
حىلأ5كي!55!ع!ع!فه5!ه5555555555!ه!ه5!مهـ!

الي!ل!محلربويه!صط!!ي1!هإ غرعع.
أغادغررننئ!طدغرمبرجمص

5!وههههههـهك!

شكلاومما،القيمترقضدلسفةالوجوديةانؤيههشكلاءه،لىء-للالجمعلمءدطشا"اةا!ةدرلضعاناوجود/بئأ*نوهلم!ل

الفردحريةمنتقيدانتحاول-ا"نباعهابعضعنداو-انهاساابرةو."آ،؟المصاولة!ذهمتلواجدوننحنوهل؟العاءةؤإسفتهامنقأسا!

"....ولهـ!81،!)*53الم!ه،رلةادرادصةاهذهإممثلظ"وراوتضاؤصءقركون الذيبالتنطي؟لابالفوضىاشبهءدمرهحريهحرقيتكونلاتىمانوعا....

اًنها:التناقضهذافلسفةهيالوجوديةانوالحقيقة..الفرديؤيد،اأ"وازينة.دوأتور،ؤواء(دتفبمؤددإكألاؤلسفةباءت.،رهاا)وصوديةمع

عريائسينعادواوالذين،الشبابدممرتا&!اًلحربرصنواتذة،جا!إ-ة-"ا!،ذه/مكنوهل؟بهات!ناديالىةكبا)*ررحربةعلىتورءصةى

..!ليههممااًلىاوصلنهمالسابقةالقيملانسابقةقيمةبأيرفئ"ؤمنينط-قةخنؤء،1:ت،ؤة!انالحرو"!وانماالؤردجوهـررأنفادتالىتي

اًلحريةهذهولتكن..نثيءكلأساسىهـكطالفردحرقيفلتكنثمومننججناحبيه.ؤطأقاننر/باًلذيالانسانأ،ذاوواعدهـ،لهـ،فئجم،لىبرظ!/بئ

كنتولمنا-.ألقيمالمتفردالاساسر،!!/؟نيصرار))سمادلرعنهاغبر4،30دراس.-عاىإءتويوجوديؤووصفيءو)فزءهـايلاأتاا)وانجع

لييبررانيمكنمطل!اشيءلا-شيءفلا،القيمبه.نوجداًلذيا)كائناة--كطاال!ه،ليةا)دراسفئافظارويزاخاوء،،5،ابةجاتظر/بئر!ا"اة

قلبهناومن.."القيممنمجموعةاواوتلكالقيمةهدهاصضيكارالالمج!ذاوكطيلأتبوالماوجود-إجمناوإورل..سصارؤررولجانر*دها

قبلالاشياءب،نؤديسلموردهم،اك،ارفةالفاسمفيةلمماهيماإونالوجودانانكارااونردداواماووءبىجرء:دكمابالانطولوجي،ابىمضلا!ه-،ماءا

فياو،اللهنصفياماقبلمنسبقتؤدماهيانها.ؤ*ون،،وجداًنمهظمءت-دالىت.أنهـوكمااكقوبر!كأا!راسةاهذهمثلا!وجود/"نهمع

فالانسان،مخنلفعندهمقالامرللانسمانرالنسبةلكن..ادثلامغا،.الوجودير-ين

ليس..ماهيتهيسبقوجودهانأي..ثانيةيلأونثملاأو/وجدالمضكاقةواجمةإجمااالد،لاتتخرجانهوهـ*،4سناماإعل،و)ءن

ولمكنه،قبلياالجوهربهذامخلوقوانهقبلمنالماهيةحاملالازسانء-نالوجوربرونلناخطفهالذيالض!ما)رصيدخلالمنالفنبفلىفة

يموتوعندما..بنفسهيصنعهاالتي،و!حهايراك!طالماهيةالىرء.يروصودوبئعامةبركأنطراستخراًجمح،ولةان4فيشكلاوءما..فأسمفالهـم

شحدثا!يمكن،يحققهاانير/دالتيالمشاريعجميموتنغلق،المرءرهةاراروجود/"ؤ!سفاتتمةان)ءفالواقعالصعوبةبالفةهـ،لةا!فن!ي

عنبالتحدتشأنفلايحياالانسعانوطالما..الفردلهذااماهيةعنتسم./5-*نا)حقيقةفيلكن(ا)"وجود*برينفلاسفةمنزمرفما

يؤمنونأز!مبساطةبكلهوالوجودلمونف!بهيشتركفما"الن...ماهيةالوؤتوفي،الشخصيةنزعا.نهمفف!عاىالوجوديببنيرسودعامالجاه

هوممانبدأانيجبانناشئتاداًاوالماهيةيسبقاًلوجودبأنؤكطنظر/ضهـمزستخرجوررموف..صةالظمنهمكلنطريةنغفللننفسه

."داتيستضأا"ءنذكروهمااىااس%،داًالفنفاسفةءنؤ،أوهو.ءاالرمالغلم

؟للانساناكصودهذامنتستتبعان.إمكنالتيالنتائجهـ!قماوء،،خاءصةصفة4الاخلاقمشعكلةءنروه3ذوماعامةبصفقي"1)فيمة))

والعلموالتاديجالمجتمعترفضاًلفلسفةهدهاًنفيهشكلامما0.أخصبصفةوالفنالادبءنأوردوه

منمجموعةعنعبادةالمجتمعتتصورلانهاالمجتمع؟رؤض..-موالق

..اننفردةتلكهيالحقةالذاتلانما)ا؟لماذا..بينهاروابطلاا!نات7،سأ!جودلي"ا!بمذد:فولثييه11)

.........لمهر....0005..م.إمر..ء..

نالفي-وجوديأدبعننتحدتانلأنستطيعلنلعلضا..هـ

إلق*ق...9!.د.،؟9؟كأ*..!:إ-*+:تآسيال!حإلن!واًنهذلوجولانجاهلبب!ثرلث!،لا!صالاازضكبماالنطرحودةلةفةللقفثآللآثنطبيق

ا/.فيثد.!طا%.؟افىفي،س!؟!*/بيالا.)ءمضلىامسرصيةاو"بربايفر))ثل..بربئروانحلملانف.ضطيع

ني".!!.*إ.!ثح!!أ!هـدالجالى،ننفدانقبل"والرحمنالشيطان))او((اقدرةا
؟ث!!!م!.02!:::.فيأ++ملاالوجوديرجمنلانودلك..الاعمالهدهعلبيهقا"تالذي..

+...،*ةسا.نرأبز!!!.!!فيإقوامخططتالىلإكبما*!الذهيةاربلى،يرةالغر.بحس)ابرهاهـلمرحيلهمث،مع

ى.ا9043ىنن:،لأا!اللا

-3+.إ.7.-؟إكلإفقيلتق!رةارورومرهذف!موجدىألفنمهكلهـالفلمننفةللقضم!اجوداا1منلططرخخلعليجوولو11

!..،4م.إونالوجود،لمالييتضداًأضطاً)فني"اؤعوا)هـو،ايةلجمااالازظاد

،..*2...اكف-مب!دودتهـ"ماممااكمرالرصدبحدودتهت3محاولةو!ي

الف*رفيادلكلقادمةشماءلمةلدراًسةاًلمضمارهذافيالامرتاركا

تاميى-ذجمان!.وناىا-الوجوديرجمناول-بروتاجوداًسمنالمهضد

"مجاهد"!العنيدسارتر

عييعيلسير............-مم...هـ....سر-مي..مهـعم..-مم...مم....مم
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إكنوان،خرين7اًمعموفقه!!!ربطهاأنوإحاول،احارةاالفرديرةىنقويرم!لايراأ"،لي.نخضعهلا،نفسهامنقوامهاشهدالي،اًلمنعزله.

برسحرجيقافراوهذا..جردهـهيدكماللذاتاتدوىالاصرين/عت:رلواو-عالىوردةانها01بحك،ديخالى/ردةم!وهي(1).."خارجهامن

سادنربر-ولجانداسهوعلىالفنفيداًءبىويدبىماًلقفينظريةلى3عن"و/تنرعومه.ا.يئبلهاًلفررص،ةسوكبماا!خا،لىنحءسولانهاةماعيالاص

اذهـ-على3..ز.اترسيكونولذا..كا/مووالبيربوؤوارديوسيموقد"?ةء)1سار-ز-روان..بها/ولدا!.!ه!!نماء"كأالاجوالوداًثهةالارضية

تكل34ا)ولءن3!لأ:الد!همصنجدر،عتبارناالوجوديبنكلبينمنالثالوت..اًدكلام3ءظتروهبم(2)..((لإمرةالملىلحضارة4الثقلإدإالنظرية

والدراس!تا(الادب!وما))كابفيكماخاصت!لالةنوءن،ءام.ودفى-ةا!عامهبصط.ةلثت؟االموة-وءاتبمض،ويأحهانارالطمف-لممقد

3.بهو"ا،سادترعنوكافكاووواكنروكامومودبراكالادراءعناًلفديرقىذءوو-،ث-لخاضع،الانسانإكونانوؤروض،اوضوعيةاالدراسة

روفوارديسيموندكرنهوما"المتمردالانسان))كأابهفيالفنءنكاءو---ةدراءهـ-لءنرتدادإؤرتيءنطوه،ؤك!بانالافلان،الدراسة

.((؟كاايىتاؤفيوالادب))ءندداًستهاوي.لوبر-داًنءلمق.تما/مكنؤ،ل..اديمتلغيوهي..فئخارصبزوضوءية5

؟داقياال-ر/بئعلىالاتبقولمت!ءكلرؤضتارة!ما.اًرفدم!ةكأ!رهفي

رءدونالوجودرينبعضصان،ا)هـفة"وخينا)واو،الوجود،4انالا

قشوكل،ش-مبنانمىمة!بمالسارتر.دكألذظريةان4رولتكلامم،

د--جوداصلالاخرين"عإوجدالفردانبرعرو،نلالهـ01،غلوائهممن
ا*ءن،ألوواصرا)حعيقة!يجوهرهماانالااًلممارضةتمامالآخريور،رصظ

-2ا)فلاهـف-كأاءنهناكاو!نالاالؤهـة؟طريرةت"!لتمو"ن..كلياجتط

..النطرلا

و،اهذدغملءن..لى،دلرتدةخاءليصقةنراهماوهذا.اًلوجوديين

كأ،هبالملم/-:قلوجوداكانلو)ا:!وولمنسارترا!اور"-يردورالانجم،عءكأ،العلاقاتوعلى،العالموعلىالحياةعاىسخطالوجودقيفان

اف-،نه4ط:"!كأالىارجوعدااً(رء!"اوك/ترحنألار"ء..ن؟إ"ءو--واتاتص!،ء-فىتردلاولهضهاغاو"ولالهمكلنىولانطرهاؤ!ه!.نافهشيءكل

الىالاف،صرصانالاف،تحدديةهناكليستآخربمعئى،ونويمةمعطاةءاى،./ةاهتهارغمبالح-،ةالالتمساكالىفتدعو،عالاتحادعلىللحت

نأأسضطتعلا11اًنني:ءليهورنبهزراءنسارتراسةنتج((الحر/"هو،بالآهـالالادتاوهذاأكانسواءارنباطكلمنعاريةحياةنحياأن

الوؤعانأستطيعولا،للسلوكنترعيحة-قيداؤعءنداخ!داؤ!اًبحتآيفيماءبةتالاج،ةبالحباو،المعلياد،اةلاوالاخلاقيةبالقبلمماو

ه-رزا/نجحددثمواممن..((السلوكمنتمكهفيصيفةالاخلاقدمضمن(3)..((جوانبهامنجانب

ءلى4ووضلةمافعلاافضرتاف!حدتوادا،صءبيالىؤيهبم،أ!مال!

ازفسى،اصتهارؤ!ب))والحلبنكلافينفسيساختادقازنيآخرقملا(ا*-دموااا*لمينو.ة))الضض.(؟"ا؟4.يشغمأنسارنراًرادددما

أ-،!ظعلىللقيمنظر.ربئم.وبئاًن،مكنهلوتساءلللاخلاقفصلاأفرد
الادوارواء-الاور.إؤيمة:عبيهنحنطصورةاعتبارهءاىامالعانفس....ء-..

..1(واصتب،ديصود.أ!وتخطيطلهاوعلا!!حيا.ليب9تلصو،اتيا!يرمكنلالفسهـ،الالطوءوجيا))هلفس!ه!و؟جابووار؟قل!صمةمن

-..منرماوالاتتشقانبرمكنلاو،تمؤاهوبمافحمبمعنيةهكط.دهبئخلااًمفاهيمتصوغ

(افالانها"(تخذص"4لالغرلازايةالغرفلرلبملمكونا3فماالفعاالمية4نف!بمولةكطبحعلنيبأز"وقالىهذابعد!فاقضؤد!وإ*نواق..ا(الوجود/ةاتضمبضات

..،....-.....النطريةهذهءضلاشتءراج،5ءني!سالبصمنبشيء

ا!عاءحوأرى-يزووردلأ9.(ءانترللأل!ىاوكأرالهاا.انكربقوزءسإلحتارالذىقحسم!ا.بردة!ؤ،وكادهاهأفي.+143،جوصدرواوجوديامثلواحداما

..........فعليت،":هـةالوصمةا)ورهوالاز-صان/جعلأن/بإبىوالق.بهمءنالحديت

لاوهـو!ءلمياً!ؤامكلىامندائماإكلنحللاًنساناًلى-،دترىاًلانسان".أ........

..ىاءنضباراوعلينالارر-انودراكننحظاكيالميماطراح-يمولىكما-

!ودم!الهـغلاغالى)"ةددقواهوصلا!جةاروجنممسبقنونطرية(كب)؟لصويريقبلانبفشذاز،دىاذيحثهـىاانهفي.ر)4(.((.الاولىال!ءمةهوالانسان

.........ت!اومن،ؤددءا"بىنهناككانأوالقيمةفينظربرقىمليونلدريخا.نصبح

ءت.ءمهـنش،لءعلىالقائمةالح"مارعؤكرةمعارصةوالىقصمةلكلمةدلنامي......-.-....

...لىةجارر"ودور،لن!"ح!."ة"يحل!بماانالىء،نكل)?لى:!يعولبستدرك

ا!!ليهالة-!ارخصانبينؤرقز.كأا*ن.((.)3(ا*.شةااًت.اًء.

ناوبين"اجءصم،محيوسطفيمتطورةاخرىقيمالابدعتقد"كطاك!لمحيرقانإ*-!لأا!?"لةبالاختلافو!ذاالشجاربفيالتعددهداولكن

..دل--!دلأفي!ةالاصفيقىاح!افيوانقمام،فهائيتعددبوجودالايمانعلينا

ذببحجةوالاس!امممانم،عيالاجووامهسارترلاس!اىافع!لربمابقيم،اكلااالقمفضير-،هـهـ-لواصدغحقيكلةاًلاثمة.بهوناًنيفكنولا،النها،يئفيثمة

..)ع(.."لباوغهاالكونفياًنسان

د?-لملأقالاصو*،ء-قي-اقيمةاؤ.اسفة(*نالاولالت-قهـو!ذاالقيه-قىفينظربربئاوضعمتكروربربئبينالوجودوبىنيتأرججوهكذا

ا!ءز&ةههذهمنالذاتهذهيضرجانيحاولفهـوالشقاما.سار.نر*-ءاكلمئاريركأهـذهءنء!ثالىةامكازيررىقودليوبين-الانكارتمام

من-قيلمهديركارتازطلقكما-سادزرا.طلمق!"د..فيهاوة.هـهااك!وديالوج))أنا.ككرالاولإبئالفروحى!كأ..انفردبربئنحريركأبدبط"يا

الانطلاق4نقط".."اافلسةهـء"4نقطةيجعلهالذيالكوجتومن،الذاتلىعحرء!"قدرنتيءعلىيحرصلاالذي3!رالااةوحداهوالرؤ

موجودوالى!أنااذنأفكرأنا:سوىأخرىحقيقةتوجدأنيم*نلا:هيبر--"ماا!ءش:،ءيكوناًىعاىا،الدأئمالازنمصالهذاعلى،المم!افات

ء:-!يتوقفان)ديرلاسارترلكن..""وعيائقصوىا!حقيقةهـمماأهـ-دى.زوالهاالىمطلقاسببلؤلم!ء-ةءكمةعداوةالقاعدةوبمبن

اءبةف،فيرىلهامعنى/ت-رجانيحاولهووانما،للؤاًنيةضيقامعنى!ذءكانتنحوأيعلى،لناسوبببنبنجه.و--وىءأو؟لالقانونأعدا!4

لااًلانساناناًخرىجهةومن،اًلفردحربربئجهةمنتعنيالذاتية"اند،لعشواف"اًلفهلالفريرقهـذاعند/ةوحدثمومن)6(.."التسوبئ

الاعمقالمعنىهوبزرالاخوالمعنى.الانسازيةالذاتيةقيخطىأنإستطيع.)7(.جدإلأدا"دام))5،ثستطافعل)):الااخلافيةقاعدةلمدإهـمتبقىولا

عندهالاخرلانبالاخرينصلةعلىأنالذاتيرىفسارتر.."للوجودية"ولاه.وتتي-،المزكلتموؤفهمنيعدلفهو،الآخرالفريقاجما)ء

كازتفاذا..فىلك3للوجودنترطب!،فحسبالمعرفةنترطيىر

تضعهااك!الذاتية))انالىيضبهـخا،شيءكلمعيادهيعندهالذانرية23ست؟وجرديةأصلأ-قؤ-،محن5صأ!:ب!ويالر-.،-ءبد(1)

اًارءالض!ذاتلبستفهـ!..ضيقةؤرديةذاتيةليستيقةلاحقكمقيالى/ء!13صوا!وبموديةسارنر:يالبير(12

حاولهناومن..((ايضاالاخريندواتبل.".الكوجبيتوفيإ*"لشفهـ،21-11-!!الفننشعللابدلالنفميةصالالى:وفسومصطفى(3)

017صألىوجوديةهىهذه:فولكييهه-نآ()

.708حسالوجوديةهيفذ؟فولكييه)1(1711ص:اهـ،لأبقللمصدر(5)

.913-138صوالوجوديةسارترابيريى)2(7،2ص!!.؟وجودر"اصد!ققياميمكنهل:بدرىالرحه-نعبد)6(

.138سالسابقالحددر31(8(2كمى:ا)حهبهلبقالصدر)7(
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اماتبعلىسارتروفصرهاركؤهاكقدالاكزامنظريةجوهرامالكن..المسئوليةفهوالفيدهذأأما،.فيدهاافردقيا4للحرإيضعان

افلاطونفعلكماالمدينةخارجالىيشيعهاًقبدلزمومن..اك،تراماممسئوليةاواليلهاماماالفردمسئوليةلميمستسارترتدالمسئولية

يخرجلاحشوالقيودالاسواريرقيمسارترنرى،يطردهثمالشاعرمعباليسارسارتريستردثمومن..نفسهاماممسئوليةهيبل،اًلاخرين

لان،الئ!ورعلىحياتهطيلةواقفاويجعلهبل،المد/ضةءز،اك،ثرهذاان..الذانجهالمقيمةطاحونةالىؤنرتد..باليميناعلاهؤادىنما

سادتراعتبر))لقدبل..الاجتماعيالحقلكيالمشاركةام!مةعليهيئ-ركولكنه،فعلهطريقعنمرتمعهامنالفرد،فيراًنإرإدسار.ؤر

الكومونحركةتبعتالتيالقمعصركةءنمسنولينوخونكودفلوبهر"خلقياو!الحياجتقيدأيدونلضميرهاًررصئوليةبر،ذهماسالاص

سارترانولنلاح!..)1("دوز"مالمولةلل!لىصطرا/كأ:أ!!،ز،5،نت!كلا"ها)):ب!ولهالذاتيةاًلمسئويةهذهمتليبرراني!حماولوسارنر

كتابته،رومعلىايضايحاسبهبل،كتبكونهعلىاًلاديبرإحاسبلانتهمهانالظلممنلكن،مسبقةقيمالىالرجوعدونيكتتارالهفيه

وان..معنىله-الموسيقىفيالحادتهوكما-الهمهتاًنلىيرلانهذانهفيشيئاكونه!مجردمنالمرءيدفيانيريدسارتر.ان.((بال!وى

..المطاملهذاييدوقمنهمشاركةهو،ءيالاجتمالطلممعلىالادربسكوت"لذات!شيءالى،جامدساكنكشسيء

اساسعلى؟سارترعئدالالتزامنظريةتقوما-اسايفعلىاختار4وتعالي،وتخطتعالوحريته،حربةصهرهلان!ق،فيمهترك

مسئواليةمسئولةلشثونالاديرح!فحرية..للحريةافرد،يئاكأالقيمبربى.نبطالتخطيلان،والنقصالقيمةببنعندءالوحيدتمهناومن،صر

اعينفيسلوكهفيمثالايبدوالذيلىللأنسإنصورةاطىبكونه،ذاز-ة(،العلامةفينقصالقيمة))..اللهالانسانيصبجصتىالاكأمالبر"دم

نابعايغناتمردوهو،اًلفنان.تمردمدىعا!كاموعندوتقوم..الاخربنمامجموءةليسالانسانلان.."كنقصوجودلذاتهالىشبم.ءيعدد

كيدالمطنفسيعتوبم!..الواقعصدالفنانتمردان"..الذاتمن-.((.يملكانيجبمامجموعة،بعديملكلامامجموعةبل،إبةلمك

..تاريخيوناناس))هموالمؤلفون.."المضطهـارعندالنلقائيكاكمرديئءورقالذيالمستقبليالبعدهوانماالزمانيالانسانجوهرانباعتبار

((الابديةالىيقفزبأنالتابىلخمن.!هربان.إديربعضهما)مببولهذا..ادفعلطرءإئءن

يتخذانوفعلهكابتهفيمفتطردوياضزمألاالاديبحاولوامهـما..!روادهابعضعندوبالقيمبالانسانمعنيةالوجوديةاًننرىوهكذا

محيطهاوراءميطتملكانسانيةحادتةآللان..البشر.بةازاءموقفاجولدر!يقلآ!!لايوجودياننرى!ناومنالةردإ"الغايةدلأتلأ..

منهاكلخلالالانسانلان"?،فيؤ/!يهدلالةوالابرهـاء!اا):---*ولوجكبماة!لمةبهاوب:دلبنفشكنفسكاعرفالت!قليدقيالكلمةءنيرضخلى))

..)2((1لمالطوكط4؟جمكامنضرطلىءلاالغربزةفعلطىقائمةيرقىحرهؤاتيجةوكار)1("أنتماكن

شيء،النائرللاديببالنسبةهناسارتريعنب"الذيا،كزاملكنالاونءصانتدمررب!ماالتيالفوضى.نعادلالحريةوصادت،التدبرلمحعل

..فلقدالق!م!لمشكلةالاخلافيالجانبفيرأنجاهكماالاكزامءنم!لمفانساني!ةطنيعةأوا)4ةييوجدلالسارترمبالنسبة9)..نفسهالفرد

دالكاتب!كون"..عقليا!"كأامف!و!خاأما.5خرائزإ،هناكالاكزامكانلن3لوكماالقيمخالقالانسانسارنرجعلوب"ذا.قيل("نكل*د،دة

،أ؟،بهيشتغلبماكاملواضحوعياكتر.بحكلئاًنيحاولعندكامل*قىء،-"كتالييخثنمانالا،سار.لريملكولىم..)؟("اللهءتل"كللالةحروكأ

لهبالنسبةمت!علهولماتتقدمالمباشرةالتلقائيةالصنزاورهيجعلعندماالنفسيلوال!نحل!الانطولوجيا":العبارةبهذه((والعدمالكجمنونة))

متمرداكونانالارم!فيولنهذاال!،نبوعىو،ذا..((و!للأ"ر،نتوجدبهالذيم!الوجودانهالاخلاقيللفاعل.إكشفاانيحبأ)وجودي

الرقضهذايظليكنوان،وفسادعفنمنم!طىهـوماكلوسيردضوبذفسهاوهـتكشفبهـاتهاواغيةتمبححري!ؤ،نوصينئد.الىقم

المكاتبكتباذاالادزاموبهذا..الذالبمرالم!بعلىا!ائيدصارزرء:لى.."العالمليوجربهالذبم!هامدمواللقيمةدالو!المصدرانهاعاىإلقلق

معدائمتطاحنحالةفيفهـوولذلكادانةضمبراجتمعا..إورطي))فازماالاخلا!،فيوخاصةالقيمةفيسارترنظرربئجوهرهـوهداكانفادا

.."قلبههويديرالذيالتوازلطعلىف!.لطانلمبىترالى"!!المرافظةالةولىاننفعلنستطيعاننا؟فيالةننظرينهفنعرفا!ببهافءشتدان./مهنوا،ل

ديبمسثولميتهـمليشعرهمللاخرينكأابتهووج"انم،هذاكلفيوهوكأ-،؟"ففي..؟(الادبءـوما))بهلمتا)ضا.إكبامولوحتىهذا

*هذانوعيةبعمله-يفرضاندونبدودهمويركزمواانفصهميغيرواان،فيقولوالفنالاخلاقبينامقارنةرعقد"انسانيةفا-صفةالوصود/بئ"

وهـو.."الاخريقوبوأسطةللاصدرنالادنهناكليسلانهالاكزام.."الفنيبالعملمقارنتهيمكنمماهو!لاقيالاخخه،دالاصاًن))

يت!خلىارالحقلهليس"الروا/!لارمسؤوليتهيعيللاخرينكتابهفي

..((كىفرج!لعلىا/مت،و./بتقرالمعركةعنءنحدينتهةشعبثلاثذو-ارترعنداًلفنفلسفةفيوالحديت

يحدد،جمهوريةيحددانمالهراز"ليتوجهوهوالاديبانرلوالشعبتان،الفنيللعملالاجتماعيةلوظفةاًعنوحديئه،الفنلنوطيفة

ومن...ادبهفيإبخلهما؟مفووم.إكتبما4نوءتاساسءلىجم،ورهو!محديشةعنانتالثة(لشعبةثم،واصرقسمفيتوحدااني!كنهها

التذوقوبجعل،والجمهوداوضوعابيناكوبدسارلرعنه/نجنمهنالا..داتهاحدفيوالجماليةالفنيةاكواحي

ي!اختلافحدثفاذاً..لقرائهالاديببخشارهمانوعيةعلىدائماوانما،الواقعاس!تقراءمنيرقمهلمدوراللفنانسارترحددلقد

المولفوناقييبثهاالدلالاتفيالاصثلملأفالىيرجعفذلك،الاذواقللاديربالناتروجعل..ومذ!بهفلسغتهمناساسعلىالدورهداًاقلم

اخلا!يوجدلابانه.الكاتب.إعيانإ/جب))هذاوعاى..مموضوعاتهموكبمافيالفنحديتهفييفرفيوسارتر..نغييرهوفيالمجتمعديهامادورا

هوالانشاندائماكاناًلادبموضوعلانوجمهـورهبين"وضموعهنوعايمنوالنحتوادسموالنتعر،جانبفيالن!رفيجعل..الفنيةالانواعبين

."اـمالكافيعلىجانبالاجتماعيةالوظيفةيقصرو..جانبفيوالموسيمقىواكصوير

يفرضانبطريقةاخلاقيةوظيفةا)فنغلىور-،رلراضفى.،هاوهـ،نع!ودوسوفا!نطاقيهذامناًلاخرىالفضونيخرجبينماوحدهالنثر

كهذاادباان))لد.،"فيهشكلالمحمما،اوا!عا/-تقريءانر(دلارأيا..الفنعننظريتهفياثانيةالشعثةعنحديثناعندالمنقطةهذهالى

توجيهيةخطوطوجودوقييححقبةانادةيئوخىاز":لاخلاقطابعليحملطردهزمومنلل!نعاعرضماعيةالاجالوظيفةادركؤدأورطونكانواذا

ناينبعي":بقو!هقاط!اتصريحابمفسهسارترعرحوقد..)2("فيهاأ!لاهوالذيا)واقع/بز)فالذيالمضلموق!ذالخطورةجمهـودبرتهمن

..)4("قضاياوادباخلاقياكلهالادبيصبحانننشدسارزر!ان،سويةفيرحالةفي4يكتبمايرءطقولانهافثللمعالمتزإيف

ؤ-كنظريمتهاساسعلىر"يعبأولالايطردههو،اًلشاعربهدايرالتملا

.521ص.يهصورلووا/رلار:ي!البير(..ءن1)..الألتزامدإزرةءمنالشعرابننيبعاو

82صواليتافيزيقاالادب:روفوارديسميمون)2(

155صوالوجوديةسكارتر:ررلىالبير)2(.916صالوجوديةهبهذدفهولكييهعنا!71

-ا55ص:الحابقالمحىهـرعن)1(.الداخلمنوجودية؟لن)2(

الى!!



هتوهـهـازسانعالماًنهاا.ي.."اصغرعالمهيا-مربربئاا*لمكأ))ويردص-ل،مذهـ:4ص!ودعلىاحباذاسإدنررخرجا!حقيقةوهس

اث،ء"انه!!اث،عروالئاثربينوالمقارلةاص،دصيهس"لاصدكه*هـ-ط.41ص-ب،ؤلاط،هو-بآ.نهو.ؤقإضقىالعر4*نرؤلىخطوء-/لتلومنو/عدل

مشاهـره!ذفاذااًلشاعر!صورها،ءره"ثصلارررنبىبروررة!ء،2"صر)لم.ر"ونود!ذا..ماء-ت!صطا!لبواا!ضحىتخطااتشذت/بئ"لعكر

وتحوا،،وتحترقنهاعليها،تستولي!اتكلمات،برميزهايعودلاؤء.يدتهفيزرويى،تا(-ءلىالأنسانفيهـةإ"اقد،نسودةالةهدهاًلىساؤتهقد.نفكيره

كانواًدا.."الشاعرء.نيفيصتىعليهاتدللاوهـباور-..،،داتالمى*--ادسهء،س،.!،!اقضالادببلىءكأءملإ*ون:روهو،ليهارضطلعاقي

العقل"نظروجهـةهـوشيءكلوقبلاولاادنثراًن))لىن،لمقيولس،رلر"صب،يعلرل...)1(((صهوليةالمصبهذهدهاضطلاع31ءرالابرتماعيةو

يحرجفهـوثمومنبالعواطفخاء!سادترعندالثهعرانهذا.قي"عاؤللأراك-"ولاتالىءزائر.نح،رباك!الفرنسيةالحلأو"،تضدووفوفههذه

الواقعفيؤحسهبهـنآلزوهل؟وإكريؤدبرهوالىذيالاا"راملىز،1ءنطور!!،ادحربفيوالرهاًلالمازيتلالالاصضدالسرربئالمقاومةحركة!بم

توثران/مكنالا؟ودالشعوحب!اةالعورلحي!اةبينالء!ءفهذاءتلجميم،1ؤ"،.ؤردقاة!ه!ا"اللحظفي))،مدن4وجعا/سهنظرءنهدال3

ايىوتقصائدءنمثللأؤ،ثلونز!نومادا؟صؤ،ورنرالاخرىميالواصارةمصهءورو!،واللأ"،بقيؤكه!فب"بدواوريالوؤتوفي،ونحومناالكنائس

ا)وورطى؟العهمودماضيوالىمةالكفالىانعودةاىاؤءها.إ،!فا!"كهر..)؟(((.بر:داار"ئراًمظؤان،الذافبئؤماقي"فاؤ!االدعابراتبين

؟شعرهفيفنيةبطربر""الذهبموالتدبرادلاولوابرالمعنىحاقلةالب!تدلاد.إب21إر!ءم،4و.ميح،هـ)امرءانؤةط/بىا)ذيد-لرؤرزرىولي،ذا

هـذا"ثلدكرءندممالىار.نردوونفيكاناًلذيهوالرمزييننستعرلمعل/ق--ولانضاعلثريرءطا!ؤلمن،اً!.ء.ورا-:*ةااقيما41يرضعو،طرإمه

صمجهـوهـكأ-الى،الشعري!واوااننريدونا!رمريرين-ا!ت-عراءلانالقولولأ!ابر"ةعاإتسح)ماصلالانه"*،زبءوضوعيلس"-لثمذءاًنسلرلر

هت!وسسن...وغيرهماودا":وادرلين!دتبدىكم،اتا!نعممنلهئاسهو15وازوءوضور"ة"ءوضوءبزردراد.ة!."،نالازءوضعبرتضرح

ؤ-بالىضعع!يركأ،ذجالنهقريء.و-بلالىار/رانءألالةلاهرةيرة:دىالوافعمناذهلاقالالجريردوك!عامةبصفةينبالاخر4وصكالاديب

ارضمنلا!كرهمناًنطلاؤاذهنيارنجططهـووانما،ء"دارورهاكا!ة...الخارجي

اكثر،فياًلدلالاتالمجراطوررقىا))انا!ىوير:ة،ب.ذازهاا!!جمطاووأؤعزموز-،؟!لمةننظرلهءكطوه،..الاد.بربءنزظر.رة"ز،ص-كأرون!ذا

جوهرهفيا!نثر"لان.."والموسيقىااصحتوهمالر!-دحمهعءلمىوااتعرءكزمغ.بردوالاخزمألإقسم:و-.هين!!ةئهنوبئ-!م!ء،رزكانفيلءن

مهت"ةالاد.جم!الار"دامجمةقضاناحىرى"رة/:،ر،و.،ذا..)ء.((نؤوربا(-سحواووايركأافيوص،ص"ار-ثرءا!وءسهاففد،اًلاولاكوعلمحاما..

اصسى-ئو)كأاا!ةردصر.بةغلىص:ميةلملاقالاخ!دهلكنوانالاخلاقءاىبهوا)ءقالاخرىاولةونالى-اثرويهفمؤقددالاخالق!موا/ممل..

...نفسهاامامء؟.اكفر!ةووفهلتلالؤكمف!طاكبرورهوفمااًلمشعر

ب-كلاًإكأالىووير-ء!آلىاكترء!!دإثه،لم*ظمؤيلىعار.ؤر،يه،د1)ردهـ،م))انىيرفهـو((ادلالاتا))عنمفهـوء"!ودا)وصئرالارر-الس

/قهـوالغةا.ع-،لمفينف--"لزماؤ-د))الروائيكانولم،.ا!نصهيب..1(.زرء"ضاليخلقاًن./بى.!د،وبل،ث-"15ؤءلىدلالاتليررهمانيرلأديرلا

-آثرفمالح""قة!!وسارتر0."يصمتانطبعيرمهه"لاعلىاًرءز/ءما،،صظهرةوصفواذا،بربىثدكان!مكن))الكانببينما

فالكماا!ءلممات))أن.!-دكراجءه،ء"ةأداًة3الاعةخطودة،ورلمم.ت،!ف!،ر"اة،"المحاًررااتترا.!?لدطدؤرقكأن..((*صخطفىو./ةيرءماعيالاجالظلم

ربم!.اكاداقيرولفهـوت!دتواذا"تموةورءدرء،ت!!برلمر./بئبربربررلاز"..وصوديبهء!طلحلاةنالةننظر!قىالاخرىالفنونعنرررربينما

بأنءرجلهذاير!علأنقيجب،اكادإطلمقأناصة،رلانه)*ن/?هتاتكمإاًلىىلم،!فوالمو!ه-فيى،ذالهؤيا!اونالىر،د!،مالر!اًنوإرى

وبرطاقءينيه.ر*اق-اتةقميةه،-لكطةولبس،ا!دا!ن!و-.ر"ءوبو"ن..(1"ةىالمو!وكييفور،،ولا،ا*،ننا2ارا!-ميرلا)اودهذاذالهفي

..((.أثويو!ط11،لمهةسماعجرد4وا!ادلأ)كأاو"،1/:تاًندونا!:رو"فئاكاةالمتءإىفلئملمال!نجعلهئا

،ن!الاخروصريةبر؟"حرءن،إ*ةبانم،فهـوكتباذاوالكانبالقضعية./بئلإوة!!وازماو...إة*ورضاأواً!فيول!زرا"ثلسار.زرا:أبرر

"مههـكأ؟ر.بقة!بفالكتابةا)وننغبرترر.رانإدتر/بئصوفعلىهذاوؤمله-نت-كلا60،و..?"زةإولناأؤعوا*نلاهفكر"نرتطا!هـو..اوءراًضا

0((الىتزمتقررفألت،ليداتؤاذا،الحربربئارارةمنلييت!وؤنو"ورر-فيى،بعتهامعانيءنلىفي.رازما،رودانللم،زاًنفب!

"روابفيالئانرراًلاريربةاولهرأنكن/5اذيااوة-وعا!و!ه،.مالاء3هواًلموسبقىؤبألى?ر.!!ن2إوانلي،ة*تىلة3حا

ؤك!وهوبل..يةالحرهواًنماا(وضوع.هذاأنليوكدسارتران؟متلا،تالكلمزةس!تم،"،وارنةماعرير-ت*ملانالنانتراناإىينبهناوسارتر

ياهـدالفيلمؤ-يناربرو..النظريةهذهإطبقانما!بماالادبج"ازتاكلرأ./"!كبا-،ءرا!ن...مض،لفةبطروفيئالم!فئا/-."*هلى915تكلاانالا

علىقائمةالانسإنيرقى-رباني!قولنجده"اللعبة-نمت))"!ليا!كأ:"فاوبر،-،ووؤمهات،،ونغمطو!!لبكلذار،1*دؤكالكلماتالىر،دف

ساث-روأز*رممهئ،،دأصنرأنيرفيتفهيالاخفبارهذان13ولمل،تبارالاصأ(3،نت))نئهكليهالىالنطاقهذاويبرؤدو)"واعندهاًهثصعريركون

..جو!رههواًنماواكة،!ك!،"ةضاهز"اننانسانالانساندان،الاءكازياتروها،--ا/--"لا)ااتهـاءروا،نيالمعلوبالدلالاتا"نتأنلاعضدهفالش!ر

ا!ربر:-يمنء:دإبئال!رالمة،ومدتناول"يةال-ردروب))بر"كرواؤوهـو..((أطت--لأؤ،*ما"،بر-بلأب،لاصرىاو،إفي"الطربةةسى(الكلوات)

فيوهو..اًلاخبرةبرقيالمحرهـدهعلىر3يررو،اوجوديرينواالمارآص!سيينو،راص"افيد..((للئفعا)إغةابتكلماوان.ون//بىؤةرجألهـ!اءؤالىت-*ر)،

اوصبرااثصاغلاهـوا)-ريرةءو?وعن!هـأنتة-االىبلملا"-مرصياتهل3لمءرقفهـو.كدلا،تصوليأورء-اءآاًإ*اه،تته*-را)بنياًتاءر./"كأاًلوجه

الموضوعلهناًامصرحخث?ةءلىبرارراآخرءوة"وعانجدؤد..ورء،دررا--ذياو،لاز-هـان))وا!تء،ءلأرال!اديارجلاربن،لىاءةالىءمم،رفيبين

..يبئاًاءرىءوصوعهـوانماالافكادوصافءالاءداثيختفيارزي-ا!ءكطالالى،الع*-ىءلىإ،تاءربهنماا)ت-كطءووربا)*لم،توراءاهفوءلأدث./

لاممواقفا،مهسحء--لىنضعأنزريب)):قولهءثلىفيءراصةهذابرفيولص،!ت---،1ؤكط!للأص.رر!!نء.بةوهي،مطوءةا*اماتأللرول.:ةؤبالنت

يشعارر!!نىالانسان!وضعصيةا!ليا،هرالمطعلىالفوء،افيب،معن-قى.ؤتهـ-راتواروطلأص،تاءهبم!كمحدتدألى:--ءكأ.ابىداًز."اًلمنو!ثكأ

.."المواقفتاكةكطالانساربهإقيومالذيالحرر"يىالاخؤياةظارةاؤ،-كطإتهـاءراك-بةو؟،تض!مهنهودلاعءدءارءالم/ر?،،وا.ؤهـر.بربر"

ب-ينب،لاحرىهوالروابربئقىا)روة-قيك!ا!ءهـاعاًن)):إقيولالرواقيوءنإ*تصبا-"تلالارضعلىالشيطانياًك:،تليطربرورة./خموهئ-عةاشياء

.."وذا./،1التر-ركأاء---لا)ف"نا*المماتا.ورى!وافةااصارجازتء،ءر))(1..رعسجاالاتو

د-الوروالكاتبموصوعال!رإقيج*لد9سارزرسدنلم،،وب،ررالملأؤ-يان3و539،و،-ازيالأذتالوةهع!يءت.،ركلاكاناوكماللخادج

حريةاًرأي،أحراًدأناسالىحراكانجاءارهباءنر4دتوجلانههذاًؤا؟215)*--ونهرزاوء)ى..((انا!رامن./بئلإربوهـو3ءرءرة،ولا*إهـة

صا-قىيرقيم-كعلاقة-المكتابا)وا!خر،!نحرياتمعهتنهتابهدا!*،ؤب

عمله"فيبالم!لوير-طركوىاًلمتاربربمن!!ؤكبمابرجحددونأز،رر!بينوارإءية/161!!:ا!،به!المسدر131

نايسمىلااياةن،اكأعم!بهؤ!م!الاخرابرازبا-ار"روفةللا!ت،وءن..561،وثادمالم!،-ررءت1)(

!ال!



،4يعددأنآكأر.ؤ،:يريزهط-!يلمه*نلاوجود11ثما3.ؤءهلؤانما*وإوبر.--اد.ذوقا)تسحلم)كأ"..تتوقلم"وضوعبكوىالابرداع

اً!روا؟ي،لاصوعصطيرااو،انحرأصياذلاان،سار*ضزعمكما.لكوناًدوبدللانوذ!--اثأ،ف-ء،ماًءاورراعلى،ا&ذووينعلىاز3روانما،ءياواج"ط

اكهلؤا،يخهايقتحقيؤي"نحببتمابمقدادانها،العكسءلى)ييىدو.ا(الجدلىلهامعادانهاعلىالقراءة.نتضمنالكتابةعهلمة

علاقانهافياً!نثانيةوالحوادت،نالاتصادراكفيتج!دلاذهاله.نحقيق)"ص))و!نها(متميزينفاعلين))يهتضيانالمرنبطانالفعلانوهذان

اًلادبقب".لفشلمانجاحتحققأنتمستطيعوحد*اولازهااًلعالمبمجموعالاد/بأنلى،دؤر/ليىبل..((ا-خر./نو!واسطكأللوصر./بئالا!ن!،ك

فنيالقدر!ذاتههو./رو!والاالمضالصةالفاسفة.أ*تولكم،لصالظ/-*ةبارة!الفئة.رءت،دأن!ي،ؤ،رئهءينعا.!وعبنهي!بأن.لمجب

فدرزر-،هـواًلذيالقددهذا،اًلح!الجوهريابهامهوفياًلحصقى،حدتهوالقادىءا؟لفاحرياتكانتلما)الانهموضوعهسيحددهذالان،لها

.واحد"((آنفيالابردير"وفيالزمنفيالمسطورأنلماما/مالأنفيمكن،العالمخلالالاخرىفيالواحدةوز؟ثرتبحت

لتقه!أسىإسعاى)اًدفنؤلمسفكأديقي،!نكلجو!رهوهذابر-،ن،ءصحيحوالعكساقارىءايرحدد"مالىأءمينلمظ!رالموافاخ"جار

رسارقكانواذا..(الهنؤررمةهـواً)ءه،لعلمرأناةائلةاالفرضية!رلريرفببل.."اموضوعهالكاتبيقررقادئهيختار"وهوالكاتب

علىكلامهير"ممكا*ومضلواحداؤانالتتوعلىؤ،ءساالاتزامؤهـجعلانلهامعىلااورقاعلىعرخ،تمجردالادبياله.لىيعتبر*هـأنالى

كاةمطعندهالفنوليس..والنثرالنحتبنءندهفيقفلا،ا!فنإ--ت-راءامن!ص"لهوا!/بمتبقالكاتب))الآخرينالىمتوجها،كناك!

نظصهوجهةإسقطا!ةخانوانما،أؤلملأطونمثلوا!د!كلكطلا!!إة.."يروجدعمله.يجعللكيالحركةهذهيتطلبوهوا)فارلىء

.ان4!ءرضليسي)افالنرت..الفنبمتعهيرهفياختكيارهتوجها!!التيسارتراًنالحقيهة؟الناسلكلالاديبيكتبأنإمكنالاولكن

ظ--وة،دلالةديوا"دتعبيرفييحبدوأنيروسبأنبل،ي3/حا،في.-الازصكانوا،مواففداخلتزاولاًنما/بئالحرانفيلرايهوفقا

الفن.."الانسانيةاكطرلوجهاتئياًللانهاالتنوعاًو،المفلاتةالجسدإرىو،-ةالقض!ذءيرشحب!،،دزرفان،اك،ديخبةالمواقفمنامجموعة

ثم!رضهلان،لاواقعدهـضوانمالواؤعاتقبلا)"-طاءوجوداينتدؤءرةويدعء:،مأنا*طالى،توجهانم،اءدافبوأن،مثاليو!3!رزاان

اًء-صولا)-صبنايرقدي..لفينول)ءالم--تفيبلى"ءلي،/كوندهاا!ت.تصير?-لوليةنهءيوكاتلووصتت،نردامأوأردنااءؤسو.بعيمهازمانجة

مراوءصةقبهةالىش!إ".بر!حأنؤ-".برء،ولالذيآ-دا1)ى،ا)ةهردالط:قي-"وب4،اخووو"،صر،"يرتءدتالكاتبؤ،ن،الض،لدةالاكاليلعلى

تلىكير!ءورانالؤن"نيردونإر)ن!اما..ا(دائما،."في:لالم-ر،،ار4يروازه،الكبيرةاله،مةا)قضا/،تناولإرؤة!سارترانبل..ا(والجنس

الرؤصاكلكلءىوليمصط..4*ورةا)خوج"ؤياؤردا؟،،-اخوراكيل-ة11،5نء./*تبأنا)كا.ؤب.و--توليعود!))العصرنطاقداخل.!وطرع،ان.إرإص

كمااًلعالم.ررفضطفالانسان))كاموا!:ير4روت.اءذرناءاهـوؤ،ذااهروبا،رىءواق-ا&ء-وركلفيالمءددالاز--،نءنولا،البنتويهوعالمج

هذاعلىصيرر.بءوة3انبل..ا(ءخهالوروبسورةةر"زوبلىأندون!وولممامر/14(هءصفي4جه-روصانالازصعن.،*تبان/بتط-عا*ن،،زمانن

الت!اًلم!اولة)):/ورول.ال!ان4.إة-ورا!يال!!المدهـبزوهـربإ*ونوالىسص-ةاواركأا!رو/*خبكاناد،نه-4!،ر.زرقعا"!،و!ذا..

برتفيدهاممااكن.4رؤضتو.ؤرفه،/هـإن،ا)واؤعء.لى1)فنارإوررة-،،وا!*ينأزاررطالىب،1تو.ج"وهوفرر-صااحداتمنمت.داموضوءها

عاىبرهصحهاال"ي4تقتلدرج"إكأ-فيرخلقهالذيا"،لماؤياإوافعرون..اًلا"نيتللألالاصانشوطة!ي

ة--وءفيلي،رة.4اضودةا؟لالمنلى!يرالذيا)وا!عمنلمجزءالافل
منؤ-،،*ه،اكأروا!ةداءوةا!!عمنقب،1ا!دبفبملار.ؤرنظريةا!

-2حمصهمحسم-حسه!صى!سى!ىصسه-مسى!سى-!سىحىحسى-حمسىحسى-!ييه-كأنهوؤلىصؤجمةء*،./يرد،رضيرطا)ب!:،ومن،اءا!ور-تقروا!كألدر2

ادخهـ!روؤواردي!"هونمع)*ن،داتهج،ءت!ن،ومن.ا!درياضط،قا

حديثاصذرااتوعاو!ذا..اواؤفبرواير"اتسميتهبمكنمااو،ميتافيزيقيةرواية

دستو.،ف-.ءياوبرولىصتعىدكم،السصصكولوجيةالروابةعن"ختلفالادبي

وأن،عا)واؤ.وبىقفطأن/ر!دوالذيلتهدداتا!الافروابةانها،متلا

را-تص!الرىىتا!ثناإكأ-فطإأنإريردممااكأرالفرتء،كبالموففهص"ركأصفوأنبنةصيءرباكط
ص؟ع!اا)واؤعؤيالروار"أفايصت1)..الت.)خصيدداخلاكف!الهدفءن
ا!ن،،لم."تالكاهلرقالوحيتاثكلإكعالفهلفيهيرمنحالذيالعالمالا

لاصهـء-لمىاةاً?طوصيتأهامااًلاخرور.،مالوا-داك،س)مالمثوصمت

11((البلامجها"!ج.سضلالاأزاالاوكراءةهـاؤيىنر،،بتلأة-!ايرةا!رو))و؟..."المصيمهـظ،رعا.قها
تنم1(1).((ح؟؟تهـمدلىاقارىءنحققكم،ردهـو!ورءح!كلت

ا؟أدبيو،لبفيوررفة./*"بأرهـج!،ور"ربرفي-ةالمتاروايرقيا!لى،لكن

عليالامامعبقريةعنمستفيضةدراسةاؤخءصلالصبلا*ن"أنهنرىؤ،!،!ذا؟ءنبروؤوادديكأهون5زتترز،

...!1صة-فيهـ،للم!لالا."لايصصتر./ةصت.!وس-ص-وديهاوأرورصطوطالب-ةركأدوا

الميورسائلهحطبهحلارام!خرثسي.بةارءد!نادن)2(..((و،للزمانيةللذانيكأفيز.بفيةالميآالمذاهـبهذه!بم

اصان"نصىث"الالدول!ا!ضنمذهااووتس---"ا!زص"،نناول-!للإياالةذتصةةفيالاا)روا،4مناكوعهذا

....ا؟نو-5-*ن،الوجود.رةفي1،،*"وورفيهذاكانولما،وذاتيازه،في،

ا))1)روا.يةوجود./ةروا-/قىتكو!واط؟إدلااًلمصت،فيريرقيكأاروارةاأرنستعتح

تألىصفارو)ىامن،وإسةقر3فئو4المعن/نجصذانالحقلهليسوالروائي،فعل

/صاؤء-صبالروادقىعالم)ء/ءونور!ذاسار"رؤ،لهماهداا(كىفرججبل

ل!ئداوجمما!لاامواوفوانماتحر)دات"كونلنءةد!!الفاسفقىالروارةذه8ؤهـ،ومن ..1(الانانرعب،!اع!ى.رعبمودي،ولميهنعيسالديل!لعالملهورمعو

اأمئثترتابص-دقو؟"ءتبص.دقفرئتءااداافز/قةالمت4إ2الرواان)):معاشة

اًلادابداًر271!يقاوايى-،ف-فىأ!دب:فواربودى)حموت(1)

ا--!سىحسىحمسىعسم-حمصىصسىحىحمسىعسىمىعسى-صسىعىعىحمسىصسىاصى82صلهابقالصدرا21)
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ضخمغهوضإلم!اوجوديأدبيعملقراءةفينشرععندماونحنا.ذنؤالواقع،كلياالرفضكاناذا،النهائيالتحليلوفي.الخلق

ؤء--ب":،لمويرضلألأاًلماض!الوجههووجهعنهايننىالشخصياتانبحكمعلىالعكسالفنانكانوماذا.محضشكليانتاجوالنتيجهتمامايختفي

الحقيقةوفي..الق!مننوعلاقاريءيحدثهناومناًلمتقبلياوجها."الواقعيةهيفالننيجة،يختار

ا)وضوحكلواضحةلبصتالوجوديالمسرجفياًلتنننخصبياتان"تخ?"--االتي"نرالثالالت!معبةاما..الاوليينالشعنتينعنهذا

اًساد!عاىالاهتما!كأمنشيءفيتدووهيوانما..الحوادثوكذلكد!ص-سواءالوجوديالمفهوموؤقاً،فمااتحددتفقدالفنيةالئواحي

وانهاوالمعخىالدلالةمزدوجةالحياةأنمنبوفوارديسيمون4قالتماا)ذيالتةاقضلفسىأيضاهناويكمئ..كاءوأوبوفواًردىاوسارتر

ه-ذاأءصحابولعل.مكانتهووضعهالمرءفيهايتبينالغموضمنحالهادىلبت)ا:دإقولفسارتر..!هايعرضونمشكلةاي!يدائمافحره

نأيجبانهمنكيركجوردالدانمركيللفيلسوفبقولةمتاثرونالمسرحنفسهيطثقالفنان،ليعملهالهبالنسبةاًلتح!يررسابقةصورةاًلفنان

للافك،رالعنان-وجودهيعيشالذياًي،اًلوجوديالشخصيطلق"سيعملهااًلتيبالدقةهيعملهايجبالتيوالصورة،الصورةبناءفي

(1).."الاولىخلقهارعشةوفيبكارتهافيقيرروهـ*-اكرست،فردكليعرفكما)):يقولعندكاهذاًفيويغاليبل

هكذا-صوراذاالادديالمملفيالطللأنيذكرونوالوحودإبرن."مسبقةجماليهقيبم

بةء1.اراًدةبينالعلاقةوفي،اًلصودةاتقانفيستط!رقيمهنارلكن

اًلوجوديقوالمسرحالروابةفيأبطالانرىولهذا.9!!"ضنه!ا!نضالجوهربماسينلطرتريخلطوهنا..الفئيواًلمملالخلق

نفسهيصنعاًلجبانبانيقولفالوجودي"شمجاعضاو!جبنه"كو!نبكلالفطعىاتيهكويحن،العصوركلفييتوفرأنيجباًلذكيا

يت!لىانللجبانامكانيةاهنالدوبان،ب!وليانفمصهيعنعواًلنطل،بجنفياًلثعري-ودمثلااثمرفياًلايقاعأنفيهشكلافكلها..مؤلف

))ءالمضاطاولاجملومنماليمئىوالوزلمناهذواعاعينهمضمعفنايتكلمولطبطسثنالا،يصبحع!نمانفسهللشاعر!روكةالايقاعنوعيةلكن،اًلنلدانايوفيالمصورممافة

."الالممةارئها.إكأالىءصائرهمب!العونالاقلعلىاكنهم0اضاءةأكثر../مير!االتياًو.بطورهااالتيأوبالفعلالموجودة(الايقاعاتيستحدمأ!

..!.كا..اليونسانمسرحيالط.فينجرهاالمسرحيالعملفيالدراميةواللحظة

إنطقوالمعياريرةالفنيةالوسائليخضعواانالوجودإونحاوللقدفهـو.نغيراًأذيانما،نفسهسارتروصمرحيهاتبلشيكسببرومسرحيات

اًلموضوعاتانؤيهشكلامما":يقولسارتركانفاذا.فلسفتهم،الابرةاعي!ةجذورهالادبمنلص!ارترينزعهذاوعلى..فنانكلتكيك

خارجقهابز،محددةاسسسهناكليست.بهتأممرلالكئهابلاسلوبتوحيوواوعبت:،1!جغاتنتاجهينفسهاوالصياغيةالفنيةالوسائللان

ا!ء-ةواكأالجمالي!ع-هذارغم-نراها!االا،"الاد؟فاالفن!وإ"ا)ءكتابهمبرأفيبهذاؤاعترفسارترتناقضولقدمحدداًنساني

نم!-كوبللس-ارتراًنتو./افنوااًلجم،ليةاق"..لىللاخلاؤيةالمعياريةتتحدد...ماحقبةؤئوىارفيهشكلامما":قالحين"الادصط

ثذمعول!4،زءنهؤضايالوجهوجهايجابهكلالكا.نببهايتعلل((..الاجتماعيةالعواملب!فس

اوررفيالجماليةاللذةان:الثانيالمحلفييحلهمااًنهغر،ينكوهالاتعرض!سحوالىائ!افزلممةالروايةالىيدمموسارتركانولما

شث-انقولأنبثيةاولالنكب.بالاضافةجاءتاذاالاصافةلشت،اًلفنيةالقواروبعضسارتروضعفقدومواقفهماًلناساوضاععليه

وادتالءبقمةيحسونالذين14لاحفاديق!ألايرفبرناولا،!لاص!ءللة،علويرصركهاا!واعدهذهمثليضعألالهذاالمنطقيالشمشيانمع

....ا-الهبلأسفةدابوهذا-تناقضلكته..هوفلسفتهمنطقبحكمالفرد
الاسلوبذتوخىأنبنايحسنلاولكن.؟سلوبناالاعحاى،الااًلراهنة

....الفنيةاًلمشكلاتبعضحولباداءوأدلى

المكلفيوالجمايةوالاسوباًولاياتيا!والصدفةالم!سئوليةاى،لذانه،الفنهةالنواحيقبطحديثهمالوجوديونعليهادكريعشكلةوأووم

بوالاسل-)):أخرىبصيغةهذاعنكاموعبروقد(2).."الثاني،فلتان،حراكونانبدلاالوجوديفالبطل،البطلمشكلةهيانما

خ!ق...هوال!قيقيالخلق...معضةشكليةصفةليسالعظيمأنويجباجتماعيةأموراث!درإةالتصهذهكانتسواءتحدديةأيةمن

الكاتباموقفمعستتمشىالكاتبفنيةانسارترذ؟روقد.."ئوريواذا..أعماقهومنداخلهمنالحريةتنبثقوأنحريةكلممنوحايكون

وفد.."ا!روائيمتيافيزيقاالىيرتدالروائيالتكنيكان))الفلسفيطريقمنمقمعمامحددةالمست!بلةالبطلأفعالأنفيشككتانيحدث

يخشفيبأن-فنادتجماليةمنفهماعلىللفنتحاوفانسيمونحاولتالييرتدزمانيفاناخرىميكانيكيةا!ياواًلاجتماعيوالتأث!الوراثة

فلاوالاجيداالهـدفإحتجبأنإجب"اًلمجماليةهذهخلفالهدفترإدهل".جامد!تابوؤاواممهاجاب!هاوقدتقرأنفسيفحسبوتبقى

(2.)."تيمأناً!روائنالافتتانهيالتيهذهالسحريةللعمابةيمكنفلأنهـزراحدتفاذا.."حرةتج!الم،حىانظر؟ثحياأنلشخصياتك

لببقول.بغبالفتانأن!دتريرى؟الفنيوجدأصلالماذالكن!قي--ليفيأنهممنيقراونهااقياًلمجملةقدا!دائماهماًلقراءا)

لي،كأهـ-دهـواًل!!الشلمقدوافعفأحد"بالناسروقتهويؤكدثميئارجرهموالذيي!تقدموداوهمجزئياويتطابقجزئيايتحطموالذياًحتمالي

دددوؤ-د.."العالمامععلاقتنافيجوهريورأننامنالشعودحاجة!ضاوأمن.".الادبيللموضوعاكحركالافقو)بموناخرىالىصفحةمن

،حدة9ولمطلبهوالفنيالخلق)):الخاصباسلوبهالنغمة!ذهكاموامامنافئيءولامثاريعهولمكونبه!ولىشيطانيكنباتالبطكيبدو

.."إنقص"ماألاسعلىالعإلمرفضلمكنهول!المورؤضلااوو!كبماالمبعدغرالتركيزانبمعنى.التكونهذاالا،الروايةفي

سارترا،دهماعينوهذا.ذولا.اميلمثلواحدبعكسهدفهمهوالماض-

الىا(وجود.و!بنأ،بيعلىالجمالعلماستحاللقد،الحقهقةوفيشكإءأيرفعلانبعدشخصياتيمنواحدكل":معهصحفيحديثفي

..وتقصيوبحثدراًسحةالىاستحالمماأكثر،ومطلبودعوةمناداةيضضعشيءكلتهـزولا.اخرشيءأييفعلأنامكانيةعئدهتظل

مذهبهم4دإفرةره3يوماعلىالفنفلسفةفياحكامهماقامواقدوهملهـاشخصياتيبينماالماضيفيكتبت-مؤلفاتهان.محكمةلتحددية

5!-هـقنرىهـضاوامن.نفسهافناواقعالىاًلاستنادبدلء!الظهذااًنأمسارنرعندحرةتظلالشخصيأتحقاهللكن.."المس!قبل

الجمالي!ةالدرالىكأفيالتاديخمراحلتىىعلىتتكرردائماالتيالقضيةا!حر)يىوزانهذاكلمنسارترغرضاق"؟الخارجيطلاوهاهو

حدودعنمورة..تعكسكانتجماليةنظريةكل"أنمنالفلاسهةعندتندونا-5لاوأن!م،حياتهمتكوينفياحرارانهمعلىليدلك،أشظصه

اًلفرد!انجبةداًخلالقيمعزلاءاندأينالاننا."آفاقه-وفقالمذءـبنجبوهـبيديهيحركبالمرصاداًلواقفوهولكنهسابقةقيمةايةالى

يتركولالفسهمسرحهويقتلحريتهمويقتليقتلهمانماحياتهم

36صقبورهبمأضاغواموتى:مجاهدالمنممءعبدمجاهدأ1).)1("مسرحهعلىهومقتلهتيكيانالالنا

153!!والوجوديةلا/رتر:البيريىعن(12

؟7صرالميافيزيقاالادببونوارريلسيهمون(3).حلرترعندالاخهلاقمشكلة:مجااهدالمنعمعدطر!1)
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عيتالي(محمة:ترجمة)الوجوديةهيهذه:)بول(فولكييه(ع)ان4فففياًلاد،بليلزمسارتروان..الص،تيةلأضاصةاغغالفيه

اعإ6-بيروت-يروتدادةلحر!الامرؤ-ةركالقضاياهدههيمااماا،اصماع"قىبقضاياتبطير

علمنطاقفينرىهناومن..")1("داتهاوتتخطىتتعالىالتياًلفرد

سارتر.عندالاخلاقمشكلة:مجاهدالمنعمعبدمجا!د)6(لاستأو،ثودةلاجتفضةثورةهناكانالوجوديببنتدالجمال

/.ب!ينثرلمبح!هـلىاًلةفبةوالنواحيالفكريةالدعاوىفيمقنععقلتفصيليوجد

ء.كا!!السواء

!بور!م!.اضاعواموتى:مجاهدالمنعمعبدمجا!د)7(

5791-مايرو-الادابمجلة

-*

خاصةاتشعروفيالفنيللابداعيةالنة"-!الا!:سو،فمصطلى)8(
1591-ةلقاوورا-فرالمعااردجمعااًلمر

لا(9)ا!ه*3"اع.3*أا*+،3+عأ،ا+ح،+اأ!ا+"أ!8بم!3يى(ادرسهـيل:جمةتر)يةلوجودواسارتر:(.م.ر)يسالببر(1)

)83(كار؟كلا4،،؟حه*:بم،7أ)،3+3:ا*ثع*3أ،،4حأ،ثعول،7)61،،أ0ا9ً(ع-بيروت-للملإ،يمناًلعلمدار

(8*أابم!)كلأ"!.+3:،،أ5!أ3+"،5"،،الا..)+*عولح،531*)بمالمئعمء:د.مجا!!:ترجمة)اخلالدمنإقيودجو:(.ل.1)انآ(؟)

(2!3*ك!لم3ع3!!!لأاع33ءول!ول!16،3*6091وبرنر31-الآدابمجلهة(مجاهد

د(3)3،333"ع3.!:ةت+بم،4،3ظ3اأ،،أ3الأ+3،6،،834،داس!د:نرجمة)ؤير،ماتاالمبواًلادب:(ديب.ون)بوفوار(3)

(4*).8،3!3!ع.!.حلا،أ.أ:بم،4)3*8أ!ا!ا31ءا!)7339030+لأفي4591دينمبر-الآداب"جلة(بيا)عر

)85(3،3+"3ابم.!.3:،!،)86مزل!5ا،؟!كايم.4؟وجودرقىاخلاققبباميمكنهل:بدويالرحمنبد(()

5391-القاهرة-4المصررالنهضة

كلل!ا!!اكورملصمجلهدتهـسأر.ؤرالالخلأثت-كلة:مجاههداالمنعمءجدمجاهد11)

حديثا:

...ةصا!ياص!ص!ط!اأ -ء.و

الشهببرةالوجوديةالكانبةبقلم

بوفواًربغوسيمون

اثريسىمطرجبىعايال!ترجمة

ألذيالرحلمعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعالكتابهذافي

المغا،رةتفكتقصذلكخلالمنوهى.سارترجانبول،زوجهايكونانعيرمن،حيأنهاشريككان

.الحياةيواجهانيزالانوماكاناوكيف،الىجانبهكاتبةاصبحتكيفاتتصارهااليادتالتي

فوقكائنينربطتقلمافذةعاطفةقصةلانهافوارلميموندوبوهناتسردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

فيلهليعىوفكرىروحيتفاهميوثقهالذيالواعيالحبرباط:الرباطهذابمثلالارصهذه

فان"اولغاو""كميل"مثلن5،اخرىكائنات،،يحبهناسارترإنمنفبالرغم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماوانخادجيةعلاقةايةفيهؤؤثرانمصاعمقدوبوفوارسيمون.الىلشدهما

لقاؤهاالتبىخلقهاالسعادةدائعة،ولكنصفحاتفيعنذلكوتعبر،تغارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازهامنالثقةكلواثقةوص.ألحياةقيدعلىمادامتحياتهاعلىترفرفستظل3الاولىالل!ظةمنذبسلدتر

..بالصاةنابضة،مرهفة،عميقة،دائعةقصة"..قبلهاماتاذاالاسارترمنمصيبةاية،تيهالنلأ

الادابدارمذشوراتيعادلهامااولبنانيةليرات4الثمن
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