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إ ّف مفهوـ احلب يف الوجودية يرتبط ارتباطا كثيقا بنظرهتا إلػی الغػ الػ ت تعػده هتديػدا بسػترب احلريػة االلقػة الػ
تدعو إليها ،حيث إف الرجل الوجودت ينظر إلی اارأة كال ت يقصد امتركو كاستعباده ،فيسعی إلػی عػدـ اضوػوع
للعرقػػات الغراميػػة أك ػػاكؿ ابحتفػػاظ باسػػتقرلو كحريتػػو دااػػل ىػ ه العرقػػات .إف ملػػاع ػػفدت الػ ت يعػ ّد مػ
أقوی األ ػوات ااتبنيػة للفلسػفة الوجوديػة يف األدب العػرأ قػد أ ػفی اللػوف الوجػودت علػی العرقػات الغراميػة الػ
تربط بني الرجل كاارأة يف ركايتيو «جيل القدر» ك«ثائر حمرتؼ» .إف ىػ ه الدراسػة تنػوت التلػرؽ إلػی مفهػوـ احلػب
كمكانػػة ااػرأة فيػػو يف ىػػاتني الػػركايتني علػی أسػػاس األسػػلوب الو ػػف ػ التحليل ػ  .إف النتػػايل تػػدؿ علػی أف أبلػػاؿ
ىػػاتني الػػركايتني علػی أسػػاس نظػرهتم إل ػی الغػ ب يتمكنػػوف مػ أف يبػػادلوا اا ػرأة احلػػب بػػل إ ػػم يعتقػػدكف باسػػتحالة
احلب كما أ م يعتربكف احلب نوعا مػ الصػراع بػني احلبيبػني فيص ّػركف علػی ابنفصػاؿ بينهمػا دااػل ىػ ه العرقػات
كب لك ختتزؿ اارأة يف جسدىا كتتبدؿ إلی مو وع جنس حبت يف ى ه العرقات.

احلب الوجودت؛ اآلار؛ جيل القدر؛ ثائر حمرتؼ؛ ملاع فدت.
الكلمات الرئيسةّ :

 الکاتب المسؤول

majidmohammadi1358@yahoo.com
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المقدمة
إ ّف األدب الوجػػودت الػ ت سػػاعد علػی شػػيوع الفلسػػفة الوجوديػػة يف أرجػػاو العػػال كبسػػيما البلػػداف
مهػػد األر ػيّة لكتّػػاب امتمػػع العػػرأ أف يقلّػػدكه رغػػم أنػػو ب ػ ي ػتروـ مػػع األج ػواو الفكريػػة
العربيػػةّ ،
كابعتقادية ال تسود جمتمعهم.
أىم التيارات الفكرية ال زحفت إلی األدب العرأ احلديث» (عباس،
إ ّف الوجودية تعترب «م ّ
 )12 :1962يف اضمس ػػينات كالس ػػتّينات رغ ػػم ع ػػدـ ى ػ ا ال ػػترؤـ ،كك ػػاف ذل ػػك ع ػ طري ػػل الرترت ػػة
كابتّصػػاؿ الاقػػايف ،ف علت ػو يصػػلبمب مرحمهػػا يف ىػػاتني الفرتتػػني حيػػث «كانػػت األفكػػار الوجوديػػة
حتتّل مرحلة الصدارة يف قائمة ااؤثّرات األجنبية ،ابتداو م اضمسينات كىػ تبػدك أكاػر بريقػا مػ
غ ىا م ااؤثرات» (اضليب.)91 :1991 ،
ىنػػاؾ كاػ مػ األدبػػاو العػػرب اجتهػوا حنػػو الوجوديػػة كعلػػی رأسػػهم ركػ اإلشػػارة إلػػی األديػػب
الفيلسػػوؼ "ملػػاع ػػفدت" ال ػ ت يع ػ ّد م ػ أبػػرز ال ػ ي قػػد سػػا وا يف نشػػر الوجوديػػة يف امتمػػع
العػػرأ ع ػ طريػػل قصصػػو ،كركاياتػػو ،كتأليفاتػػو ،كتررتاتػػو .تنػػوت ى ػ ه الدراسػػة التلػػرؽ إلػػی مسػػألة
احلػػب كمكانػػة اا ػرأة يف العرقػػات الغراميػػة يف ركايتي ػو" :جيػػل القػػدر" ك"ثػػائر حمػػرتؼ" م ػ اانظػػار
الوجودت .فتحاكؿ معتمدة علی اانهل الو ف ػ التحليل اإلجابة ع بعض األسئلة كػ:
 ما ى أىم معال احلب يف ىاتني الركايتني؟
 كيف تعامل الرجل الوجودت اارأة يف ىاتني الركايتني؟
 ااذا يع ز أبلاؿ ركايتيو ع إجياد العرقات الغرامية مع اارأة؟
خلفية البحث
تلرقػت إلػػی نتػػاج " ػػفدت" األدأ قػػد اختػ شػػكل ااناقشػػات،
إ ّف قسػػما مػ الدراسػػات ال ػ قػػد ّ
منها" :جيل القدر كقواعػد النقػد" لػػ"ملاع ػفدت" ،ك"مرحظتػاف "...لػػ"حممد دلػربي " ،ك"جيػل
القػدر ...كالنقػػد ااو ػػوع " ،لػػ"ىشاـ الكػػامل " ،ك"تشػػويو األشػػياو اةميلػػة" لػػ"يوسف األ ػػفر"،
ك"جيل القدر كآداب النقد" لػ"ىيام حممد العمػر" ،ك"جتهيػل اآلاػري " ل ػ "حممػد دلػربي " .إ ّف ىػ ه
ااناقشات حتاكؿ رفض إشارة "دلربي " إلػی تػأثر "ملػاع" ب ػ "العػادلوف" ل ػ "كػامو" أك تأييػدىا دكف
ىامة.
أف تأيت بأحكاـ مو وعية ّ
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كالقسم اآلار ذك أسلوب مو وع  ،منها" :دراسات يف القصة العربية أشباح أبلاؿ" لػ"حممد
حيػػدر" قػػد درس جمموعػػة أشػػباح أبلػػاؿ القصصػػية كمػػا أنػػو يف "ثػػائر حمػػرتؼ كأزمػػة اةيػػل العػػرأ"
درس شخصػػيات ى ػ ه الركايػػة كمشػػكلة اةيػػل العػػرأ ال ػ تكػػوف مشػػكلة كجوديػػة" .جيػػل القػػدر:
ميسر" يش إلی مستوی النموذجية الوجودية هل ه الركاية دكف اابادرة
الركاية السمفونية" لػ"أكرااف ّ
إلػػی دراسػػة اارمػػو الوجوديػػة فيهػػا .ك"مصػػلفی اوػػر" يف "ثػػائر حمػػرتؼ" ك"الػػدكف الشػػمعة" يف
"ثائر حمرتؼ دراسة يف البنية الركائية" يعتقداف أ ا ركاية شخصيات أكار منها ركاية حدث تارخی .
"حساـ اضليب" يف كتاب " سبل ااؤثرات األجنبية كأشكاهلا يف القصة السورية دراسة تلبيقية يف
األدب ااقارف" قد درس "جيل القدر" مركزا حباو علی مسألة القتل بني " فدت" ك"سارتر" فيها.
كيف دراستو لػ"ثائر حمرتؼ" قد تلرؽ إلی فكرة التوفيل بني الاورة الوجوديػة كالاػورة القوميػة .كإنػو يف
كتابو "ركايات حتت امهر ،دراسة وض الركاية يف سورية" قد اكتف بتقدمي موجز ع الركايات،
كحتديد مو وعها ،كتصنيف شخصػياهتا ،كاصائصػها الفنيػة كميػزات أسػلوهبا؛ إذ إ ّف حباػو ب خیلػو
عامػػة" .حممػػود إب ػراىيم األطػػرش" يف كتابػػو "اجتاىػػات القصػػة يف سػػورية بعػػد
م ػ إشػػارات كجوديػػة ّ
احلػػرب العاايػػة الاانيػػة" تن ػػاكؿ مقدمػػة "أشػػباح أبلػػاؿ" بالبح ػػث ،ثّ حتػػدث ع ػ اسػػتعمالو ألف ػػاظ
القاموس الوجودت كع براعتػو اللغويػة" .إبػراىيم السػعافني" يف كتابػو "تل ّػور الركايػة العربيػة احلدياػة
يف ب ػػرد الػ ػ اـ 1967-1871ـ" ي ػػدرس نرجس ػػية البل ػػل كالشخص ػػية ااركزي ػػة الػ ػ اس ػػتأثرت باىتم ػػاـ
ااؤلف .فيبين دراستو علی توجيو ااآا العديدة لركاياتػو دكف ابىتمػاـ باةوانػب اإلجيابيػة" .غسػاف السػيد"
يف كتاب ػػو "احلري ػػة الوجودي ػػة ب ػػني الفك ػػر كالواق ػػع دراس ػػة يف األدب ااق ػػارف" ق ػػد ب ػػادر إل ػػی دراس ػػة احلري ػػة ب ػػني
" ػػفدت" ك"سػػارتر" يف امػػاؿ التلبيق ػ  .فيتحػػدث بشػػكل مػػوجز ع ػ مو ػػوع احلػػب دكف اإلاػػاـ جبميػػع
عمػػا جػػاو يف "ثػػائر حمػػرتؼ" يف حػػني أف " ػػفدت" قػػد
أطػراؼ ىػػاتني الػػركايتني ،بػػل إنػّػو قػػد اكتفػػی م مػػل ّ
ركػز علػػی مسػػألة احلػب كموا ػػفاتو الوجوديػػة يف "جيػل القػػدر" أكاػػر مػ تلػػك الركايػػة .فص ّػور عرقػػة "نبيػػل"
مع "ىيفاو" كنموذج للحب الوجودت ال ل يتلرؽ إليها "غساف السيد" قط.
كيف إيراف" ،من زيباي " يف رسالتها "بررسی تفكرات كجودگرايی در ادبيات داسػتانی معا ػر
سوريو با تكيو بر داستافىای فدی ،تامر ،راىػب كسػال" (دراسػة األفكػار الوجوديػة يف األدب
ػفدت ،كتػامر ،كراىػب ،كسػال أ وذجػا) ،يف مرحلػة الػدكتوراه
الركائ ااعا ر يف سورية ،قصػ
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جبامعة فردكس  ،سنة 1392ق.ش قامت مقارنة ابنعكاسػات الوجوديػة يف القصػ السػورية مػع
األدب الوج ػػودت الغ ػػرأّ .أم ػػا بالنس ػػبة إل ػػی "جي ػػل الق ػػدر" فهػ ػ ت ػػنهل م ػػنهل "حس ػػاـ اضلي ػػب"
ص فصر
كبالنسبة إلی "ثائر حمرتؼ" تكتف بتقدمي إشارات عامة للمبادئ الوجودية فيها ،ثّ خت ّ
مقارنػػة احلريػػة كمػػا يتفػػرع عنهػػا بػػني " ػػفدت" ك"سػػارتر" حسػػب مػػنهل "غسػػاف السػػيد" .ىػ ا كقػػد
أ ػػدرت الكاتبػػة ك"زتيدر ػػا حيػػدرياف شػػهرت" ىػ ا الفصػػل يف مقػػاؿ عنوانػػو" :مفهػػوـ احلريػػة بػػني
1
النقد كالدراسة دراسة حتليلية مقارنة يف كتابات ملاع فدت كسارتر أ وذجا".
كم ػػا تب ػ ّػني أف مو ػػوع احل ػػب يف أدب " ػػفدت" الوج ػػودت م ػػا اس ػػتوفی حق ػػو مػ ػ الدراس ػػة
كمو وع مستقل ،رغم أنو يع ّد م أىم الايمات ال قد استخدمها ى ا الركائ لتفس مشػركعو
الوجػػودت .كحن ػ قػػد اعتمػػدنا يف ى ػ ه الدراسػػة علػػی أدبػػو الركائ ػ ال ػ ت يتماػػل يف "جيػػل القػػدر"
ك"ثػائر حمػػرتؼ" ،لكػ نقػدـ فكػػرة متكاملػػة عػ احلػب الوجػػودت عنػػده .فنؤكػد علػػی أنػّػو ل يرتاجػػع
مرة أاری يف ركايتو الاانية "ثائر حمرتؼ".
ع مشركع احلب الوجودت ،بل أحلّ عليو ّ
الحب في الوجودية
إ ّف الوجودية كم ىب فلسف قد ارتكزت علػی فكػرة أسػبقية الوجػود علػی اااىيػة الػ تتفػرع عنهػا
مبادئ أاری كاباتيار ،كاحلرية االلقة ،كااسؤكلية ،كابلتزاـ.
فبنػاو علػی مو ػوع البحػث ،نركػز علػی مسػألة احلػب يف ىػ ه الفلسػفة الػ ت خیتلػف دتامػا عػ
اافاىيم ااتعارفة عنو ال تؤكد علػی احتػاد احلبيبػني دااػل عرقػة غراميػة .كىػ ا اباػترؼ يػرد إلػی
نظػػرة الوجوديػػة إلػػی الغ ػ كخلػػر علػػی اسػػترب احلريػػة االلقػػة ال ػ تػػدعو إليهػػا .إ ّف الوجوديػػة ل
تتمك م إنكار كجود الغ  ،إذ إ ّف سارتر اعتربه شرطا لوجود اإلنساف الوجودت كما ع ّده شرطا
اعرفػة نفسػو (سػارتر .)72 :1983،كلكنهػا تعتقػد أف العرقػة مػػع اآلاػري تبتػين علػی الصػراع الػػدائم
دكف أف يستبدؿ ى ا الصػراع إلػی احلػب أك التوػام إذ يقػوؿ سػارتر« :كبينمػا أحػاكؿ التحػرر مػ
سػػللاف الغ ػ  ،ػػاكؿ الغ ػ أف يتحػػرر م ػ سػػللاد ،كبينمػػا أسػػعی بسػػتعباد الغ ػ  ،يسػػعی الغ ػ
بسػتعبادت....كالتنػػازع ىػو ااعنػػی األ ػل للوجػػود -الغػ » (سػػارتر .)587-588 :1966 ،فحكػػم
 - 9ىناک بعض ااقابت ال قد تلرقت إلی دراسة الوجودية يف أدب سائر األدباو ،ل ن کرىا دفعا إلطالة ااقاؿ.
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ػدؿ علػی األجػواو القادتػة الػ
علی أ ّف «اةحيم ىو اآلاركف» (سارتر ،د.ت ،)111 :احلكم ال ت ي ّ
تسود العرقة مع اآلاري ا الدبلة.
انلرقػػا م ػ ى ػ ه النظػػرة أف احلػػب يكػػوف نزاعػػا بػػني اَبػػني (سػػارتر)591 :1966 ،؛ ألنػػو لػػو كػػاف جمػػرد
رغبة يف ابمترؾ الفيزياي  ،فم اامك  ،يف كا م األحواؿ ،أف يشػبع بسػهولة ،كلكػ احلػب يريػد أسػر
"الشػػعور" (ااصػػدر نفسػػو .)591 :فااغػػامرة الغراميػػة عنػػد سػػارتر تعػػين احلريػػة ااسػػتلبة أل ػػا تعتمػػد علػػی فكػػرة
ابمػترؾ حيػث إ ّف «اَػب يريػد امػترؾ اَبػوب كمػا رتلػك الشػئ ،بػل يلالػب بنػوع اػاص مػ التملػك.
إ ا يريد امترؾ حريتو ما ى احلرية» (ااصدر نفسػو .)591-592 :فعلی أساس ذلػك إ ّف احلػب عنػده «يعػ ّد
تعب ا جسديا بسيلا ،قد يكوف ركريا كلكنو دكف عمل حقيق »( 1السيد.)129 :2111 ،
تأسيسا علی ما موی ،ل يك بعيدا ع احلل اا حكم بعض الدارسني علػی اسػتحالة احلػب
ّ
يف الوجودية (ااصدر نفسو .)128 :كلػو اعتقػدنا بوجػود احلػب يف الوجوديػة فربػ ّد أف يبػ ؿ كػل مػ
احلبيبػػني قصػػاری جهػػده لعػػدـ التنػػازؿ ع ػ حريتػػو دااػػل العرقػػة الغراميػػة ،حيػػث إ ّف سػػيموف دت
حريتهػػا كااتيارىػػا يف سػػبيل أف حتظػػی حبػػب
بوف ػوار تعتقػػد بػػأف احلػػب ال ػ ت تتخلػػی اا ػرأة فيػػو ع ػ ّ
الرجل هلا لػي حبّػا بػل «جيػب أف يؤسػ احلػب الصػحيو علػی ابعػرتاؼ ااشػرتؾ بوجػود ح ّػريتني
دكف أف يتخلّػػی أت م ػ اَب ػػني ع ػ نزكع ػػو إل ػػی اإلرتق ػػاو .ي ػػوـ تس ػػتليع ااػ ػرأة أف حت ػػب بقوهت ػػا ب
بوعفها ،ب لتهرب م ذاهتا بل لتكتشف نفسها ،يف ذلك اليوـ يصبو احلب للمرأة كما للرجل،
ينبوع حياة ب مصدر الر قاتل» (دت بوفوار ،د.ت .)312 :
إ ّف ابحتفاظ بابستقرؿ داال العرقة الغرامية ال تؤكد عليو الوجودية ،جيعػل مسػتقبل ىػ ه
العرقة يف دائرة اإلهباـ .فتكاد أف ب تستمر ى ه العرقة يف مؤسسة الزكاج .كالواقػع التػارخی يؤيػد
ى ه ابستحالة ،حيث إف ك ك ػارد قػد فسػخ الوبتػو مػع حبيبتػو رجيينػا أكلسػ كل خیوػع سػارتر
كدت بوفوار ألمر الزكاج رغم استمرار عرقتهما.

 - 9إ ّف فکرة ابمترک يف احلب ب خیت

بالوجودية االحدة ال يتمالهػا سػارتر بػل أف "ک ک ػارد" ک ػ «الرائػد األكؿ للوجوديػة»(البػدكت،

 )326 :2 ،1984ال ت ينتم إلی الوجودية ااؤمنة يعترب اآلار عائقا أماـ عرقتػو بػاه ،فمػ الوػركرت عنػده أف يصػبو ااػرو فػردا منفػردا
حتی تکوف لو عرقة مع اه(ماکورت.)126 :1982 ،
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مطاع صفدي وإقباله علی الوجودية
إ ّف ملػػاع ػػفدت الػ ت قػػد أبصػػر النػػور يف دمشػػل عػػاـ 1929ـ كيػرتأس ىػ ه األيػػاـ مركػػز اإل ػػاو
القػػوم « ،يعتػػرب أكؿ كاتػػب قصػػة قصػ ة يف سػػورية ػػاكؿ أف ينظّػػر للقصػػة اَليػػة يف ااوػػموف كيف
األدكات التعب ية سواو بسػواو» (عركدكػ  .)84 :1971،كلكػ بػاوت آمالػو بالفشػل يف ىػ ه ااهمػة
(ااصػػدر نفسػػو )86 :مػػع أنّػػو يتفػ ّػرد يف القصػػة العربيػػة باجتػػاه اػػاص «يت لػػی يف نػػاحيتني :األكلػػی:
اب لتزاـ بالقوايا القومية العربية كالاانية :إدااؿ الفلسفة إلی األدب» (حيدر.)22 :1962 ،
إ ّف تأكيػػد ػػفدت علػػی مواجهػػة احلوػػارة األكركبيػػة بفكػػر عػػرأ إثػػر انتمائػػو إلػػی حػػزب البعػػث
العرأ ل رنعو م اإلقبػاؿ علػی الفلسػفة الوجوديػة ،إذ اعتػربه حسػاـ اضليػب مػ أقػوی األ ػوات
ااتبنيّة هلا ،سواو يف كتاباتػو النظريػة أك قصصػو كركاياتػو (اضليػب .)94 :1991،فػ د ىػ ا التبػين إلػی
بعض األسباب ،منها:
إ ّف فدت كػ «كاحد م أبرز كتاب التيار القوم يف القصة القص ة» (القنلار)239 :1997 ،
قػػد شػػعر بػػأف ى ػ ا التيػػار يعػػاد افتقػػارا إلػػی إيديولوجيػػة دميػػزة ذات بعػػد فلسػػف رك ػ أف توػػاى
ابيديولوجيػة الدينيػة كاااركسػية ،كيف الوقػت نفسػو تتّسػػع للفكػر القػوم  ،فحػاكؿ العاػور علػی ىػ ه
اإليديولوجيػػة يف الفلسػػفة الوجوديػػة (اضليػػب )92 :1991،حيػػث إنػػو راّػػل اَػػور الاالػػث 1لرجت ػػاه
الوجػودت يف األدب الركائػ السػورت الػ ت حػاكؿ التوفيػل بػني األفكػار الوجوديػة كاألفكػار القوميػة
(عزاـ.)239 :2116 ،
كم جهة أاری ،إف إقباؿ فدت علی الوجودية يرد إلی اشتهار سارتر يف امتمع العرأ ،كحاجة ى ا
امتمع إلی مبادئ ى ه الفلسػفة اإلجيابيػة كاباتيػار ،كاحلريػة ،كابلتػزاـ .كىػ ا مػا قػد جعلػو يرنػو إليهػا كػأداة
ركرية لبناو شعبو م جديػد ككمحػرض حقيقػ علػن أف يتبػني أبنػاو شػعبو مػا ىػو كاقعهػم كيلتزمػوا حبلولػو،
حسب تصر و يف مقابلة حفية (.)www.aljazeera.net/programs/approaches/2006/9/29

1
األكؿ رالػػو كليػػد إار ػ يف ركاياتػػو ال ػ کتبهػػا يف السػػبعينات .كاَػػور الاػػاد راّلػػو جػػورج سػػال يف ركايتػػو «يف اانفػػی» (ع ػزاـ،
 -اَػػور ّ

.)239 :2116
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الحب الوجودي في روايتي «جيل القدر» و«ثائر محترف»...
ّ

خالصة جيل القدر وثائر محترف
جل
إف ركاية "جيل القدر" ركاية طويلة توم جمموعة زاارة م أبناو اةيل السورت ال ي يقووف ّ
أكقاهتم يف ااقػاى بػاحاني عػ ذكاهتػم .كلكػنهم يتخلّػوف عػ كػل اىتمامػاهتم الشخصػية مػ أجػل
التفرغ للنواؿ باسم احلريػة الفرديػة كاةماعيػة اػا يسػا وف يف الػة اغتيػاؿ الػديكتاتور الشيشػكل
ال ػ تلػػم لهػػم رغػػم ااػػترفهم يف األفكػػار .إ ّف ى ػ ه العمليػػة تفشػػل قبػػل البػػدو بتنفي ػ ىا ،إذ إف
رتاعػػة أاػػری تسػػبقهم يف إجراوىػػا .كلكػ تواجػػو تلػػك العمليػػة باإلحبػػاط أيوػػا .فتبػػوو رتيػػع آمػػاؿ
جو م اليأس كالتشاؤـ ،فينتشركف يف أرجاو العال.
ااسا ني يف اضلة بالفشل ،كيسيلر عليهم ّ
ينتاب "نبيل" بلل الركاية بعض ااشاعر العبايػة كلكنػو ب يقصػد ابستسػرـ أمػاـ ىػ ا الوػياع
فيعزـ حسب اعتقاده بابلتزاـ القوم علی ابنوماـ إلی الاورة اةزائرية كيبػدأ نوػالو فيهػا كبػ لك
ين و م الوياع كالعباية كتتخ اية الركاية طابعا تفاوليا.
ّأمػػا أحػػداث ركايػػة "ثػػائر حمػػرتؼ" فتػػدكر حػػوؿ الاػػورة الشػػعبية اللبنانيػػة سػػنة 1958ـ كتتنػػاكؿ
حتليل ألواف الفكر السياس السائدة آن اؾ ،كحياة اةيل اللبناد ك ياعو بني اضمػر ،كااخػدرات،
كاللهو ،كاةن  ،كالوطنية.
إ ّف بلل الركاية "كرمي" الػ ت سػاىم يف الاػورات العربيػة 15سػنة ،إذ ِّلقػب ب ػ«حمػرتؼ الاػورات»
كل ش و .فهو يقاكـ حتريض
ر ّل الاورات ،فيغادر دمشل إلی ب كت لرست ماـ كإعادة النظر يف ّ
الاػوريني إيػاه للمسػا ة يف الاػػورة كيػرجو أف يلعػب دكر الشػاىد ااسػػتمع يف حبػوثهم .فعنػدما يشػػعر
بأف الاورة اللبنانية تكاد أف تندلع يعزـ علی عودتو إلی دمشل .كلك إحلاح بعض األ دقاو عليػو
م ػ جهػػة كاعتقػػاده بػػابلتزاـ القػػوم م ػ جهػػة أاػػری ،يسػػبباف أف خیػػرج ع ػ ش ػرنقتو للمسػػا ة يف
الاػػورة ال ػ تواجػػو باإلافػػاؽ .فيسػػود ايػػة الركايػػة جػػو كئيػػب كذلػػك ع ػ طريػػل تصػػوير الكسػػوؼ
ػاةو الكئيػػب ف عػػل
الػ ت يرمػػز إلػی اإلافػػاؽ .كلكػ يبػػدك أ ّف " ػفدت" ل يػػرد أف خیػتم الركايػػة ب ّ
يبشر باألمل ،إذ إف الكسوؼ غلػی ائيػا قػرص الشػم  ،كلكنػو ل يسػتلع أف
فيها بصي نور ّ
رنع نورىا .كب لك ختتم الركاية اتاما شبو تفاؤيل ينس م مع عقائد فدت القومية.
الحب في جيل القدر
إ ّف ػػفدت قػػد حػػاكؿ اػػرؿ ى ػ ه الركايػػة أف جيعػػل العرقػػات ال ػ ت ػربط بػػني نبيػػل كبػػني النسػػاو،
02

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،41شتاء 1395

منللقا ىاما لك يق ّدـ رؤيتو الوجودية ع احلب ال تعتمد علی نظرة ى ا البلل إلی اآلار.
اآلخر عند نبيل

إ ّف نظػػرة ىػ ا البلػػل الوجػػودت إلػػی اآلاػػر تبلػػمب أشػػد درجػػة التشػػاؤـ ،إذ إنػّػو كػػاف يػػدرؾ دتامػػا بػػأف
عدكه» ( فدت.)129 :1961 ،
العال يف اضارج مظلم «كإنو كلّو يكاد يكوف ّ
ػدك تصػ ّػور النظػػرة الوجوديػػة البحتػػة إلػػی الغػ اػ تصػػوير .إ ّف العػػدك ب يقصػػد ّإب
إ ّف كلمػػة العػ ّ
يقسػم البشػر إلػی سػالب احلريػات
استرب حرية اإلنساف كاستعباده .فهػ ه النظػرة جتعػل البلػل أف ّ
كمس ػػلوب احلري ػػات« .البش ػػر ّإم ػػا حك ػػاـ عل ػػی اآلا ػري بالس ػ  ..كإم ػػا حمكوم ػػوف م ػ اآلا ػري
بالس » (ااصدر نفسو.)151 :
إ ّف ى ه العبارة رغم إجيازىا تبني أف الصراع الدائم يسود العرقػة مػع اآلاػري يف الوجوديػة ،إذ
كزجػو يف السػ  .فػر داعػ للع ػب عنػدما يشػعر
إ ّف كػر مػ اآلاػري يسػعی إلػی اسػتعباد غػ ه ّ
ػدك.
ى ػ ػ ػ ا البل ػ ػػل بالدىش ػ ػػة م ػ ػ ػ كلم ػ ػػة الص ػ ػػديل ال ػ ػ ػ ت يتب ػ ػػدؿ يف قاموس ػ ػ ػو الوج ػ ػػودت إل ػ ػػی عػ ػ ػ ّ
«األ ػػدقاو !...الص ػػديل إن ػػو ذل ػػك الع ػػدك الػ ػ ت ب تس ػػتليع أف تص ػػفعو ألن ػػو..ألن ػػو ػػديقك»
(ااصػػدر نفسػػو )165 :كمػػا أ ّف القػػارئ ب يتع ػػب اػػا يػػری أنػػو يػػرفض مصػػاحبة مػ حتبّػػو إيػػاه عنػػدما
ّ
يغػػرتب عػ النػػاس؛ أل ّف كجودىػػا يعتػػرب سػ نا كأ ػػا ذاهتػػا تعػػد سػ انة تقصػػد أف تفػػرض عليػػو حبػػا
مقدرا ب مفر منو ،فيخاطبها« :أنت مار يا ىيفاو! ااذا تلحني علی مشارك يف خمبئ أك س ين
اباتيارت ..أتريدي يل س نا آار قوبانو نظراتك الدائمػة يل ..أك أ ػرع ػدرؾ كىػ تقػبض
حب مقدر دائما ،س اف دائما( »...ااصدر نفسو.)151 :
أفر م
ّ
عل ّ ك ب ّ
إف ىػ ه الرؤيػػة التشػػاؤكمية جتػ ّػر البلػل إلػػی أف يعػػي «بػػدكف آاػػر» (ااصػػدر نفسػػو )164 :رغػػم
كجوده بني اآلاري  .فهو يب ؿ قصاری جهده لرحتفاظ بػ "كجوده األ يل" ال ت «ىو بالوبط
ذلك اللػوف مػ العرقػة بػاآلار الػ ت يعمػل علػی تأكيػد الوجػود البشػرت بك ّػل مػا يف ىػ ه الكلمػة
مػ معنػػی» (مػػاكورت )136 :1982 ،كيت نػػب "الوجػػود الزائػػف" الػ ت يػػؤدت إلػػی طمػ اةوانػػب
البشرية كالشخصية األ يلة (ااصدر نفسو .)136 :ل لك إنو اوفا م افتقاد ى ا الوجود األ ػيل،
كاف اكؿ أف ينكر بعض األحياف كجود الغ دتاما إذ يقوؿ لػ "ليلی" ...« :أف أعمل لآلاري !
م ػ ىػػم اآلاػػركف؟! ب أعػػرؼ كجػػوىهم ،ب أحػػدثهم ،ب ح ػوار بيػػين كبيػػنهم ...،اػػاذا أفعػػل م ػ
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أجلهم ،ما ى ه القيمة ال جتعلين أكوف غ نفس » ( فدت.)251 :1961 ،
يصرح بأف "الوجود الزائف" يبعده ع كجوده األ يل كجيعلو "غ نفسو"
إ ّف "نبيل" الوجودت ّ
يف حني أنو كوجودت يرغب يف أف ب يكوف نسخة ع اآلاري .
الحب عند نبيل

إف نظػػرة نبيػػل الوجوديػػة إلػػی الغ ػ قػػد أثػّػرت تػػأث ات عميقػػة علػػی رؤيتػػو ع ػ احلػػب كعرقاتػػو مػػع
النساو ،إذ إنو يت لی يف ى ه الركاية كشخصية كجودية ب يستليع أف يبادؿ أحدا احلب ( فدت،
 .)241 :1961فػ ی أف احلػػب قيػػد للحريػػة إذا أنسػػی اإلنسػػاف كحدتػػو .فهػػو يف رتيػػع عرقاتػػو مػػع
النسػػاو احلبيبػػات أك العػػاىرات ػػتفو حبريتػػو كاسػػتقرلو .كحتػػی يف بعػػض األحيػػاف أنػػو ينكػػر كجػػود
ػب ك صػػره دااػػل اامارسػػة اةنسػػية كمػػا يتبػػني م ػ ح ػواره مػػع ليلػػی ،إذ يقػػوؿ« :لػػي ىنػػاؾ
احلػ ّ
كل ما ىنالك أ ّف أحدا يشته أف يتحدث إلی آاػر لسػاعة مػا ،أف
ّ
حب ..كأنت تعلمني ك لك ّ
يهم يف أذنو كأف تك بلحمو ..كأف رو يف طريقو فيما بعد» (ااصدر نفسو.)241 :
فهػ ا البلػػل بو ػػفو إنسػػانا كجوديػا ،ب يريػػد حصػػر نفسػػو دااػػل عرقػػة غراميػػة تلمػ معااػػو
الفرديػػة كحت ػ ّد حريتػػو االلق ػػة ،ب ػػل إنػػو رو ػ يف طريقػػو دكف التف ػػات إل ػػی "آاػػر" احتفاظ ػػا حلريت ػػو
كاستقرلو.
إ ّف ى ا ابحتفاظ بابستقرؿ داال العرقة الغرامية حسب تعب سيموف دت بوفػوار عػ احلػب
الصػػحيو (دت بوف ػوار ،د.ت  )312 :قػػد جعػػل نبيػػل أف يتحػػدث ع ػ مفهػػوـ ابنفصػػاؿ يف احلػػب يف
أش ّد درجاتػو .فيعػ ّده «أشػل انفصػاؿ .إنّػو كػاهلوة السػحيقة بػني ذركتػني متوحػدتني ب جيمػع بينهمػا إب
لفو الرياح للصخور اةافة الباردة ..احلب كحشة زرقاو بني قلبني» ( فدت.)152 :1961 ،
التوحػد كالتخلػ عػ
إ ّف ما يؤكد عليو ى ا البلل الوجودت عنػد حدياػو عػ احلػب ىػو مسػألة ّ
ابحت ػػاد ب ػػني احلبيب ػػني ،إذ إن ػػو يعترب ػػا كص ػػخرتني متوح ػػدتني ب تػ ػربط بينهم ػػا إب الري ػػاح الب ػػاردة.
ف العرقات ال تربط بني احلبيبني ب تتسػم باللػابع العػاطف  ،بػل تتصػف باةفػاؼ كالػربكدة؛ أل ػا
ب دتيػػل حنػػو ابحتػػاد ،بػػل يسػػودىا الصػراع الػ ت يوجػػد بينهمػػا علػػی أشػ ّده .كلػ لك يصػ ّػرح نبيػػل يف
التعريف الوجودت ال ت يقدمو ع احلب بػ «أ ّف احلب راع ك لك بني اإلثنني ،اَب كاَبوب»
(ااصدر نفسو.)92 :
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إ ّف فدت قد تأثر بالوجودية يف تقدمي ى ا التعريف ع احلب عميقا؛ ألف تعريفو ينلبل دتاما علی ما
ق ّدمو سارتر يف كتابو "الوجود كالعدـ" ع احلب ،إذ اعترب احلب نزاعا بني اإلثنني (سارتر.)591 :1966 ،
فه ا البلل الوجودت ب يعتقد بالتفاىم بني اَبني كما يتبني م مشاىده احلوارية مػع ىيفػاو،
بل يری أف كر م احلبيبني بب ّد أف يعي بصورة منفصلة دتاما ع اآلار علی أسػاس حريتػو؛ إذ
يقوؿ« :فالتفاىم يكوف بني األشياو ،ب بػني إنسػانني حتلمهمػا حريتهمػا يف ك ّػل حلظػة ث ختلقهمػا
ثانية جديدي بدكف أطر ..لي بيننا إب تعاي التوحد...التصميم علی حياتني منفصلتني دتاما»
( فدت.)168 :1961 ،
إ ّف تأكيد نبيل علی ابنفصػاؿ بػني احلبيبػني ،حسػب رؤيتػو الوجوديػة ،قػد جػاو لكػ ب يتبػدؿ
احلب إلی مصدر الر قاتل جيعل أحد احلبيبني أف يتنازؿ ع حريتو علی أساس تعب دت بوفوار
ػدؿ علػػی
(دت بوفػوار ،د.ت  .)312 :كلػ لك يعتػػرب احلػػب قيػػدا عنػػدما ينسػ اإلنسػػاف كحدتػػو الػ تػ ّ
حريتػو،إذ خیاطػب ىيفػاو« :أنػػا ب أعػين أف احلػب قيػد ّإب عنػػدما ينسػيك كحػدتك ،عنػدما يػػدفعك
كل ش و حتی م حريتك» ( فدت.)118 :1961 ،
إلی الفرار م ّ
فمفهػػوـ احلػػب كحػػدكده يف الوجوديػػة ي ػرتبط ارتباطػػا كثيقػػا باحلريػػة .فعلػػی كػ ّػل م ػ احلبيبػػني أب
يسلب اآلار حريتو االلقة؛ أل ّف ى ه احلرية دتك كر منهما أف يتخلی ع اآلار متی مػا شػاو.
فنبيل علی أساس ى ه احلرية أك اوفا م استرهبا يعزـ علی أف «رو يف طريقو» بعػد اامارسػة
اةنسػػية دكف أف يبػػادؿ احلػػب أحػػدا .كلػ لك إنػّػو يت لػػی عنػػد اآلاػري كشخصػػية ب تعػػرؼ احلػػب ،إذ
إ ّف ىيفػػاو غ ػ الوجوديػػة ال ػ تعشػػقو حبّػا عنيفػػا ،تػػری ،كلّمػػا تتقػػدـ يف عرقتهػػا معػػو كتلّلػػع علػػی آرائػػو
الوجودية ،أنو ب ينظر إلی الفتاة ال تعشقو إب كاآلار الػ ت يهػدد حريتػو ،فتخاطبػو« :نعػم ..أنػت ب
حتػػب ،ب تع ػػرؼ احلػػب ..ألن ػػك ب حت ػ ّ بوجػػود إنس ػػاف آاػػر إل ػػی جانب ػػك ،أك قبالتػػك ،يت ػػابع بعيني ػػو
كيشتم حركاتك ..يتنف مع افقات قلبك ..إنك بدكف آار» (ااصدر نفسو.)164 :
عينيكّ ..
كانلرقا م ى ه النظرة ،يتناقض تعريف ىيفاو ع احلب مع ما ق ّدمو نبيل أشد التناقض ،إذ
إ ا تعّرؼ احلب بأنو« :ىو أف أعي م أجلك ،م أجل أف أراؾ بني احلػني كاآلاػر ،مػ أجػل
ػرد يل أ ػػدائ  ،يعك ػ يل ػػوريت ..ي ػػدفئين يف الغ ػػرؼ الب ػػاردة..
أف يك ػػوف إل ػػی ج ػػانر إنس ػػاف ي ػ ّ
أكقات السكوف..م أجل أف يكوف يل ذتّة حوار بيين كبينو» (ااصدر نفسو.)164 :
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إ ّف ااقارنة بني التعريفني تو و لنا مدی اباترؼ بني اافهومني .إ ّف نبيل الوجودت يتحدث
فيود أف
ع ابنفصاؿ كالصراع بني احلبيبني كينظر إلی احلبيبة كشخ م اآلاري يهدد حريتوّ ،
يػػتخل منهػػا بعػػد اامارسػػة اةنسػػية دكف أف يتمنػػی رؤيتهػػا .فاحلػػب عنػػده لػػي إب تعبػ ا جسػػديا
دكف عمػػل كمػػا كػاف عنػػد سػػارتر ،يف حػػني أف ىيفػػاو تتحػػدث عػ ابحتػػاد بػػني احلبيبػػني كالرغبػػة يف
استمرار العرقة الغرامية كعدـ التخل ع احلبيب حلظة ما .فاحلبيب عنػدىا لػي شخصػا عاديػا،
بػػل إنّػػو يتبػػدؿ إلػػی شػػخ تريػػد احلبيبػػة أف تعػػي م ػ أجلػػو .فػػر تنحصػػر يف تعريفهػػا ،العرقػػة
الغرامية ،علی اامارسة اةنسية بل يغلب البعد العاطف علی حرارة اةسد.
فهيفػػاو الػ اػػا تتعػػرؼ علػػی مفهػػوـ احلػػب يف الوجوديػػة بعػػد ،تظهػػر يف الركايػػة كشخصػػية ب تػػتمك
ّ
م التخلػ عػ احلبيػب بػل تػری نفسػها بػأم ّ حاجػة إلػی ذراع نبيػل كأمنػو كغػ قػادرة علػی اليػأس مػ
تدال اارج  .كلك البلل ب يص ّدؽ ى ه العرقة .فعنػدما تقػف ىيفػاو عاريػة أمامػو كخیيػل إليهػا
كل ّ
ّ
أ ا قد بلغت ذركة كحدهتا ،يرفض نبيل ى ا اضياؿ كينصحها قائر« :لكػ تسػليع بلػوغ أعلػی درجػة
كل حلظة» ( فدت.)168 :1961 ،
م التوحد ،جيب أف تكود قادرة علی ترك أسقط يف ّ
إ ّف عػدـ قػدرة ىيفػػاو علػی التخلػ عػ احلبيػب يف ىػ ه اارحلػػة يػرد إلػی أ ػػا ل تػتمك مػ أف
تتحػرر مػ طبقتهػا كعائلتهػػا كعرقاهتػا التقليديػػة ،كمػا أ ػػا ل تتحػرر مػ ذاهتػا ااتح ػػرة الػ حنتهػػا
فيها معوؿ امتمع كمعوؿ اآلاري  .كلكنهػا بعػد ةوئهػا إلػی ظػاىرة الػرفض التػاـ حسػب إرشػادات
نبيل كتوجيهاتو تتمك م العاور علی كحدهتا االلقة أك حريتها االلقػة ،إذ ب تتػ كر حادثػة مػ
حياهتا كتنفصل ع ما يها كلو ،كأنو ما عاشها كما عاشتو .فه ب تقيم أية قيمة ألت ش و أك
عرقة أك حادثة أك إنساف أك أت موجود اارج  .فيتبدؿ نبيػل الػ ت كانػت تعػي مػ أجلػو إلػی
شػػبو ،فتخاطب ػو« :أنػػين...بػػدكف اآلاري ..حتػػی أنػػت مػ أنػػت! ب سػػللة لػػك عل ػ بعػػد اآلف..
شبو..توحدت يا نبيل..ب جسر بيننا علی اإلطرؽ» (ااصدر نفسو.)167 :
إنك
ّ
فظاىرة الرفض التاـ تب ّدؿ ىيفاو إلی شخصػية كجوديػة تنكػر ك ّػل عرقػة مػع مػا حوهلػا .فتواجػو
إثػػر ى ػ ه الص ػ كرة الوجوديػػة «عااػػا غ ػ مصػػنوع م ػ قبػػل ..عااػػا اافيػػا ..كػػل ش ػ و فيػػو مػػوح
كلكنػػو لػػو مسػػتقبل» (ااصػػدر نفسػػو )168 :كنبيػػل ارفػػا للمػ ّػرة السػػابقة ،يصػػدؽ ى ػ ه العرقػػة ال ػ
تتسػػم باللػػابع الوجػػودت ،فيحػػاكؿ كمعلػػم كجػػودت أف يرشػػدىا لك ػ تػػتمك م ػ اسػػتكماؿ ى ػ ه
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احلياة اةديدة .كلك ىيفػاو الػ كانػت تبحػث عػ شػخ تعتمػد عليػو كتتحػدث إليػو مػ حػني
حتمػػل
إلػػی آاػػر ،ب تسػػتليع أف حتقػػل مػػا يللػػب منهػػا .فتحػػتل علػػی نبيػػل ػػاراة« :يكفيػػين عػ ّ
حيػاة القلػػل معػػك ..حيػاة الشػػك كالوحشػػة كالعػ اب الر ػػاي  .لقػػد حسػبت أنػػين عنػػدما أحػػب..
سوؼ يزكؿ الو ر م غرف ..م حواس ..م قلر ذاتو( »..ااصدر نفسو.)167 :
فه ب تستليع أف ختوع للحب الوجودت ال ت يؤكد علی استقرؿ كػل مػ احلبيبػني دااػل
ى ه العرقة الغرامية ،كتتمنی لو ترجع إلی حياهتا ااسبقة.
الحب في ثائر محترف
تع ّد ى ه الركاية تأكيدا كتكرارا اا اعتمد عليو فدت يف تعريفو عػ احلػب الوجػودت يف "جيػل القػدر"
كتبني معااو حيث إف كرمي بللها الوجودت ب يتمك م مبادلة احلب نظرا إلی رؤيتو إلی اآلار.
ّ
اآلخر عند كريم

إف نظرة كػرمي الوجوديػة إلػی الغػ كنظػرة نبيػل نظػرة كجوديػة حبتػة ب تتصػف باإلجيابيػة ،فيبػ ؿ ىػ ا
البلل الوجودت قصاری جهده لك جيعل قوؿ ك ك ػارد «:ينبغػ علػی ك ّػل فػرد أف يكػوف ػنينا
يف تعامل ػػو كعرقت ػػو م ػػع اآلا ػري » (م ػػاكورت )126 :1982،نص ػػب عيني ػػو دائم ػػا ،إذ ن ػراه ػػنينا يف
تعاملػػو كعرقتػػو مػػع اآلا ػري كبسػػيما النسػػاو .بػػل إنػػو يت ػػاكز قػػوؿ ى ػ ا الوجػػودت الػػديين بعػػض
األحياف ،كبدأ يعتقد بقوؿ سارتر يف سيلرة الصراع علی العرقة مع اآلاري  .فتكػوف نظرتػو بالغػة
يف السػػلبية ،حيػػث ػ ّ بػػأ ّف اآلاػػر يريػػد تػػدم ه .فينصػػو ػػديقو أندريػػة بأنػػو ببػ ّد أف يػػؤم بقػ ّػوة
ػدمرؾ حتػی دتنػع اآلاػري
ػب بقػوی ت ّ
ّ
ػب ،أف حت ّ
تدمره حتی رنع اآلاري م تػدم ه« .جيػب أف حت ّ
م تدم ؾ» ( فدت.)311 :1961 ،
الحب عند كريم

إ ّف ى ا البلل الوجودت نظرا إلی رؤيتو جتاه الغػ  ،ػاكؿ عػدـ ابنغمػاس يف الوجػود الزائػف؛ ألنػو
ػؤدت إل ػػی طمػ ػ معاا ػػو الفردي ػػة كإف ك ػػاف ى ػ ا الوج ػػود يف إط ػػار األب ػ ّػوة أك الص ػػداقة أك ال ػػزكاج.
يػ ّ
كيبت كل لة معها ،كيرفض احلب ،كب خیوػع أليػة عرقػة غراميػة تقػود إلػی
فينفصل ع أسرتوّ ،
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الػػزكاج ،إذ يقػػوؿ « :كنػػت ب أىػػتم بأيػػة عرقػػة إنسػػانية مباشػػرة ،لقػػد حػػررت أمػ كأأ مػ نفس ػ
ب ػػاكرا ،كرفو ػػت ال ػػزكاج ،كأدمي ػػت قل ػػب ك ػ ّػل فت ػػاة أحببته ػػا ،كم ػػؤلت ب ػػاةحود قل ػػوب أ ػػدقائ »
( فدت.)316 :1961 ،
كل م ىػ ه
فف وو ى ا ،حن ب نعار علی عرقة عاطفية عميقة تربط بينو كبني اارأة ،بل ّ
العرقات تتصف بالسلحية ،كاإلباحية ،كب تت اكز اامارسة اةنسية أك اريلة اةسد ،كب تلوؿ
كا ا .فالبلل بعد اامارسة اةنسية يتمنی لو يتخلّ م الفتاة ال يتغازهلا.
فف إحدی ى ه اامارسات اةنسية عندما تتواوؿ مادلينا إلی جانبو حتػی يفقػد يف حلظػات
الشػػعور بوجودىػػا ،ػ ف ػػأة أ ّف رأسػػها يقػػع علػػی كتفػػو ،فيعرتيػػو الشػػعور بػػاارض حيػػث يقػػوؿ:
أكد أف أحتػػرر منهػػا بسػػرعة .ب ش ػ و جيعلػػين مريوػػا ماػػل شػػعورت أف أحػػدا م ػ اآلا ػري
«كنػػت ّ
أ بو يتكئ عل ّ  ،جيتاحين( »...ااصدر نفسو.)81 :
ترغػػب مادلينػػا يف أف تتلػػور عرقتهػػا مػػع كػػرمي إلػػی ابحتػػاد ،كلك ػ البلػػل الوجػػودت يفلسػػف
األمػور علػػی حنػو آاػػر .كلػ لك إ ّف ىػ ه الفتػاة ب حتمػػل عنػواف "احلبيبػػة" يف ىػ ه العبػػارات ،بػػل إف
كرمي يعتربىا «أحدا م اآلاري » .فحوػورىا يقػتحم كجػوده كيشػكل الػرا حقيقيػا علػی حريتػو.
فيشػػعر البلػػل بػػاارض حيػػث ب ش ػ و يفػػوؽ ى ػ ا احلوػػور يف إجيػػاد ى ػ ا الشػػعور .فيب ػ ؿ البلػػل
الوجودت ما رتلك م اةهد لك يتحرر منو.
ػدؿ علػی نػوع مػ ابمػترؾ ،إذ يقػوؿ كػرمي« :إ ػا
إ ّف ى ه اَاكلة ترد إلی أ ّف حوور مادلينػا ي ّ
ط العواطػف نفسػها .إ ّ ػا يف حلظػة كاحػدة تريػػد أف
إذف تعػ ّد اسػتقبل طويػل تقوػيو معػ  .ىكػ ا دتػ ّ
حتوز علی الزماف كلّو .إ ّ ػا تريػد أف دتتلػك ااسػتقبل ،مسػتقبل أيوػا ،أتكػوف ىػ ه ااػرأة قػد بػدأت
حتب حقا؟» (ااصدر نفسو.)112 :
ّ
يصرح مسألة "ابمترؾ" ال تؤكد علی استحالة احلب يف الوجودية حسب
إ ّف كرمي الوجودت ّ
ػود أف تفػرض ىػ ه العرقػة عليػو كدتتلػك مسػتقبلو دتامػا
نظرية سارتر (سارتر .)591 :1966 ،فه ه الفتػاة ت ّ
فيفول أف يتحرر منو بسرعة.
كتسلبو حريتو االلقة كاستقرلو فيها كل لك يشك البلل يف حبها إياه ّ
ػدؿ يف ى ػ ه العرقػػات إلػػی تعب ػ جسػػدت أك مػػادت
انلرقػػا م ػ ى ػ ا اافهػػوـ ،إ ّف احلػػب يتبػ ّ
حبػػت ،إذ إ ّف البلػػل عنػػد حدياػػو ع ػ احلػػب يصػ ّػرح ب ػػ« :أ ّف ااسػػألة تتوقػػف علػػی مػػدی مػػا رتلكػػو
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اآلار ال ت حنبو ...رتلك م رتاؿ ،م حلم ،كم قلع حلمية منس مة مركبة يف الوجو األمام
م اةم مة .أك ما رتلكو م أقمشة فوؽ حلمو ،كما قد تكوف اةيوب السرية يف ىػ ه األقمشػة
دملووة بعملة القيم» ( فدت.)112 :1961 ،
يود أف جيارت ىؤبو الفتيػات بعػواطفه
ببد م ابنتباه إلی أف كرمي ،علی نقيض نبيل ،كاف ّ
كسائر الناس ،إذ يتمنی «لو تكوف مال ىػ ه الاقػة "أف أحػب"» (ااصػدر نفسػو )112 :كلكنػو قػد
أدرؾ أف ى ا األمر العادت يصعب عليو كمػا أ ّف بعػض الفتيػات الػآليت كػاف يػراكدى قػد اكتشػف
أنو ب يتمك م مبادلة احلب.
كمػػا أنػػو كػػاف يعػػي فػػرتة إعػػادة النظػػر يف كػ ّػل ش ػ و ،ل يكػ يفكػػر يف أسػػباب ى ػ ه الصػػعوبة
بدايػػة ،بػػل كػػاف يػػرفض اضوػػوع أليػػة عرقػػة عاطفيػػة دكف أت تعليػػل .كلكنػػو دتك ػ أاػ ا أف ػ ّدد
ب ،كلكنو يرفض أف يكوف دملوكا إنّو
تعلير كجوديا هل ه الظاىرة ،إذ يقوؿ الراكت« :إنّو ّ
يود أف ّ
يفول الرتؾ إف يظل مرتككا» (ااصدر نفسو.)191 :
فالبلػػل الوجػػودت ب ينكػػر احلػػب م ػ األسػػاس ،بػػل إنػّػو يػػرفض احلػػب ال ػ ت يشػ ّػم منػػو رائحػػة
ابمػػترؾ كيقصػػد السػػيلرة علػػی اآلاػػر كب ػػرتـ اسػػتقرؿ الل ػرفني يف ى ػ ه العرقػػة ،فيفوػػل أف
يتحرر م ى ه العرقة بسرعة ،كما شاىدنا يف عرقتو مع مادلينا.
المرأة في الحب الوجودي
إ ّف اا ػرأة يف احلػػب الوجػػودت ختتػػزؿ إلػػی مو ػػوع جنس ػ حبػػت ،حيػػث إ ّف سػػارتر يؤكػػد علػػی «أف
الرجػػل رسػػك مفتػػاح اةػػن م ػ اػػرؿ الرغبػػة .عنػػدما يرغػػب الرجػػل إم ػرأة ،ف نػػو يرغػػب جنسػػها
اضاص ،مالما يرغب يف امترؾ جن إمرأة أاری» (السيد.)171 :2111 ،
كذلػػك يتبػػني بو ػػوح يف ركايػػة "الغريػػب" لكػػامو حينمػػا يعامػػل "مورسػػو" بلػػل الركايػػة عشػػيقتو "مػػارت"
كمو وع جنس دكف أت اىتماـ حبوائ ها العاطفية .فعندما تسألو ع حبو إياىا ،جييبهػا« :بػأف ذلػك ب
يبػػدك أنػػو يعػػين شػػيئا» (كػػامو ،)35 :1991 ،كمػػا إ ػػا اػػا تللػػب منػػو الػػزكاج يشػػرح هلػػا «أف ذلػػك ل يكػ لػػو
أيػة أ يػة .كإ ػا إذا تريػد أف تتػزكج ،ف ننػا نسػتليع أف نفعػل ذلػك ...كأد أكتفػ بااوافقػة .كقالػت مرحظػة
آنػ اؾ أف الػػزكاج كػػاف شػػيئا ىامػػا .فأجبػػت" :ب"» (ااصػػدر نفسػػو .)41 :ثّ يعلػػل علػػی طلبهػػا بأ ػػا «كانػػت
تريػػد فقػػط أف تعلػػم إذا كنػػت أقبػػل العػػرض نفسػػو لػػو ػػدر ع ػ إم ػرأة أاػػری سػػأكوف متعلقػػا هبػػا باللريقػػة
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نفسها ،قلت" :باللبع"» (ااصدر نفسو.)41-41 :
ف ػػر يه ػػم الرج ػػل الوج ػػودت بع ػػض ااف ػػاىيم ااتعارف ػػة يف العرق ػػات الغرامي ػػة كالتف ػػاىم كااس ػػائل
العاطفية كالزكاج ،بل ما يهمػو ىػو أف تكػوف ااػرأة مو ػوعا جنسػيا يف ادمتػو .فػر فػرؽ بػني أمػرأة
كأاری عنده.
إ ّف فدت اتباعا لآلراو الوجودية ع احلب ،يؤكد علی جانب كاحد مػ شخصػية ااػرأة كىػو
اةسد .في عل م اةن نقلة اللقاو الوحيدة بني الرجل كبينها ،فيبدؿ اارأة ارؿ ى ه العرقػة
إلی أداة ضدمة مل ات الرجل كأىوائو ،حيػث أف نبيػل يف جيػل القػدر بعػد إنكػار احلػب يػدع أ ّف
كل ما ىنالك أ ّف أحدا يشته أف يتحدث إلػی آاػر لسػاعة مػا ،أف يهمػ يف أذنػو كأف تػك
« ّ
بلحمػػو ..كأف رو ػ يف طريقػػو فيمػػا بعػػد» ( ػػفدت )241 :1961 ،كمػػا أف اا ػرأة يف قػػاموس كػػرمي
الوجػػودت ب جتػػد مكانػػة إب علػػی أسػػاس مػػا رتلػػك مػ اللحػػم كاةمػػاؿ فهػو ب يػػری يف األناػػی ّإب
جسػػدىا ( ػػفدت )381 :1961 ،كيعتقػػد بػػأف «كػ ّػل حقيقػػة اا ػرأة ،معناىػػا ،كرامتهػػا ،كحريتهػػا يف
ػدؿ علػی مكانػة ااػرأة
جسدىا» (ااصدر نفسػو .)321:كلػ لك ب نعاػر يف ىػاتني الػركايتني علػی مػا ي ّ
بو فها شريكة يف احلياة أك أـ األكبد.
إ ّف ػػفدت يبػػالمب أحيانػػا يف اات ػزاؿ جسػػد اا ػرأة إلػػی جػػن  ،حيػػث إ ّف ف ػؤاد أحػػد شخصػػيات
ركايػػة ثػػائر حمػػرتؼ يفكػػر أف عرقػػة الػػزكاج ب تت ػػاكز مسػػألة اةػػن فيقػػوؿ ...« :مػ ّػرتني أك ثرثػػا
ارؿ األسبوع ،أزكر فيها السوؽ كافية ألف تلغی م عاا اارأة ائيػا .كيػف يسػتليع الػزكج أف
يتحمل امرأتػو بعػد امامعػة ،إنػين مػا إف أنتهػ مػ ااػرأة حتػی أىػركؿ اارجػا ،كػ ب تقػع حواسػ
عليها ثانية ،كأ اب بالتقيؤ .يا هل ا ااخلوؽ ااسكني ال ت تكرب قيمتو يف عيوننا بقػدر مػا ينػتفخ
عرؽ ذلك السائل الق ر يف ظهرنا» (ااصدر نفسو.)247-248 :
فه ه النظرة تسبب أف تسود اإلباحية العرقات الػ تػربط بػني الرجػاؿ كبػني النسػاو يف ىػاتني الػركاتني.
فت ّر ى ه العرقات الفتيات العرب إلی اضركج ع دائرة الشرؼ كاألارؽ ،حيث إف أكارى تقبل علػی
معاقرة اضمر ،كدمارسة الدعارة ،كتعاط ااخدرات دكف الرغبة يف الداوؿ يف مؤسسة الزكاج.
فوػػر عػ ىػ ه النظػػرة ،إف اإلسػػاوة يف فهػػم احلريػػة االلقػػة الػ تػػدعو إليهػػا الوجوديػػة تزيػػد اللػػني بلّػػة،
حيػػث إف أكاػػر الشخصػػيات النسػوية تظػ بػػأف ىػ ه احلريػػة ب تعػػين إب األباحيػػة .فمادلينػػا يف ثػػائر حمػػرتؼ
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«ب تتمسك بأارقية ...فه حتيا كمػا تريػد( »...ااصػدر نفسػو )312 :كمػا أف الشػعار الوحيػد الػ ت تلتػزـ
بو آلي طيلة حياهتا يف ى ه الركاية ىو«:أنا ب أدبّر شيئا ،ىك ا أعي » (ااصدر نفسو.)244 :
إ ّف ى ه الشخصيات اإلباحية ال تتّصف حسب الفلسفة الوجوديػة بصػفات "رجػل اةمػاؿ"
الػ ت ينتهػػب اللػ ات كيسػػرؼ يف األاػ منهػػا كبيػرتبط بشػ و؛ أل ّف كػ ّػل ارتبػػاط أك كاجػػب يقيّػػده
كشػػعاره رك ػ أف يصػػاغ يف تلػػك العبػػارة ااشػػهورة« :دتتّػػع بيومػػك» (البػػدكت )46-47 :1981 ،ب
تكتف ػ بابنغمػػاس فيمػػا يسػػلبها شػػرفها ،بػػل تسػػخر م ػ الشخصػػيات االتزمػػة بػػالقيم كحنػػاف ال ػ
تػػؤم بالشػػرؼ كتاػػل بسػػللة كػ ّػل رجػػل يف البيػػت أك احلػ أك اادينػػة كتعتقػػد بػػأف األناػػی ينبغ ػ أف
تظ ّػل حتػت زتايػة الرجػاؿ لكػ تن ػب أطفػاب فتخػدـ الػوط ( ػفدت )242-243 :1961 ،حيػػث
إ ّف آلي تری يف حناف وذج الفتاة الشرقية القدرة ااصنوعة بيد اآلاري (ااصدر نفسو.)241 :
إ ّف ظهػػور ىػ ه الشخصػػيات اإلباحيػػة يف األدب الوجػػودت العػػرأ كػػركاي ػػفدت قػػد جعػػل بعػػض
الدارسػػني يعتقػػد بػػأف احلريػػة اةنسػػية كعػػدـ الػػداوؿ يف مؤسسػػة الػػزكاج غالبػػا مػػا تكػػوف ػػدی لقناعػػات
غربية ال بلورهتا فلسفات "سارتر" ك"ك ك ارد" (قرانيػا )341 :2114 ،كمػا إ ّف الػبعض اآلاػر قػد اعتػرب
ى ه الفلسفة منللقػا ةميػع أشػكاؿ السػقوط األارقػ الركحػ (ف ػر رسػرف)25 :1995،؛ فيػ ّدع بػأف
الوجودية ل تقصد م احلرية ّإب احلرية الفردية اةنسػية (السػكري  .)1392 :1371،كلكػ جػدير بابنتبػاه
إلی أف الوجودية «ليست ...احنرب كإباحية جنسية ...كإ ا ى فلسفة جادة تؤم بػأف ااسػؤكلية قػري
احلرية .كإ ّف اإلنساف مسؤكؿ ب ع نفسو فحسب ،كإ ػا عػ اإلنسػانية كلّهػا» (فريػد )42 :1974 ،فهػ
ب تعػػين م ػ احلريػػة االلقػػة أف يتصػػرؼ الشػػخ بػػاهلوی بعػػد رفوػػو أيػػة قػػيم مسػػبقة؛ بػػل تؤكػػد علػػی
اباتيار األارق (سارتر )53 :1964،كما أ ا ب تقصد م االلقة أف يعػي اإلنسػاف عيشػة متح ّػررة
مػ كػ ّػل شػػئ بػػر مسػػؤكلية «بػػل ى ػ تعػػين فقػػط أف اإلنسػػاف خیتػػار ب اتػػو ،كأنػّػو ىػػو األ ػػل يف كجػػوده.
فاحلرية تعين استقرؿ اباتيار كقيامو ب اتو» (إبراىيم ،د.ت.)219 :
ّ
كسػػارتر الػ ت قػػد أحل علػػی احلريػػة االلقػػة يف ىػ ه الفلسػػفة ،قػػد حػػاكؿ تبيػػني ىػ ه احلريػػة االلقػػة دفعػػا إلسػػاوة
الفهػػم ،إذ يؤكػػد« :كب بػػد أيوػػا أف حنػػدد ػػد اإلدراؾ العػػاـ أ ّف العبػػارة "يكػػوف حػّاػر" ب تعػػين "أف صػػل علػػی مػػا
يريد" ،بل تعين "يصمم علی أف يريد (بااعنی الواسع لراتيار) بواسلة ذاتو» (سارتر.)768 :1966 ،
إ ّف ى ػ ه األحكػػاـ علػػی الوجوديػػة قػػد جػػاوت ع ػ اإلسػػاوة يف فهػػم احلريػػة االلقػػة ال ػ نػػادی هب ػػا
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األدب الوجػػودت ،حيػػث إ ّف عبػػدالرزت بػػدكت ال ػ ت حػػاكؿ بنػػاو «اا ػ ىب الوجػػودت العػػرأ» (البػػدكت،

األكؿ» (ميخائيػػل )13 :1414 ،يعتقػػد أف األدب
 )116 :1982بو ػػفو «رائػػد الوجوديػػة العربيػػة كمعلمهػػا ّ
الوجػػودت أفػػاد الوجوديػػة يف ال ػ يوع ،كلكنػػو «أسػػاو إليهػػا أبلػػمب اإلسػػاوة يف أنػّػو جعػػل النػػاس أك بعوػػهم
يس و فهمها إساوة مقصودة أحيانا ،كغ مقصودة يف معظم األحياف» (البدكت.)25 :1981 ،
إ ّف اإلساوة يف فهم احلرية االلقة م جهة ككجود العرقات ال تنشأ كتستمر اػارج مؤسسػة
الزكاج دكف أف تسودىا ااشاعر العاطفية م جهة أاری ،قد سببا أف تظهر اارأة العربية يف ىاتني
الركايتني كسػلعة تبػاع كتشػرتی .فتػدال يف مغػامرات ب حتمػد عواقبهػا كختوػع للعرقػات الػ حتػط
م شأ ا كتسبب ااتزاهلا يف اةن .
النتيجة
 إف الوجودية حتكػم باسػتحالة احلػب الػ ت ريػل حنػو احتػاد احلبيبػني؛ أل ػا ب تنظػر إلػی ااػرأة
كحبيبة ،بل تعدىا اآلار ال ت يقصد امترؾ احلبيب كاسترب حريتو .فتؤكد ى ه الفلسفة علػی
أف احلب الصحيو يعتمد علی استقرؿ اللرفني كانفصاهلما داال العرقة الغرامية.
 إ ّف فدت كتلمي خمل لػسارتر ك ػديقتو سػيموف دت بوفػوار قػد أ ػفی اللػوف الوجػودت
علػػی العرقػػات الػ تػربط بػػني الرجػػل كااػرأة يف ىػػاتني الػػركايتني ،حيػػث إ ّف أبلالػػو ب يتمكنػػوف مػ
مبادلة احلب نظرا إلی رؤيتهم الوجودية ،فهم ب خیوعوف للعرقات ال تفرض عليهم بل اكلوف
التخل منها متی ما شاؤكا.
 إ ّف ػػفدت قػػد جعػػل العرقػػات الػ تػربط بػػني نبيػػل كىيفػػاو منللقػػا أساسػػيا لتصػػوير احلػػب
الوجػػودت ،حيػػث إف نبيػػل حسػػب نظرتػػو التشػػاؤمية إلػػی الغ ػ يؤكػػد علػػی ابنفصػػاؿ بػػني احلبيبػػني
كيعترب ا خرتني متوحػدتني ب تػربط بينهمػا إب لفػو الريػاح البػاردة .كلػ لك إ ّف تعريفػو عػ احلػب
خیتلػػف دتامػػا ع ػ تعريػػف ىيفػػاو .فف ػ حػػني أف ىيفػػاو تصػ ّػر علػػی ابحتػػاد بػػني احلبيبػػني ،إ ّف نبيػػل
الوجودت ينكر كجود ى ا احلب كيعده راعا بني ابثنني كما كاف عند سارتر.
 إف شخصػػية كػػرمي يف "ثػػائر حمػػرتؼ" تكػػوف تك ػرارا لشخصػػية نبيػػل يف مو ػػوع احلػػب .ف نػػو
حسػب نظرتػو الوجوديػة إلػػی اآلاػر يػری أف ااػرأة تقصػد امتركػو ،فيسػعی إلػػی الػتخل منهػا بعػػد
اامارسػػة اةنسػػية دكف اضوػػوع للمشػػاعر العاطفيػػة اوفػػا مػ أف يتبػػدؿ إلػػی دملػػوؾ .فاحلػػب عنػػده
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تعب بسيط يتوقف علی ما دتتلكو اارأة م حلم كرتاؿ.
بشر بو فدت يف ىاتني الركايتني بيت اكز اريلة اةسد .كى ا
احلب الوجودت ال ت ّ
 إ ّف ّ
مػػا أدی إلػػی أف تسػػود عرقػػات الرجػػل كااػرأة اإلباحيػػة دكف أف تنتهػ إلػػی تشػػكيل األسػػرة .فػػاارأة
تتبدؿ يف احلب الوجودت إلی مو وع جنس دتاما كتفقد كرامتهػا كشػأ ا ،إذ إ ّف اإلسػاوة يف فهػم
احلرية الوجودية االلقة قد ساعدت كا ا إلی ااتزاؿ اارأة إلی ى ا ااو وع .فه ا التبش قد أ ر
اارأة العربية ال قد تربت يف ظل الاقافة الدينية كا ا ،فأارجها ع دائرة الشرؼ.
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 .9داًشجَٕ دکتزٕ سببى ٍ ادب٘بت عزبٖ داًشگبُ تزب٘ت هذرس
 .0استبد گزٍُ سببى ٍ ادب٘بت عزبٖ داًشگبُ تزب٘ت هذرس
 .2داًش٘بر گزٍُ سببى ٍ ادب٘بت عزبٖ داًشگبُ تزب٘ت هذرس

چکيده
هفَْم عشك در فلسفٔ اگشٗستبًس٘بل٘سن بب ًگبُ اٗي فلسفِ بِ دٗگرزٕ پًَ٘رذٕ ًبگسسرتٌٖ دارد .اٗري
فلسفِ دٗگزٕ را تْذٗذٕ بز سز راُ آسادٕ هطلك هٖداًذ .اساٗيرٍ هرزد اگشٗستبًس٘بل٘سرتٖ برِ سى برِ
عٌَاى دٗگزٕ ًگبُ هٖکٌذ کِ لصذ تولك ٍ برِ بٌرذ کشر٘ذى اٍ را دارد؛ برِ ّور٘ي طرباز اٍ ٗرب برِ
ارتببطّبٕ عبشمبًِ تي ًوٖدّذ ٍ ٗب سعٖ هٖکٌذ استمالل ٍ آسادٕ طَد را در اٗيگًَِ رٍابط حفر
کٌذ .هطبع صفذٕ بِ عٌَاى ٗكٖ اس تأث٘زپذٗزًذُتزٗي رهبىًَٗسبى عزة اس فلسفٔ اگشٗستبًس٘بل٘سرت
بررِ رٍابررط عبشررمبًِ برر٘ي سى ٍ هررزد در رهرربىّرربٕ «ج٘ررا المررذر» ٍ «ثررب ز هرتررز » رًر ٍبررَٕ
اگشٗستبًس٘بل٘ستٖ بخش٘ذُاست .اٗي پژٍّش در ًظز دارد بب تك٘رِ برز رٍت تَصر٘فٖ ر ترل٘لرٖ برِ
بزرسٖ هفَْم عشك ٍ جبٗگبُ سى در آى در اٗي دٍ رهبى بپزداسدً .تبٗج ًشبى هرٖدّرذ کرِ لْزهبًربى
اٗي دٍ رهبى بز اسبس ًگبّشبى بِ دٗگزٕ ًِتٌْب اس عشك ٍرسٗذى بِ سى ًبتَاًٌذ بلكرِ برِ ًربهوكي
بَدى عشك اعتمبد دارًذ بِاَرٕکِ آًْب عشك را ًَعٖ ًشاع ب٘ي عبشك ٍ هعشَق تصرَر هرٖکٌٌرذ ٍ
بز استمالل دٍ از در اٗي گًَِ رٍابط تأک٘ذ هٍٖرسًذ .درًت٘جِ سى در اٗري ًرَع رٍابرط فمرط در
جسوش طالصِ هٖشَد ٍ بِ ٗك هَضَع جٌسٖ صز تبذٗا هٖگزدد.
کليدواژهها :عشك اگشٗستبًس٘بل٘ستٖ؛ دٗگزٕ؛ ج٘ا المذر؛ ثب ز هرتز ؛ هطبع صفذٕ.
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