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 (5/6/2016؛ تاريخ القبول:  4/4/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

إنّ الوجودية قد شجعت اإلنسان على رفض القيم املسبقة بأمجعها، حتقيقا للحرية املطلقة اليت تدعو إليها، 

م الصحيحة عن الزائفة. إنّ مطاع صفدي وحرضته على خلق القيم اجلديدة دون حتديد املعيار الذي مييز به القي

كأقوي األصوات املتبنّية لإلجتاه الوجودي يف األدب العريب قد دعا من خالل شخصياته الروائية الوجودية إىل 

الثورة ضد القيم يف روايتيه "جيل القدر" و"ثائر حمترف". إن هذا املقال ينوي التركيز على دراسة مسألة القيم يف 

النقدي يف ضوء الثقافة الدينية اليت تسود اجملتمع - دراسة إشكالية معتمدا على املنهج التحليليهاتني الرواتني

العريب. فيبدو أنّ صفدي قد جنح يف خلق شخصيات وجودية تثور ضد كلّ القيم على أساس أسبقيتها دون النظر 

بعد رفض القيم كما أنّ خلق هذه الشخصيات إىل إجيابيتها أو سلبيتها. ولكنه مل يتمكّن من حلّ ما تعانيه الوجودية 

اليت تعتمد على رفض كلّ شيء يف حياهتا وحتيا كما تريد، ال يتالءم اجملتمع  ــ والسيما النسوية منهاــ الوجودية 

 العريب الذي تسوده الثقافة الدينية.
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 ةمقدم

إنّ األدب الوجودي الذي جلأ إليه الفالسفة الوجودية لبيان ما اعتمدت عليه هذه الفلسفة 

ثريا على شيوع الوجودية يف أرجاء العامل والسيما البلدان العربية. فمهّد كمن مبادئ، ساعد 

األرضية لكتّاب اجملتمع العريب أن يقلّدوه، رغم أنه ما يتالءم األجواء الفكرية واالعتقادية 

 اليت تسود جمتمعهم. 

س، )عبا «من أهمّ التيارات الفكرية اليت زحفت إىل األدب العريب احلديث»إنّ الوجودية 

يف اخلمسينات والستّينات رغم عدم هذا التالؤم عن طريق الترمجة واالتّصال  (12: 1962

كانت األفكار الوجودية حتتّل مرحلة الصدارة يف »الثقايف، فجعلته يصطبغ مبالحمها حيث 

قائمة املؤثّرات األجنبية، ابتداء من اخلمسينات وهي تبدو أكثر بريقا من غريها من 

فهناك كثري من األدباء العرب مالوا حنو الوجودية، وعلى  .(91: 1991طيب، )اخل« املؤثرات

رأسهم ميكن اإلشارة إىل األديب الفيلسوف مطاع صفدي الذي يعدّ من أبرز الذين قد 

سامهوا يف انتشار الوجودية يف اجملتمع العريب عن طريق قصصه ورواياته وتاليفاته 

 وترمجاته. 

سألة القيم ونقدها دراسة إشكالية يف رواييت صفدي "جيل تنوي هذه الدراسة حتليل م

النقدي يف ضوء الثقافة  -القدر" و"ثائر حمترف". فتحاول معتمدة على املنهج التحليلي

 الدينية اليت تسود اجملتمع العريب، اإلجابة عن بعض األسئلة كـ:

وايات عربية ما هي أهم املعامل الوجودية بالنسبة إىل القيم يف رواييت صفدي كر -

 ختاطب اجملتمع الذي ينتمي إىل احلضارة اإلسالمية؟

 ماذا أفادت الوجودية املرأة العربية بعد رفضها القيمَ يف هاتني الروايتني؟  -

الوجودية يف  كم جنح صفدي يف اإلجابة عن أهم األسئلة النقدية اليت توجيه إىل -

 مسألة القيم؟

 فرضيات البحث

بدو أنّ مشروع القيم يتّسم باملواصفات الوجودية يصفدي" للوجودية، اعتناق "ى بناء عل -

مجيع القيم املسبقة  ظاهرة الرفض العارم بالنسبة إىلى يف روايتيه. فهذا املشروع يعتمد عل

 الفردية دون االهتمام بالثقافة الدينية اليت تسود هذا اجملتمع. ى د علكومبدعها اإلهلي. ويؤ
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نه كوجودي خلّص املرأة العربية من سيطرة التقاليد والقيم، ولإنّ مشروع الرفض ال -

رامتها، وأهم خصوصيات أنوثتها بذريعة احلرية كاإلباحية، وسلبها شرفها، و جرّها إىل

 املشوّهة املوهومة اليت يقدّمها إليها.

 ن حلّهاكل أساسية ال ميكالقيم هي مشا ل اليت تواجه الوجودية بالنسبة إىلكإنّ املشا -

 بسهولة. فيبدو أنّ "صفدي" رغم إملامه بالفلسفة الوجودية قد عجز عن حلّها.  

بعض الدراسات اليت قد تناولت آثار صفدي الروائية  كهناوأما بالنسبة خللفية البحث ف

أمهها دفعا للتطويل. إنّ حممد حيدر يف "ثائر حمترف وأزمة اجليل  بالبحث، نشري إىل

، يدرس شخصيات هذه الرواية 5م، السنة العاشرة، العدد1962و العريب"، جملة اآلداب، ماي

ومشكلة اجليل العريب اليت تكون مشكلة وجودية. أورخان ميسّر يف "جيل القدر: الرواية 

ى ، يشري إىل مستو11م، السنة الثامنة، العدد1960السمفونية"، جملّة اآلداب، نوفمرب

بادرة إىل دراسة املالمح الوجودية فيها. النموذجية الوجودية هلذه الرواية فق ط دون امل

حسام اخلطيب يف كتاب "سبل املؤثرات األجنبية وأشكاهلا يف القصة السورية دراسة 

تطبيقية يف األدب املقارن" عند دراسة "جيل القدر" يركّز على مسألة القتل بني صفدي 

القومية يف "ثائر حمترف". وسارتر فيها. مث يدرس فكرة التوفيق بني الثورة الوجودية والثورة 

م" 1967-1870إبراهيم السعافني يف كتاب "تطوّر الرواية العربية احلديثة يف بالد الشام 

يبين دراسته على توجيه املآخذ العديدة لرواياته دون االهتمام باجلوانب اإلجيابية. غسان 

ثر كون أكملقارن" الذي يالسيد يف كتاب "احلرية الوجودية بني الفكر والواقع دراسة يف األدب ا

 الدراسات أمهية، يبادر إىل مقارنة احلرية بني صفدي وسارتر مع توجيه بعض النقد إىل

الوجودية والسيما صعوبة حتقيق حريتها املطلقة يف اجملتمع العريب الذي تسوده الثقافة 

بني النقد الدينية. منري زيبايي ومحيدرضا حيدريان شهري يف مقال عنوانه: "مفهوم احلرية 

، جملة إضاءات والدراسة دراسة حتليلية مقارنة يف كتابات مطاع صفدي وسارتر أمنوذجا"

ش، السنة الثالثة، العدد الثاين عشر، يقومان مبقارنة احلرية بني صفدي 1392نقدية، شتاء 

وسارتر حسب منهج غسان السيد. 
 

من بعض اإلشارات القيمة إن بعض هذه الدراسات وال سيّما دراسة غسان السيد ال ختلو 

إىل مسألة القيم يف الوجودية. وحنن قد استفدنا منها حسب ما يقتضيه املوضوع. ولكن كما 

تبني مما سبق، إنّ الدارسني مل يتطرقوا إىل دراسة مسألة القيم يف رواييت صفدي دراسة 
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ات الدينية. نقدية مستقلة، رغم خطورة الدعوة الوجودية إىل الثورة ضد القيم يف اجملتمع

 وهذا ما تولّته هذه الدراسة. 

 القيم يف الوجودية 

قد أدّت إىل اتّجاهني: »إنّ مسألة احلروب، والسيما احلرب العاملية الثانية بوصفها مأساة 

، ويف ىاألوّل: هو الشك يف حقيقة تراث اإلنسانية الروحي والثاين: هو إعادة النظر فيما مض

فقوّت الزنعة  .(163: 2000 )املنصوري، «خالقية اخلالدةحقيقة وجود اهلل، والقيم األ

الوجودية، حيث إهنا وجدت هذا امليدان أرضا خصبة لتحريض اإلنسان على الثورة ضد 

القيم املسبقة؛ ألنّ اخلضوع للقيم املسبقة يعين أن اإلنسان ميتلك ماهية حمددة تسبق 

اهية يف الوجودية أشد التناقض، كما وجوده. وهذا ما يتناقض مسألة أسبقية الوجود على امل

 أنه يقيّد حرية اإلنسان املطلقة، إذ جيعله يف إطار حمدّد قد رُسِم من قبل دون إرادته. 

ولكن البدّ من االنتباه أنّ الوجودية التنكر أصل وجود القيم، بل ترفض القيم اليت مل 

انية دون النظر إىل إجيابيتها يبدعها اإلنسان باختياره، جملرد أهنا خارجة عن الذات اإلنس

أو سلبيتها. فالوجودية امللحدة بعد إنكار وجود اهلل كاملبدع القدمي للقيم، تطلب من اإلنسان 

الوجودي أن حيلّ حملّه إلبداع قيم جديدة تنبعث عن داخله مبلء حريته واختياره، خالفا 

ن الذين نقدّم باختيار  أنّنا حن»للقيم املسبقة اليت تفرض عليه من اخلارج. فتصرح بـ 

قيمنا، ذلك ألننا مادمنا قد ألغينا وجود اهلل األب، وكان هو املبدع القدمي للقيم، فالبدّ أن 

يكون هناك آخر حيلّ حملّه ويبدع القيم. وقد اخترنا حنن أن نبدع قيمنا. ومادمنا حنن 

ى ياة ليست حياة حتّ. فاحلaprioriالذين نبدعها، فليس من املعقول أن توجد احلياة مسبقة 

 .(63: 1964)سارتر،  «حنياها

هناك مشكلة مثرية للجدل قد زلزلت أركان الوجودية وهي أنّ القيم املبتكرة البدّ أن 

تعتمد على مالك أو معيار، فكيف ميكن حتديد القيم الصحيحة عن غريها دون امتالك أي 

 معيار أو مقياس؟

أنّ حرييت هي »ى يف كتابه "الوجود والعدم"، إذ يرلة كإنّ سارتر مل يقدّم حلّا هلذه املش

 «األساس الوحيد للقيم، وأنه ال شيء، ال شيء مطلقا، ال يربر يل أن أختذ هذه القيمة أو تلك

كأنه يعتقد بتساوي القيم املختارة. ولكنه يف كتابه "الوجودية مذهب . (100: 1966)سارتر، 

يف « الشرّ»و« اخلري»اعتباره مالك كلٍّ من ب« حسن النيّة»إنساين" حاول أن يطرح أصل 
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إذا كان الفرد عند اختيار العمل يشعر بأنّه جيب أن يكون هذا االختيار ى اختيار القيم. فري

أسلوباً عاماً ويقتدي به اآلخرون أيضاً، فمثل هذا العمل هو خري. وإذا كان يشعر بأنّه فق ط 

ويلحّ على فردية  .(21: 1964)سارتر،  شرّ يفعل ذلك لوحده، واليقتدي به اآلخرون إذا فهو

 «وإذا اعتربت فعال ما خريا، فأنا الوحيد الذي أقرر أنه خري وليس شرّا»هذا املعيار قائال: 

 .(21 :1964)سارتر، 

إنّ هذا املعيار الفردي مل يعجب كثريا من الفالسفة. فعامل االجتماع اإليراين على شريعيت 

لإلنسان الوجودي املتحرّر من كل « الشرّ»و« اخلري»ضاب ط لتمييز  بعد تطرّقه إىل وجوب تقدمي

شيء، يعتقد أننا ال جند أي خرب من قوة استدالل سارتر املنطقي يف هذا املوضع؛ ألنّ هذا 

الفيلسوف الوجودي يعترب مالك اخلري والشرّ شعوراً فردياً أواّلً، كما يعدّ املوضوع ذهنياً متاماً 

ىل الضعف وتزلزل األساس يف األخالق الوجودي وعواقبه الوخيمة، مصرحاً ثانياً. مثّ يشري إ

 .(65-66: 1411)شريعيت، بأنّ سارتر كان عاملاً به ولكن العالج آخر للمشكلة 

فقد عجزت الوجودية عن حتديد معيار خاص للقيم املبتدعة؛ ألنّ هذا املعيار يتفاوت عن 

إىل ى املخترعة تتسم هبذه املواصفة. فهذا أدّشخص إىل آخر حسب فرديته، كما أنّ القيم 

االختيار جيرّ »أن يصاحب اإلنسان الوجودي القلق دائماً؛ ألنّه غري ملمّ بصحة ما اختار. فـ 

إىل اخلطيئة واملخاطرة، واملخاطرة بطبعها تؤدّي إىل القلق. القلق "على" اإلمكانيات عامّة، 

فالوجودية تترك اإلنسان  .(22: 1980)البدوي،  «نهاوالقلق "من" الوجه الذي اختاره اإلنسان م

يعيش حياة قلقة نتيجة عدم امتالك معيار صاحل لتمييز الترب من التراب كما تؤدي إىل 

يف القيم نتيجة اعتقادها بالفردية، إذ إنّ كل قيمة ختتلف عن فرد إىل اآلخر، ناهيك ى فوض

 عن تناقض بعضها البعضَ اآلخر. 

 له على الوجوديةمطاع صفدي وإقبا

م، ويترأس هذه األيام مركز 1929إنّ مطاع صفدي الذي قد أبصر النور يف دمشق عام 

يعترب أول كاتب قصة قصرية يف سورية، حياول أن ينظّر للقصة احمللية يف »اإلمناء القومي، 

فشل ولكن باءت آماله بال .(84: 1971 )عرودكي،« املضمون ويف األدوات التعبريية سواء بسواء

ى يتجل»رغم أنّه يتفرّد يف القصة العربية باجتاه خاص ، (86: 1971 )عرودكي،يف هذه املهمة 

« : االلتزام بالقضايا القومية العربية والثانية: إدخال الفلسفة إىل األدبيف ناحيتني: األوىل

 .(22: 1962)حيدر، 
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تمائه إىل حزب إنّ تأكيد صفدي على مواجهة احلضارة األوروبية بفكر عريب إثر ان

البعث العريب مل مينعه من اإلقبال على الفلسفة الوجودية الغربية حيث اعتربه حسام 

 األصوات املتبنية هلا، سواء يف كتاباته النظرية أو قصصه ورواياتهى اخلطيب من أقو

 فريد هذا التبين إىل بعض األسباب، منها: .(94: 1991 )اخلطيب،

: 1997)القنطار،  «تّاب التيار القومي يف القصة القصريةواحد من أبرز ك»إنّ صفدي كـ 

قد شعر بأن هذا التيار يعاين افتقارا إىل إيديولوجية مميزة ذات بعد فلسفي ميكن أن  (239

تضاهي اإليديولوجية الدينية واملاركسية، ويف الوقت نفسه، تتّسع للفكر القومي، فحاول العثور 

حيث إنه ميثّل احملور الثالث ،(92: 1991 يب،)اخلطعليها يف الفلسفة الوجودية 
1

لالجتاه  

الوجودي يف األدب الروائي السوري الذي حاول التوفيق بني األفكار الوجودية واألفكار القومية 

 .(239: 1426)عزام، 

 ــ كما يصرّح به يف مقابلة صحفيةــ ومن جهة أخرى، إن إقبال هذا الروائي على الوجودية 

محرّض حقيقي على أن يتبيّن أبناء كر سارتر، وفلسفته يف اجملتمع العريب يردّ إىل اشتها

حاجة هذا اجملتمع إىل مبادئ هذه الفلسفة اإلجيابية؛ كاالختيار  شعبه ما هو واقعهم، وإىل

الوجودية كأداة ضرورية لبناء شعبه من جديد  واحلرية وااللتزام. فهذا ما قد جعله يرنو إىل

((www.aljazeera.net/programs/approaches/2006/9/29. 

 خالصة جيل القدر وثائر حمترف

إن رواية "جيل القدر" رواية طويلة تضم جمموعة زاخرة من أبناء اجليل السوري الذين 

يقضون جلّ أوقاهتم يف املقاهي باحثني عن ذواهتم. ولكنهم يتخلّون عن كل اهتماماهتم 

ة الفردية واجلماعية، ملا يسامهون يف خطة الشخصية من أجل التفر  للنضال باسم احلري

 اغتيال الديكتاتور الشيشكلي. 

تسبقهم يف إجراءها، ى إنّ هذه العملية تفشل قبل البدء بتنفيذها، إذ إنّ مجاعة أخر

ولكن تواجه تلك العملية باإلحباط أيضا. فتبوء مجيع آمال املسامهني يف اخلطة بالفشل، 

لتشاؤم، فينتشرون يف أرجاء العامل. وينتاب نبيل بطل ويسيطر عليهم جوّ من اليأس وا

                                                      

ي يف رواياته اليت كتبها يف السبعينات. واحملور الثاين ميثّله جورج احملور األوّل ميثله وليد إخالص .1

 .(239: 2006)عزام،  ى"يف املنف"سامل يف روايته 
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الرواية بعض املشاعر العبثية أيضا، ولكنه يعزم حسب اعتقاده بااللتزام القومي، على 

االنضمام إىل الثورة اجلزائرية، فيبدأ نضاله فيها. وبذلك ينجو من الضياع والعبثية، وتتخذ 

 هناية الرواية طابعا تفاؤليا.

م، 1958واية "ثائر حمترف" فتدور حول الثورة الشعبية اللبنانية سنة أمّا أحداث ر

وتتناول بالتحليل ألوان الفكر السياسي السائدة آنذاك، وحياة اجليل اللبناين، وضياعه بني 

 اخلمر، واملخدرات، واللهو، واجلنس، والوطنية. 

ذ لقِّب بـ "حمترف سنة، إ15إنّ بطل هذه الرواية كرمي الذي ساهم يف الثورات العربية 

الثورات"، ميلّ الثورات، فيغادر دمشق إىل بريوت لالستجمام وإعادة النظر يف كلّ شيء. فهو 

يقاوم حتريض الثوريني إياه للمسامهة يف الثورة، ويرجح أن يلعب دور الشاهد املستمع يف 

إىل دمشق. حبوثهم. وعندما يشعر بأن الثورة اللبنانية تكاد أن تندلع، يعزم على عودته 

، ىولكن إحلاح بعض األصدقاء عليه من جهة، واعتقاده بااللتزام القومي من جهة أخر

يسببان أن خيرج يف النهاية عن الشرنقة اليت قد نسجها حوله للمسامهة يف الثورة اليت 

تواجه باإلخفاق. فيسود هناية الرواية جو كئيب. وذلك عن طريق تصوير الكسوف الذي 

يرد أن خيتم هذه الرواية باجلوّ الكئيب، الثورة. ولكن يبدو أنّ صفدي مل  يرمز إىل إخفاق

هنائيا قرص الشمس. ولكنه مل ى فجعل فيها بصيص نور يبشّر باألمل، حيث إن الكسوف غطّ

 يستطع أن مينع نورها. وبذلك ختتم الرواية ختاما شبه تفاؤيل.

 يتنياليات القيم وانعكاساهتا يف رواييت صفدي الوجودكإش

إنّ الطابع الوجودي ملسألة القيم يف هاتني الروايتني يتخذ أمهية بارزة؛ ألهنما قد قدّمتا 

يف ظل الثقافة ى الشخصيات الوجودية كنماذج جديرة باالحتذاء لإلنسان العريب الذي تربّ

الدينية، حتقيقا للحرية اليت يبحث عنها. فالبد من حتديد ميزات هذا الطابع الوجودي 

 ا لكي تتبني خطورته يف اجملتمعات الدينية.ونقده

 الرفض الوجودي للقيم

كان مهه األوّل، ينحصر يف حترير الفرد من »إنّ صفدي كروائي وجودي اتباعا لسارتر الذي 

خمتلف األوهام الثقافية واحلضارية. وجيعله ينفتح بعقل بريء على رؤية العامل من جديد، يف 

به أية عادة أو عقيدة فكرية أو قيمة سابقة، على هذه الرؤية حال من النقاء الكامل، ال تشو
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موانع للحرية  ــ بغض النظر عن خريها أو شرّها ــيعترب كلّ شيء  .(73: 1964)صفدي،  «بالذات

جمموعة التقاليد األخالقية واالعتقادية، وحىت »املطلقة. فيدعي يف كتاباته النظرية أنّ 

سياسية، والشروط االقتصادية، واملثل املختلفة عن اإلنسان، النظريات العلمية، واألنظمة ال

والشخصية، وحىت مفاهيم احلرية، واخلري، والشر،...إنّ مجيع هذه األنظمة هي بعرف 

 .(78: 1956)صفدي، « احلرية موانع، بصرف النظر عن خريها وشرّها

ثور شخصياته ظاهرة الرفض كشيء طبيعي يف روايتيه، نتيجة هذا االعتقاد. فتى فتتجل

الوجودية ضد كلّ ما تعيق هذه احلرية، وخترج من سلطة األسرة والدين واحلكومة واجملتمع 

والطبقة. وتصرح بأهنا تريد أن تغتسل من مجيع األشياء حبثا عن احلرية. فتدعي هيفاء يف 

 ...يا حبييب»"جيل القدر" أن هذه احلرية ال تعين إال الثورة هذه، فتخاطب نبيل الوجودي: 

يف  يف الوجوه.. أعرف اآلن ماذا تعين باحلرية.. إهنا إعدام لكلّ الزيف يف اخلارج..

يف املنظمات والعالقات االجتماعية..يف الصيغ املعروفة، الصداقة،  يف السرائر.. القامات..

 .(164: 1960)صفدي،  «.. الشرف..احلب، التدين، اإلخالص..البطولة

ائر حمترف" حيث إنّ مشروع إعادة النظر اليت قد خضع إنّ هذه الظاهرة تستمر يف "ث

هلا كرمي الوجودي اليعين إلّا رفض القيم اليت حالت دون والدته اجلديدة. فيصرح يف 

أرأيت ماذا كنت أعين من إعادة النظر؟ كنت أنوي أن أغتسل من »حديثه مع أندرية بذلك: 

 .(311: 1961)صفدي، «ن أولد جمدداكل األوهام، أوهام اآلهلة، واجلماعات، واألفراد، وأ

فكلّ ما أحاط هبذه الشخصية الوجودية ليس إال ومها. والوالدة اجلديدة اليت يطمح 

الذي يعين االنطالق من الصفر مرّة  إليها ال تتحقق إال عن طريق االغتسال من هذه األوهام

مل أنح جانباً وجودي الميكن أن أقررّ وجودي احلاضر إن »إذ إن الوجودي يعتقد أنّه ، ىأخر

 .(200: 1985)الديدي، « املاضي

إنّ شخصيات هاتني الروايتني اعتمادا على ظاهرة الرفض، يفسحون أمامهم مستقبال 

جديدا عليهم أن يصنعوه بأيديهم، وعلى أساس خياراهتم أنفسهم ال حماكاة لآلخرين. فعلى 

يق حياة جديدة ختصّه، فالبد أن أساس رؤية صفدي الوجودية، إذا أراد اإلنسان العريب حتق

جيب أن »يهدّم مجيع ما سبقه دون النظر إىل صحته أو عدم صحته، لذلك يؤكد على أنه 

. إنّه رجل فؤوس يعلم كلّ إنسان عريب يعيش يف عصر البعث، أنه بطل سليب بالدرجة األوىل

لنا. جيب أن تعود  كلّ األشكال ليست لنا، كل املضامني ليست ... يقوّض بيته وبيت اآلخرين،

 .(79: 1960)صفدي،  «نبأ بالبناء األصيل ترابا، سدميا، خاما. ومن هناك
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أوّل ما يتبادر ألذهاننا من خصائص احلرية، هو »إنّ صفدي قد أدرك خري اإلدراك أنّ 

اجلانب السليب منها، أال وهو قدرتنا على الرفض والوقوف أمام املوانع والعقابات اليت تقيد 

)نظمي سامل،  «احلّر، سواء كان هذا األمر من جانب األفراد اآلخرين أو من سواهماختيار 

فدعا شخصياته الوجودية يف روايتيه إىل تقويض كلّ شيء؛ ألنّ ظاهرة  .(172-171: 1996

 الرفض العارم عند هذا الروائي الوجودي هي احلل الوحيد بأمت أشكاله لبناء كلّ جديد.

إىل الظروف  ــ فضال عن الوجودية اليت قد اعتنقها صفدي ــوقد يرد سبب هذا األمر 

أنّ اإلنسان العريب ى املتدهورة والتعيسة اليت كان يعيشها اجملتمع العريب، إذ إنّه قد رأ

اليستعيد كرامته، وشرفه، وحريته احلقيقية إال عن طريق الثورة أو الرفض. ويتضح ذلك 

ينبغي أن نعيد إىل الفرد العريب كرامته الشخصية، »ثر ملّا يصف نضالية نبيل، إذ يقول: كأ

وقدرته على أن حييا بشرف، أن حيترم نفسه ثانية، ولن يكون ذلك إلّا عندما يثور. إنّ 

 .(480: 1996)نظمي سامل،  «الثورة معناها أن الفرد بدأ ميتلك ذاته...

لصفر رافضا القيم إنّ امتالك الذات هذا ال يتحقق إلّا عندما بدأ اإلنسان حياته من ا

اإلنسان يوجد أوالً مث يتعرّف على نفسه. فلم يكن »املسبقة اليت جتعله يف إطار حمدد. فـ 

 «إذ بدأ من الصفر، مث أصبح شيئاً ميتلك حياة ذاتية هلا كرامة ؛لإلنسان صفات حمددة

مح إىل فالرفض الشامل هو املطلوب األول من اإلنسان الوجودي الذي يط .(14: 1964)سارتر، 

 حياة جديدة مليئة باحلرية. 

بالتأكيد على هذه الظاهرة كعمل إجيايب يؤدي إىل االنبعاث، ى يبدو أنّ صفدي قد اكتف

إرادة الرفض هذه تعين جنينا من الوجود اإلجيايب يعمر لنفس، »حيث إنّ نبيل يستدلّ بـأنّ 

خطورة الدعوة ى ولكنه تناس .(112: 1960)صفدي،  «وإن مل يولد بعدُ.. هذا هو شعور االنبعاث

إىل هذه الظاهرة يف اجملتمع العريب الذي تسوده الثقافة الدينية. إنّ حتقيق هذه الظاهرة 

اإلنسان العريب عن ماضيه، وقيمه، وتقاليده، واآلخرين. وهذا ما ال يتالءم ى تطلب أن يتخلّي

مل العارم جيرّد اإلنسان اجملتمع الديين الذي يسوده القيم اإلهلية؛ ألنّ هذا الرفض الشا

به إلنقاذ نفسه من  كيتمس كوّن هويته الدينية دون أن يقدّم إليه أي مستمسكالعريب مما ي

 االنغماس يف العبثية والضياع.

ومن جهة أخرى، ما يلفت األنظار يف رواييت صفدي هو أن شخصياهتما الوجودية قد 

ديدة اليت قد أبدعتها، وال تعيّنها توقفت يف مرحلة الرفض، إذ إهنا ال تقدّم القيم اجل
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بالتحديد. فما يبسطه صفدي يف هاتني الروايتني هو حتريض شخصياهتما على الرفض فق ط، 

لكي تتجلى كـ "رجل فؤوس" يهدّم كلّ شيء، ويبدّله إىل كومة من التراب، دون التطرق إىل 

ة. كأنّه قد تناسى أنّ أول القيم اجلديدة اليت ال بد من أن تتمسك هبا هذه الشخصيات املتمرد

ما جيب على اإلنسان قبل املبادرة إىل هدم البيت هو أن يفكر فيما يبنيه من جديد. فهذا 

الروائي يترك شخصياهتا الروائية بال سند ومأوى بعد اللجوء إىل هذا الرفض الشامل. 

 وع األبتر.والختفى على أحد  اخلسارات اليت تلحق باجملتمع الديين من جرّاء هذا املشر

يتبيّن يف الصفحات األخرية من رواية "جيل القدر" أن نبيل قد وجد أصالته أخريا يف 

 اجلزائر عن الطريق املباشر، حماوال أن جيرّب ألوّل مرّة، حقاً القيم اليت استخلصها لذاته

ولكن صفدي ال ينصّ على هذه القيم، بل يتحدث عن خلقها، وتنفيذها  (304: 1960صفدي، )

ن حتديدها، يف حني كان جيدر به أن يركز على هذه القيم اجلديدة مباشرة بالتفصيل دو

 الفلسفة الوجودية يف مسألة رفض القيم.ى أو عدم جدوى لكي يتبني جدو

إنّ مشروع إعادة النظر الذي قد جعله صفدي نقطة انطالق لبطله يف رواية "ثائر 

سوالب ظاهرة  هذا الروائي قد انتبه إىلحمترف"، خييل إىل القارئ يف بداية األمر، أن 

الرفض الوجودي يف اجملتمع العريب، فعزم على تغيري رؤيته جتاه الوجودية، والسيما املبادئ 

اليت ال تفيد اجملتمع العريب حسب ثقافته الدينية كما جند ذلك عند عبدالرمحن بدوي 

آراء تتصادم مع العقيدة عن كل ما كتب من ى الذي قد تربّأ أخريا من الوجودية، وختلّ

ولكن صفدي  .(www.dorar.net/enc/mazahib/655والشريعة، ومع األدب امللتزم باحلق )

، قد حرّض أبناء شعبه على الثورة ضد كلّ قيمة لكي يف هذه الرواية، كدأبه يف روايته األوىل

تافيزيقية من دون يتمتعوا باحلرية املطلقة يف جمتمع يتمسك بكل قواه يف القيم املتوارثة وامل

 أن يتطرّق إىل القيم اجلديدة اليت أبدعتها الشخصيات الوجودية. 

 رفض املبدع اإلهلي للقيم

إنّ الوجودية امللحدة قد تسرّبت إىل الدول العربية أكثر من أختها املؤمنة نتيجة ترمجة آثار 

تنطلق من قول  سارتر وما يتعلّق هبا. وفكرة اإلحلاد يف هذا النوع من الوجودية اليت

قد جاءت  .(25: 1964)سارتر،  « إذا مل يكن موجوداً فكلّ شيء مباحإنّ اهلل": »"دستويفسكي

لرفض املبدع اإلهلي للقيم املسبقة. لذلك ما يهمّ الوجودية هو رفض هذه القيم أكثر من 

لنتيجة أنّه لو كان اهلل موجوداً فا»التطرق إىل إثبات وجود اهلل أو عدم وجوده حيث تعلن 
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بالنسبة هلا سواء. ليس املهم أنّنا ال نؤمن بوجود اهلل،... بل املهم هو أنّ اإلنسان حمتاج ألن 

 .(67: 1964سارتر، )« جيد نفسه من جديد!

تُعدّ روايتا صفدي خري منوذج للوجودية امللحدة حيث إنّ شخصياهتما هتتف بإحلاديتها 

ر" كراهب عن نبيل مع الدكتور روالن، يقارن بصراحة. فعندما يتحدّث اخلوري يف "جيل القد

بني عزلة نبيل وعزلة الراهب. فشتان ما بينهما؛ ألن الراهب يغترب عن الناس لكي يقترب 

من اهلل يف حني أنّ نبيل قد قطع صلته باآلخرين وأعدم كلّ شيء؛ ألنّه ال يؤمن بشيء. 

ا يستغين عن العامل، فإنّه يلجأ إىل لقد قطع صلته بالعامل كلّه، إنّ راهبا مثلي عندم»فيقول: 

ألقلها، إنّه رجل  اهلل، إىل املساعدة والعمل من أجل اإلنسانية املعذبة.. أمّا هو فإنّه و..

.. إنّه ال يؤمن بشيء.. فقدَ كلّ ىأعدم العامل وأعدم العامل السماوي من جهة أخر ملحد..

 .(222: 1960)صفدي،  «يزةرك

لحدة جيتاز حدود األرض ويرفض كل قوّة ميتافيزيقية تنشأ من إنّ نبيل كشخصية وجودية م

السماء. وبذلك يقطع احلبل الواصل بينهما، ويفقد كلّ ركيزة يف حياته. وإنّ هذه الفكرة جترّه 

إىل اخلضوع للمشاعر العبثية حيث يعترب كلّ شيء عدما. ويتبني عمق هذه العبثية يف احلوار 

يقول « أنت عشت من أجل كلّ شيء، فماذا جنيت؟»عندما تسأله: الذي جيري بينه وبني جوليا. ف

ال شيء.. كذلك اإلنسان يعيش بني عدمني.. عدم السماء وعدم األرض. ولكن »نبيل بصراحة: 

عدم األرض يقدّم يل مثة دالئل. إنه يغمر حواسي، إنه يطعمين طعام الذين ميكن أن ميوتوا يوما 

 .(230: 1960صفدي، ) «صغرية هي املوتما، إن األرض متلك حقيقة، حقيقة 

إنّه ال يترك صغرية أو كبرية يف العامل السماوي إال ينكرها، فيعتقد بعدم السماء اليت 

أهنا ال تقدّم شيئا من األساس. ولكنه ال يستطيع أن ينكر يف ى ترمز إىل األديان اإلهلية، وير

، كما أن الفالسفة الوجودية ما العامل األرضي حقيقة املوت، إذ إهنا حقيقة صغرية عنده

 استطاعوا إنكارها أيضا؛ ألنه يواجهنا يف هناية الطريق، شئنا أم أبينا.

إنّ املشاعر العبثية هي نتيجة طبيعية لإلنسان الوجودي الذي ينكر كل عقيدة، وكل 

تابنا حقيقة، وال خيضع ألية قيمة، وال يرنو إىل املستقبل، ويقطع صلته مع الغري. ولذلك ال تن

إنين اليوم باختصار، ال أطمع يف شيء، ال أحترم أحدا، ال »الدهشة عندما يقول هذا البطل: 

أعلم حقيقة، ال أعتقد بعقيدة، ال أريد شيئا. هكذا ... جمرّد إنسان يتجوّل، ال يريد 

 .(68 :1960صفدي، ) «مستقبال، وال ينصب قيمة فوق رأسه، إنين أعظم من يلتهمه الفرا 
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ي صديقة نبيل تنكر األزل أيضا، وتدعي أنّها تتمكن أن تعيش دون االعتقاد باحلياة إنّ ليل

 «لست ممن يؤمنون خبرافة اخللود، من يعرف كيف حييا حقا لن يطمح خبلود»األخرى، فتهتف 

ولذلك ال يهمّها أن تندرس دون ذكرى. فاخللود أو احلياة األخرى عندها . (16: 1960صفدي، )

ة، ناهيك عن مبادرهتا للسخرية ممن يعيش يف ظل االعتقاد هبا ويطمح إليها، بل ليست إلّا خراف

 إهنا تفضل االستفادة من هذه احلياة مهما أمكنت؛ ألهنا ال تلي هذه احلياة حياة أخرى.

تتسع دائرة اإلحلاد يف رواية "ثائر حمترف" بالنسبة إىل "جيل القدر". فأغلب 

فيها ال ختضع للقيم اإلهلية بل حتاول كلّ منها يف أي الشخصيات اليت تشتغل حيزا هاما 

 هذه القيم واالعتقاد هبا. ى حوار أو حديث، إقناع نفسها أو غريها بعدم جدو

وغياث يعترب اهلل،  .(374: 1961)صفدي،  إنّ آليس املومس ال تقبل آهلة أو أنصاف آهلة

وأندريه ال  .(362: 1961)صفدي،  التاريخ، النظام، احلب و...كلّ ذلك فقاقيع افترستهم طويال

 (375: 1961)صفدي،  «أكرب ماخور عرفه العامل»يعتقد مبكارم األخالق، ويعترب اجملتمع العريب 

: 1961)صفدي، « هاالت جوفاء»وعلى رأس هذه الشخصيات كرمي الوجودي الذي يعترب القيم 

 سلطة القدر اليت تتناقض احلريةويرفض الطقوس الدينية والقيم األخالقية؛ ألهنا تتداعى  .(191

 املطلقة اليت يبحث عنها. ولذلك يفضل الفرار من كلّ مكان، ومن كل حركة تفوح برائحة القدر. 

فعندما يدخل احلي القدمي الذي قد نقِشت على جدرانه بعض الشعارات الدينية، 

طوات مسرعة لكي خيطو خ. (108: 1961صفدي، ) «ال إله إلّا اهلل»والسيما الشعار التوحيدي 

تصل سيارة اإلسعاف؛ ى وحيدا، إن سق ط على األرض حتّى يغادره بسرعة. ويقرّر أن ال يبق

ألنه خيالف هجوم أناس يردّدون املقدسات حبسّ آيل ويكررون األدعية وراءه. فيقول يف 

تصل سيارة اإلسعاف. سوف متتدّ اآلن األيدي، ووراءها آالف ى وحيدا حتّى لن أبق»نفسه: 

أللسنة تلهج باألدعية. ههنا سلطة القدر تقبع وراء كلّ حجر عتيق، وراء كلّ نفس متهيبة، ا

 .(108: 1961)صفدي،  «وراء كلّ جبهة متواضعة

املفلت للنظر أنّ هذه الشخصيات امللحدة ال تكتفي بإنكار اهلل وعدم اخلضوع للقيم 

سك هبا؛ ألهنا، كشخصيات الدينية، بل جتتاز احلدود، فتسخر من هذه القيم وممن استم

وكنا نسخر من »بأنّ كلّ شيء يتوقّف على إرادهتا حيث يصرّح نبيل قائال: ى وجودية، تر

الناس واآلهلة واملعتقدات والعادات.... وحدنا األبطال واملخلصون، الطيليعون، وكل شيء 

األعلى كما أنّه يف موقف آخر يسخر من املثل  .(67: 1960)صفدي، « يتوقف على نقاشنا
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وما هو يف األخري هذا املثل األعلى الذي سنختلف يف تعريفه مجيعا،... هو دودة »متسائال: 

 .(294: 1960)صفدي،  «مدسوسة على وجودنا. إنّه ميأل فراغنا وقد يكون شيئا الصقا بذاتيتنا

فضال عن ذلك، إنه يوبّخ من استمسك بالدين ويسخر منه ويدعم من رفض القيم 

يهاجم جوليا أشدّ اهلجوم ملّا تتحدث عن مسألة  كنفسه من أسرها. ولذل وحاول حترير

ولكنه يفتح  .(315: 1960)صفدي، « دعكِ من يسوعكِ وطهره الصامت»اإلميان والكفر قائال: 

حسابا خاصا لصديقته هيفاء يف عالقاهتما؛ ألهنا قد جتاوزت كلّ احلدود يف عالقتها معه، 

 ي صفة اجتماعية مقبولة. فتزورها دون أن تربطها به أ

إنّ كرمي بطل "ثائر حمترف"، كنبيل الوجودي، يسخر من القيم وما يتعلق بالدين كوجود 

اإلله واإلميان بالغيب واخللود. فيبتسم ابتسامة ساخرة ملا تسأله مينو عن اإلميان حبس 

ية متصوفة كما أن زارة كشخص .(155: 1961)صفدي،  اخلطيئة أو وجود اإلله ومسألة اخللود

حذار أن »الجئة إىل الدير حتذّره من أن يسخر منها عندما تتحدث معه عن اإلميان بالغيب: 

 .(20: 1961)صفدي،  «مثّة غيبا ..تسخر منّي إن قلت لك أن هناك

أن طابع ى ثرة هذه النماذج اإلحلادية يف رواييت هذا الروائي الوجودي تدلّ علكإنّ 

خاطفة فيهما، بل أهنا تعدّ من أهم الثيمات اليت قد جتلّت رة عابرة كن فكاإلحلاد مل ت

اإلحلاد  بدو أنّ صفدي قد تعمّد يف هذه املسألة، إذ جعل مهمة الدعوة إىليفيهما. ف

 ثري من شخصياته. كعاتق ى والسخرية ممن خيضع للعقيدة الدينية، عل

يتمكن صفدي من تقدمي  إنّ الدعوة إىل اإلحلاد وإحالل اإلنسان حمل الربّ قد سبّب أن ال

تفتح أبواب الصراع »معيار صاحل لتمييز القيم الصحيحة عن الزائفة؛ ألنّ هذه الدعوة 

واالختالف والفوضي على مصاريعها. فالناس ال ميكن أن يتفقوا على معايري موحّدة، البدّ من 

 يف حني أن الشخصيات .(146: 2005)قصاب، « تشريع مساوي ينظم هلم شؤون حياهتم

الوجودية امللحدة يف رواييت هذا الروائي هتدف إىل هتدمي هذا التشريع السماوي، والسيما 

أهم الركن من أركان اجملتمع الديين، وبالتاىل ما يتفرع عن االعتقاد هبذا الركن كمسألة 

الغيب واخللود واحلياة األخرى و...، األمر الذي يؤدّي إىل أن يفتقد اجملتمع العريب هويته 

 ينية، فيسوده الفوضى يف مجيع مرافق حياته.الد

فكأنّ صفدي كمقلد ويفّ للفلسفة الوجودية امللحدة اليت قد انطلقت من قول دستويفسكي: 

عند ما قام »ما أدرك فحوى هذا القول الذي يعين « إذا مل يكن اهلل موجودا فكلّ شيء مباح»
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قيمة" أو "ضد القيمة". ويف عكسه، عند  أحد بإنكار اهلل، ال يستطيع تأكيد األعمال بأهنا "ذات

بل إنّه يف "جيل القدر"  (56-57: 1367)مجالبور،  «اعتقاده باهلل ميكنه أن يؤكد على هذه املسألة

فبدأ كوجودي إفراطي يسخر من كلّ مقياس «. حسن النيّة»قد جاوز نظرية سارتر حول أصل

بعد ثورته على القيم، ينكر كلّ مقياس  ومعيار حيث إنّ نبيل الذي قد فقد كلّ ركيزة يف حياته

على خالف بعض الشخصيات كحسان الذي يعتقد بوجود بعض املقاييس، فتخاطبه هيفاء: 

فلقد عيّنت أنت احلدود وأقمت الفاصل بني ما هو خطأ وما هو صواب. إنك متسك املقياس »

 «ل هذا الوضوح والتعنيبيدك بشدّة، بيد أنّ نبيل يهزأ حتّى هبذا املقياس. فال شيء عنده مبث

ولذلك إنّ هذه الشخصيات تعاين القلق الوجودي بعد ثورهتا ضد القيم.  .(84: 1960 )صفدي،

فمع أنّ نبيل كان بإمكانه أن يقلقل من كلّ ثابت، وأن يزحزح من كلّ مستقر، وأن يكشف عيب 

مل يكن كلّ »كلّ هندسة، ومسكنة كل ترتيب، وضالل كلّ نظام، واحنراف كل عقيدة، ولكن 

ذلك إال ليزيد يف شعوره بالتعارض يف كلّ شيء ويؤتّر حساسيته بأزمته الشخصية واألبعاد اليت 

 .(108: 1960 )صفدي، «تنطلق من هذه الشخصية إىل أطراف العامل

يبدو أنّ صفدي قد أصاب يف أنّ اجملتمع العريب حباجة ماسّة إىل بناء ذاته من جديد، 

 احللّ ملّا دعا إىل الرفض الوجودي الشامل للقيم جبميع أنواعها دون ولكنه قد أخطأ يف تقدمي

النظر إىل إجيابية بعضها وصحّتها. وزاد التني بلّة ملّا دعا إىل اإلحلاد ورفض القيم اإلهلية، 

كأنّه ظنّ أنّ الدين اإلهلي هو العامل الرئيس يف ختلّف اجملتمع العريب وما يعانيه كما أنه اعترب 

لفكرة وجود اهلل نوعا من  القدرية اليت قد سلبت الشعب العريب حريته، يف حني أنّ اخلضوع 

 اهلل قد خلق اإلنسان حرّا ميتلك مقدرة االختيار. فبإمكانه أن حيدد مصريه بيده.

 فردية القيم

لكي  (44: 1964)سارتر، إنّ الوجودية تصرّ على الذاتية وتعتربها نقطة البداية اليت تنطلق منها 

يصبح »بتكر اإلنسان الوجودي قيمه اخلاصة اليت تنبعث عن داخله اعتمادا على فرديته فـ ي

اإللزام داخلياً ليس من اخلارج وتبعاً إلرادة نيبّ أو قبيلة ... بل من الذات اليت تواجه وتكشف 

 .(56: 1958)حميي الدين، « وتقي بدون أن تلتفت إىل حافظ يسنَد أو إشارة تؤييد

يات الوجودية يف رواييت صفدي بعد مترّدهم على القيم املفروضة عليها من إنّ الشخص

اخلارج، تصرّ على ابتكار قيم جديدة تنبعث من داخلها على أساس ذاتيتها حيث إن الذاتية ال 

)صفدي،  «ال حييا إال ضمن فورته الذاتية»تفارق نبيل، فتصبح من أبرز مواصفات حياته. فهو 
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)صفدي، أسبقية التجربة الفردية يف معاناة البعث على التجربة العامة ويعتقد ب .(84: 1960

التجربة الفردية تعين حماولة لتصفية وجود الفرد تصفية إىل حدّ »ويرى أن  .(112: 1960

: 1960)صفدي، « التعرية حتّى تزول عنه كثافة، وينتفخ ضيقه، ويشفّ هكذا عما هو أعمق منه

ال »عن كلّ ما هو خارج عنه حيث إنه « تصفية إىل حدّ تعرية»ة فيؤكّد على هذه التصفي .(112

بل كان حياول أن خيلق حقائقه،  ،(93: 1960)صفدي،  «يكتسب شيئا من خارج على اإلطالق

: 1960)صفدي،  ويؤمن هبا بعد أن حييلها إىل وجوده تدرجييا، ومينحها نفس التقديس الذايت

أن »حسب إرادته دون أي تدخّل خارجي؛ ألنه يرى فهو كان يطمح إىل أن يبتكر قيمه  .(94

ينبغي أن يعيش »ويصرّ على أنه  .(314: 1960)صفدي،  «اإلنسان هو نفسه بدون إله أو شيطان

اإلنسان ال وفق قاعدة ما. ولكن وفق اإلرادة اليت ختلق القواعد يف ساعات ضعفها وجبنها. 

وإنه نتيجة . (314: 1960)صفدي،  «حلقيقيهذه اإلرادة هي اليت تقذف بنا إىل محأة الوجود ا

اعتقاده بالفردية، يرى الدين أمرا فرديا دون اخلضوع للمصدر اإلهلي لألديان حيث إنّ كلّ 

فرد حسب فرديته يستطيع من إبداع دينه اخلاص دون اخلضوع ملا يفرض عليه من األعلى، 

 .(315: 1960)صفدي،  «ه ديناميكن لكلّ إنسان أن خيترع ل»فيخاطب صديقته الراهبة جوليا: 

إنّ هذا البطل الوجودي امللحد ال يتحدّث يف هذه العبارة الوجيزة اخلطرية عن تعدّد 

رفض املبدع اإلهلي يما تبني يف قسم اإلحلاد، كالتفاسري واالنطباعات عن الدين؛ ألنه 

" دينه لّ إنسان حسب فرديته يستطيع أن "خيترعكللقيم، بل يتجاوز احلدّ فيدّعي أن 

ون من أخطر األشياء وأضرها للمجتمع الديين كفيه أن هذا االدعاء ي كاخلاص. مما ال ش

 الذي خيضع أبناء شعبه للدين الذي قد صُدر عن مصدر واحد. 

إنّ هذه الفردية تتطلب أن يكون اإلنسان مبدع قيمه اخلاصة عن ملء حريته واختياره 

إثر سلطة القيم والتقاليد عليها يف "جيل القدر"،  اليت تشعر بالتمزق والضياعى حيث إنّ ليل

تودّ كفتاة شرقية مثقّفة اهنيار النموذج الوحشي من املثل األعلى الذي نصبه أبوها منذ 

القدمي على سارية حياهتا، فتؤكد على أن اإلنسان ذاته هو مبدع القيم، فتقول حلسّان: 

ن نبعثه جديدا... ألسنا بالتايل فوق أخالقة ألسنا مجيعا فوق اجملتمع، أال نريد أن هندمه وأ»

 .(138 :1960صفدي، ) «وقواعده.. حنن نبدع القيم.. نبدع احلياة اجلديدة

م كتحيذاته، و رجع إىلير يف نفسه، وكفيي كإنّ الوجودية تفسح اجملال أمام اإلنسان ل

ه شخصيته فرد لكأنّ اإلنسان ى د علكلة تعرض له. وهي تؤكلّ مشكرأيه اخلاص يف  إىل
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قد عرفت هذه الفلسفة  كوتصرّفاته نتيجة جماهبته لظروف احلياة يف أوقات معينة. ولذل

دا كييد اخلصائص الذاتية للفرد، تأكحماولة أساسية لتأ»ث اُعتربت يبالفلسفة الذاتية ح

 .(99: اتون )العشماوي، د« لغي إزاءه اجملموعي

اليت تتميز هبا ال ميكن تصنيفها يف تصنيف يبدو أنّ "ليلى" اليت تظنّ أن احلالة اخلاصة 

 .(9: 1960)صفدي، جمرد معروف من قبل، فكانت تعني فرديتها بطريقة شاذة حسب تعبريها 

تكون خري مصداق هلذه العبارة؛ ألن هذه الفردية املسرفة عندها تؤدّي إىل إعطاء الفرد قيمة 

فصل ليلى عن اآلخرين وتنهمك يف فوق اجملتمع كما يسبب إسقاط اآلخرين أمامها. ولذلك تن

عزلتها حيث إنّ رفيقتها هيفاء تعتربها متصوفة قد اخترعت لنفسها آماال وقيما خاصة قد 

مسحت فرديتها بإبداعها بعد اخلروج عن قيم الناس العامة. فهي ال تثق بقيم اجملتمع، ناهيك 

الناس بأنين مل أكن ال تتجاهل.. أنت أعلم »عن اخلضوع هلا حيث ختاطب خطيبها هاينء: 

 .(40: 1960)صفدي، « يوما أثق بأخالقهم وقيمهم، ولكين خملصة لقيمي اخلاصة

إنّ هيفاء كفتاة متمردة ضد القيم الدينية واالجتماعية اليت تتمثل يف السلطات الثالثة 

تودّ أن ينبعث كلّ شيء من داخلها حسب  (104: 1960)صفدي،  عليها: األبوة واهلل واجملتمع

إمسع يا نبيل! ...أن جتربيت معك هذه ألصدق دليل على »وعها للذاتية، فتخاطب نبيل: خض

أنين أستطيع أن أكون أنا، وال أكون طبقيت، أن تكون يل ميزايت اخلاصة، فضائلي وعيويب 

وآرائي وهلجيت يف حيايت ووجودي وتفكريي، وألّا أستقي كلّ ذلك من شيء أعمّ منّي، 

 .(104: 1960صفدي، ) «خارجي عنّي

إهنا تكثر من استخدام ضمري املتكلم يف هذه العبارة الذي يبوح عن شدة ميلها إىل 

إبداع قيمها اخلاصة من داخلها رافضة ذلك اإلطار املمقوت الذي أحاط هبا إثر انتمائها 

إىل طبقة خاصة. وكان نبيل يفرح حلبيبته، إذ إنّها جنحت جناحا باهرا يف حتطيمها لقيم 

 قيمة بعد قيمة، وإنّها اندفعت معه يف جتربتها اجلديدة إىل أقصاها.طبقتها 

ما كان يدّعيه سارتر يف ى إنّ هذه الفردية املطلقة تبدّل هذه الشخصيات إىل صد

أنّنا حنن الذين نقدّم باختيار  قيمنا،... وقد اخترنا حنن أن نبدع قيمنا... فاحلياة »فلسفته: 

وقيمة. احلياة ليست إلّا  وحدك الذي تعطي للحياة معىنحنياها. وأنت ى ليست حياة حتّ

ما تؤدّي إىل أن تشعر هذه الشخصيات بـ ك .(63: 1964)سارتر،  «املعين الذي ختتاره أنت هلا

النرجسية اليت ترتد يف كلّ أمر إىل ذاهتا، وتؤدّي إىل تغليب حقوق الفرد على حقوق »

 .(190: 1984)عبد النور، « ياة العامةاجملتمع، فتكون احلياة اخلاصة راجحة على احل
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إنّ إصرار صفدي على الفردية يف خلق القيم يرتب ط مبسألة احلرية أشد اإلرتباط؛ ألن 

القيم اليت ال تنبعث عن ذات اإلنسان حسب إرادته، جتعله يشعر بإلزام خارجي، يف حني أن 

يّن بوضوح يف حديث كرمي الوجودية كانت تطلب منه أن يكون هذا اإللزام داخليا. وذلك يتب

بطل "ثائر حمترف" عن الفردية حيث إنه يصرّ على أن حمض انضمام إنسان إىل حركة ال 

خاصا به من وراء هذا االنضمام  يغيّر من مستقبلها شيئا، بل املهم أن جيد اإلنسان معىن

صّ كل فرديّ خي وعلى هذا األساس البدّ أن يدعم هذا االنضمام معىن .(280: 1961)صفدي، 

ثورويّ، وإال ال تؤدّي هذه الثورة إىل نتيجة مطلوبة؛ ألنّ املنضمني إليها كقطيع يقودهم 

 .(281: 1961صفدي، ) ار أو تدبري هلمالزعماء دون أي اختي

إنّ هذه الفردية قد سببّت أن تنفصل الشخصيات الوجودية يف هاتني الروايتني عن 

واج وإجناب األوالد كقيمة دينية اجتماعية من جهة، اجملتمع وقيمه املتوارثة، وال ختضع للز

كل شخصية إىل خلق قيمها اخلاصة دون أن تفسح جماال لآلخرين لكي حيتجوا على ى وتسع

أن هذه ى نه خيصّها وحدها دوهنم. فيبدو أن صفدي قد تناسأسلوهبا يف احلياة؛ أل

اصة، فكيف ميكن للجيل الشخصيات مناذج من اجليل العريب الذي يعتنق بقوانني دينية خ

العريب أن يدّعي الفردية ويتفرّد يف قيمه يف حني أنه حيترم تقاليد العائلة ويعيش يف ظل 

 الثقافة الدينية؟ أو كيف ميكن له أن يكون خالقا مستقال وهو يعتنق لقوانني اهلل اخلالق؟ 

أن ميارس صفدي يعرف أنه من املستحيل على اإلنسان العريب »يعتقد غسان السيد أن 

حريته، وخيلق قيمه، وهو مازال يناضل ضد التجزئة والتخلف واجلهل. ولكن يف املقابل فإنّ 

بطل صفدي جمرب على أن يكون حرّا بالنسبة إىل التراث والدين والسياسة اليت تعيق 

 .(115: 2001)السيد،  «مشروعه يف التأثري على العامل

جبار، ولكن يبدو أنه يكمن يف الوجودية اليت قد إنّ غسان السيد ال يشري إىل سرّ هذا اإل

: 1964)سارتر،  «اإلنسان حمكوم عليه باحلرّية»أن ى خضعت هلا هذه الشخصيات، إذ إهنا تر

 «وهو يف أشدّ املواقف قهراً وجرباً وتعيّناًى يظلّ حرّاً حرية مطلقة، حتّ»فالبدّ له أن  .(26

 .(165: 2009)الكومي، 

نّ كلّا من هذه الشخصيات تصر على قيمها اخلاصة حسب فرديتها، فضال عن ذلك كله، إ

كأنّ مجيع القيم تبدو متساوية عندها، ولكن كيف ميكن لكلّ فرد أن يبدع قيمه اخلاصة دون 

 أن يطمس القيم املتناقضة معها؟ 
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إنّ صفدي كفيلسوف وجودي قد انتبه إىل هذه املشكلة حيث جيعل حنان كشخصية 

خلق القيم اخلاصة له هذا  إىلى أن تسأل نبيل الوجودي الذي يسع خمالفة للوجودية

قل يل كيف ميكنك حتقيق قيمك البطولية إن مل تعمل على القضاء على القيم »السؤال: 

ولكن هذا السؤال ال جيد إجابة مقنعة عند  .(246: 1961 )صفدي، «اليت تتناقضها؟ى األخر

مرحلة ما بعد رفض القيم اليت ختتص صفدي. فهنا يتبني سرّ عدم دخول صفدي يف 

ن الدخول كأنه ال مي كأنّ صفدي نفسه قد أدر بإبداعها. إنّ توقّف هذه الشخصيات يرد إىل

يف املرحلة الثانية من املشروع الوجودي للقيم؛ ألنّه ما من أحد  يستطيع أن يدافع عن قيمة 

 ، حسب الفردية اليت يلحّ عليها. ىمقابل قيمة أخر

 رفض القيماملرأة و

تشتدّ خطورة رفض القيم والتمرّد عليها عند املرأة العربية يف هاتني الروايتني، إذ إنّ مادلينا 

ال تتمسك بأخالقية قد حطّمتها بالدها وعصرها. فهي حتيا كما تريد... إنّه ال شيء يهمّها »

لتزم به آليس كما أن الشعار الوحيد الذي ت .(302: 1961)صفدي،  «من عامل القيم اخلارجية

وهيفاء اليت ترى  .(244: 1961)صفدي،  «أنا ال أدبّر شيئا، هكذا أعيش»املومس طيلة حياهتا هو:

أنا ال أقيم »نفسها يف عامل موحش نتيجة جلوئها إىل ظاهرة الرفض التام، حيث تقول: 

موجود ال أقيم ألي  شارع.. معين.. كتاب.. ألي حادثة.. لشيء.. ألية عالقة.. ألي إنسان..

: 1960)صفدي، « خارجي أية قيمة.. أنين بدون قيمة.. أوّاه بدون مقياس، بدون اآلخرين..

فتودّ  .(167: 1960)صفدي، « حياة الشك والوحشة والعذاب الالهناية»ال تتمكن من حتمّل  ،(167

 الرجوع منها إىل حياهتا املسبقة، ولكن تشعر باإلخفاق فتقبل على االنتحار.

ز على جانب واحد من شخصية املرأة وهو اجلسد، كهاتني الروايتني ير إنّ صفدي يف

وجيعل من اجلنس نقطة اللقاء الوحيدة بني الرجل وبينها، فيبدّل املرأة خالل هذه العالقة 

كلّ ما »إىل أداة خلدمة ملذات الرجل وأهوائه حيث إن نبيل بعد إنكار احلب، يدّعي أنّ 

ث إىل آخرَ لساعة ما، أن يهمس يف أذنه وأن حيتكّ بلحمه.. هنالك أنّ أحدا يشتهي أن يتحد

كما أن املرأة يف قاموس كرمي  .(241: 1960)صفدي،  «وأن ميضي يف طريقه فيما بعد

إلّا ى يف األنثى الوجودي ال جتد مكانة إال على أساس ما ميتلك من اللحم واجلمال. فهو ال ير

حقيقة املرأة، معناها، كرامتها، وحريتها يف  كلّ»ويعتقد بأن  .(380: 1961)صفدي، جسدها 

. ولذلك ال نعثر يف هاتني الروايتني على ما يدلّ على مكانة (320: 1961)صفدي،  «جسدها

 املرأة بوصفها شريكة يف احلياة أو أمّ األوالد.
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ويبالغ صفدي أحيانا، يف اختزال جسد املرأة إىل جنس حيث إنّ فؤاد أحد شخصيات 

مرّتني أو »... حمترف" يفكّر أن عالقة الزواج التتجاوز مسألة اجلنس فيقول: رواية "ثائر 

من عاملي املرأة هنائيا. كيف يستطيع ى ثالثا خالل األسبوع، أزور فيها السوق كافية ألن تلغ

أهرول خارجا، كي ال ى الزوج أن يتحمل امرأته بعد اجملامعة؟ إنين ما إن أنتهي من املرأة حتّ

ليها ثانية، وأصاب بالتقيّؤ. يا هلذا املخلوق املسكني الذي تكرب قيمته يف عيوننا تقع حواسي ع

 .(247-248 :1961صفدي، )« بقدر ما ينتفخ عرق ذلك السائل القذر يف ظهرنا

تأسيسا عل ذلك، تسود اإلباحية العالقات اليت ترب ط بني الرجال وبني النساء يف هاتني 

اإلباحية تتّصف حسب الفلسفة الوجودية بصفات "رجل الرواتني حيث إنّ هذه الشخصيات 

اجلمال" الذي ينتهب اللذات ويسرف يف األخذ منها واليرتب ط بشيء؛ ألنّ كلّ ارتباط أو واجب 

. (46-47: 1980)البدوي، « متتّع بيومك»يقيّده. وشعاره ميكن أن يصا  يف تلك العبارة املشهورة: 

فها، بل تسخر من الشخصيات امللتزمة بالقيم كحنان اليت وال تكتفي باالنغماس فيما يسلبها شر

تؤمن بالشرف، وتثق بسلطة كلّ رجل يف البيت أو احلي أو املدينة، وتعتقد بأن األنثى ينبغي أن 

حيث إنّ  .(242-243: 1961)صفدي، تظلّ حتت محاية الرجال لكي تنجب أطفاال فتخدم الوطن 

 .(241 :1961)صفدي، ية القدمية املصنوعة بيد اآلخرين آليس ترى يف حنان منوذج الفتاة الشرق

إنّ ظهور هذه الشخصيات اإلباحية يف األدب الوجودي العريب كرواييت صفدي قد جعل 

بعض الدارسني يعتقد بأن احلرية اجلنسية وعدم الدخول يف مؤسسة الزواج غالبا ما تكون 

كما  .(341: 2004)قرانيا،  كجارد"لقناعات غربية اليت بلورهتا فلسفات "سارتر" و"كريى صد

أنّ البعض اآلخر قد اعترب هذه الفلسفة منطلقاً جلميع أشكال السقوط األخالقي الروحي 

ويدّعي البعض اآلخر بأن الوجودية مل تقصد من احلرية إلّا احلرية  .(25: 1995 ،)فجر رسالن

... احنالال وإباحية ليست الوجودية»ولكن  .(1392: 1370 )السكريي، الفردية اجلنسية

جنسية... وإمنا هي فلسفة جادة تؤمن بأن املسؤولية قرين احلرية. وإنّ اإلنسان مسؤول ال 

فهي ال تعين من احلرية  .(42: 1974)فريد،  «عن نفسه فحسب، وإمنا عن اإلنسانية كلّها

تيار هواه، بعد رفضه أية قيم مسبقة؛ بل تؤكد على االخى املطلقة أن يتصرف الشخص عل

وال بد أيضا أن حندد ضد اإلدراك العام »حيث يقول سارتر:  .(53: 1964 )سارتر،األخالقي 

أنّ العبارة "يكون حرّا" ال تعين "أن حيصل على ما يريد"، بل تعين يصمم على أن يريد 

 .(768: 1966)سارتر،  «)باملعين الواسع لالختيار( بواسطة ذاته
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طلقة أن يعيش اإلنسان عيشة متحرّرة من كلّ شيء بال فالوجودية ال تقصد من احلرية امل

تعين فق ط أن اإلنسان خيتار بذاته، وأنّه هو األصل يف وجوده. فاحلرّية »مسؤولية، بل هي 

 .(219: ون تا)إبراهيم، د« تعين استقالل االختيار وقيامه بذاته

عا إليه األدب إنّ صدور هذه األحكام على الوجودية قد جاء عن اإلساءة يف فهم ما د

املذهب الوجودي »الوجودي من احلرية املطلقة حيث إنّ عبدالرمحن بدوي الذي حاول بناء 

: 1404)ميخائيل،  «رائد الوجودية العربية ومعلّمها األوّل»ويعدّ  .(106: 1982)البدوي،  «العريب

أبلغ اإلساءة يف أساء إليها »يعتقد أن األدب الوجودي أفاد الوجودية يف الذيوع، ولكنه  .(13

أنّه جعل الناس أو بعضهم يسيء فهمها إساءة مقصودة أحيانا، وغري مقصودة يف معظم 

 .(25: 1980)البدوي، « األحيان

 -إذ إهنا ال تشغل مساحة واسعة يف "ثائر حمترف"-جدير باالنتباه بأن شخصية حنان 

. فصفدي قد وجّه جانب هذه الشخصيات اإلباحية كشخصية خمالفة للوجودية إىلى تتجل

بعض النقد إىل الوجودية من خالل األسئلة اهلامة اليت تطرحها هذه الشخصية، منها: 

لست أدري ما حيدث لنا؟ إننا مل نعد حنترم إال االحنرافات، ألسنا بذلك نفقد »

 .(300: 1961)صفدي،  «شخصياتنا؟ من سنكون إذن بدون قيمنا وتقاليدنا؟!

اليت يلتزم هبا كلّ شعب، تشكلّ اهلوية اليت متيز أبناء هذا  فقد أدركت حنان أنّ القيم

الشعب عن غريهم. فهوية اإلنسان تتشكل حسب تقاليده وقيمه. وإنه لو ثار عليها لفقد 

له شيء يستمسك به كما نشاهد يف ى شخصيته وهويته وانغمس يف الفرا  والضياع، فال يبق

 الشخصيات النسوية الوجودية. 

دي عند طرح هذه األسئلة اخلطرية أن يبدهّلا إىل نقاش بني هذه كان ينبغي لصف

قوة استدالل الوجودية أو ى الشخصية امللتزمة وبني الشخصيات الوجودية لكي يتبني مد

بتقدمي هذه األسئلة يف هذه الرواية دون أن جتد ى ضعفها يف هذا اجملال. ولكنه قد اكتف

 إجابة مقنعة.

ة املسؤولية يف الوجودية اليت تعد صماما للحرية الوجودية إنّ صفدي مل يركز على مسأل

املطلقة بقدر ما أصرّ على هذه احلرية اليت تتلخص يف اإلباحية الفوضى يف هاتني الروايتني. 

وبذلك قد أضرّ الوجودية، إذ إنه قد قدّم صورة مشوّهة عن احلرية الوجودية يف روايتيه 

 الرجل واملرأة كما أنه ما أخدم جمتمعه العريب. بالنسبة إىل العالقات اليت ترب ط بني
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فظاهرة الرفض الوجودي ما أفاد املرأة العربية شيئا؛ ألنّ هذه الظاهرة جرّت املرأة 

العربية إىل العالقات اإلباحية دون أن تسودها املشاعر الغرامية والعاطفية اليت تضمن 

ن دائرة الشرف واألخالق حيث استمرار هذه العالقات داخل مؤسسة الزواج. وأخرجتها ع

إن أكثر الشرقيات يف هاتني الروايتني تقبل على معاقرة اخلمر، وممارسة الدعارة، وتعاطي 

يف األخالق. ى املخدرات باحثات عن حريتهن املطلقة اليت ما فهمن منها إال اإلباحية والفوض

سوية ليست صاحلة وفقد عزمن على أن يعشن دون أي تدبري أو تفكري. فهذه النماذج الن

انة املرأة وشرفها؛ ألن هذا االحتذاء كحفظ مى لالحتذاء يف اجملتمع العريب الذي حيرص عل

 يف الزواج واألمومة.ى يان األسرة العربية وتبعد املرأة عن دورها الرئيس الذي يتجلكيهدّد 

 

 ائجنتال

ية قد وفت مبا إن صفدي كتلميذ خملص للوجودية امللحدة قد جنح يف خلق شخصيات وجود

الرفض الوجودي يف روايتيه كظاهرة طبيعية ى جاء يف هذه الفلسفة بالنسبة للقيم. فيتجل

وكحلّ وحيد للتخلص من أركام القيم املسبقة، حيث إنّ شخصياهتما الوجودية تنكر وجود 

، ىخراهلل بوصفه املبدع القدمي للقيم؛ ألنّ وجوده يدل على القدرية، كما إهنا تنكر احلياة األ

ومسألة اخللود، واملثل األعلى وتعتقد بعدمية السماء واألرض، وتدعي أن اإلنسان ذاته هو 

مبدع القيم اعتمادا على فرديته. فتصاب هذه الشخصيات بالنرجسية إذ ترتدّ يف كلّ شيء 

إىل ذاهتا كما أهنا تسخر من القيم الدينية وممن استمسك هبا. فنبيل كبطل وجودي نتيجة 

الدين أمرا فرديا يستطيع كلّ فرد إبداع دينه اخلاص حسب فرديته ى ه بالفردية، يراعتقاد

دون اخلضوع ملا يفرض عليه من األعلى. وتنتاب هذه الشخصيات املشاعر العبثية بعد أن 

تنكر كل عقيدة وكل حقيقة، وال ختضع ألية قيمة، وال ترنو إىل املستقبل، وتقطع صلتها مع 

 ين القلق الوجودي نتيجة عدم امتالك املعيار وافتقاد كلّ ركيزة يف احلياة.الغري كما أهنا تعا

بالتأكيد على ظاهرة الرفض الشامل العارم أو تقويض كلّ ى يبدو أنّ صفدي قد اكتف

خطورة الدعوة إىل هذه ى شيء كعمل إجيايب يؤدي إىل االنبعاث يف روايتيه، ولكنه تناس

تسوده الثقافة الدينية. ومع أنه قد حنج يف خلق هذه الظاهرة يف اجملتمع العريب الذي 

الشخصيات املتمردة ولكنه ما جنح يف حلّ ما تعانيه الوجودية بعد رفض القيم. فهذه 

الشخصيات قد توقفت يف مرحلة الرفض. ولذلك ال تواجهنا قيم جديدة قد متكنت من 
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حل لتمييز القيم الصحيحة خلقها على وجه التحديد، كما أنه مل يتمكن من حتديد معيار صا

اإلحلاد والفردية، بل إنّ ى عن الزائفة يف هاتني الروايتني نتيجة إحلاح هذه الشخصيات عل

بعض هذه الشخصيات كبطل "جيل القدر" تنكر وجود أي مقياس. وبذلك قد جاوز صفدي 

 نظرية سارتر يف مسألة حسن النية. 

جّة إىل الشخصيات الوجودية أسئلة إنّ ظهور شخصية ملتزمة بالقيم كحنان اليت تو

 كهامة بالنسبة إىل افتقاد اهلوية نتيجة الثورة ضد القيم وتساوي القيم نتيجة التمس

بالفردية، يدلّنا على أن صفدي قد انتبه إىل ما تعانيه الوجودية، ولكننا ال جند أية إجابة 

 ا.مقنعة عن هذه األسئلة، كأنه مل يتمكن من اإلجابة عنها أو حلّه

الشخصيات النسوية، إذ جرّت املرأة  تشتد خطورة ظاهرة الرفض الوجودي بالنسبة إىل

العربية اليت قد تربّت يف ظل ثقافته الدينية إىل العالقات اإلباحية دون أن تسودها املشاعر 

الغرامية والعاطفية اليت تضمن استمرار هذه العالقات داخل مؤسسة الزواج. فبدّلتها إىل 

، وحطّت من شأهنا، وسبّبت اختزاهلا يف اجلنس. واإلساءة يف فهم ىع وتشترسلعة تبا

احلرية املطلقة قد لعبت دورها اخلاص يف هذه الصريورة؛ ألنّ هذا الروائي جرّدها عن 

 أضر الوجودية واجملتمع العريب. كقرينها اهلامّ يعين املسؤولية. وبذل

ل يف مسألة القيم، ال تفيد اجملتمعات إنّ الوجودية اليت قد حذاها صفدي النعل بالنع

الدينية شيئا؛ ألن ظاهرة الرفض الشامل اليت قد دعت إليها الوجودية، سبّبت افتقاد اهلوية 

دخول أبناء هذه اجملتمعات  ما أدّت إىلكار القيم الدينية واملبدع اإلهلي هلا كالدينية نتيجة إن

موحش قد أحاطه العدم. فهم ال يرون  يف املتاهات والشعور بالضياع والضالل وس ط عامل

 ون به بعد قطع احلبل الواصل بني السماء واألرض.كستمسيفيه ما 
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