 

واإدانة بريء هم متاأكدون من براءته.
ويف جمتمعن���ا نح���ن هن���اك الكث���ريون م���ن 
اأدعي���اء الف�سيل���ة وُح�س���ن اخُلل���ق، ويكف���ي 
اأن ترت���دي قناع���ًا وزي���ًا معين���ن لت�سبح يف 
نظرهم متدينًا وفا�س���اًل، اأما خارج هذا الزي 
فه���م يفعل���ون الكثري م���ن املوبق���ات، يكذبون 
ويدل�س���ون ويتاج���رون بالدي���ن وباالأخ���الق 
وقيمه���ا الرفيع���ة، وم���ا اأحوجن���ا اإىل ك�س���ف 

وتعرية هذا الزيف والتدلي�س.

عن/ اخبار اليوم
امل�صرية

اإلجابة في موقف للشاعر الهندي طاغور بعد نيله الجائزة

لماذا رفض جان بول سارتر »نوبل 
سارتر يفضح الزيف األخالقيلآلداب«؟

ذهب اس��م الفيلس��وف الفرنيس جان بول سارتر”طي النس��يان”، ومل يعد يذكر إال 

يف الدوائ��ر األكادميي��ة، يف وقت م��ن األوقات كان س��ارتر نجاًم ب��ني املثقفني يف 

أوروب��ا ويف عاملن��ا العريب أيض��ًا، خاصة بعد 

أن زار م��رص ع��ام 1968، وذه��ب إىل جامع��ة 

القاهرة مح��ارضًا، والتقى بع��دد من املثقفني 

املرصيني. وقد أقلقت نجوميته تلك األصوليني 

واملتشددين حتى ان الشيخ الراحل عبد الحميد 

كش��ك خصص إحدى خطبه للهج��وم املنربية 

عىل س��ارتر وصديقته س��يمون دي بوفوار. كان 

س��ارتر وجوديًا ثم تراجعت الوجودية متامًا وصار ماركسيًا وانهار االتحاد السوفييتي 

كذلك، وكانت بوادر االنهيار واضحة يف س��نوات سارتر األخرية، عاش بني عامي 1905 

و1882 ثم خبا اسمه متامًا وصار نسيًا منسيًا بيننا.
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جتمع���ات كث���رية م���ن املثقفن الذي���ن وجدوا 
يف مواق���ف �سارت���ر الوجودي���ة، خ�سو�س���ًا 
يف جتلياته���ا ال�سيا�سي���ة، دعم���ًا وعون���ًا على 
امل�سي يف طريق التحرير الوطني والقومي، 
كم���ا كانت ه���ذه املجموع���ات ت���زداد احرامًا 
ل�سارت���ر واإقبااًل علي���ه كلما �سمعت عن هجوم 
اليم���ن الفرن�س���ي اال�ستعماري علي���ه، ف�ساًل 
عن حماوالت اغتياله التي حتولت اإىل و�سام 
على �سدره يف عقول وقلوب هذه التجمعات 
الت���ي و�سل���ت بينها رغب���ة التح���رر الوطني 

والقومي مبعناه الفردي واجلمعي.

ولك���ن مل تكن تلك هي اخلاط���رة االأوىل التي 
ا�ستدع���ت  م���ا  دارت يف ذهن���ي، وا�ستدع���ت 
من الذكري���ات، فهناك اخلاط���رة الثانية التي 
�سخ�سي���ًا،  �سارت���ر  روؤي���ة  بذك���رى  اقرن���ت 
واال�ستماع اإليه، يف قاعة االحتفاالت الكربى 
بجامعة القاهرة، وكنت �سابًا حديث التخرج 
االأوىل يف  اأخط���و خطوات���ي  يف اجلامع���ة، 
العم���ل االأكادميي، وكنت ق���راأت �سارتر الذي 
كان ملء الوعي يف ذاك الزمان، وذلك ب�سبب 
ترجمات���ه الكث���رية التي تب���ارت فيها بريوت 
والقاه���رة ودم�سق. وب�سب���ب هذه الرجمات 
و  الفا�سل���ة«،  »املوم����س  م�سرحي���ات  قراأن���ا 
»الذب���اب«...، الت���ي ترجمها املرح���وم حممد 
الق�سا����س الذي كانت تربطه ب�سارتر �سداقة 
و�سحب���ة يف املقاومة ال�سرية، خالل �سنوات 
االحتالل الن���ازي، واأ�سف اإىل ذل���ك »�سجناء 
الطون���ا«. وكان املرحوم غنيم���ي هالل ترجم 
»ما االأدب« ف�ساًل عن الروايات املرجمة التي 
اأذك���ر منه���ا »الغثي���ان”و »دروب احلري���ة”و 
»�س���ن الر�س���د«. وقد ترجم ج���ورج طرابي�سي 
اأج���زاء »مواقف« اإن مل تخن���ي الذاكرة. وكان 
عبداملنعم احلفني ي�سي���ع الفل�سفة الوجودية 
على اأر�سفة القاه���رة، كما كان �سهيل اإدري�س 
ي�سيعها عل���ى مقاهي مثقفي بريوت التي كان 
بع�سها يت�سبه مبقهي »الفلور”اأو »الدمياجو« 
يف �سارع �سان جرمان يف باري�س، حيث اعتاد 
�سارت���ر والوجودي���ون على اللق���اء والنقا�س 
الفك���ري اخلالق، ومل ي���ردد �سهي���ل اإدري�س 
يف اأن ين�س���ر - من خالل دار االآداب - يف اآب 
)اأغ�سط�س( 1966 ترجمة عبدالرحمن بدوي 
لعم���ل �سارت���ر االأ�سا�سي وال�سخ���م »الوجود 
والع���دم«. وق���د عرفن���ا بف�سل ه���ذه الرجمة 
معن���ى »الوجود يف ذاته«، اأي وجود العامل و 
»الوجود لذاته« وهو الوعي منظورًا اإليه يف 

ذات���ه، كاأن���ه حالة توحد ال تخلو م���ن ال�سعور 
بنق����س الوجود وال�سوق اإلي���ه يف اآن. وق�س 
عل���ى ذلك »االآخر« و »االآخرين« الذين اقرنوا 
باجلحي���م. ومل تكن ه���ذه الرجمات وغريها 
»�سرعة”�سهدته���ا ال�ستين���ات فح�سب، واإمنا 
كان���ت ا�ستم���رارًا لل�سرع���ة التي ب���داأت حتى 
م���ن قبل اخلم�سين���ات. وكان ذل���ك حن عّرف 
ط���ه ح�سن مبجلة �سارت���ر »االأزمنة احلديثة« 
وناق����س اآراءه يف االلتزام الت���ي وافق عليها 
بحما�سة، وم�سى يف حما�سته خطوة اأبعد من 
�سارت���ر نف�سه، فرد ال�سع���ر اإىل دائرة االلتزام 
الت���ي اأخرج���ه �سارتر منه���ا يف ذل���ك الوقت. 

وعر����س بقي���ة اأف���كاره ع���ن »االلتزام”وقدم 
العرب���ي،  االأدب���ي  ال���راث  م���ن  له���ا  من���اذج 
فاأ�سه���م عل���ى نح���و م���ا يف اإ�ساع���ة م�سطل���ح 
»االلتزام”الذي �سار مبداأ اأ�سا�سيًا يف الوعي 
الثق���ايف العرب���ي، اإىل درجة اإع���داد اأكر من 
ر�سال���ة جامعية فيه، اأذكر م���ن بينها اأطروحة 
الدكت���وراه التي كتبها زميلن���ا املرحوم رجاء 

عيد عن »االلتزام يف االأدب«.

وال اأزال اأت�س���ور اأن �سرعة )مو�سة( �سارتر 
بوج���ه خا����س والوجودية بوجه ع���ام كانت 
م���ن  الكثريي���ن  لعق���ول  مغوي���ًا  فكري���ًا  ح���اًل 
املثقف���ن القومي���ن الذين كان���وا ينفرون من 
املارك�س���ي، ويوؤمن���ون  ال�سيوع���ي  التح���زب 
بالع���دل االجتماعي، لكن مب���ا ال يتناق�س مع 
احلري���ة الفردي���ة. وكان ه���وؤالء اأ�سب���ه باالأب 
»يانارو����س”يف رواي���ة كازنتزاك�س »االإخوة 
االأعداء”من حيث رغبته���م يف امل�ساحلة بن 
النقائ����س التي تتالق���ى عند م�ست���وى فكري 
بعين���ه. وم���ن هن���ا ب���داأت غواي���ة الوجودية 
لعقدي���ن  وا�ستم���رت  اجلمع���ي،  وعيه���م  يف 
على االأق���ل، فق���د حافظت على االإمي���ان الذي 
ال تزال ل���ه جاذبيته عن احلري���ة الفردية بكل 
ما تنط���وي عليه م���ن وعود »الوج���ود لذاته« 
ووع���ود االإرادة الفردية الت���ي ت�سفي بفعلها 
اخل���اّلق املعنى على ع���امل يخلو م���ن املعنى، 
ففعله���ا ه���و الوج���ود ال���ذي يتح���دى الع���دم 
وينق�س���ه بنقي�س���ه اخل���الق. والوجودي���ة - 
م���ن ناحي���ة موازي���ة - كان���ت ت�س���ع احلري���ة 
الفردية يف اإطار من االلتزام بحرية االآخرين 
وحتقي���ق الع���دل واإياهم مبا ينق����س �سروط 
ال�س���رورة، وي�ساك�س »�س���وء الطوية«. وهو 
امل�سطل���ح الذي جتلَّ���ى على نح���و خا�س يف 
كتاب���ات �سارت���ر الناق���د االأدب���ي، خ�سو�س���ًا 

درا�سته ال�سهرية عن بودلري.

ولذل���ك كان���ت كتاب���ات �سارت���ر بوج���ه خا�س 
والوجودية بوجه ع���ام منوذجًا فكريًا جاذبًا 
ل���كل م���ن يري���د التو�س���ط م���ا ب���ن الليربالية 
التح���رر  جان���ب  يف  فيبق���ى  وال�سيوعي���ة، 
الوطني ومطلب الع���دل االجتماعي، حمافظًا 
ولي����س  االإن�س���اين  مبعناه���ا  احلري���ة  عل���ى 
مبعناه���ا الذي كانت تتقنَّع ب���ه اأقنعة الهيمنة 
النتيج���ة  وكان���ت  احلديث���ة.  اال�ستعماري���ة 
م�سرحي���ات  م���ن  ا�ستثنائ���ي  ع���دد  ترجم���ة 
�سارتر اأكر من م���رة، وترجمة رواياته التي 

ابتداأت ب� »الغثيان”التي فتننا ح�سور بطلها 
روكانت���ان، مثلم���ا جذبتن���ا جمل���دات رواي���ة 
الذاتي���ة  ال�س���رية  احلرية”وجمل���د  »دروب 
خلي���ل  املرح���وم  ترجم���ه  »الكلمات”ال���ذي 
�ساب���ات. واأ�س���ف اإىل ذل���ك ترجم���ة درا�سات 
النق���د االأدب���ي الت���ي اأ�سبحت جم���ااًل للتقليد 
واالتباع، ومو�سعًا ليقن ظل �سائعًا ل�سنوات 
عدة. وال اأن�سى الكتابات الفل�سفية ابتداء من 
»الوجود والع���دم« ولي�س انتهاء بالكتابة عن 

»اخليال”و »االنفعاالت«.

ومل نك���ن قراأن���ا ما ترج���م وكتب ع���ن �سارتر 
الفيل�س���وف واالأدي���ب والناق���د فح�س���ب، ب���ل 
اأب���رز  مع���ه. وكان  ح���وارات مطول���ة  قراأن���ا 
ه���ذه احل���وارات ما ق���ام ب���ه املرح���وم لطفي 
اخل���ويل الذي كان اأح���د العوام���ل االأ�سا�سية 
لتوجي���ه الدعوة ل�سارت���ر اإىل زيارة القاهرة، 
واملحا�سرة فيها، والتعرف على مثقفيها الذين 
كانوا يعرفونه ح���ق املعرفة، ويعرفون قدره 
وقيمته. وقد جاء �سارتر والتقى بعبدالنا�سر 
وحتاور مع���ه، وذه���ب اإىل جامع���ة القاهرة، 
والتق���ى بنا - نح���ن ال�سباب الذي���ن راأينا فيه 
جنم���ًا بال���غ ال�سط���وع يف �سم���اوات ع�سرنا 
واآف���اق معارفن���ا. ومل نهت���م يف ذل���ك الوق���ت 
مب���ا كتبه بع�س ال�سيوعي���ن امل�سرين الذين 
هاجموا الفل�سفة الوجودية، تاأكيدًا للح�سور 
املارك�س���ي الدوغمائ���ي، واإعالن���ًا جزئي���ًا عن 
الع���داء للوجودية التي كان ي�سوغها عربيًا - 
يف ذل���ك الوقت -املرح���وم عبدالرحمن بدوي 
يف م���ا كتب���ه ع���ن »الزم���ن الوج���ودي« ويف 
م���ا اأ�ساعه من اأف���كار �سارتر ع���ن »الوجودية 
واالإن�ساني���ة”اأو الوجودي���ة الت���ي راأينا فيها 
نزعة اإن�سانية ت�سعنا عل���ى ي�سار الليربالية، 
فاندفعنا اإليها، نح���ن ال�سباب الذين مل من�س 
مع املارك�سية اإىل نهايتها احلزبية، متامًا كما 
اندفع اإىل الوجودية كل القومين والبعثين 
وع���دًا  فيه���ا  وج���دوا  الذي���ن  والنا�سري���ن 

وخال�سًا و�سالحًا للمقاومة.

وال اأزال اأذك���ر حتيتن���ا للطف���ي اخلويل الذي 
كان واقفًا على درج���ة من الدرجات ال�ساعدة 

يف  الك���ربى  االحتف���االت  قاع���ة  مدخ���ل  اإىل 
جامعة القاهرة. ودخلنا القاعة التي احت�سدت 
باأمث���ال توفي���ق احلكيم، وحمم���د الق�سا�س، 
وعبدالرحم���ن ب���دوي، وع�س���رات غريهم من 
املثقفن االأعالم الذين كانوا ميثلون االأطياف 
املختلفة لتيارات الثقاف���ة العربية املعا�سرة. 
ولالأ�س���ف، ف���اإن م���ا قال���ه �سارت���ر يف جامع���ة 
القاه���رة مل يرجم اأو يطب���ع يف ما بعد، وقد 
�ساأل���ت عن���ه بع����س احل�س���ور فاكت�سف���ت اأن 
انبهارهم بح�س���ور �سارتر يف ذات���ه اأن�ساهم 
ت�سجي���ل ما قال واحلف���اظ عليه. وبالطبع، مل 
تخل الزيارة التاريخية م���ن بع�س املفارقات 
الت���ي تبع���ث على االبت�س���ام، فق���د زار �سارتر 
ومع���ه �سيم���ون دي بوف���وار - �سديقة عمره 
- اجلامع االأزه���ر، فاأخذ املرجفون يتحدثون 
ع���ن دخ���ول الرج���ل وع�سيقت���ه اإىل االأزه���ر 
ال�سري���ف، وو�سعوه���ا يف ح�س���اب �سيئ���ات 
عبدالنا�سر ال���ذي كان يخيفهم حيًا، وال يزال 

يوؤرقهم ميتًا.

وكان���ت الزي���ارة - اإن مل تخني الذاكرة - قبل 
اأ�سه���ر قليلة من �سه���ر الكارثة التي حدثت يف 
حزيران )يوني���و( 196٧. وهي الكارثة التي 
اأدخلت املثقفن اإىل نفق مظلم، بدا بال نهاية، 
ومل يخ���ل من م���رارة ذهاب �سارت���ر اإىل دولة 
اإ�سرائيل، وح�سوله على الدكتوراه الفخرية 
منه���ا، ومن ثم عدم اإع���الن اأي نوع من اأنواع 
االإدان���ة للح�سور االإ�سرائيل���ي اال�ستعماري. 
وه���و االأم���ر ال���ذي كن���ا نتوقع���ه م���ن املدافع 
للح�س���ور  واملهاج���م  اجلزائ���ر،  حري���ة  ع���ن 
ال�سوفيات���ي القمع���ي يف براغ. لك���ن ذلك كله 
مل يقل���ل من قيمة �سارتر الفل�سفية واالإبداعية 
التي ظلت متوهجة اإىل نهاية ال�ستينات على 
رغم كارثة العام ال�سابع وال�ستن، وعلى رغم 
موقف���ه غري الع���ادل )ورمب���ا غري احل���ر( من 

الق�سية الفل�سطينية.

ولك���ن جاءت ال�سبعين���ات مبتغريات جديدة، 
وب���داأ املثقف���ون الع���رب يقع���ون حت���ت تاأثري 
البنيوي���ة وم���ا بعده���ا، واأخذن���ا ن�سم���ع ع���ن 
النقد اجلذري ال���ذي وجهه مي�سيل فوكو اإىل 
فل�سفة �سارت���ر، وننتقل من هج���وم البنيوية 
هج���وم  اإىل  الوجودي���ة،  االإن�ساني���ة  عل���ى 
املارك�سي���ن اجلدد الذي���ن راأوا يف االإن�سانية 
التلفيقي���ة،  م���ن  مغاي���رًا  نوع���ًا  الوجودي���ة 
وب���داأ جن���م الوجودي���ة يف االأف���ول، واأخذت 
ال�سيخوخة نف�سها ت���درك �سارتر الذي اأخذت 
االأ�سواء تن�سحب من حوله تدريجًا، لكن مبا 
مل يفق���ده هالة التقدير الت���ي ظلت مالزمة له: 
تاريخًا وموقفًا وقيمة اإبداعية وفكرية. فكان 
م���ن الطبيعي اأن تهت���ز فرن�سا ملوت���ه وي�سعر 
مثقف���و الع���امل ب���اأن الع���امل مل يخ�س���ر �سمري 
فرن�س���ا فح�س���ب، واإمن���ا خ�س���ر اأح���د القالئل 
الذين ال تزال كتاباتهم مبثابة ال�سمري اليقظ 

لالإن�سانية يف االأزمنة احلديثة.

عن / جملة العرب االلكرتونية

وكان ذل���ك يعني �سرورة ن���زول الفل�سفة اإىل 
طرقات العامل املوح�سة، كي تت�سدى ل�سروط 
ال�س���رورة التي حتول بن الع���امل والدخول 
اإىل اأف���ق احلري���ة الت���ي ال ح���دود الإمكاناته���ا 
اأو وعوده���ا. وكان ذلك ه���و الرجمة العملية 
للمب���داأ ال���ذي رفعه مارك����س وحدد ب���ه مهمة 
الفل�سف���ة من حيث هي اإع���ادة �سياغة جذرية 
للحي���اة و�سنعه���ا من جديد عل���ى اأعن الذين 
يحلمون بتغي���ري العامل وتثوي���ره، متطلعن 
عل���ى  اليوتوبي���ا  ي�سن���ع  ال���ذي  الع���دل  اإىل 
االأر�س ال فوقها اأو حتتها. وقد مار�س �سارتر 
هذا املبداأ عل���ى م�ستويات عدة، ويف جماالت 
متباين���ة، ف���كان �سم���ري فرن�سا، وواح���دًا من 
اأب���رز مفك���ري الع�س���ر الذي���ن مل يتخلوا عن 
دوره���م اجل���ذري يف تغيري الع���امل. ومل يكن 
م���ن الغريب - واالأمر كذل���ك - اأن ينخرط يف 
�سف���وف املقاوم���ة ال�سرية التي ظل���ت تدافع 
ع���ن حرية وطنها �سد االحت���الل النازي الذي 
اجت���اح الع���امل كالوب���اء. وا�ستط���اع بحيل���ة 
�سع���ف ب�س���ره اأن يتخل�س من ق�سب���ان اأحد 
مع�سك���رات االعتق���ال يف اأملاني���ا، عندما وقع 
اأ�س���ريًا يف اأي���دي ق���وات االحت���الل النازي���ة، 
م���ع  دوره  ليوا�س���ل  باري����س،  اإىل  وع���اد 
فر�س���ان املقاومة ال�سرية الت���ي �سمت الكثري 
م���ن اأحرار مثقف���ي فرن�س���ا ومبدعيه���ا الذين 
مار�س���وا معني االلتزام من قبل اأن يكتب عنه 
�سارت���ر تنظريات���ه املعروف���ة الت���ي نقلها عنه 
ع���دد هائل من مثقفي العامل الثالث الذين كان 
عليه���م اأن ي�سهم���وا يف حتري���ر اأوطانه���م من 
�س���روط ال�سرورة ال�سيا�سي���ة واالجتماعية. 
وظ���ل �سارت���ر منوذج���ًا يحت���ذى يف مقاومة 
اأ�س���كال ال�س���رور الت���ي ال ب���د م���ن مقاومتها، 
ويف ع���دم ال�سم���ت اإزاء ما يح���دث يف العامل 
م���ن ظلم وقه���ر، والت�سدي لذلك ب���كل و�سيلة 
ممكنة، ابت���داء من التنظ���ري لفل�سفة توؤ�س�س 
ملعن���ىي الفع���ل يف الع���امل واحل�س���ور في���ه، 
مرورًا باالإبداع الذي وجد فيه �سارتر موازيًا 
لتج�سيد اأفكاره واإ�ساعتها بن املثقفن، فكتب 
امل�سرح والرواية واللوحات االأدبية وال�سرية 
الذاتي���ة، وذل���ك جنب���ًا اإىل جن���ب االنخ���راط 
العلني���ة  يف ح���ركات االحتج���اج واملقاوم���ة 
الأ�سكال القه���ر والت�سلط يف العامل. وكان من 
تواب���ع ذلك اأن انتبهت قوات االحتالل النازي 
لباري����س اإىل املغ���زى التم���ّردي التحري�س���ي 
الذي انطوت عليه م�سرحيت���ه »الذباب”التي 
�س���د  التم���رد  ملمار�س���ة حري���ة  ه���ي متجي���د 
»االإيرنيات”الت���ي تفر�سها الق���وى املتحكمة 
يف م�س���ري الكائن وقدره، وذل���ك مبا ي�سيف 
اإىل قدرة مت���رد الكائن عل���ى و�سعه املحكوم 
بال�س���رورة مت���رده عل���ى كل االأرب���اب الت���ي 
حت���ول بين���ه و�سن���ع عامل���ه اخل���اّلق مب���لء 
اإرادته احلرة، مهما كانت النتائج. ومل ي�سفع 

ل�سارت���ر عن���د ق���وات االحت���الل االأملاني���ة اأنه 
كان - مبعن���ى من املع���اين - اأحد املح�سوبن 
اإىل ذل���ك احلن عل���ى الفل�سف���ة االأملانية واأحد 

املتابعن امل�سيفن لتياراتها.

ومل مين���ع اإيقاف امل�سرحي���ة �سارتر من كتابة 
الكث���ري غريه���ا، من ط���راز »�سجن���اء الطونا« 
وغريه���ا م���ن امل�سرحي���ات التي اهت���م مثقفو 
الع���امل الثال���ث برجمته���ا، ومل يتوقف���وا عن 
االإعجاب بها ط���وال اخلم�سينات وال�ستينات 
م���ن الق���رن املا�س���ي، خ�سو�س���ًا م���ع �سعود 
ح���ركات التح���رر الوطني على امت���داد العامل 
الثال���ث كله، حيث كانت مواقف �سارتر تردد 
اأ�سداوؤها ب���ن اأحرار العامل جميع���ًا، فاملفكر 
�ساح���ب املوقف مل ي���ردد يف اإدانة ال�سيا�سة 
اال�ستعمارية للواليات املتحدة التي راأى فيها 
منوذج���ًا لال�ستعمار اجلديد. وبقدر حماولته 
فهم التجربة اجلديدة يف االحتاد ال�سوفياتي، 
التدخ���ل  اإدان���ة  ي���ردد يف  ل���ه، مل  وزيارت���ه 
ال�سوفيات���ي يف ت�سيكو�سلوفاكيا وغريها من 
االأقط���ار التي انقلب فيها احل�سور الع�سكري 
ال�سوفياتي اإىل �س���رط اآخر من �سروط القمع 

باأقبح معانيه.

وقبل ذلك كله، ويف اأثنائه، كان �سارتر يقاوم 

االحت���الل الفرن�سي للجزائر، وهو الذي كتب 
ع���ن العار الفرن�س���ي يف هذا البل���د ودانه يف 
ق���وة و�سجاع���ة موؤث���رة. وال ي���زال املثقف���ون 
العرب يذك���رون مقالة عن »نظ���ام اال�ستعمار 
الفرن�س���ي يف اجلزائ���ر« ال���ذي ترجمه �سهيل 
»االآداب”)يف  جملت���ه  يف  ون�س���ره  اإدري����س 
عدده���ا ال�ساد����س من �سنتها الرابع���ة ال�سادر 
يف حزي���ران / يوني���و 19٥6( ونب���ه اإليه يف 
�سفحة الغالف، وا�سفًا اإياه باملقال اخلطري. 
وكان املق���ال خطريًا بالفعل، ومنوذجًا ملوقف 
�سارتر اجلذري املع���ادي لليمن اال�ستعماري 
يف فرن�س���ا. وهو االأمر الذي اأه���اج عليه هذا 
���روا قنبلة  اليم���ن اإىل درج���ة اأن �سنائعه فجَّ
عل���ى عتب���ة دار �سارت���ر، كان ميك���ن اأن تودي 
بحيات���ه، لكن���ه جن���ا م���ن حماول���ة االغتي���ال 
باأعجوب���ة. ومل تخف���ه املحاول���ة فم�س���ى يف 
اإع���الن موقف���ه ال���ذي دف���ع اإرهابي���ي اليم���ن 
الفرن�س���ي اإىل تفجري قنبلة ثانية، ت�سببت يف 
انتقال���ه من املنزل الذي ي�سك���ن فيه اإىل مكان 
اآخر، ولكن ه���ذا االإرهاب مل يوقفه، فظل على 
�سجاعت���ه يف مواجه���ة االحت���الل الفرن�س���ي 
لبلده يف اجلزائر ومواجهة التدخل االأجنبي 

يف اإرادة ال�سعوب.
م  ومل يك���ن غريب���ًا - واالأم���ر كذل���ك - اأن يق���دِّ
�سهي���ل اإدري�س ملا كتبه �سارتر �سد اال�ستعمار 

الفرن�س���ي يف اجلزائر بقول���ه: »ن�سرت جملة 
االأزمن���ة احلديث���ة يف عددها االأخ���ري... ن�س 
اخلطاب الذي األقاه االأدي���ب الفرن�سي الكبري 
جان بول �سارتر يف االحتفال الذي اأقيم اأخريًا 
يف باري����س برعاية جلن���ة املثقفن للعمل �سد 
متابعة احلرب يف اإفريقي���ا ال�سمالية. ونحن 
اإذ نرج���م ه���ذا املق���ال اخلطري ال���ذي يف�سح 
كل  بتحلي���ل  اال�ستعماري���ة  فرن�س���ا  �سيا�س���ة 

الدوافع التي يقوم عليها النظام اال�ستعماري، 
نتوج���ه بتحية ح���ارة اإىل �سارتر واإىل جميع 
املفكرين الفرن�سين االأحرار الذين ال تخيفهم 
�سيا�سة ال�سغط واالإرهاب الفرن�سية، والذين 
ال ن���زال - نح���ن الع���رب - جن���د يف اآثاره���م 
غذاء لعقولن���ا وقلوبنا يعينن���ا على موا�سلة 
الن�س���ال يف طري���ق احلري���ة«. وكانت كلمات 
�سهي���ل اإدري�س ه���ذه تعبريًا �سادق���ًا عن اآراء 

جابر عصفور

ذك���������ري���������ات س�����ارت�����ر

عندم��ا كنت أس��تمع إىل الكلامت التي ألقاها محمود العامل ومحمد ب��رادة، يف االحتفال مبرور مئة 

عام عىل مولد جان بول س��ارتر، وقد أقامه املجلس األعىل للثقافة يف القاهرة، مل أستطع مقاومة 

خاطرتني ظلتا تطوفان يف ذاكريت عن سارتر الذي نحتفي به. األوىل مبعثها أنه عندما مات سنة 1980 

صدرت إحدى الصحف الفرنسية، ويف صدارتها عنوان رئييس هو »مات ضمري فرنسا«. والواقع أن 

س��ارتر مل يكن ضمري فرنسا فحسب وإمنا كان واحدًا من القالئل الذين ميكن أن نطلق عليهم ضمري 

اإلنسانية. وليست هذه الصفة بغريبة عىل سارتر الذي عاش حياته ليؤكد - سلوكًا وكتابة - أن اإلنسان 

موقف وأن الحرية مسؤولية، وكان ذلك يعني التزامه الفعيل باملبدأ الذي رفعه كارل ماركس عندما 

هاجم الفلس��فة ألنها اكتفت بتفس��ري العامل، مؤكدًا أن الوقت قد جاء لتنتقل الفلس��فة من تفسري 

العامل إىل تغيريه.
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سعد محمد رحيم 

كان يف الثاني���ة م���ن عمره حن ت���ويف والده 
ال�سيني���ة.  الهن���د  يف   � البح���ري  املهند����س   �
�سيقول فيما بع���د؛ )ح�سنًا فعل مبوته املبكر، 
واإال كان كت���م على اأنفا�س���ي وحطمني(.. وملا 
تزوجت اأمه، ويومها كان يف احلادية ع�سرة، 
كفل���ه جده. وبعد تخرجه من مدر�سة املعلمن 
العليا ا�ستغل مدر�سًا للفل�سفة ومت ا�ستدعاءه 
للتجني���د ع�سية احلرب العاملي���ة الثانية فوقع 
يف اأ�س���ر االأمل���ان غ���ري اأن���ه هرب م���ن مع�سكر 
االعتقال عائدًا اإىل باري�س بعد توقيع اتفاقية 
ا�ست�س���الم فرن�س���ا الأملانيا. ويف ه���ذه االآونة 
ان�سم اإىل املقاومة ال�سرية ون�سر كتبًا عديدة 
رواية”الغثيان”وم�سرحية”ال���ذب اأ�سهره���ا 

اب”والكت���اب الفل�سفي”الوج���ود والع���دم". 
ويف اأعق���اب احل���رب اأ�س���در جملة”االأزمن���ة 
احلديثة”كما اأ�سدر �سحيفة”الي�سار”ن�سف 
ال�سهري���ة، وحتّول م���ع زميلت���ه )�سيمون دي 
بوفوار( اإىل ظاه���رة ثقافية و�سيا�سية تعدى 
تاأثريها حدود فرن�س���ا اإىل ما ورائها. وكانت 
ملواقفهم���ا ال�سجاعة وال�سريح���ة من امل�سائل 
احليوية املعا�س���رة �سداها العاملي وال �سيما 
فيما يتعل���ق بق�سية اجلزائ���ر، وق�سية املجر 
الط���الب  ث���ورة  اأثن���اء  ويف  ب���راغ.  وربي���ع 
�س���ًا وقائ���دًا، وقد  1968يف فرن�س���ا كان حمرِّ
جرى اعتقاله فتدخ���ل ديغول الإطالق �سراحه 
هاتف���ًا بجملته ال�سهرية )كيف ميكنكم اعتقال 
فرن�س���ا؟!(. وكان من اأبرز م���ن اأثر فيه هيجل 
وال�سيم���ا  وهيدج���ر.  وهو�س���رل  ومارك����س 
كتاب���ًا  )اإن  يق���ول؛  واملارك�سي���ة..  مارك����س 
مارك�سي���ًا جيدًا واحدًا ه���و فر�سة، لكل واحد 

منا، كيما ينجح يف كتابه القادم(.
ا�ستطاع جان بول �سارت���ر اإنزال الفل�سفة من 
برج���ه العاج���ي اإىل ال�سارع. وب���دا اأن قطاعًا 
وا�سعًا م���ن ال�سب���اب املتم���رد والراف�س لقيم 
املجتم���ع البورج���وازي ق���د وج���د في���ه، ويف 
فل�سفته، على الرغم م���ن اأنها مل تكن مب�سطة، 
ويكتنفه���ا �س���يء من الغمو�س، م���الذًا. ال يف 
فرن�س���ا وحدها واإمن���ا خارجه���ا اأي�سًا ورمبا 

كان مرد ذلك اإىل اأن تلك الفل�سفة كانت ل�سيقة 
اإىل ح���د بعي���د باحلي���اة وال���ذات االإن�سانية، 
وااللت���زام  وامل�سوؤولي���ة  احلري���ة  وبقي���م 
االأخالقي. و�س���واء اأراد اأو مل يرد فاإنه عومل 
كم���ا لو كان نبيًا اأو قدي�سًا من قبل جمموعات 
م���ن ال�سباب الغ���ارق يف الياأ�س والباحث عن 
اأف���ق لالأم���ل واخلال����س، فه���ل �س���كل �سارتر، 
اأي�س���ًا، اأ�سا�سًا لواحد من اأوه���ام القرن التي 

ت�ساقطت تباعًا؟.
اإن ماآ�سي احلرب���ن العامليتن، ومناخ الياأ�س 
والعدمية �ساعدت على انت�سار الوجودية يف 
اأورب���ا وال �سيما يف فرن�س���ا واأملانيا واإنكلرا 
والنم�س���ا، وكذل���ك يف اأم���ريكا حت���ى و�س���ل 
بتاأثريه���ا اإىل بع����س عوا�سم الع���امل الثالث 
ومنه���ا بلدانن���ا العربية. وق���د ت�سّور كر من 
املراهقن الوجودية، كما طرحها �سارتر، على 
اأنها االإباحية والفو�س���ى االأخالقية والتحلل 
م���ن القيم واالأع���راف والالمب���االة. وغالبًا ما 
اأخذ هوؤالء من الوجودية كما فهموها جانبها 
ال�سلب���ي الذي ينق�س ما هو واقع اأو موروث 
اأو متع���ارف علي���ه من دون بدائ���ل بناءة مثل 
تلك التي حلم به���ا �سارتر نف�سه.. وعلى وفق 

هذا �سارت الوجودية مو�سة ذلك الع�سر. 
اأب���رز  م���ن  وه���و  رو�سي���ه/  كليم���ان  يق���ول 
مناوئ���ي �سارت���ر: )ب�سراح���ة، مل اأفه���م اأب���دًا 
املنطلق���ة  الوجودي���ة  اتخ���ذت  وكي���ف  مل���اذا 
م�س���ريًا  ب�سرع���ة  من”الغثيان”ل�سارت�����������ر 
مبدئي���ًا و�سيا�سي���ًا جع���ل م���ن �سارت����ر بوقت 

ق�سي���������ر رجاًل م�سه���ورًا يعرف��ه اجلمي�����������ع 
اإم����ا لالحتف���اء ب���ه اأو ل�سجب���ه، منا�ساًل ميلك 
احلقيق�����ة وال ي�سك يف �سيء، م�سدرًا لدرو�س 
اجتمعت فيه���ا ال�سيئات والهفوات، قا�سيًا مل 
ي�سل���م من���ه الكثريون”ف���كل ع���دو لل�سيوعية 
ه�����و كلب"، مع تبنيه الق�سايا االأكر �سكًا اإن 

مل تكن االأكر اإجرامًا(.
اإن �سارت���ر جزء هام من ذاكرة الثقافة العاملية 
يف الق���رن الع�سرين، ولعل���ه اأكر مفكري ذلك 
الق���رن اإث���ارة للج���دل، فق���د وجد ل����ه مريدين 
ك���رًا فبيعت م���ن روايته”الغثيان”يف �سبيل 
املث���ال، اأك���ر م���ن �ستة مالي���ن ن�سخ���ة، لكنه 
باملقاب���ل واج���ه خ�سوم���ًا لدودي���ن �سواء يف 
داخ���ل فرن�سا اأو خارجها.. كان هناك ال�سباب 
املتمرد والغا�سب الذي يرتاد مقاهي باري�س، 
وه���وؤالء يف الغال���ب مل يكون���وا ق���د ق���راأوه 
جيدًا، اأو فهم���وا اللغز العميق لفل�سفته لكنهم 
كان���وا م�سحورين به وبرفيقت���ه دي بوفوار. 
وهناك ق���راء جملة”االأزمن���ة احلديثة”الذين 
حاول���وا اقتف���اء اأث���ر اأف���كاره التي حل���م هو � 
�سارت���ر � مباأ�س�ستها من خ���الل حزب ي�ساري، 
غري �سيوع���ي، ومل يفل���ح. وكان ديدنه و�سع 
برنامج لالإ�سالح االجتماعي يدمج بو�ساطته 
الربوليتاري���ا الفرن�سي���ة بالهي���كل ال�سيا�سي 
ال�سيوع���ي  احل���زب  اإط���ار  خ���ارج  الوطن���ي 
الفرن�سي فاأ�س�س التجمع الثوري الدميقراطي 
ومل يحقق هذا التجمع اأهدافه، واإذ ذاك حاول 
الت�سالح مع احل���زب ال�سيوعي بعد اأن اقتنع 
باأن ذلك احلزب هو القادر الوحيد على متثيل 
الربوليتاري���ا وحتقي���ق الفع���ل االجتماع���ي، 
وهن���ا حاول التاأث���ري يف �سيا�سة هذا احلزب، 
وراأى اأن الع���داء لل�سيوعي���ة �سيكون منا�سبة 
خلدمة عنا�س���ر اليمن يف فرن�سا. وعند هذه 
النقطة ح�سل���ت القطيعة بين���ه وبن �سديقه 
األبري كام���و الذي راأى اخلط���ر املميت يف اأي 
�س���كل من اأ�س���كال التواط���وؤ م���ع ال�سيوعية.. 
يقول جرمن ب���ري يف كتابه عن األبري كامو؛ 
)كال الرجل���ن كان خمل�س���ًا. ف���ال �سارت���ر وال 

كام���و كان ي�سمر يف نف�سه مطامح �سخ�سية، 
وكالهما معني بامل�سكالت نف�سها عن اإخال�س. 
بيد اأن بينهما خالفًا فكري���ًا اأ�سا�سيًا، ف�سارتر 
م���ع رف�سه الأ�س�س املارك�سي���ة الفل�سفية، يقبل 
التاريخي���ة،  للجربي���ة  املارك�س���ي  التاأوي���ل 

وكامو يرف�سها((. 
اليم���ن  قب���ل  م���ن  مرفو�س���ًا  �سارت���ر  كان 
الفرن�س���ي ال���ذي حمل���ت جماه���ريه الفتة يف 
اإح���دى تظاهرات الع���ام 1960 املنددة بفكرة 
ا�ستق���الل اجلزائر وحتريره م���ن اال�ستعمار 
الفرن�س���ي.. كانت تلك الالفت���ة تقول ب�سريح 
العب���ارة )اأطلق���وا النار على �سارت���ر(. وراأى 
فيه احلزب ال�سيوع���ي الفرن�سي بورجوازيًا 
مت�سائم���ًا فو�سويًا مث���ايل الفكر يثبط عزمية 
العامل���ة. فيم���ا حارب���ه املت�س���ددون  الطبق���ة 
الدينيون بدعوى كون���ه ملحدًا وداعية يحث 
عل���ى التحلل االأخالق���ي. ويف معظم االأحوال 
كان ثم���ة �س���وء فه���م موؤ�س���ف م���ن قب���ل ك���ر 
مم���ن ذكرناه���م � من معه ومن �س���ده � الأفكاره 

ومواقفه.
يف اجلزء االأول املعن���ون )االأدب امللتزم( من 
�سل�سلة”مواقف”الت���ي احت���وت على مقاالته 
املن�س���ورة، يف دوري���ات خمتلف���ة تبح���ث يف 
�س���وؤون الفك���ر وال�سيا�س���ة واملجتم���ع، يعدد 
�سارت���ر بع�س���ًا م���ن االنتق���ادات واالتهام���ات 
املوجه���ة اإليه من قبل اأ�سخا����س ينتمون اإىل 
اجتاه���ات متناف���رة )كتب �س���اب �سخيف: اإذا 
كنت تريد اأن تلتزم، فماذا تنتظر لكي تنت�سب 
اإىل احل���زب ال�سيوعي؟. وقال يل كاتب كبري، 
ملتزم حين���ًا وغري ملتزم اأحيان���ًا، لكنه ن�سي 
ذل���ك: اإن اأ�س���واأ الفنانن هم اأكره���م التزامًا، 
انظ���ر اإىل الر�سام���ن ال�سوفي���ات. وت�سك���ى 
ناقد هرم بهدوء: اأن���ت تريد اأن تغتال االأدب. 
اإن احتق���ار االآداب اجلميل���ة وا�س���ح اإىل ح���د 
وق���ح يف جملت���ك. وي�سفني ذو عق���ل �سغري 
ب���ذي الراأ����س العني���د، ومن الوا�س���ح اأن هذا 
اأ�س���واأ �ستيم���ة يف راأي���ه. وياأخذ عل���ّي موؤلف 
وج���د �سعوب���ة يف ج���ر نف�سه من ح���رب اإىل 

اأخ���رى، ا�سم���ه يوق���ظ اأحيانًا ذكري���ات ذابلة 
ل���دى ال�سيوخ، اإنني ال اأهت���م باخللود، اإذ هو 
يع���رف، �سكرًا لله، عددًا م���ن النا�س ال�سرفاء، 
اأمله���م الرئي�س���ي، وي���رى �سحف���ي  اخلل���ود 
اأمريك���ي اأن خطيئت���ي ه���ي اأنن���ي مل اأقراأ قط 
برغ�سون اأو فرويد، اأما بالن�سبة اإىل فلوبري، 
ال���ذي مل يلتزم مطلقًا، فيبدو اأنه مت�سلط علّي 

كما يت�سلط على االإن�سان تاأنيب ال�سمري(.
ال اأح���د اق���رب اإىل �سارت���ر م���ن �سيم���ون دي 
بوف���وار ولق���د عا�سا معًا مذ تع���رف عليها يف 
ف���رة تلمذت���ه يف الع���ام 19٢9، وكتب���ت عنه 
م���رارًا اإبان حياتهم���ا امل�سرك���ة، وبعد موته 
اأ�س���درت كتابها”وداعًا �سارت���ر"، عّده النقاد 
مبثاب���ة ت�سفي���ة ح�ساب معه، وقال���ت مدافعة 
عن نف�سها به���ذا ال�سدد: )اأح�س�ست كما لو اأن 
هن���اك من يريد دفني حية اإىل جانب �سارتر(، 
اأحرق���ت جث���ة  اإذ  مونبارنا����س  مق���ربة  ويف 
�سارت���ر بن���اًء على و�سيت���ه وقف���ت تنظر اإىل 
الرم���اد املتبقي ب���اأمل وذه���ول، وقالت جملتها 
الت���ي ال تن�س���ى للممثل���ة الفرن�سية”�سيم���ون 
�سينوريه”الت���ي كانت ت�ساحبه���ا: )لقد دخل 
�سارت���ر الع���امل الوا�س���ع حيث �سبق���ه من قبل 
بودلري.. رامب���و.. مارك�س.. نيت�سة.. هيغل، 
اإىل اآخ���ر الراحلن(. وعن تعقد العالقة بينها 
وب���ن �سارت���ر تق���ول: )احلقيق���ة اأنن���ي كنت 
منف�سل���ة عن �سارتر بالق���در الذي كنت التحم 
في���ه م���ع ه���ذه ال�سخ�سي���ة.. كان���ت عالقتن���ا 
جدلي���ة. اأحيانًا كنت اأ�سع���ر اأنني على م�سافة 
ال معقولة منه، ويف اأحيان اأخرى كنت اأ�سعر 
كاأنن���ي الن�سف ال���ذي يكمل الن�س���ف االآخر. 
اأخ���ذت من���ه واأخ���ذ من���ي، وبالتاأكي���د مل اأكن 

تابعة ل�ه(. 
اأُته���م �سارت���ر باأن���ه جع���ل م���ن نف�س���ه )ال�سيد 
الذي���ن  االآخري���ن  عل���ى  ليحك���م  ال�سحي���ح( 
يختلفون مع���ه يف الراأي باخلط���اأ وال�سالل. 
ولك���ن؛ األي�س هذا هو ما يفعل���ه اجلميع على 
وجه التحديد؟. األي����س املفكرون والفال�سفة، 
ب�س���كل ع���ام، يعتق���دون اأن م���ا يطرحونه من 

اأفكار ومفاهيم وقناعات هي ال�سواب؟. 
ات�سم اأ�سل���وب �سارتر بالفظاظة وال�سخرية.. 
ال  خ�سوم���ه..  مواجه���ة  يف  متعجرف���ًا  كان 
يجامل اأح���دًا. وقادته �سراحته اجلارحة اإىل 
خ�سم من مع���ارك ال تنتهي مع قوى واأحزاب 
وتي���ارات واأ�سخا����س. فه���و مل يك���ن ليواري 
كراهيت���ه وقرفه وحقده وا�ستع���الءه � حيثما 
تطلب املوقف اإذا ما اقتنع � الكراهية والقرف 
واحلق���د واال�ستع���الء. ومفك���ر مث���ل �سارت���ر 
ي�س���دم قناع���ات املفكرين التقليدي���ن، ناهيك 
ع���ن النا����س االعتيادين وي�سع���ى اإىل ت�سفيه 
قيمهم التي تعارفوا عليها طوياًل ال بد اأن يلقى 
معار�س���ة وا�سع���ة وي�سنع لنف�س���ه عداوات، 
ه���و املثق���ف ال���ذي ع���ّرف املثق���ف بال�سخ�س 
ال���ذي يد����س اأنف���ه فيم���ا ال يعني���ه. وحفل���ت 
اأعداد جملته”االأزمن���ة احلديثة”بافتتاحيات 
م���ن  ف�س���واًل  معظمه���ا  كان���ت  ومق���االت، 
االأقرب���ن  �س���د  والفكري���ة  االأدبي���ة  املع���ارك 
واالأبعدين،وتل���ك كان���ت �سمة حيوي���ة املناخ 
الفك���ري والثقايف الفرن�سي خالل اأربعينيات 
وخم�سيني���ات و�ستيني���ات الق���رن املن�س���رم. 
ومن ع�سرات النماذج ميكن اأن ناأخذ منوذجًا 
واحدًا عن اأ�سل���وب �سارتر الفظ يف الرد على 
مناوئي���ه.. يكت���ب يف مق���ال”رد عل���ى بي���ري 
نافي���ل": )مقال نافيل �سف���ر. لكنه �سفر �ساّم. 
لذا فقد راأي���ت اأنني اأح�سن �سنع���ًا اإذا تكلمت 
عنه. لق���د تعودت على االعت���داءات امل�سلحة: 
اإنني اأُقتل، ت�سرق مني �سرة نقودي و�سريف، 
اأُبع���ث حي���ًا،  لكنن���ي  الفاع���ل.  يت���وارى  ث���م 
والر�سا�س���ة اأو ال�سك���ن مل ت���رك يّف اأث���رًا. 
منذ ب�سع���ة اأ�سابيع اأعلنت”دومان”بعناوين 
كبرية:"�سارتر خان". وقد اأجبت؛ ان رو�سيه 
لي�س من النا�س الذين يرد عليهم، واأحرى بنا 

اأن نركه يك�سب معي�سته كيفما ي�ستطيع(.
و�سارتر م���ن املفكرين القالئل، ع���رب التاريخ 
الذي���ن ا�ستدرجوا �سرائ���ح وا�سعة من الب�سر 
لينغم�س���وا يف النقا����س الفل�سفي، وين�سغلوا 
روؤي���ة  ع���رب  لع�سره���م  الك���ربى  بالق�ساي���ا 
متعمقة وناق���دة. وكان مثااًل حيًا لذلك املثقف 
امللت���زم مبواقف اإزاء امل�ستج���دات ال�سيا�سية 
واالجتماعية والثقافي���ة. وكانت احلرية اأ�س 
فل�سفته الوجودية و�سغله ال�ساغل. ولذا �سار 
يف مواجه���ة حمتدمة م���ع الفا�سي���ة والنازية 
والنظري���ات الكلياني���ة مب���ا فيه���ا ال�سيوعية، 
على الرغم من ع���ّده املارك�سية فل�سفة الع�سر 

التي ال ت�ساهى.
رمب���ا مل يك���ن مب�ستطاع �سارت���ر اأن يتنباأ مبا 
�سيك���ون عليه العامل بعد ربع ق���رن من وفاته 
� ت���ويف يف الع���ام 1980 � فه���و م���ا كان عرافًا 
ومل ي���ّدع اأنه يع���رف ما �سيح�س���ل يف اأعماق 
امل�ستقب���ل، لكن ثم���ة اإ�سارات هن���ا وهناك يف 
موؤلفات���ه ت�سف عن روؤي���ة ثاقبة وقراءة ناقدة 
ال تغف���ل اجتاهات حركة الب�س���ر، واحتماالت 
نتائج تفاعالت القوى املت�سارعة يف ال�ساحة 
ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة.. كت���ب يف الع���ام 
19٤٧ يق���ول؛ ))اإن ال�سيوعي���ن مل يكون���وا 
ق���ط اأقوياء كما ه���م الي���وم يف اأوروبا، ومع 
ذل���ك مل تك���ن فر����س الث���ورة �سئيلة ق���ط كما 
ه���ي الي���وم((. ويف ال�سن���ة ذاته���ا يف املق���ال 
عينه يقول؛ ))هناك دولت���ان عامليتان، لي�ست 
اأي منهم���ا بورجوازي���ة، ولي�س���ت اأي منهم���ا 
اأوروبي���ة، تتنازع���ان عل���ى امت���الك الع���امل. 
وانت�س���ار اإحداهم���ا معن���اه ت�سل���ط الدول���ة 
البريوقراطي���ة االأممي���ة. وانت�س���ار االأخرى 

معناه قيام عهد الراأ�سمالية املجردة((. 
يتجل���ى قل���ق �سارت���ر يف تو�سيع اأف���ق الذات 
االإن�ساني���ة واإخراجها م���ن حمدوديتها، وهنا 
نتلم����س املغ���زى العمي���ق ملقولت���ه ال�سه���رية 
))اجلحي���م ه���ي االآخ���رون(( بح�س���ب تاأويل 
�سيم���ون دي بوفوار، اأو عل���ى وفق عبارتها: 
)تو�سي���ع م�ساح���ة الف���رد الذي يعي����س داخل 
احل�س���ار(. وه���ا ه���و كول���ن ول�سن يج���د اأن 
البح���ث يف اأ�س����س �سارت���ر الفكري���ة يقودن���ا 
اإىل اكت�س���اف اأن جمي���ع موؤلفات���ه ما ه���ي اإاّل 
احتج���اج �س���د حمدودي���ة االإدراك الب�سري.. 

يق���ول ول�س���ن؛ ))ح���ن يت�س���اءل روكانت���ان � 
بطل رواية الغثيان �”ملاذا اأنا هنا”فاإنه ي�ساأل 
اأي�سًا: ملاذا يك���ون اإدراكه حمدودًا بحيث اأنه 
ال ي�ستطيع اأن يجيب على ذلك ال�سوؤال(. اأراد 
�سارتر فتح م�ساحات اإ�سافية للوعي الب�سري 
ك���ي ي���رى لنف�سه نط���اق حرية اأرح���ب، وكان 
ي�سمئ���ز من اجلم���ود العقائدي ال���ذي يحب�س 

الوعي ويحدد املمكنات االإن�سانية. 
م���ن  م�سه���دًا  بوف���وار  دي  �سيم���ون  ت���روي 
واقعة زيارة ل�ه لالحت���اد ال�سوفيتي ال�سابق، 
ال�ساد����س  اجل���زء  يف  ه���و  يروي���ه  وكذل���ك 
من”مواقف”واملعن���ون ب�”�سب���ح �ستالن”اإذ 
�ساأل اأح���د الكّتاب ال�سوفي���ت املحتفن به عن 
كاف���كا، ومل���اذا ال يرجمون���ه فق���ال ل����ه ه���ذا؛ 
لي����س لن���ا عالقة ب���ه بع���د اأن تبن���اه املثقفون 
البورجوازي���ون، و�سوه���ه نق���د الغرب حتى 
�س���ار يب���دو وكاأن���ه ع���دو لن���ا. ف���رد �سارتر؛ 
)عليك���م ا�ستعادت���ه منه���م، فاملناه���ج النقدية 
املارك�سي���ة تذه���ب يف التف�س���ري اإىل اأبعد مما 
تذه���ب اإليه مناه���ج النقاد الغربي���ن(. وهذا 
ي�سب���ه موق���ف لينن بع���د ث���ورة اأكتوبر حن 
كان ي�ستقبل عددًا من االأدباء ال�سباب ف�ساألهم 
فيما اإذا كانوا يق���روؤون بو�سكن. فقالوا ل�ه: 
ال يا رفيق، بو�سك���ن بورجوازي، نحن نقراأ 
ل�ساع���ر الث���ورة مايكوف�سك���ي. فابت�سم لينن 

�ساخرًا وقال: اأما اأنا فاأف�سل بو�سكن. 
والي���وم ماذا تبقى من �سارتر؟. وماذا تخلفت 
م���ن الوجودي���ة باجتاهاته���ا كاف���ة يف اأف���كار 
وروؤى املعا�سري���ن؟. هل من حقن���ا القول اإن 
فل�سف���ة �سارت���ر م�س���ت معه، كما ق���ال مي�سيل 
فوكو، واأننا ل�سن���ا مدينن ب�سيء لذلك املفكر 
ال���ذي م���الأ الدني���ا و�سغ���ل النا����س يف مرحلة 

حرجة من تاريخ العامل احلديث؟. 
يق���ال اأن �سارت���ر يف اأواخر اأيام���ه كان ي�سعر 
اأنه و�س���ل اإىل طريق م�س���دود، فيما اعرفت 
�سيمون دي بوفوار باأنه���ا )كانت مغ�سو�سة( 
فاأث���ارت حفيظ���ة الزعيم���ات والنا�سطات يف 
حركات حترير امل���راأة التي ا�ستلهمت مبادئها 

من كتابها”اجلن�س االآخر". 
�سارت���ر  اإىل  الع���ودة  ميك���ن  ه���ل  واالآن؛ 
وا�ستعادة فل�سفت���ه؟. ما الذي جننيه من هذه 
الع���ودة وتل���ك اال�ستعادة؟. هل م���ن �سرورة 
يف اأن تق���راأ االأجي���ال الالحق���ة جلي���ل �سارتر 

موؤلفات �سارتر؟.
االأخ���ري..  الفيل�س���وف  ه���و  �سارت���ر 
 � الفرن�س���ي  املفك���ر   � فوك���و  قال���ه  م���ا  ه���ذا 
واالأ�سياء”و"املراقب���ة  �ساحب”الكلم���ات 
املعرفة”وغريه���ا  والعقاب”و"اأركيولوجي���ا 
م���ن الكتب، وقال؛ اإن فكر �سارتر والوجودية 

اآخذان يف التحول اإىل اأ�سياء متحفية.
ولكن الوجودي���ة، ويف �سمنها فل�سفة �سارتر 
ه���ي جزء من ت���راث فكر الغ���رب واالإن�سانية، 
واأن���ه ال ميك���ن اأن يج���ري احلديث ع���ن ثقافة 
الق���رن الع�سري���ن واأن تهم���ل الوجودية واأن 
يهم���ل فك���ر �سارت���ر. كم���ا اأن �سارت���ر مبنهجه 
النق���دي يعد حلقة يف تل���ك ال�سل�سلة العظيمة 
الت���ي ب���داأت م���ع دي���كارت وكان���ط وهيج���ل 
فوك���و  م���ع  �س���ك،  ال  تنت���ه،  ومل  ومارك����س، 
وهابرما����س واإدوارد �سعي���د وج���اك ديري���دا 
الغرب���ي  لي����س  العق���ل،  يعي���د  اإذ  وغريه���م، 
فح�س���ب، النظر مبقوالته ويراج���ع م�سلماته 
ويجدد روؤيته اإىل االإن�سان والزمان والعامل. 
ف�سارت���ر كاالآخري���ن خ���رج من حت���ت معطف 
العقالني���ة االأوروبية، وقي���م وتقاليد واأفكار 
ع�س���ر االأن���وار االأوروبي‘ فهو �سلي���ل اأولئك 
املفكري���ن االأف���ذاذ الذي���ن دافع���وا ع���ن فك���رة 
احلرية وا�ستقالل ال���ذات االإن�سانية، و�سلطة 

العقل، وقيم العدالة وامل�ساواة. 

استعادة سارتر
لي����س م���ن ال�سه���ل تلخي�س اأف���كار �سارتر يف 
ب�س���ع �سفح���ات، هو ال���ذي ج���ال يف ميادين 
عدي���دة، وتن���اول ق�ساي���ا ع�س���ره يف مئ���ات 

اأن���ه كان يكت���ب يف ح���دود  املق���االت، حت���ى 
الع�سرين �سفحة مطبوعة يف اليوم الواحد. 
لكن م���ن املمكن االإ�سارة اإىل نت���ف من اأفكاره 
وفل�سفت���ه الت���ي وزعه���ا ال يف مقاالت���ه وكتبه 
يف  واإمن���ا  وحده���ا،  والفل�سفي���ة  الفكري���ة 
روايات���ه وق�س�س���ه وم�سرحيات���ه. وقد وجد 
هناك من ينكر اأن يك���ون �سارتر فيل�سوفًا كما 
ه���و �ساأن كان���ط وهيجل وهو�س���رل. فقالوا؛ 
ن ن�سو�سه  اإنه اأديب مهتم بالفل�سف���ة، وي�سمِّ
اأفكارًا فل�سفية، اأكر من كونه فيل�سوفًا يكتب 
الن����س االأدب���ي ب���ن احلن واحل���ن. غري اأن 
فوك���و ينعت���ه بالفيل�س���وف االأخ���ري ال���ذي ملّا 
م���ات م�س���ت مع���ه فل�سفت���ه. وكم���ا ه���و �ساأن 
معظ���م الوجودين فاإن �سارت���ر و�سيمون دي 
بوف���وار مل يختارا ه���ذه الت�سمية � الوجودية 
� كما تذك���ر دي بوفوار حن �ُساألت عمن اأطلق 
كلمة الوجودية على فل�سفتهما، فقالت: )لي�س 
�سارت���ر عل���ى كل ح���ال. الكلم���ة غبي���ة لكنه���ا 
الت�سق���ت بنا ووافقن���ا عليها، وبع���د ذلك فاإن 
دور االأزي���اء الثقافي���ة الباري�سي���ة كفيلة بكل 
�س���يء(. وعّم���ا قيل عن م���وت الفل�سفة مبوت 
�سارت���ر، حتدد دي بوف���وار روؤيته���ا ورفيقها 
اإىل الفل�سف���ة فتق���ول: )مل يك���ن �سارتر يعتقد 
بالفل�سف���ات اجلامدة. فالفل�سف���ة هي نوع من 
اجلدل م���ع العامل، وعندما يتغري العامل يجب 
اأن تتغ���ري الفل�سف���ة، والعك����س بالعك����س.. ال 
اأعتق���د اأن الفل�سف���ة ماتت مب���وت �سارتر.. اإن 
الفل�سف���ة الغربي���ة يف اأزمة، فثم���ة قلق داخل 
اللغ���ة وخارجها، وبب�ساطة اأننا ن�سعر كما لو 

كنا داخل مكوك ف�سائي �ساع يف الف�ساء(. 
)الوح���دة  اأن  اإىل  البري����س  م.  ����س.  ي�س���ري 
االإن�ساني���ة، واحلرية االإن�سانية، وامل�سوؤولية 
االإن�سانية، كل ذلك مدرو�سًا يف نظام منهجي 
على غاية الدق���ة، والرغبة يف حب�س االإن�سان 
يف االإن�س���ان، واإخ�ساع���ه مل�سوؤولي���ة م�ستقلة 
مت���ام اال�ستق���الل. ه���ذه ه���ي عل���ى م���ا يبدو، 
املواقف االأ�سا�سية لتفكري جان بول �سارتر(.

وعل���ى الرغ���م م���ن اأن ه���ذه النزع���ات مل تكن 
طارئ���ة عل���ى الفك���ر االإن�س���اين ف���اإن �سارت���ر 
اأعطاه���ا اإطارها املنهجي وعمقها وتر�سيمتها 
الفل�سفي���ة املتوافقة مع الو�س���ع الب�سري بن 
احلرب���ن وم���ا بعدهم���ا مثلم���ا تلّم�س���ه وراآه 
وخربه هو � �سارتر � وجيله.. يقول البري�س: 
)اإن �سارت���ر ميك���ن اأن يعت���رب الكات���ب ال���ذي 
نق���ل اإىل احلق���ل الفل�سف���ي الق�سي���ة الرئي�سة 
للق���در االإن�ساين كم���ا يواجهها ع�سرن���ا، باأن 
رده���ا اإىل اأو�س���ح عنا�س���ر واأجفه���ا. واإن ما 
هو ل���دى معا�سري���ه نقا�س وق�سي���ة مفتوحة 
وغنائية متحم�سة، وبحث قلق ولكنه ممزوج 

بالتخيل، وميثولوجية غالبًا، و�سعر اأحيانًا، 
كل ذلك اأخ�سعه هو ملنهج بعينه وملو�سوعات 

هذا املنهج(.
مع الفل�سفة الوجودية نعرف اأننا موجودون 
م���ن دون اختيارن���ا، وموج���ودون م���ن دون 
اأن يك���ون هناك م�س���وغ لهذا الوج���ود، وهذا 
م���ا ي�سعن���ا اأم���ام امل�سوؤولي���ة الت���ي تكت�س���ب 
طابع���ًا اأخالقي���ًا والت���ي نح�سه���ا يف دخيلتنا 
يف  روكانت���ان  يق���ول  الوج���ود..  ه���ذا  اإزاء 
رواية”الغثي���ان”)اإن فكري ه���و اأنا: من هذا 
ال اأ�ستطي���ع اأن اأق���ف. اإنن���ي موج���ود الأنن���ي 
اأفكر. وال اأ�ستطيع االمتناع عن التفكري. ويف 
هذه اللحظة، يا للفظاع���ة، اإذا كنت موجودًا، 
فالأنن���ي اأذع���ر م���ن اأن اأوج���د. اأنا، ه���ي التي 

جتذبني من العدم الذي اأن�سده(.
كان �سارت���ر ي�سمئز من اأولئك الذين يعي�سون 
حياته���م مطمئنن واثقن من اأنف�سهم والذين 
يعتقدون اأنهم م�سوغون � مربرون � فيهربون 
م���ن م�سوؤوليتهم، وبح�س���ب �سارتر فاإن حياة 
الوع���ي وال�سعور ه���ي الواق���ع الوحيد الذي 
جرب���ه االإن�سان، وهو وعي يول���د موجهًا اإىل 
كائ���ن لي�س هو اإياه، والوعي بحاجة اإىل ذلك 
الكائ���ن � االأ�سي���اء � م���ن اأج���ل اأن يوج���د، على 
عك�س الكائن � االأ�سياء � الذي لي�س بحاجة اإىل 
�سيء لكي يوجد. فهو موجود يف ذاته، بينما 
االإن�س���ان بو�ساطة وعيه موج���ود الأجل ذاته. 
فاالإن�س���ان وح���ده م���ن �ساأن���ه، ويف مق���دوره 
اأن يخت���ار، ل���ذا فاإن وجوده يك���ون لذاته. اأما 
وج���ود االأ�سياء االأخرى فه���ي وجود يف ذاته 
الأن لي����س م���ن �ساأنها ولي����س يف مقدورها اأن 

تختار. 
يتدخ���ل الوع���ي يف عملي���ة االختي���ار، وم���ع 
الوعي ي���درك االإن�سان فداح���ة نق�سه في�سعى 
الأج���ل جت���اوز ذل���ك النق����س فين�س���د الكم���ال 
لوج���وده ليك���ون وج���ودًا يف ذات���ه، وهذا ما 
يعد م�ستحياًل باملرة. فمع�سلته يكمن يف ذاته 
التي ته���رب منه، وهو اإذ يح���اول اللحاق بها 
لتدارك النق�س يف وج���وده عليه اأن يخت���ار، 
وهن���ا تب�������رز م�سوؤوليت�����ه اإزاء م���ا يخت���ار، 
)وامل�سوؤولي���ة تدفع على العم���ل، والعمل هو 
االإن�س���ان، واالإن�س���ان ه���و اأفعال���ه، واالإن�سان 
يفع���ل لي�ستكم���ل النق����س يف الوج���ود، الأن 
الوج���ود اخلارج���ي وج���ود يف ذات���ه ال يعي 
وجوده، واالإن�سان يريده وجودًا لذات��ه يعي 

وجوده، وحماولت��ه غرور الغرور وعبث(.
اإن الوج���ود ي�سب���ق املاهي���ة، واالإن�س���ان م���ن 
خ���الل اأفعاله هو من ي�سن���ع ماهيته من دون 
ه���ات قبلي���ة.. اإن���ه ح���ر يف اأن ي�س���وغ  موجِّ
وج���وده على وف���ق م���ا يالئم���ه. فالوجودية 

تعط���ي القيمة املركزية لالإن�س���ان الذي يتمتع 
ب���االإرادة والعقل احل���ر. وبح�س���ب �سارتر ال 
ميكن حلرية االإن�سان اأن تكون كلية، فاالإن�سان 
حمدد بالوراثة وبالطبقة االجتماعية واملولد 
واالأمة. وهذا م���ا ي�سكل و�سعه، وهو حر يف 
هذا الو�سع، وبالن�سبة اإليه. ولكي يكون حرًا 
حقًا عليه اأن يعرف بو�سعه، واأن يختار بن 
اأو ال.  يغ���ريه  اأن  اأو ال..  يتقب���ل و�سع���ه  اأن 
واالإن�سان حر على وفق روؤية �سارتر الأنه هو 
ال���ذي يعطي لالأ�سياء معن���ى. ونقطة انطالقه 
الفل�سفي هي اأولوي���ة ال�سعور والوعي. فمن 
خاللهما نواجه وقائع”احلري���ة وامل�سوؤولية 
والت�سامن”ومننحه���ا قيم���ًا باأن ننظ���ر اإليها 
مواجه���ة، ومن خالل العمل ندخل التغيريات 
والتبدي���الت على معنى الع���امل. فاحلرية تعد 
مزيفة اإذا ما اقت�سر االإن�سان على تاأمل العامل 
من دون امل�ساركة فيه. واحلرية تتخذ معناها 
ال�سحي���ح يف العمل، واالإن�س���ان )الذي لي�س 
ه���و �سيئ���ًا، والذي ه���و قريب ه���ذا القرب من 
العدم، ومتعل���ق باالأ�سياء، والذي هو مع ذلك 
احلامل الوحيد للمع���اين يف العامل، اإمنا هو 
� م�س���روع � فلي�ست قيمت���ه يف اأن يعترب نف�سه 
قائم���ًا ومثبت���ًا يف الوجود، ب���ل يف اأن يعطي 
لهذا الوجود معنى جديدًا مب�سوؤولية ال عون 

لها(.
وكم���ا يرى �سارتر فاإن على االإن�سان اأن يخلق 
قيم���ه، واأن يرف����س القي���م القبلي���ة القائم���ة، 
فحي���اة االإن�س���ان كما يعتقد ويري���د م�سنوعة 
م���ن امل�ستقبل، كما هي االأج�سام م�سنوعة من 
الفراغ، على ح���د تعبريه. فو�سعنا يف العامل 
يح���د من حريتنا، وعلينا اأن نقابله مب�سروع. 
ويك���ون ال اأخالقي���ًا )اأن يرف����س االإن�سان هذا 
قي���م  يف  ي�سرخ���ي  واأن  امل�ستم���ر،  اخلل���ق 
ما�سي���ة جامدة(. فلي�س هن���اك جوهر متجمد 
علين���ا اأن نحرمه، واإمنا هن���اك وجود جديد 
غ���ه م���ن دون انقط���اع.. يقول  علين���ا اأن ن�سوِّ
البري����س: )اإن �سارتر هو كاتب ع�سر ينف�سل 
ع���ن فك���رة التقالي���د، ليجع���ل م���ن احل�س���ارة 
جت���ددًا، ال حفظ���ًا للقوان���ن ومراع���اة. ومن 

احلياة مغامرة، ال نظامًا قائمًا(.
اأدرك �سارت���ر طبيع���ة انتمائ���ه البورجوازي، 
اإي���اه ه���ذه الطبق���ة )احلري���ات  وم���ا علمت���ه 
و�سلط���ة  الفردي���ة،  واحل�سان���ة  ال�سيا�سي���ة، 
ال���ذات، ال���خ( لكن���ه كان ي�سعر ب�س���رورة اأن 
يكون اإىل جان���ب الربوليتاريا، يقول: )نحن 
ما زلنا بورجوازي���ن بثقافتنا، بطريقتنا يف 
احلي���اة، وبجمهورن���ا احل���ايل، لك���ن املوقف 
عل���ى  نف�س���ه  الوق���ت  يف  يحثن���ا  التاريخ���ي 
االن�سم���ام اإىل الربوليتاريا لبناء جمتمع بال 

طبقات(.
ه���ا هنا يج���د نف�سه ب���ن انتمائ���ن. والأن كل 
طبقة، كما يرى، جتهل اأحد حدي التناق�س } 
حرية التفكري، واحلريات املادية { فعليه اأن 
يعان�ي هذا التطل���ب املزدوج )اإن هذا التطلب 
ه���و م�سكلتن���ا ال�سخ�سي���ة كم���ا اأن���ه ماأ�س���اة 
ع�سرن���ا( وهو ال يريد التخل���ي عن احلريات 
ال�سكلية كي ينكر اأ�سله البورجوازي، وال اأن 
يرف���ع عن املطالب املادية ك���ي يكتب ب�سمري 
مطمئن، يقول؛ )علين���ا اأن نتجاوز التعار�س 
يف اأنف�سنا ومن اأجل اأنف�سنا. ولنقنع اأنف�سنا 
اأواًل باأن���ه قابل الأن يتج���اوز.. اإن االأدب يقدم 
لن���ا الدليل على ذلك من نف�سه، الأنه عمل حرية 
كلية متوجهة اإىل حريات مطلقة، والأنه يظهر 
بالت���ايل عل���ى طريقته باعتب���اره نتاج���ًا حرًا 

لن�ساط خاّلق، كلية ال�سرط االإن�ساين(.
هن���ا يتح���دث �سارت���ر ع���ن اتخ���اذ موقف يف 
االأدب، وعن االلت���زام يف الكتابة. ومو�سوع 
االأدب عنده دومًا هو االإن�سان يف العامل )فلكي 
ننق���ذ االأدب، فال بد اأن ناأخذ موقفنا � يف اأدبنا 
� الأن االأدب مباهيت���ه هو اتخ���اذ ملوقف(. وقد 
حاول على ال���دوام اأن يجد نوعًا من التوافق 
اأو الت���زاوج بن الوجودية واملارك�سية.. بن 

◄

م���ع س����ارت����ر.. ض���د س��ارت��ر
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◄◄
اال�سراكي���ة وحري���ة ال���ذات االإن�ساني���ة )اإن 
علين���ا اأن نرف�س يف جمي���ع امليادين احللول 
التي ال ت�ستوح���ي بعمق املبادئ اال�سراكية، 
لك���ن علين���ا يف الوق���ت نف�س���ه اأن نبتع���د عن 
جميع املذاهب وجمي���ع احلركات التي تعترب 
اال�سراكي���ة غاي���ة مطلق���ة.. اإن اال�سراكي���ة 
يف نظرن���ا ينبغ���ي اأن متثل الغاي���ة االأخرية، 
ب���ل غاي���ة البداي���ة، اأو اإذا ف�سلن���ا الو�سيل���ة 
االأخرية قبل الغاية التي هي متليك ال�سخ�س 

االإن�ساين حلريته(.
تعامل �سارت���ر مع املارك�سي���ة باحرام فائق، 
ال بانقي���اد اأعمى، وا�ستثم���ر اأدواته املنهجية 
الفك���ر املارك�س���ي، ومل يك���ن هدف���ه  يف نق���د 
ت�سفي���ه ذل���ك الفكر، واإمن���ا تقوميه الأن���ه اآمن 
ب���اأن املارك�سي���ة هي نظري���ة الطبق���ة العاملة 
وفل�سفتها يف الفعل الث���وري، كما هي فل�سفة 
ال�سيت”نق���د  الذائ���ع  كتاب���ه  ويف  الع�س���ر. 
الفك���ر اجلديل”حاول دح�س فك���رة ديالكتيك 
الطبيع���ة واحلتمية التاريخية، وفكرة وجود 
قوان���ن مو�سوعي���ة خارجية ت�س���رّي التاريخ 
االإن�س���اين، فا�سحًا الفر�س���ة للوعي واالإرادة 
االإن�سانين يف �سن���ع التاريخ. وانتقد ب�سدة 
كل ما يتعلق مب�سادرة احلرية الفردية داخل 
ال�ستاليني���ة،  للدول���ة  البريوقراط���ي  االإط���ار 
واملمار�س���ات اال�ستبدادي���ة لتل���ك الدول���ة يف 
عالقتها مع مواطنيها، ومع الدول التي كانت 
يومه���ا يف �سم���ن املع�سك���ر اال�سراك���ي، وال 
�سيم���ا خالل اأح���داث املج���ر وبولونيا وربيع 

براغ.
الفل�سف���ي  اإطاره���ا  يف  الوجودي���ة  تك���ن  مل 
�سيا�سية، ومل تكن له���ا اأن تتالءم مع االأمناط 
ال�سيا�سي���ة ال�سائ���دة. وكذلك لي����س باالإمكان 
الفال�سف���ة  اأن  كم���ا  اإيديولوجي���ا.  عّده���ا 
اخت���الف  عل���ى  يحاول���وا  مل  الوجودي���ن 
م�ساربه���م واأهوائه���م تاأ�سي����س اإيديولوجيا، 
والرويج لها، على الرغم من اقراب بع�سهم 
قلياًل اأو كثريًا من هذا املذهب واالجتاه اأو ذاك 
� هيدجر م���ن النازية، �سارتر م���ن املارك�سية، 
يف �سبي���ل املث���ال � بي���د اأن الطاب���ع ال�سيا�سي 
للو�سع الب�س���ري، وتاأثري العام���ل ال�سيا�سي 
يف حتديد اأقدار املجتمعات واالأفراد جعل من 
الوجودين على متا�س مع ال�سيا�سة، وجتلت 
وظيفته���م الك���ربى يف هذا امل�سم���ار بالنقد.. 
واالأف���كار  واالإيديولوجي���ات  املذاه���ب  نق���د 
الت���ي حتد م���ن احلري���ات االإن�ساني���ة، وتفتح 
ال���ذات االإن�سانية اخلاّلقة. ولع���ل �سارتر هو 
اأكر الفال�سف���ة الوجودين اهتمام���ًا بال�ساأن 
ال�سيا�س���ي. وه���ذا االهتم���ام ه���و ال���ذي قاده 
اإىل املارك�سي���ة.. يق���ول: )اإن املارك�سية بيننا 
لي�س���ت جمرد فل�سف���ة: بل هي من���اخ اأفكارنا، 
الو�س���ط الذي تتغذى من���ه، احلركة احلقيقية 
مل���ا ي�سميه هيجل الفكر املو�سوعي. اإننا نرى 
فيه���ا ث���روة ثقافية للي�س���ار. بل اإنه���ا وحدها 
الثقافة منذ اأن مات الفكر البورجوازي، الأنها 
هي وحدها التي ت�سمح بفهم الب�سر واالأعمال 

واالأحداث(.
كان �سارتر على وفاق ن�سبي مع فكر مارك�س، 
لكن���ه مل يك���ن كذل���ك م���ع املارك�سي���ن، وم���ع 
املارك�سية ب�سيغها ال�سائ���دة، مثلما جت�سدت 
والكتل���ة  ال�سوفيات���ي  االحت���اد  جترب���ة  يف 
يف  ال�سيوعي���ة  التنظيم���ات  ويف  ال�سرقي���ة، 
اأوروب���ا الغربي���ة.. كان يوؤمن ب���راء املنجم 
املارك�سي، وينفر من �سعف قابليات القائمن 
على ذلك املنجم.. يق���ول: )اإننا ال نطلب �سيئًا 
م���ن املارك�سي���ة �س���وى اأن تعي����س، اأن تنف�س 
عنه���ا غب���ار ك�سله���ا الفك���ري املج���رم لتعطي 
اجلمي���ع، دومنا امتيازات، م���ا يتوجب عليها 
اأن تعطي���ه(. ولقد عان���ى �سارتر من �سوء فهم 
املارك�سي���ن وال�سيوعين ل����ه، ولطروحاته.. 
يع���ريون  ال  املارك�سي���ة  اأدعي���اء  )اإن  يق���ول: 
االآخري���ن �سيئ���ًا اأب���دًا � وعذره���م ه���و فقرهم 

� وعندم���ا ال يفهم���ون ن�س���ًا م���ن الن�سو����س 
يت�سورون اأن موؤلفه غبي على �ساكلتهم(.

يف ذروة احلرب الباردة كان �سارتر قد ح�سم 
اختي���اره، ولكنه ظل على م�سافة مما اختار.. 
كان يبغ���ي �سيا�س���ة اأكر واقعي���ة واإن�سانية، 
واأ�سد فعالية من احلزب ال�سيوعي الفرن�سي. 
ف���اإذا رجعن���ا اإىل امل�سطلح���ات احلي���ة لذل���ك 
اال�سراكي���ة  واليم���ن..  )الي�س���ار  الزم���ان 
والراأ�سمالية.. التقدمية والرجعية، الخ( فقد 
كان �سارت���ر ي�ساري���ًا ا�سراكي���ًا تقدميًا، يجد 
نف�س���ه اإىل جان���ب ال�سغيل���ة �س���د اال�ستغالل 
الراأ�سم���ايل، و�س���د ا�ستب���داد البريوقراطية 
اال�سراكية. فعلى خلفية اأحداث املجر 19٥٧ 
كت���ب مقالت���ه ال�سهرية”�سب���ح �ستالن”منددًا 
مبمار�س���ات اجلي����س االأحم���ر وق���وات االأمن 
املجري���ة الذي���ن يفر����س اأن يكون���ا جي����س 
وق���وات الطبق���ة العامل���ة وقد راح���ا يطلقان 
النار عل���ى الطبقة العاملة املتم���ردة.. يقول: 
اأطلق���ت  اإمن���ا  ال�سوفياتي���ة  )وامل�سفح���ات 
النار، يف بوداب�ست، با�س���م اال�سراكية على 

بروليتاريات العامل كافة(.
حت���رى �سارتر عن االأ�سب���اب الثاوية وراء ما 
ج���رى، وحاول اأن ي�س���ع اإ�سبعه على اجلرح 
اأفق���د  مهم���ا كان عمق���ه و�س���دة االأمل )اإن م���ا 
اجلماهري �سربها هو ذل���ك اخلليط املده�س، 
يق�س���د احل���زب   � بال���ذات  قل���ب احل���زب  يف 
ال�سيوع���ي � م���ن �ستالينية ما ت���زال عدوانية، 
وم���ن اأن�س���ار الال�ستالينية. اإنه���ا الرددات، 
الرج���وع اإىل ال���وراء، املماطل���ة والتاأجي���ل، 
ا�ستوع���ب  بعي���د  ح���د  واإىل  والتناق�س���ات(. 
�سارت���ر تل���ك التناق�س���ات، وعّراه���ا بت�سميم 
خمل����س، بعد اأن وجد اأن خطاأ �ستالن الفادح 
كان )ب���داًل م���ن اأن ي�س���د االحت���اد ال�سوفياتي 
حلفاءه اإلي���ه بت�سامن فعل���ي واإيجابي ف�سل 
تعي����س  اأن  ت�ستطي���ع  ال  م�سوخ���ًا  يخل���ق  اأن 
بدونه(. حقًا، فمع تفكك االحتاد ال�سوفياتي، 
فيم���ا بع���د، ت�ساقط���ت حكوم���ات دول الكتل���ة 
ال�سيوعي���ة كاأحج���ار الدومين���و الواحدة تلو 
االأخرى، فف���ي هذه الدول كم���ا اأب�سر �سارتر 
بعين���ه الثاقب���ة )كان���ت اال�سراكي���ة ب�ساع���ة 
م�ستوردة، وكانت الثورة م�سنوعة من فوق، 

وكان اجلي�س االأحمر قد فر�س زعماءها(.
لي�س���ت الوجودية نظري���ة اأو فل�سفة متكاملة، 
مت�سقة بحيث ن�ستطي���ع اأن نتكلم عن فال�سفة 
وجودي���ن، مت�سامن���ن يف ال���روؤى واالأفكار 
والقناعات، مثلما هو احلال مع ال�سوريالين 
والرمزين مثاًل.. اإننا ها هنا ل�سنا اإزاء مدر�سة، 
واملفكري���ن  الفال�سف���ة  اأولئ���ك  اأن  �سيم���ا  وال 
يتط���ريون م���ن كلمة”مدر�سة”واأحيانًا حتى 
م���ن كلمة”الوجودية”نف�سه���ا كم���ا ه���و �ساأن 
البنيوي���ن مع”البنيوي���ة". ومن���ذ ظهورها، 
و�سع���ود جنمها، ثم خفوت �سوء ذلك النجم، 
ظل���ت الوجودية يف مرمى �سه���ام النقد الذي 
كان بع�سه مو�سوعيًا، علميًا ومنهجيًا، وكان 
بع�سه االآخر متهافت���ًا، غري علمي، وال ي�ستند 

اإىل منهج وا�سح وفّعال.
هناك م���ن اته���م الوجودي���ة بطغي���ان النزعة 
الفردي���ة، والالعقالني���ة، والت�س���اوؤم، وع���دم 
االكراث باالأخالق، وب���اأن نظرتها االإن�سانية 
�سيق���ة، اأي )اأن االإن�سان يف ه���ذه الفل�سفة قد 
اأتخ���ذ مقيا�سًا لكل �س���يء يف اإطار يدور حول 
االإن�سان.فلي����س هناك، مث���اًل، فل�سفة للطبيعة 
عن���د الوجودي���ن، وال اهتمام بذل���ك ال�سرب 
من الكائنات التي تدر�سها العلوم الطبيعية(. 
ولكن هذه ال�سمات/ العيوب اإن وجدت بهذه 
الدرجة اأو تلك، عند هذا املفكر الوجودي، اأو 
ذاك، ينبغ���ي اأاّل يجعلنا نغم���ط هذه الفل�سفة، 
الت���ي �سغلت عق���ول مالين النا����س يف القرن 
ماك���وري  ج���ون  يق���ول  حقه���ا..  املا�س���ي، 
)اأعطتن���ا  كتابه”الوجودي���ة":  خامت���ة  يف 
الوجودية الكثري من اال�ستب�سارات اجلديدة 

العميقة حول �سر وجودنا الب�سري اخلا�س، 
واأ�سهمت بذلك يف حماية اإن�سانيتنا وتدعيمها 
يف مواجه���ة كل م���ا يتهدده���ا يف يومنا هذا. 
ولقد قدمت، بو�سفها فل�سفة معيارًا ن�ستطيع 
بوا�سطت���ه اأن نف�س���ر اأح���داث عاملن���ا املعا�سر 
املح���رية، واأن نقومها.....و�سوف اأظل اأقول 
اإننا ن�ستطي���ع اأن نتعلم من الوجودية حقائق 
ال غن���اء عنها لو�سعنا االإن�ساين، حقائق قد ال 
ت�ستغني عنها اأي���ة فل�سفة اإن�سانية �سليمة يف 

امل�ستقبل(.
واإذ ن�ستعي���د فك���ر �سارت���ر مثلم���ا طرح���ه يف 
موؤلفاته، نرى باأنه مل يكن ال عقالنيًا باأي حال 
م���ن االأحوال، ومل ي���دع اإىل التحلل االأخالقي 
كم���ا فهمه بع�سه���م. واأن تاأكيده عل���ى النزعة 
الذاتي���ة واالإن�ساني���ة ق���د ج���اء يف مواجه���ة 
االإيديولوجي���ات ال�سمولي���ة ومنه���ا الفا�سية 
والنازية وال�ستالينية، ف�ساًل عن الراأ�سمالية. 
وه���ذه االإيديولوجيات ال�سمولي���ة كلها، اإمنا 
تق�س���ي االإن�س���ان اأو ت�ستبع���ده، اأو ت�سحق���ه 
با�س���م مبادئ مثالية علي���ا، زائفة تارة، اأو يف 
�سبي���ل الربح امل���ادي والتو�س���ع يف االأ�سواق 
ت���ارة اأخرى. اأم���ا �سمة الت�س���اوؤم يف تفكريه 
فق���د قابله���ا اإ�س���راره عل���ى فكرت���ي احلري���ة 
وامل�سوؤولية، وبناء االإن�سان ملاهيته، واإعطاء 

حياته معنى من خالل العمل.
تركت الوجودية اأثره���ا يف االآداب والفنون، 
ويف روؤي���ة املعا�سري���ن اإىل ذواتهم وزمانهم 
وعامله���م. واإذا ا�ستبعدن���ا حت���ت طائل���ة تبدل 
ال�س���روط التاريخي���ة الت���ي تتحك���م بالو�سع 
والفك���ر الب�سري���ن احتمال ع���ودة الوجودية 
بحلته���ا القدمي���ة، ومنها م���ا اأ�سافه���ا �سارتر 
عليه���ا، لتك���ون مو�س���ة جلي���ل جدي���د، ف���اإن 
الوجودي���ة ت�سربت، ال �س���ك، اإىل ن�سيج ثقافة 
الع�س���ر وخالياها، خملِّفة بع�سًا من �سبغتها 
واأثرها فيها. وكما نقول اإن الثقافة االإن�سانية 
قب���ل مارك����س لي�س���ت ه���ي الثقاف���ة ذاتها بعد 
ت�سي���د املارك�سي���ة، عل���ى الرغم م���ن اإخفاقات 
التج���ارب اال�سراكي���ة امل�ستلهم���ة ملارك����س. 
كذل���ك، يف مقدورنا القول، ول���و بدرجة اأقل، 
اأن ثقافتنا االإن�سانية قد اأخذت من الوجودية 

و�سارتر ما �سريتها اأو�سع واأغنى.
اأعطان���ا �سارت���ر، م���ع الف�سي���ل املتناف���ر م���ن 
الفال�سف���ة واملفكرين الوجودين، فكرة اأعمق 
عن احلي���اة وال���ذات واحلري���ة وامل�سوؤولية، 
وعن فكرت���ي االختيار واملعن���ى الوجودين. 
واأي�س���ًا، منهج���ًا نقدي���ًا ن�س���ع مع���ه احلي���اة 
مو�س���ع  ال���دوام  عل���ى  واأنف�سن���ا،  والع���امل 

الت�ساوؤل.
اإن م���ن �ساأن التاري���خ اأن ميحو حلظات الفكر 
والفع���ل الب�سرين، وان يحتف���ظ بها يف االآن 
ذات���ه، يف رك���ن م���ن اأركان غابت���ه املت�سعب���ة 
العظيم���ة. وال ري���ب، اأن ثم���ة رك���ن يف تل���ك 
الغابة للوجودي���ة والوجودين، ومنهم جان 

بول �سارتر.

نحن وسارتر
لعقدين على االأقل �سّكل �سارتر ظاهرة مثرية 
طبع���ت احلي���اة الثقافية يف فرن�س���ا واأوروبا 
بطابعه���ا، لتمت���د �ساغلة املثقف���ن العرب بعد 
االآداب  دار  حتمل���ت  حي���ث  كتب���ه،  ترجم���ة 
البريوتية و�ساحبه���ا الدكتور �سهيل اإدري�س 
جزءًا هامًا من عبء تلك املهمة. حتى اإذا مات 
الرج���ل )�سارتر( يف الع���ام 1980 م�ست معه 

فل�سفت���ه الوجودي���ة، اأو كادت، كم���ا اأ�سار يف 
حينه���ا مي�سي���ل فوك���و. ويف االأح���وال كلها، 
وعل���ى الرغ���م م���ن اأن وجودية �سارت���ر عّدت 
مو�س���ة جذاب���ة للجي���ل اخل���ارج م���ن ماأ�ساة 
احل���رب العاملية الثاني���ة يف اأوروبا، ومن ثم 
جليل م���ن ال�سباب املثقف يف البلدان العربية 
يف ذروة فوران االنفعال القومي بن واقعتي 
النكبة )19٤8( والنك�سة )196٧(، واحل�سور 
املف���رط للمارك�سي���ة يف ال�س���ارع ال�سيا�س���ي 
والثق���ايف العرب���ي، ف���اإن من االإجح���اف االآن 
ح�سر ظاه���رة �سارتر”الوجودي���ة”يف اإطار 
مو�س���ة عابرة، ذل���ك اأن���ه ت���رك ب�سماته على 
قناع���ات اأولئ���ك وه���وؤالء، يف اأوروب���ا، ويف 
العوا�س���م وامل���دن العربي���ة، وخ����س الركود 
الثق���ايف وال�سيا�سي، به���ذا القدر اأو ذاك، هنا 
وهناك. وق���د تبنى اأفكاره عدي���د من املثقفن 
الع���رب، وبح�س���ب فهمه���م وتاأويله���م لالأفكار 

تلك.
ب���دوي  عبدالرحم���ن  امل�س���ري  املفك���ر  وكان 
االأربعيني���ات واخلم�سيني���ات  ب���داأ من���ذ  ق���د 
مب�سروعه الفل�سفي، ترجمة وتاأليفًا، للتعريف 
بالفل�سفات املعا�سرة ومنها الوجودية، وكان 
ل����ه الف�سل الكب���ري على املثقف���ن العرب بهذا 
ال�س���اأن، يف تلك احلقبة امل���وارة من تاريخنا. 
وراحت املجالت االأدبي���ة والثقافية ال�سادرة 
للوجودي���ة  ت���روج  وب���ريوت  القاه���رة  يف 
مبقاالت وترجمات خمتلفة �ساهمت يف جذب 
ك���ر من املثقفن الع���رب اإىل كعكة الوجودية 

الطازجة يومها. 

وعراقي���ًا كان الناق���د واملرجم نه���اد التكريل 
)ول���د مبنطقة ب���اب ال�سيخ ببغ���داد يف العام 
19٢٢( من اأوائل من اطلعوا على الوجودية 
وفك���ر الب���ري كام���ي و�سارت���ر و�سيم���ون دي 
بوف���وار. والأن���ه تعلم الفرن�سي���ة بتاأثري خاله 
اأواًل، والذي كان ميتل���ك مكتبة عامرة حتوي 
كتبًا فرن�سية، واختياره الفرن�سية للتعلم اإىل 
جانب االإنكليزية يف ال�سف الرابع االإعدادي 
ثاني���ًا، عم���ل التك���ريل مبك���رًا عل���ى ترجم���ة 
رواية”الغريب”لكام���و غ���ري اأن���ه مل ين�سرها 
واإمن���ا اقت�س���ر على اإط���الع اأ�سدقائ���ه عليها، 
وم���ن ث���م ق���راأ كتاب”الوج���ود والع���دم”ومل 
يفهمه���ا جي���دًا لتعقي���ده، لكن���ه ن�س���ر مقال���ن 
حت���ت عنوان”الوجودي���ة ل���دى �سارت���ر”يف 
جمل���ة االأدي���ب خل����س فيهم���ا كت���اب �سارت���ر 

االآخر”الوجودية مذهب اإن�ساين".. 
يع���رف التك���ريل يف �سه���ادة ل����ه مر�سلة اإىل 
ال�ساع���ر �سام���ي مه���دي، من�س���ورة يف كت���اب 
االأخري”نه���اد التك���ريل رائ���د النق���د االأدب���ي 
احلدي���ث يف العراق”اأن���ه � اأي التك���ريل � كان 
يجت���از )اأزم���ة فكري���ة ونف�سي���ة خا�س���ة بعد 
القي���م التقليدي���ة يف نظ���ري وزوال  انهي���ار 
بع����س االأوه���ام التي كنا نوؤمن به���ا ب�سذاجة 
يف عه���د ال�سبا( على حد تعب���ريه، وي�سيف؛ 
بكتاب���ات  كث���ريًا  تاأث���رت  احلقب���ة  تل���ك  )يف 
الدكتور عبد الرحم���ن بدوي، ثم بداأت بع�س 
املج���الت امل�سري���ة واللبناني���ة تتح���دث ع���ن 
فل�سف���ة العبث الألبري كامو... وعن الوجودية 
وعن ج���ان ب���ول �سارتر، وكان م���ن الطبيعي 
اأن يثري ه���ذا احلديث اهتمامي ويدفعني اإىل 
االإطالع على ه���ذه الفل�سفة(. ويقول التكريل 
يف مو�س���ع اآخ���ر م���ن �سهادت���ه: )يف الع���ام 
19٥0 ن�س���رت مق���ااًل يف جمل���ة االأديب حتت 
عنوان”جيل مفقود”ال �س���ك اأنه يعرّب تعبريًا 
�سادق���ًا عن اأفكاري وع���ن حالتي النف�سية يف 
تل���ك املرحل���ة م���ن حيات���ي. كان���ت الوجودية 
عندئذ جتيبني على اأ�سئلة عديدة من االأ�سئلة 
التي اأطرحها على نف�سي. وال �سك اأن هذا هو 
ال�سب���ب االأ�سا�سي ال���ذي جعل ه���ذه الفل�سفة 

جتتذبني(.
يكاد هذا املث���ال يلخ�س حالة �سريحة وا�سعة 

ويف  الع���راق  يف  واملثقف���ن  املتعلم���ن  م���ن 
اأقطار عربية اأخرى ممن تاأثروا بالوجودية، 
وال �سيم���ا باأف���كار اأح���د روادها الكب���ار وهو 
فكري���ة  ق���راءة  وع���رب  �سارت���ر.  ب���ول  ج���ان 
و�سيا�سي���ة لواق���ع ومناخ تل���ك املرحلة حيث 
ت�سي���دت االإيديولوجية املارك�سي���ة من جهة، 
واالإيديولوجي���ة القومي���ة م���ن جه���ة اأخرى، 
ن���رى اأن الوجودية قد دخل���ت خانة االهتمام 
الوا�س���ع من الثغرات الوا�سعة التي تركها كل 

من االإيديولوجيتن املذكورتن. 
عربي���ًا، كان ثم���ة جي���ل جدي���د اأخ���ذ ي�سع���ر 
بال�سي���اع والفق���دان ويح���اول اأن يتلم�س ل�ه 
�سبي���اًل اآخر غري �سبيل اجلي���ل ال�سابق عليه، 
ويتح���دث ع���ن ح�سا�سي���ة جدي���دة يف االأدب 
والف���ن وطرائق احلي���اة. هذا اجلي���ل اأ�سماه 
غ���ايل �سك���ري باجلي���ل ال�سائ���ع عل���ى غ���رار 
اجلي���ل ال�سائ���ع يف اأوروب���ا: وه���و تعب���ري 
اأطلقت���ه غرت���رود �ستاي���ن عل���ى جمموعة من 
الكّت���اب واملفكري���ن والفنان���ن مت���ردوا على 
قي���م الع���امل الغرب���ي الت���ي وجدوه���ا تنه���ار 
اأم���ام اأعينهم، بعي���د احلرب العاملي���ة االأوىل، 
وراح���وا يفكرون ويبدع���ون بطريقة مغايرة 
لط���رق اأ�سالفه���م.. يق���ول غ���ايل �سك���ري عن 
اجلي���ل ال�سائع/ امل�سري: )لق���د ولد مقطوع 
احلوار �سواء بينه وبن اجليل ال�سابق عليه، 
اأو بينه وبن الواق���ع املحيط به... اإن �سياع 
جيلن���ا ه���و الثم���رة ال�سرعية ل�سق���وط منطق 
ق���دمي للتطور وع���دم قيام منط���ق جديد يحل 
مكان���ه(. فه���ل وج���د بع�سه���م يف الوجودية، 
وم���ا قال ب���ه �سارتر اأفقًا حمتم���اًل لهذا املنطق 

اجلديد املتطلب؟. 
كانت املارك�سي���ة، واالإيديولوجي���ة القومية، 
لتوجه���ات  نظري���ة  اإط���ارات  والليربالي���ة، 
�سيا�سية ا�ستقطبت جماعات وا�سعة انتظمت 
يك���ن  ومل  واأح���زاب،  موؤ�س�س���ات  �سم���ن  يف 
االأم���ر كذلك م���ع الوجودي���ة. وم���ن مفارقات 
تلك احلقب���ة اأن �سفة الوجودي���ة كانت تطلق 
عل���ى املثقفن غ���ري املنتظم���ن يف املوؤ�س�سات 
واالأح���زاب املذك���ورة.. ه���ذا ما يوؤك���ده نهاد 
التك���ريل يف �سهادته، وال�ساع���ر فوزي كرمي 
يف كتابه”الع���ودة اإىل غارديني���ا". وباملقابل 
فاإن النظ���ام ال�سيا�سي العربي مل يلم�س اأدنى 
خطورة يف الفكر الوج���ودي على ا�ستمراره 
وبقائ���ه، ل���ذا مل ي�س���ع عقب���ات ج���ادة اأم���ام 
انت�س���اره يف البل���دان العربي���ة، ورمب���ا راأى 
اأن الوجودي���ة اأهون ال�س���رور طاملا ال يف�سي 
اإىل املاأ�س�س���ة ال�سيا�سية، وق���د يدفع االإن�سان 
العرب���ي اإىل التقوقع ح���ول ذاته والعي�س يف 
وه���م وا�ستكان���ة، بح�س���ب فه���م وتاأويل ذلك 

النظام للوجودية. 

ا�ستنك���ر �سارت���ر م���ا ع���رف يومه���ا بالعدوان 
الثالث���ي عل���ى م�س���ر )19٥٥( بق���وة، وكانت 
فرن�س���ا اإحدى ثالث���ة قوى م�سلح���ة ا�سركت 
يف الهج���وم، اإىل جانب اإنكل���را واإ�سرائيل، 
اإثر تاأميم عبد النا�سر لقناة ال�سوي�س. و�سار 
يف نهاي���ة اخلم�سيني���ات وبداي���ة ال�ستينيات 
يف مرم���ى نق���د وتهدي���دات اليم���ن الفا�س���ي 
الفرن�س���ي اإبان ح���رب اجلزائر. كانت احلرب 
تل���ك منا�سب���ة ليف�س���ح �سارتر ع���ن واحد من 
اأك���رب املواقف واأروعه���ا يف حياته ال�سيا�سية 
والفكري���ة. اتخذ �سارت���ر، وباإ�س���رار �سجاع 
ق���راره ليكون م���ع فك���رة ا�ستق���الل اجلزائر، 
الفرن�س���ي  اال�ستيط���اين  االحت���الل  واإنه���اء 
لها، وه���ذا ما قّربه م���ن نفو����س االنتلجن�سيا 
العربي���ة، وفت���ح النوافذ الأقبا�س م���ن اأفكاره 
لتدخ���ل ال�ساح���ة الثقافية العربي���ة، وقد توج 
بط���اًل يف نظ���ر تل���ك االنتلجن�سي���ا. فبع����س 
املثقفن العرب احتفوا بفكر �سارتر، ال ب�سبب 
الثقل املع���ريف والفل�سفي لذل���ك الفكر، واإمنا 
ب�سبب الر�سا ال�سيا�سي الذي �سعروا به جتاه 

�سارت���ر ذي املوقف ال�سري���ح واالإيجابي من 
ال�ساأن اجلزائ���ري. وهوؤالء اأنف�سهم �سيكنون 
ل�سارتر العداء، فيما بعد، حن تتك�سف طبيعة 
روؤيت���ه اإىل الق�سية الفل�سطيني���ة، وال�سراع 
العربي االإ�سرائيلي. و�س���وف لن يكفوا بنقد 
موقف �سارتر ال�سيا�س���ي، بل �سيطول نقدهم 
وتهجمهم اأ�س�س فل�سفته. فمثلما جرى قبوله، 
م���ن قبل من ذكرنا � وه���م �سريحة من املثقفن 
الع���رب، املوؤدجل���ن يف الغالب � حت���ت وطاأة 
العاطفة واالنفعال، ف�سيتم نبذه ولفظه حتت 

وطاأة العاطفة واالنفعال، اأي�سًا.
الق�سي���ة  م���ن  �سارت���ر  موق���ف  �سلبي���ة  اإن 
ال�سريح���ة  تل���ك  منظ���ور  م���ن  الفل�سطيني���ة، 
العربية املثقفة، تف�س���ره �سيمون دي بوفوار 
كاالآت���ي: )نحن ال ننطلق يف ه���ذا املوقف من 
ك���ره الع���رب، اأو ح���ب اليه���ود.. اإنن���ا ننتمي 
للغ���رب ب���كل م���ا في���ه، واإنن���ا نت���اج ع�س���ور 
ا�سطهدت اليهود منذ القرون الو�سطى. اإنهم 
بالن�سب���ة لنا كالطبق���ة العامل���ة يف اأوروبا(. 
اإذ كان���ا � �سارت���ر و�سيم���ون � يتبني���ان الروؤية 
ها الطبقة  املارك�سي���ة اإىل الطبقة العامل���ة بعدِّ
امل�سطه���دة } بفتح الط���اء { والثورية التي 

بيدها مفاتيح امل�ستقبل.
زار �سارت���ر م�س���ر يف اآذار 196٧، اأي قب���ل 
هزمي���ة حزي���ران باأ�سه���ر قليلة، ليمك���ث فيها 
�ستة ع�س���ر يومًا، وي�ستقبل م���ن قبل املثقفن 
واالإعالمين وال�سيا�سين امل�سرين بحفاوة 
مان�سيت���ات  و�سفت���ه  حي���ث  نظريه���ا،  ق���ل 
وافتتاحي���ات ال�سحف والدوري���ات امل�سرية 

بالبطل، واالإن�سان احلر، و�سمري الع�سر.
جاء �سارتر و�سرطه اأن تتاح ل�ه فر�سة الوقوع 
على احلقائ���ق بحرية قبل االإع���الن عن راأيه، 
واأن ي�سطح���ب معه كلود النزم���ان، اليهودي 
املعج���ب واملتفاخر بالتجرب���ة النه�سوية يف 

اإ�سرائيل.
كان���ت الدعوة �س���ادرة ل�ه من جمل���ة الطليعة 
التي ت�سدرها دار االأهرام القاهرية، وبتوقيع 
توفيق احلكيم. وبن معهد الفنون امل�سرحية 
الذي عر�س م�ساهد من اأعماله، اإىل احلرانية 
اإىل  ذل���ك  وبع���د  واالأق�س���ر،  �سق���ارة  وه���رم 
ال�سد الع���ايل تنقل �سارت���ر ب�سحبة النزمان � 
املتهم م�سري���ًا باإف�ساد روؤي���ة وانبهار �سارتر 
بتدخالته وتعليقاته اخلبيثة � وذهب اإىل غزة 
ففوجئ ببوؤ�س وفق���ر الالجئن الفل�سطينين 
يف املخيم���ات. وبع���د عودت���ه م���ن غ���زة قابل 
�سارت���ر اأمن ع���ام االحت���اد اال�سراكي”علي 
�سربي”ثم التقى بجمال عبد النا�سر فو�سفه 
باأن���ه رجل �سيا�سة من الط���راز االأول. وكانت 
حمطة �سارت���ر الثانية اإ�سرائيل وبعدها اأعلن 
موقف���ه املوؤي���د الإ�سرائيل، ولع���ودة الالجئن 

الفل�سطينين اإىل ديارهم.

وبعد نك�س���ة 196٧ بداأ االهتمام ب�سارتر يقل 
عربي���ًا، ] كان االأم���ر كذل���ك يف اأوروب���ا اأي�سًا 
ولك���ن الأ�سباب اأخ���رى، منها ب���روز �سرعات 
فكري���ة جدي���دة كالبنيوية [ وراح���ت املقاالت 
املن�سورة هنا وهن���اك، يف العوا�سم العربية 

تهاجمه وت�سفه اآراءه وفل�سفته.
واالآن ماذا نرى يف �سارتر؟.

بعد مرور اأربعن �سنة، ال بد للموقف الذي كان 
مبنيًا عل���ى االنفعال والت�سنج���ات ال�سيا�سية 
اأن يت�سذب ويتغري، واأن يكون التقومي مبنيًا 
عل���ى اأ�س����س علمي���ة ومو�سوعي���ة. وه���ا هي 
م�س���ر ت�ستع���د لالحتف���اء مبئوي���ة �سارتر يف 
دي�سم���رب املقب���ل، واجلهة الت���ي �ستتوىل هذا 
االأمر ه���ي جلنة الفل�سف���ة يف املجل�س االأعلى 
للثقاف���ة، و�ستك���ون هن���اك ترجم���ات جدي���دة 
لكتب���ه ومنها”نق���د العق���ل اجلديل”بجزاأين. 
ويف ا�ستطالع اأجرت���ه �سحيفة االأهرام بهذه 
واملثقف���ن  املفكري���ن  بع����س  اأدىل  املنا�سب���ة 
امل�سرين باآرائهم حول الوجودية و�سارتر.. 

يقول حمم���ود اأمن العامل: علينا اأي�سًا اأن )ال 
نغف���������������ل التفاع���الت التاريخي���ة يف حلظ���ة 
معين���ة له���ا تاأثريه���ا فق���د كانت هن���اك حمنة 
احل���رب العاملية وماأ�س���اة الفا�سي���ة والنازية 
واحت���الل فرن�س���ا العظيمة وحال���ة الفو�سى 
العارم���ة التي عمت الع���امل ، وكان هو �سحية 
ل���كل ه���ذه التفاع���الت حي���ث مت جتني���ده بل 
اأ�سره لعدة اأ�سه���ر مما كان له االأثر يف فل�سفة 
�سارتر التي متج���د الفرد واحلرية وكنا نحن 
يف م�سر اأي�سا نتوق اإىل احلرية بعد احلرب 
العاملي���ة الثانية( .  ويقول الع���امل :  )لكن الذي 
اأغفل���ه �سارتر هو االأ�س�س االجتماعية للحرية 
فاجلحي���م لي����س االآخ���رون كم���ا يق���ول لك���ن 
االإن�س���ان ال غني عنه ع���ن اجلماعة باخت�سار 
االإن�س���ان اجلماعة ولي�س االإن�س���ان الفرد اإذن 
ه���و التزام فردي وجماع���ي ،  وقد �سمنت ذلك 

يف كتاب معارك فكرية(.
)وق���د  العراق���ي:  عاط���ف  الدكت���ور  ويق���ول 
راأى في���ه املثق���ف العرب���ي ال���ذي يع���اين م���ن 
كث���ري من القي���ود يف جماالت عدي���دة منها ما 
يرتب���ط باالأ�س���رة واملجتم���ع، ولع���ل ه���ذا ما 
ي���وؤدي باملثقف اإىل اأن يت�س���ور � اإن اخلال�س 
اإمن���ا يتمث���ل يف فك���ر �سارت���ر، وف���وق ذل���ك 
انت�س���رت اأفكار �سارت���ر يف �سره الأن املثقفن 
ق���د �ساق���وا باملذاه���ب الفل�سفية الت���ي ال تعد 
مع���ربة ع���ن ق�ساي���ا االإن�س���ان، باالإ�سافة اإىل 
الرغب���ة يف التجدي���د ولو بنوع م���ن التجربة 

اجلديدة...(. 
اأما الدكتور ع�سام عب���د الله/ اأ�ستاذ الفل�سفة 
امل�ساعد يف جامعة ع���ن �سم�س فيقول: )ملاذا 
تعلقن���ا يف ال�س���رق ب�سارت���ر؟. فاالإجابة لي�س 
تاأث���ري �سارت���ر، لك���ن ق���د كان بداخ���ل كل منا 
�سارت���ر معنوي بغ�س النظر ع���ن اال�سم، فقد 
ظه���ر يف ف���رة كان���ت فيه���ا ح���ركات التحرر 
الث���ورات  وق���ود  ه���ي  وال�سب���اب  الوطن���ي 
واحلرية وقد كانت اأف���كار �سارتر هي الهوية 

التي يبحث عنها ال�سباب(.
ويف جمل���ة ج�س���ور ع���دد ٤/ ٢00٥ يكت���ب 
ف���اروق يو�س���ف: )بعد ربع قرن م���ن وفاته ال 
يزال جان بول �سارتر �سروريًا، بل اإن العامل 
بكل م���ا �سهده م���ن حتوالت خ���الل ال�سنوات 

القليل���ة االأخ���رية ه���و يف حاج���ة ما�س���ة اإىل 
ظهور رجل من طينة ذل���ك الفيل�سوف املتمرد 
ال�سم���ري  بري���ة  يف  وال�س���ارخ  واملعار����س 

االإن�ساين باحلقيقة(.
اأما نه���اد التكريل الذي اتخذناه مثااًل للمثقف 
فيق���ول  الوج���ودي  بالفك���ر  املتاأث���ر  العرب���ي 
يف �سهادت���ه �سالف���ة الذكر عّما تبق���ى لديه من 
الوجودية بعد مرور ن�سف قرن اأو اأكر على 
تعرف���ه عليه���ا: )كانت الوجودي���ة قد زودتني 
منذ البداي���ة بنظرة معينة نح���و ذاتي ونحو 
كفل�سف���ة  اأنه���ا اجتذبتن���ي  �س���ك  الع���امل. وال 
متما�سك���ة تبح���ث يف وحدة الوج���ود املطلقة 
امل�ساري���ع  ووقتي���ة  الوج���ود،  ماأ�س���اة  ويف 
االإن�سانية و�سرورة مواجهة املوت لكنها من 
ناحية اأخ���رى اأو�سحت يل اأن من ال�سروري 
ف االإن�سان نف�سه مب�سروع، اأو اختيار  اأن يعرِّ
اأ�سل���ي لكيان���ه ي�سن���ع يف الوقت ذات���ه قيمة 
معين���ة لالإن�س���ان واالإن�ساني���ة كله���ا. وهذا ما 

ي�سمى بااللتزام.
واالآن، وبع���د مرور ن�سف ق���رن، ال اأزال اأرى 

حياتي بهذا املنظار(. 

طبع���ت موؤلفات �سارتر روؤى ك���ر من االأدباء 
الع���رب ومثقفي���ه، وال �سيما اأولئ���ك الذين مل 
يكون���وا على وفاق م���ع املارك�سية التي كانت 
يومها، اإىل جان���ب الوجودية مو�سة رائجة، 
ومع التيار القومي. واإذا كان االنقياد االأعمى 
ل�سارت���ر، كما ملارك����س، وكما للفك���ر القومي، 
ق���د خل���ق اأف���كارًا م�سوه���ة ووعيًا زائف���ًا عند 
�سريح���ة م���ن املثقف���ن ف���اإن �سريح���ة اأخ���رى 
بن���ت اأ�س�س ثقافتها بوعي م���ن م�سادر �ستى، 
كانت املارك�سي���ة اأو الوجودية، واأحيانًا معًا، 

اأهمها.
كان �سوء الفهم، و�سوء االإطالع، �سبياًل لهرب 
بع�س من مثقف���ي اأو اأ�سباه مثقفي اأو اأدعياء 
الثقاف���ة، خ���الل اخلم�سيني���ات وال�ستيني���ات 
اإىل �سارت���ر.. �سار �سارتر م���الذًا افرا�سيًا.. 
وهمًا اآخر يف بيئة خ�سبة ومالئمة ال�سترياد 
االأوه���ام وانتاجه���ا. وم���ع �سارت���ر، اأو بعده 
ج���رى ا�ستقب���ال األب���ري كام���و و�سيم���ون دي 
بوف���وار، وم���ن ثم، بع���د حن، كول���ن ول�سن، 

�سرعة”الالمنتم���ي".  �ساح���ب  االإنكلي���زي، 
واملالحظ عربي���ًا اأن الكّت���اب الذين يتعاطون 
االأدبي���ة  الن�سو����س  م���ن  االأدب، ويجعل���ون 
اأوعية لت�سويق اأفكارهم وفل�سفاتهم يحظون 
بتقب���ل وا�س���ع عندن���ا، اأكر بكثري م���ن اأولئك 
الذي���ن يتعامل���ون م���ع الفك���ر املج���رد. ورمبا 
كان ال�سب���ب ه���و ع�سر التوا�س���ل املعريف مع 
االأخريين، و�سعوبة ترجم���ة موؤلفاتهم. وقد 
تكون العلة يف منط الربية والتعليم ال�سائد 

يف العامل الناطق بالعربية.
�ساحب عندنا االفتتان ب�سارتر افتتان مماثل 
ب�سيمون دي بوفوار، �سديقته، وبكامو على 
الرغم من االختالفات البينة، واخلالفات التي 
كانت ت�س���ل اأحيانًا حد التخا�س���م والقطيعة 
ب���ن االأخري ونّدي���ه � �سارتر و�سيم���ون � ومن 
ث���م مبجمل الراث الفكري الوجودي. وبقدر 
م���ا كان هن���اك هو����س عن���د بع�سه���م ب�سارتر 
والوجودية، تخّلق هو�س م�ساد عند بع�سهم 
االآخ���ر اإذ �س���اروا �س���د �سارت���ر والوجودية، 
يف الوق���ت الذي نكت�سف اأن ق�سم���ًا كبريًا من 
ه���وؤالء واأولئك مل يق���روؤوا �سارتر جيدًا، ومل 
يطلع���وا على تراث الفكر الوجودي، ومل يكن 
غريب���ًا اأن جتد من املهوو�سن � على اجلبهتن 

� من مل يقراأه على االإطالق.

تكم���ن ق���وة فك���ر �سارت���ر، عل���ى الرغ���م م���ن 
اطروحات���ه،  بع����س  وتهاف���ت  تناق�سات���ه 
اأك���ر  يف  االإن�ساني���ة  للحي���اة  مالم�ست���ه  يف 
موا�سعه���ا ح�سا�سية واأهمي���ة، وتاأكيده على 
حرية االإن�سان وم�سوؤوليته اإزاء ذاته والعامل 
من خالل وعيه. وهذا م���ا جعل تلك اجلاذبية 
ل�سارت���ر وفكره يف ه���ذه البقعة م���ن االأر�س 
الت���ي نعي����س عليه���ا، حي���ث مُيته���ن اإن�سانية 
االإن�س���ان وكرامت���ه وُت�سادر حريت���ه بذرائع 
�ست���ى. ويج���ري ت�سويه ذات���ه ووعيه يف ظل 
متخل���ف  واق���ع  ويف  ا�ستبدادي���ة،  �سلط���ات 

تاريخيًا.
اأ�سح���اب  الواق���ع  خ���ذل  اأن  بع���د  والي���وم 
امل�ساري���ع الكليانية م���ن مارك�سين وقومين 
وغريه���م، ي���رى اجلي���ل احل���ايل اأن���ه اأك���ر 
�سياعًا م���ن اجليل الذي �سبق���ه، حما�سر بن 
عوملة عاتي���ة ال ميتلك مقوم���ات وم�ستلزمات 
ال�سراك���ة الفعال���ة فيها، وم���د اأ�سويل يحاول 
�سحب���ه اإىل قوقع���ة خانق���ة. يف ه���ذا الواق���ع 
هل �ستربز نزع���ات عدمية ونهل�ستية جديدة، 
وه���ل �ستعود الوجودي���ة بحّلة اأخرى مالئمة 
اأم  ملتغ���ريات ع�سرن���ا يف االألفي���ة الثالث���ة؟. 
اأن الواق���ع �سيّوج���ه العق���ل نح���و اإب���داع فكر 
خمتلف خ���اّلق، ينه����س باجلي���ل وواقعه؟.. 
يطرح االأ�سئلة الك���ربى بجراأة ومو�سوعية، 

ويجيب عليها من دون تردد اأو مواربة؟.

امل�صادر:
�ص���يما”االأدب  وال  �ص���ارتر،  موؤلف���ات   �1

امللتزم”و”�صبح �صتالني".
2�”�صارتر والوجودية”ر. م. البري�س.. ترجمة 

�صهيل اإدري�س.
3�”الوجودية”ج���ون ماك���وري.. ترجم���ة اإم���ام 

عبد الفتاح اإمام.
4�”ثقافتنا بني نعم وال”غايل �صكري.

5�”حوارات م���ع مفكري الغرب”حميدة نعنع.. 
حوار مع �صيمون دي بوفوار.

6� املعقول والالمعقول يف االأدب احلديث”كولن 
ول�صن.. ترجمة: اأني�س زكي ح�صن.

7� الب���ري كامو”جرم���ني ب���ري.. ترجم���ة؛ ج���را 
اإبراهيم جرا.

8� نه���اد التك���ريل رائد النقد الدب���ي احلديث يف 
العراق”�صامي مهدي.

9� جملة ج�صور العدد 4/ 2005.
10� جريدة االأهرام العربي 4 يونيو 2005
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التغي���ري. اأم���ا لو كنت فقدت ب�س���ري واأنا يف 
االأربعن، فلرمبا كان االأمر خمتلفًا.

ويف ذاتي، يبقى الن�س���اط الثق���ايف كما كان، 
اأعن���ي ب���ه �س���يئًا انعكا�س���يًا. فعل���ى ال�س���عيد 
االإنعكا�سي اأ�ستطيع اأن اأنقح ما اأفكر فيه، بيد 
اأن هذا يبقى ذاتي���ًا حم�سًا. هنا اأي�سًا تتطلب 
العناي���ة باالأ�سل���وب كم���ا اأفهمها فع���ل الكتابة 

بال�سرورة.
يحفل���ون  ال  الي���وم  ال�سب���اب  م���ن  كث���ريًا  اإن 
باالأ�سل���وب، ويعتق���دون اأن م���ا يقول���ه امل���رء 
ينبغ���ي اأن يق���ال بب�ساط���ة، وه���ذا كل م���ا يف 
االأمر. اأما بقدر تعلق االأمر بي، فاإن االأ�سلوب 
- ال���ذي ال ينفي الب�ساطة، بل على العك�س من 
ذل���ك - هو و�سيلة لقول ثالثة اأو اأربعة اأ�سياء 
يف دفع���ة واح���دة. هن���اك اجلمل���ة الب�سيطة، 
مبعناه���ا املبا�سر، ث���م يف الوقت نف�سه، حتت 
ه���ذا املعنى املبا�س���ر هناك مع���ان اأخرى ترد. 
اإذا مل يك���ن امل���رء ق���ادرًا على من���ح اللغة هذه 

التعددية يف املعنى، فال جدوى من الكتابة.
اإن م���ا ميي���ز االأدب عن الكتاب���ة العلمية، على 
�سبي���ل املثال، ه���و اأنه لي�س غ���ري غام�س؛ اإن 
فنان اللغة يرتب الكلمات بطريقة تتوقف على 
كيف يوؤكد اأو ي�سفي عليها ثقاًل، و�سيكون لها 
معن���ى واحد، واآخر، واآخر اأي�سًا، يف كل مرة 

على م�ستويات خمتلفة.

مي�سيل كونتا: حتت���ل املو�سيقى موقعًا كبريًا 
يف حياتك، لكن اأنا�سًا قليلن يعرفون ذلك..

�سارتر: كانت املو�سيقى تعني الكثري بالن�سبة 
يل، كمتع���ة وكعن�سر مهم من عنا�سر الثقافة، 
كان كل ف���رد من عائلت���ي مو�سيقيًا: كان جدي 
يع���زف عل���ى البيان���و واالورغ���ون، وكان���ت 
جدت���ي تع���زف عل���ى البيانو ب�س���ورة جيدة، 
وكان���ت اأمي جتيد الع���زف عليه اأي�سًا وجتيد 
الغناء. وكان خاالي االثنان - وال�سيما خايل 
جورج - الذي كانت زوجته تتمتع مبوؤهالت 
عازف���ن  كان���ا   - جي���دًا  جي���دة  مو�سيقي���ة 
ممتازين عل���ى البيانو، واأنت تع���رف اأن ابن 
خ���ايل )�سفايت���زر( كان ال باأ����س ب���ه يف عزف 
االورغ���ون.. وباخت�س���ار كان كل واح���د من 
عائل���ة �سفايت���زر يعزف، ويف اأثن���اء طفولتي 

ع�ست يف و�سط مو�سيقي.

يف نح���و الثامن���ة اأو العا�سرة من عمري كنت 
اأتلقى درو�س���ًا يف البيانو. ث���م انقطعت عنها 
حتى الثانية ع�سرة، يف الرو�سيل. هناك، يف 
املن���زل الذي كنت اأعي�س فيه مع اأمي وزوجها 
)الث���اين، بع���د اأبي���ه املتوف���ى( كان���ت غرف���ة 
اال�ستقب���ال وا�سعة، ومل يك���ن يدخلها اأحد اإال 
عند ا�ستقبال ال�سيوف، لكن فيها بيانو كبري. 
وهن���اك كنت اأ�ستعيد م���ا تعملته مبفردي، يف 
الب���دء كن���ت اأع���زف مقاط���ع م���ن اوبريتيات، 
وبع���د ذلك معزوفات باأربع اأي���ٍد، كنت اأعزفها 
م���ع والدت���ي، عند ل�س���ون على �سبي���ل املثال، 
مقطوع���ات  اأع���زف  ب���داأت  ف�سيئ���ًا،  و�سيئ���ًا 
يف  وب���اخ  و�سوم���ان،  لبيتهوف���ن،  اأ�سع���ب، 
مرحلت���ه املتاأخ���رة، عزف���ًا مل يك���ن متقنًا متام 
االتقان، لكنن���ي ا�ستطعت اأخريًا �سبط درجة 
ال�سرع���ة )tempo( اإىل هذا احل���د اأو ذاك، 
واإن مل يكن ذل���ك ب�سورة دقيقة متامًا، لكنني 
حاول���ت اأن اأ�سبط املي���زان املو�سيقي اإىل حد 

ما.

ث���م اأفلحت اأخريًا يف ع���زف معزوفات �سعبة 
ن�سبي���ًا، مثل �سونات���ات �سوب���ان وبيتهوفن، 
با�ستثن���اء �سوناتاته االأخرية ج���دًا، ال�سعبة 

جدًا.
لكنني كن���ت اأ�ستطيع عزف بع����س مقاطعها. 
وعزفت ل�سومان، وموت�سارت، وكذلك اأحلانًا 

م���ن اوبرات اأو اأوبريتات مم���ا كنت اأ�ستطيع 
غناءه���ا اأي�س���ًا.. بل كن���ت اأعط���ي درو�سًا يف 
البيان���و عندما بلغت الع�سرين من عمري، يف 

االإيكول نورمال.
مهم���ًا  �سيئ���ًا  الع���زف  اأ�سب���ح  االأخ���ري  ويف 
بالن�سبة يل. على �سبيل املثال، كانت �سيمون 
دي فوف���وار تاأتي بعد الظه���ر للعمل يف بيتي 
يف ٤٢ �س���ارع بونابارت، وتب���داأ بالقراءة اأو 
الكتابة قبل اأن اأفعل اأنا مثل ذلك، وكنت غالبًا 

ما اأجل�س اأمام البيانو زهاء �ساعتن.

مي�سيل كونتا: هل عزفت الأ�سدقاء؟

�سارتر: كال، مل يطلب مني اأي منهم ذلك. فيما 
بع���د كنت اأع���زف مع ابنت���ي املتبن���اة اآرليت: 
كان���ت تغن���ي اأو تع���زف عل���ى الن���اي، وكنت 
اأ�ساحبه���ا يف الع���زف. كن���ا نفع���ل ذل���ك عدة 
�سن���وات، ثم، يا ويح���ي، مل اأعد اأ�ستطيع االآن 
اأن اأع���زف اأي �سيء. لذل���ك �سرت اأ�ستمع االآن 
اإىل املو�سيقى اأكر من اأي وقت م�سى. واأملك 
اأن اأقول اإن لدي معرفة جيدة باملو�سيقى، من 

الباروك حتى الالمقامية.

مي�سيل كونتا: مل توؤلف عماًل مو�سيقيًا ما؟

�سارت���ر: نعم، بل اإنن���ي األفت �سونات���ا اأي�سًا، 
وه���ي مدونة. اأظن اأن كا�ست���ور )�سيمون دي 
بوفوار( ال تزال حتتفظ بها. لعلها اأ�سبه قلياًل 
بدبيو�س���ي. ال اأذك���ر جيدًا اأي �س���يء اآخر. اأنا 

اأحب ديبو�سي كثريًا، وكذلك رافيل.

بعد ه���ذا كل���ه، يبدو م���ن امل�ستغ���رب اأنني مل 
اأحتدث ع���ن املو�سيقى يف كتب���ي، اأح�سب اأن 
ذل���ك يعود اإىل اأنه لي�س لدي الكثري مما اأقوله 
ب�ساأنها مما ال يعرف���ه النا�س. طبعًا هناك تلك 
املقدم���ة التي كتبته���ا قبل زمن طوي���ل لكتاب 
ريني���ه اليبوفتي�س - اأحد املو�سيقين القالئل 
الذي���ن تعرف���ت عليه���م ب�س���ورة �سخ�سي���ة - 
لكنن���ي يف هذه املقدمة حتدثت عن املو�سيقى 
اأقل م���ن معنى املو�سيقى، وه���ي يقينًا لي�ست 

من بن اأف�سل كتاباتي.
هذه املادة ن�صرت عام 2004 
يف �صحيفة احلياة اللندنية

طبعت  مبطابع م�ؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفن�ن
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علي الشوك *

ه���ذه ق���راءة، وترجم���ة جل���زء من ح���وار مع 
�سارتر عندما بل���غ ال�سبعن من عمره، اأجراه 
معه مي�سبل كونتا يف اآب 19٧٥. وقد حركت 
ف�س���ويل، م���ن ب���ن موا�سي���ع هذا احل���وار، 
اهتماماته املو�سيقية لكنن���ي �ساأبداأ باالأ�سياء 

االأخرى، دون اأن اأتوقف عندها كثريًا.

نحن نعي����س يف ع�سر بات���ت االأ�سياء تتقادم 
في���ه بت�س���ارع كبري، مبا يف ذل���ك انح�سار ظل 
وجوه ثقافية كانت م���لء ال�سمع والب�سر يف 
ي���وم لي�س ببعي���د. وهو ما ي�س���دق عليه قول 
الفنان االأمريكي اآندي وارهول من اأن الفنان 
يف ع�سرنا بات يحظ���ى بال�سهرة ليوم واحد 
فقط. وهذا ين�سحب االآن على �سارتر بقدر ما 
ين�سح���ب على مثقفن ومبدعن اآخرين. فاأين 
هو �سارتر االآن، ومن يتذكره، رمبا �سوى من 
ي�ستبد به احلن���ن اإىل تلك االأيام، ومن يكتب 
عن���ه الأغرا����س اأكادميي���ة؟ فحت���ى يف اأيام���ه 
االأخ���رية ب���دا اأن ال�ستارة كان���ت تن�سدل على 
اأ�سطورته. وق���د نطق بهذه احلقيقة حماوره 
ب�سوؤال���ه: )ه���ل ت�سع���ر باالأ�س���ى الأن املثقفن 
ال�سب���اب مل يع���ودوا يقراأونك الي���وم، واإنهم 
بات���وا يعرفونك من خ���الل اأف���كارك اخلاطئة 
فق���ط؟( وجواب���ه: )اأ�ستطيع اأن اأق���ول اإن ذلك 

يحزنني كثريًا(.

)بقدر تعلق االأمر بك، اأم بهم؟(.

)اإذا �سئ���ت احلقيق���ة، بق���در تعل���ق االأم���ر بهم 
اأي�سًا، لكنني اأظن اأنها مرحلة عابرة(.

م���ن اأ�س���ف اأنه���ا مل تك���ن مرحلة عاب���رة، على 
م���ا يب���دو. فزمانن���ا ه���ذا طم����س الكث���ري من 
االأ�سوات وحت���ى اأ�سداءها، ومل يكن �سارتر 
ا�ستثن���اء. ب���ل لعل���ه كان م���ن اأك���ر املفكرين 
املر�سح���ن للن�سيان، بحك���م موقعه املرجرج 
يف عامل���ي الفك���ر وال�سيا�س���ة.. واأن���ا مل اأك���ن 
معجب���ًا باأف���كاره، لكنن���ي اأعجب���ت بكتابات���ه 
الروائية، ورغم ذل���ك، ال اأجد يف نف�سي رغبة 
قوي���ة الإعادة ق���راءة هذه املوؤلف���ات، باملقارنة 
م���ع موؤلف���ات روائي���ة اأخرى اأه���م منها. ويف 
كاف���ة االأح���وال، كن���ت وال اأزال اأف�سل���ه عل���ى 

الب���ري كامو، عل���ى عك�س ما ذه���ب اإليه بع�س 
الكت���اب - اليميني���ن؟ - مم���ن راأى اأن تطور 
االأحداث يف زمننا هذا اأثبت )�سحة( مواقف 
كام���و، و )خطاأ( اأفكار �سارتر. لكن االنتكا�سة 
ال ينبغي - يف راأيي - اأن تعد معيارًا �سحيحًا 

لالأ�سياء(.
كن���ت اأقراأ احلوار م���ع �سارت���ر باإح�سا�س من 
احلب واحلن���ن واحلزن يف وق���ت معًا. فهو 
يف ال�سبع���ن م���ن عم���ره، ويف مرحل���ة اأفول 
جمده، كان يدع���وك اإىل االإح�سا�س باالإ�سفاق 
عليه، برغم اأن���ه كان �سلبًا ومتما�سكًا اإىل حد 
غ���ري قلي���ل. لك���ن �سعف ب�س���ره ال���ذي حرمه 
يف اأواخر اأيامه من الق���راءة املبا�سرة )كانت 
�سيمون دي بوفوار تقراأ له( كان �سيئًا حمزنًا، 

مثلما كان طر����س بيتهوفن �سيئًا األيمًا. وعلى 
اأية ح���ال، وج���دت يف اهتمامات���ه املو�سيقية 
�سرب���ًا من العزاء له، وال�سيم���ا بعد اأن علمت 
اأن���ه كان اأكر من مت���ذوق للمو�سيقى. لكنني 
�ساأنق���ل �سيئًا م���ن حديث �سارتر ع���ن همومه 
بعد عجزه تقريبًا ع���ن القراءة والكتابة، قبل 

اأن اأنتقل اإىل املو�سيقى:

مي�سي���ل كونت���ا: هل ت�سعر باأنك ف���ارغ من كل 
عمل؟

�سارت���ر: نع���م. فاأن���ا اأم�سي قلي���اًل، وال�سحف 
واأحيان���ًا  الرادي���و،  اإىل  واأ�سغ���ي  تق���راأ يل، 
اأمل���ح �سيئ���ًا خاطف���ًا مما يج���ري عل���ى �سا�سة 

التلفزي���ون، ويف الواق���ع تل���ك ه���ي االأ�سي���اء 
الت���ي متار�سه���ا عندم���ا تك���ون فارغ���ًا من كل 
عمل، كنت معتادًا عل���ى كتابة ما كنت اأفكر به 
قبل ذلك، بي���د اأن اللحظة االأ�سا�سية تكمن يف 
الكتاب���ة نف�سها. اأنا ال اأزال اأفكر، والأن الكتابة 
اأ�سبح���ت م�ستحيلة بالن�سبة يل، فاإن الن�ساط 

احلقيقي للفكر قد اأخمد ب�سكل ما.

وما مل يعد �سهل املن���ال بالن�سبة يل هو �سيء 
بات العديد من ال�سباب يهزاأون به: االأ�سلوب، 

اأو فلنق���ل اخلط���اب االأدبي لط���رح فكرة ما اأو 
مو�س���وع ما. وه���ذا بطبيعة احل���ال يقت�سي 
تنقيحًا، تنقيحًا ق���د يعاد النظر فيه خم�س اأو 
�ست مرات. اأما االآن فلم يعد بو�سعي ت�سحيح 
ما اأكتبه حتى م���رة واحدة، الأنني ال اأ�ستطيع 
ق���راءة ما اأكتبه. لذا، فاإن ما اأكتبه اأو ما اأقوله 
يبق���ى بحك���م اال�سطرار يف �سيغت���ه االأوىل. 
وبو�س���ع اأحده���م اأن يق���راأ يل م���ا كتبت���ه اأو 
قلته. واإذا حزب االأمر فبو�سعي تغيري بع�س 
التفا�سي���ل، لكن هذا غري م�ساألة اإعادة الكتابة 

التي كنت اأمار�سها بنف�سي.

مي�سي���ل كونت���ا: اأمل يك���ن بو�سع���ك ا�ستعمال 
امل�سج���ل، واالإم���الء، واالإ�سغ���اء اإىل نف�س���ك، 

واالإ�سغاء اإىل تنقيحاتك؟

�سارت���ر: اأعتق���د اأن هن���اك فرق���ًا كب���ريًا ب���ن 
ال���كالم والكتابة. اإن املرء يعيد قراءة ما يعيد 
كتابت���ه. بيد اأن املرء ي�ستطي���ع القراءة ببطء 
اأو ب�سرع���ة: بعب���ارة اأخرى، اأن���ت ال تعلم كم 
�سي�ستغرق���ك التفك���ري ملي���ًا يف جمل���ة ما. من 
املحتم���ل اأن ما ال ت���راه �سحيح���ًا يف اجلملة 
ق���د ال يكون وا�سحًا لديك يف القراءة االأوىل: 
رمب���ا كان هناك خط���اأ متاأ�سل فيه���ا، اأو رمبا 
كان هن���اك ارتباط هزيل بينه���ا وبن اجلملة 
ال�سابقة اأو الالحقة اأو الفقرة ككل اأو الف�سل، 

الخ.
ه���ذا كل���ه يفر�س اأن���ك تقرب م���ن ن�سك كما 
ل���و كان لغ���زًا �سحري���ًا، اإنك تغ���ري كلمات هنا 
وهن���اك الواحدة بعد االأخ���رى، وتراجع هذه 
التغي���ريات ثم حت���ور اأ�سياء اأخ���رى، وهكذا 
دوالي���ك. اأم���ا اإذا ا�ستمع���ت اإىل امل�سجل، فاإن 
وقت االإ�سغ���اء يتحدد ب�سرعة حركة ال�سريط 
ولي�س مبا ي�ستجيب ملتطلباتي. لذلك �ساأكون 

دائمًا اإما متخلفًا عن االآلة اأو متقدمًا عليها.

مي�سيل كونتا: هل جربته؟

�سارتر: �ساأحاول، �ساأح���اول يقينًا، بيد اأنني 
عل���ى ثق���ة من اأنه لن يف���ي بامل���رام. فاأنا كاتب 
يف املق���ام االأول، وقد تر�س���خ هذا منذ ن�ساأتي 
وتكوين���ي وال يزال حت���ى االآن، لذا فات اأوان 

س���ارت���ر وال��م��وس��ي��ق��ى 
وأشياء أخرى

حــــوار مـــــع:



علي حسين 

ذات ليل���ة م���ن ليايل احل���رب العاملي���ة الثانية، اأطفاأ ب���ول ايلور 
ا�سهر �سعراء فرن�سا اأنوار منزله، حيث تت�ساعد الغارات

اجلوي���ة، وجل�س يكتب، يدون تاأمالت���ه ويت�ساءل : اين املثقف 
م���ن كل ه���ذا؟ كان ذلك ع���ام 19٤1. من ه���م املثقف���ون؟ وما هو 

دورهم؟ 
وم���ا الذي ميك���ن ان يقوموا ب���ه، هذه االأ�سئلة يح���اول االجابة 
عليها”اآالن مينك”يف كت���اب �سدر قبل �سنوات بعنوان”تاريخ 

�سيا�سي للمثقفن”. 
يق���ول الكات���ب الفرن�س���ي”اآالن مينك":”ُول���د املثق���ف احلديث 
بنظ���ري يف الق���رن الثامن ع�س���ر عندما جنا بنف�س���ه من هيمنة 
ال�سلط���ة ال�سيا�سية وم���ن �سطوة الكني�سة، لق���د اأ�سبح املجتمع 
ه���و املحي���ط ال���ذي يعي����س في���ه. وغ���دت املواجهة بين���ه وبن 
ال�سلط���ة ه���ي التي حت���دد هويت���ه وجم���ال اإبداعه. لق���د اأ�سبح 
املثق���ف يتاأّمل بالعامل املحيط به وغدت الكلمات اأفعاال واالأفكار 

اأ�سلحة والنظريات مدافع.”. 
وحت���ت عنوان :”احل���زب االأول”يكت���ب مينك”:”اليزال حزب 
املثقف���ن يف تاريخنا اأقوى وعلى الدرج���ة نف�سها من الت�سامن 

مما كان عليه يف املا�سي”. 
ويح���دد املوؤلف الق���ول ان قوة املثقفن م�سدره���ا الرئي�سي هو 
اأنهم ي�سّكلون”كتلة مت�سامنة يوّحدها طموح م�سرك”و"توؤكد 

ذاتها جماعيا على امل�سرح ال�سيا�سي وامل�سرح الوطني". 
حتديده���ا  يت���م  املثقف���ن  ل���دى  االأ�سا�سي���ة  الرابح���ة  الورق���ة 
ب�"تاأثريه���م على الراأي العام". وينق���ل املوؤلف يف هذا ال�سياق 
جمل���ة كان فولتري قد كتبها ل�سديق���ه داالمبري عام 1٧6٧ وجاء 
فيها:”ال���راأي الع���ام هو الذي يحكم الع���امل وعليكم اأن حتكموا 

الراأي العام".
يقول ت�سارلز فرميان يف كتابه”اغالق العقل الغربي”ان �سبب 
تدهور اورب���ا يف القرون الو�سطى كان انع���زال املثقفن الذين 
اآثروا االن���زواء تاركن االمور بيد رج���ال الدين”وي�سيف”ان 
احل�سان���ة احلقيقية للمجتمعات يف تن�سيط دور املثقفن، لذلك 
انغل���ق الغرب لقرون طويلة قبل ان يعود اليه املثقفون يبعثون 

به احلياة من جديد”.
ح���اول �سارتر يف كتابه”دفاع���ًا عن املثقفن"، ال���ذي �سدر عام 
196٥، اأن يعطي تعريفًا للمثقف:”اأن ما يجعل من فرد ما مثقفًا 
هو قدرت���ه على جتاوز احلقل ال�سيق الخت�سا�سه.، املثقف هو 
ال�سخ����س ال���ذي يتدخ���ل يف ما ال يعني���ه، وميتلك الق���درة على 
اجله���ر باحلقيقة”، ميكن اأن ن�ساأل: هل ت�سكل دعوة �سارتر اإىل 
مثقف �سيا�سي، اأم اأنه���ا كانت ا�ستجابة منطقية لق�سايا ع�سره 
امللتهب���ة امل�ستم���رة حتى اليوم؟ �س���واء اأكانت العالق���ة قوية اأم 
واهي���ة، فاإنها بالتاأكيد انعكا����س لذلك االلتزام االأخالقي الذي ال 

وجود للمثقف من دونه. وقد ن�ساأل اأي�سًا: ما هو دور املثقف يف 
جمتم���ع ال ثقافة فيه وال مييل اإىل اإنتاج املثقفن احلقيقين؟ اأو 
م���ا هي وظيفة املثقفن يف جمتمعات جتتهد �سلطاتها يف تدمري 
العق���ل وتبديد احلقيقة؟ ال جواب اإال يف ملحمة ال�سحيح، التي 

اأعارها �سارتر عقله وقلمه و�سخ�سه.
يحيلن���ا هرب���رت ماركي���وز، الذي دع���اه البع�س مبله���م ثورات 
الطلبة اإىل فكرة املثق���ف امللتزم، الذي ينق�س امل�سلحة االأنانية 
مبث���ال اأخالقي مرغوب :”على املثقف، ك���ي يكون كما يجب اأن 
يك���ون، اأن يواجه املجتمع امل�سيطر ببديل اجتماعي متحّرر من 
ال�سيط���رة، يتيح لالإن�س���ان، مهما كان لون���ه وو�سعه ومعتقده، 
حياة مرّباأة من القمع واحلرمان. اإن دور املثقف امللتزم هو يف 
توزي���ع احلقيقة على الب�سر كي يب�س���روا ما ي�جب التخلي عنه 

وما يجب االأخذ به”
رمبا مل يكن بول ايلور يريد حقا الو�سول اىل تعريف للمثقف، 
رمب���ا ماكان يري���ده هو ان تنته���ي تلك احلرب الت���ي تغرقه يف 

الظالم، ليكمل ق�سيدته التي تقول:
حتت ال�سم�س يف اعلى ال�سماء حيث تتحرر من ظلك 

ت�سبح وحدك كل النا�س وتغدو حقيقتك ال نهائية
مت���ى ي�سبح املثقف العراقي كل النا�س؟ �سوؤال يحتاج الكر من 

عالمة ا�ستفهام

س��ارتر
وأزم��ة

المثقف 

�صارتر وكا�صرتو و�صيمون دي بوفوار


