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التعيغوللكذه،الليمنانيينالبلاسظظوبعضافلاطكنللهاتعرضبدحفيقظ؟الموتالىانطامتملمنوجهحتىحمللنامناللحياةينابيزجفتأتراهغ

يغهتللم..تطبتقانمنبحيمهالمشكلةبتظات..العرضياللهاءكييرحبانهاللحياةمنيأسهمقداراللعشريأأاللقنتذبافساعثبلغوهل

ونجدها..ونيتشهشوبنهورمثلمعدلونفلاسفةالاعن!بالحديتا)ذياًلنتماعوأبداءاللذيالنتمغفذللكبمثلدراستهعلىويقبلبالموت

..المعاصركالكلسكةكيالوجهديبنمعظمكتاباتفيوردضخمغميحبا:هاتفالللموترواللص،بئرجلتهواللفراعيةزمنمصوفيعاش

هتاوهو،الكئعهكةيهيكعوثطالبدءكبمنجلواننحبانناغيئتكرايظلفيوكاللجلوس،اةنثكرائحكالليممأماء!المئئتيتثدنف"-

ودنيمياته،بماهظياتهمنئمولتلانهاللحاديالرجؤتشغبئلمالموتونعكللك"كرائعثالهمأأئهذااماميالمهت!تهـى.باببةننسم!حهيتفيقارب

تتطلهتهككاةالممتيجععثانللدهجغاللشخصيةةوةلديهترتفجللموانهاللىانسانكعقثدة...الببأتئئهكااماعيالموتيتبدأح...الللنث.نسيازهار

ويعتقدون،الناسىعناللفلسفةيعزلوناللذينمفوومهووهذا..اللحلالسماءلمعانمث!لالليومهذالياوتايت!ثدى.اللحربشينةمنبببته.

فيكر..اكادهحييناناهمنتاجالاهياناًللةاسةةعةاقب،عنهـمبميأقغاًنهامشرثوعكمشكاةالممتةهأتيائسيةأغييكنالويئحتى؟؟)1("اللعاصفمبعد

يعهدتالتياًللئحظة"(بئاللعبكردلثالمنثت)كتابهفيبدويالرحثعثعبد2(إابثيلاد"مثلمحضةواقعةالمونت"نعتيوهيي؟الانظاراليهانكجهحتى)

التيالللحمكهي،ماانسئذالىبالنسبكوثكلغيكمنبأنالوتفيهاعلمتةمفروشكمبررةغيئتدامتماعنهااللةرفك!نفحجسحغههرفعؤكثا

)6(.."باللظخصيمنالظهبترةميكدرجكبئنثةدالانسمثقثهذابئن.نؤذبت.التيالممتتجربكالىننفكائتنطدجانكيثكنوهةت؟امنسانيجنئدالو3

لانهاالحئدياللعثجؤتظغوثللمالممتمعثككاهتاهحاصعلىهةايظكروهو،باطؤالوتتجنتبةععتاللعديثبأأككديميمنانيقياسولجمتهاؤةل

أعبنعلا.نكلباخيبالمظكلةالكعطرللكش،الانسكاهثحدودعندوفةتالمةتلاالاحنضارلتجئتبهتناولالاهواقئاللشارجروتالتجيبة.نئاوؤلأن!

كائوئهككثاذاصحيحكهةاكانلولكش..العئديالرجؤيهكصلااخرشتيةصتىمنغجئئدايكئتنةلطئلانسمنبهاجظةا1و،ئلاخر.بمثعند

اللصينةيالممتعنالقديثةالشعوهبرلةتهاللةياللظظمالرصيدءنهكاحي،أومبت":مونتييفيكرمابثةقئ؟لغضقيمننكتكبموهؤ؟عاناء.

ئلممتئيءهاحاتفمألليسهت؟ورونهباواستراؤباوالمكسيكواكلريكاومحر)3(؟"تئأجدتعدلملانكأتميتا،تفتجدلانكحنثافستكنتقئ،يحييكلاهةا

مم-امةكوئهةهسكاجككانتظما-نظريماةكاركتءجكالاهبماناليهننفذاةتهونحولهنحماأتام،المئتتسرنجةنثافينطحجنحأكوهئت

كتاوثةينجدهاتل41عنالحكبياتكلانؤهنئكان؟ابائهـكوقبعتقيلمهـ!المسمتسئتجلاءاذيروقثلانهم.اللوجوحبيمئاللةلاسفةبحلىيناديكحا

نتصهتاننسنتةيجضلالهامنةنسجورجلسير"اللذىياللغصقث""المضيفهذاعبئمبعدانالاأئفقمنبركمفئلااو؟الرحمتالىإسظدي

علىاعصبكاءعهاءةماماوا!..لللحياةوبالتاليلللمكت(اللناى!فةمنحتفظى-فيالالمانيالوجوديالفياسمت/لى-برزياصميهكحا"المجهول

2الني!ش!ويفيضبعودتهاللحياةفترتدلللحياةيرتدبأنالااوزوريسحبيبها؟وأسطورةشعرمنفيهمايكلله.

صناععليهـاسميطلققوماللجديدةكاأولهكاك!ا!!كاللدنياوفييحببقوهو،ورل.الموتبأنالفارسيالشاعرقولفأملثااذاالكننا

الللئكوتبئيجهلباذنئيربةونهاكهظالى3يتهةميأيذونى؟لاء،المهرا!عسسر!مئقبقملناثم..ييءامقئبامبعديىسوأن..بالجصك9

الىومنهاللعظه!طالهيكلعلىالماء!مبمنالشجر،رقمنةرررااني!بالمجميعويصيبعد!يكونللكيالوتانرأىاللذيارتركي"!

ويصبهمظرالىويحولهالماءيأخذاكوفيانيمتقدونوهم.الاوراق!تأخلالمنشبيناالقوللينهذيننحنتأملنالو-عادلةاللحياةتكون.

مام،نئالديابالوهتبظالصمةمقدارنتبهنرذهنث)7(جديدورنرةثبتغالموتؤفقيكادت(غيبماهذاوعلى..الحهاةءئمكلاماتالوءنتالكلائأ.

همالاجاء0بحياتهممتصلةعاداتهيالاانيالمون!اته"لةاالئاسعاداتصتمنالجباة"قضيةندرسنحنانمابهدافنكون..نقيضهاالى3

درامصظ.أة،ممشباهيكحراسةتناهؤاقبيثكنالمةهتوروشككهذا-الرمالفيالرأقكدفأتدون-أئنواجه..الوتقظأجأرهناها

أملاالخاهتجيالواةجالىتنظرالتيكهيا(وظهعيكاللدرئلسكاما.ذاًتيةاهفى/ىالروماشبثلهكانمانفعلولا،أثمتموزهأحجبتهنفكللكيالةاسم

نافهبماللذاتيةواما..اللذ؟تعنبعيدامشكلة!يةصل!فيه!ن...)4("عاشاللقد،يعدللمهو:يقولون،مهتهوةيقولواانبول"

اللذينفنتناولنبدأوسوف..وتأملاتهاالنفىاحاسيسمنظفننظر!مودو!..اللحهاةفقدانباعتبا!ءلاموتاباءخبارهالموتفنواجه

الصسفةنطاقفيالموضوعيةالدراسةلان،ذأتيةاسةدراوتادرصاا!كانيفعلكلن!اتماماخفيةفيانفسناوبينبيئناالموتالى-

...بعدتوضعللمالقضيةلهذهايت،اسمرر!كأنماانادر"انهـمحيثفكتوريألمنطقةالاصليون.

وشوبنهورنيتشهمثلفلاسفةعندالموتمفهومفيننظرافيوقبلالمفقود،انهعلىهامسبصوتالليهيشاربل،مهبال!يذكرفلاذكرواذا

منالضخمةالمجموعةتلكفياولاننظرسوف،فرويدوعندوالوجوريين..)ع("يرىيعد"اللذيالمسكينا!تيقاولا

والنظرياتاقفالوللنتبيناللبدائيةاللشهوبوعاداتالموتاساطير...اللقديممنذانظارهماللفلاسفةاليهايوجهللمالموقوقضية

فياللةلسسةكسبةلاللظهراننلاحظوهنا..وها،هاالمظننكيكاللفلسكية

التهبمالةئسةةمنبالبئاةجالتصكككآككراللشعيلاناًلككيهكءتياوهتي"!4،يصيح")+رح،*طد،)31حنئهول8ءا8،،)ح!!8نتي،ئأ3.كا234)1(

..الاذفصالمنمانوعف!يهاكل!ءيثاا!ثعءول:34كرأممر+أثشا!)1!)،ث!عاث!+ولولكاح!3.!د36()2

ولولة،ورأنص!،+33!!3.".77.-(3)

.ءصوالعبكريكالمند:لدوجالضثنعسد61(*لأكاه:.63 كل.الح(
سكم!!8+ءع:ك!45ول?!5لاول!".28(7)-ك!ل!!س!ء8:ح!5كااحث!!5ى،)!ء.3،2()
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احرىقوىهقاكبأناقتئاعاواكثرنشاطااكثرعملهمعلىفيقبلونحاولاللبدائيالانسانفيهايعيشكانالتيتأخرة41المرحلةبحكم

...إتؤازرهمقائماتفسيرهاساسوكان..وتحوطهتغقرفهالتيالمشاكليفسران

هذهتظلثمومن..بالارضالتعلقتحبفهيروحاللميتولانخراًفيشيءانهعلىالسحرالىننظرانيجبولا..السحرعلى

لأانبعداللليلالليتسكانينامآرو-لاجزرفي"و..تتجولالارواحالمعرفةفيوسيلتهمهوالسحركانفقد..اًلش!وبلهذءباللنسبة

ويخشوناكنزلفيتزاللاانهايفترضالراحلروحلان،الموتفيهحلوللم..اليومنحنوسيلضناهوالعلمىاللقانونانكما،اللكونو.نفسير

الناسىيخشىواللهنودالليونانوعند..)11("الحلمفييلاقوهاانانيصلوايحاولونكانوافقد،التفسيرمجردفيمنحصرا.نفسيرهميكن

الارواحهدهتجدبللئلاالماءفييطلواانيحبونولاالماءارواجمنمرحلتهمبحبمباللمسحرمر.نبطاالقانونهداكانوان،الاشياءقانونالى

ذبلالذياللجميلنرجسرءناللقديمةاللقصةاصلهـووهذا"روحهم..المأخرةالتاريخية

مواجهةواجهوفلانهم..الموتفياجلماوا"نقدحابصرواللقدنعكاسمهنوماتمبدأجم!الروحهذهوان،روخاللانسا!اناللقدماءاتحقدلقد

المح!لةلللقوىفتركوا..هوضودةغيرحلولاحلولهمكلحاءتخاطئةآفواكما..الموتيننسببالانسانجسيممنوبخروجها.س.الحيورة

...المتلبسةالاشياءتتركمااحياناالارواحهذهوان،ارواحاللاشياءبأن

عادأتهوانمافعلوماوكل..عليهمت!بطران-الموتىأرواح-ارجعواوبهذا..هذافي.لتحكماللهةهناكوان.ةالموتفيصيبهابها

ثمومن..همحياتهميحفظوالكيالوتىارواح0001-

هوواللذياللرهيبالشيءذللكهوالموتأنالىموخرجههمر!ييعولسن!عملمقبصاعقتهيعجأهمنطاقهمخارجشيءهناك..الكونص،رجمبداالىالموت

ءئند؟بحياتهملليحتفظوايفعلواانيجبفماذا..الفردعلىالوتفيحلهذء

..منهمفرلاوهواللغازالى!ولابيمناوتحقظقتفطهمت!مترضىخىللاللهةقرابينيقدمواانجهةمن

فكيبمشظيعوضدنلةا!فييفعلولسمالهوللغر؟جمييتجعبولكاايللوحيدفبينيتعل!لسيبهموماخارجلليبعدوءالموتلالهاحتفالايقيموااناخرىجهةومن..نباتهم

تأثرتحت"أسماءهملغبرونماغالماالراحلمناللقريسن.الاقار!ا.010ه00...1...ؤرا!م

.......منكئيرعنلموتبحتفيلطرابعداللحديعهفيكالوولعد

ايكو!هبمكيلشعلألمهـعةسلمممعبمم!ناحد0للارفىسمتعجت!لصاثانجبةننتكررواحهمالعموفنظروابل،فحسبالافرادموتالىين!وافلم..المحدثينالفلاسفة

بأساءالاشياءيسمونفهمحماداونماتاودخ!اناسماالوقتومن..و!"دانهموجواناتهمفينهمي!ددالذيالموتللكذفيأ/ضا

..الحياةللارضلتعوديعودانتموزتدعوبابلفياللصلواتزتصاعدهنا

كارلااسمهدرجل"..الميتروحاللقديمالاسميحذ!لئلاجديدةتااً...اً..

جديداس!اقترحكارلاماتوعندما،الناريعنيوأسمه.لأكر!)3عالأكلبوتهمنوزوريسوب!ص..معهيحملهللديالمطربعود

الغريبةاللعادةهذه،)فانفريززسيرلاحظوكما..1()("النارلمعنى..خيرااللنلىؤتفق

استمراريةعلىتقضيهيبل،فحسبنلملةثباتعدمعنضرتضيفلاالموتفيهيتمثلونباحتفاليقومون!م،الموتبطرداحتفاللهمأما

تكنللمانغامضة..الماضيصوادثتسجيلوتجعلالسياسيةالحياةقراهمخارجحتىيشيعونهتمثالالهفيصنعون،غاللباشخصشكلعلى

..)15("مستحيلةاللعامطيلةعنهمالموتيبعدونانمابهداانهممعتقدين،يحرقوءانبعد

المحافظةاجلمنطري!قةبأيةالوتىيتحاشوناللقدماءكانواذا:يغنونوهملألقريةطرفالىاوتايحملونبوهيميامقماطعاتففي"

ولكناوتىااجلمنلابالموتىاهتمواأخرىجهةمنفهم،حيلالهمعلى،القريةخارجالموتنحملنحن

اساسءلىقبرهفي،تطلبهمابكلاليتيزودونفكانوا..اجلهممن.القريةالىاللجديدةالسنةونحمل

"زوروادورهمجاءاذاحتى..القراعنةيقولكمااللكااوالروحعودة،بكلرحبنحن،العزيزالربيعأيها

..بهذاالاخرونهم)8(."بكلرحبنحن،الاخضراللعشبأيها

لابأناخلاقيةقضيةرتبواانوكان.بالبعثايمانالنتيجةوكانت:ويسطردون

ميزانفيالميتفلبيحاكمجبثالاخرةفيعقاباولللشرجزاءلللخير".الموتاستبعدناللقد"

..اوزوريمساسطورةفيبوضوحنتبينكمااللعدلثانيةال!جماةوإستحضرنا

ن3أمايقدسونفكالوا،تىبالواخرىجهةمناللقدماءاهتمولقدالقزيةمنأماكنهالموتاقتلعلقد

دائماتعتراللدفنأرض"3!قىلأ5!3المارفيسسكاننجين،المونى)9(."اللفرحةالاغنجاتفلتغنواللهذا

سوضيقتلانولاشجرةتقطعانيمكنلاحيثمقدسمكانانهاعلىعمليةالاتمثالشكلعلىمشخصاا!وتتشييععمليةوليست

..؟وكان)16("الموتىارواحؤهـاستأجرتهانهيفترضهناكشيءكللان،فحسبالانسانروحعلىالابقاءاجلمنلليس..اللجباةاجلمن

ففي3"،مصلحتهماجلمنبالاخ!رينلللضررالموتىاجزاءبتغلونالاحياء..الشرورانواعكللابعادبل،فحسباللخضرةعودةاجلمنولليس

اهـرياللبميتحولوينثرهالقبرمنالترابيتناولالللصاننجدجافاشخصهوبل،الخضرةاجلمنفحمسبوموتالمهاالموتفليس"

..)17("الئومفييعرؤونالسكانيجمحلوهذا،يسرفهانقصدالناسفيبر؟ثراًلتياللتفروركلءاتقهعاىتوضعحيثالخطايايحمل

فيحقااًنظارهميوجهواًللمالواقعفياللقدامىاننتبينوهكذا.).1("العامطيلة

الاحياء،علىوالموتىالموتتأثيرقضيةفينظرواوانما،الوتمشكلةدفنبعدراجعونوهمالافراداناللعمليةبهذهاقتناعهمويزداد

تتوافق،وافتراضيةشحصيةمواؤفهيالوتمنمواقفالىول!واخلالسيموتانهبدفلا،ارضااحد!مسقطواذا،يفرورالموتالله

حلالموكان..الموتضدحياتهميواجهواكيالتاريخيةمرحلتهممعاهلهمنأحديموتللندارءمنالموتتمثاللخرجمنوان..اللعامهذا

.اللعامهذاطيلة

كاأكا!:.3*1122)1رورواتق،.خمحقاف.رةفالخ..عبثاالانئعياءهذهكلولليست

كااكا!.592.قي)112خارجقوةبفعليحدثلاهداوللكن..الموتلاللهالمشي!عينتصيبلا

ء4؟ه.كا692)13(فينفسياتهم،هذءز؟ثر،الطقوسبتلكيقومونوهمالناسلان،اللطبيعة

بة.)14(

ءلأ"8:.!792)01("اكاه:.ء036.)8(

كالأ"4.كاقفى33)116"4"8:."036)،(

كاأ؟*:.!34)17(ءأ"8:.!36فى1()0
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أصريس!اتفيفهو..وت41ءريزةهيالنفسفيغريزةوجوداساسسببجحلنالوفهل..اللكونخارجاللحللأقتراضهمنتهيجةهذاتي1الذ

هص،وهدمابناءبعضهـهاعكسنعملانغريزنجنوجودالىانتهـىأيامه؟حلالىنصلاقيمكنمنهلاللكونداخلالموت

ول،!ءه8ى،ى،)4،3ا(وتوءريزة304،ك!3،84زم3،حاللحبغر/زة،الكونداخلالموت!جعلانشوبنهورمثلفيلسوفحاوللقد

اللهدمللغريزةلنهائيؤاللهرفاننقشضانيمكننا"الاخيرةءنقيقولفيجوءـهـالشميءهيوالي،اللحياةجوهـرهيالتيبالارادةمتعلقوانه

تميهافنحنول،ذا.عضوبةغيرحالةالىاللحيةالكائناتاعادةهولاواللذي"كانت"تركهلذي1لمجعول1!ئ،ولم-ول،-لملمعلم"3ذاته

..(26)"الموتغر،نرةايضا-شوبنهورفدكانالوجودلكن..اللحياةارادةشوبنهورمنهجعل

مواجهةالامكانفيلليسيانهيقنرضفرويدمنالفهمهذالكنجديرةلليستعذدهفاللحياة..سواءواللاوجودهو-تشا؟مهبحكم

جهةومن،جهةمنهذا..متوارثةموروثةغريزةاعتبرءلانه،الموتبأيجديدةلليستالتياللحياةهذه..فيهاالمرءيستمروانبالحب

يحدثؤلمماذا:الاعننراضاتمنمجموعةالنظريةهذهوجهفيتقوماخرىالكليةاللجياةارادةانماوالمهمعندءالاساسانما..الفردحياةهيحي

دخلمائم؟الشخصعلى!خقضيالوتغريزةتتغلبأنمعينةللحظةفييصسىوانما.،الارادةيلحقلا..الموت"اًنفعئدءهداوعلى...

لدىتكونانيمكنهلثم؟موروثةقينالللموتبغريزةطفليدهسىانبمظاهرهايتعلقوانما،الحياةارادةيصيبلا"هواً()8"ظوأهرها

حيانه؟أمديطيلللكيالمستحيليفعلاللذيوهوالغريزةتلكمثلالرء)91(00"باستمراريجددهاكيالزائلةالعرضية

والسبب..اللكوننطاقداخلحلوجودءنللنظراخرفشلهذا،عرضيةحياتناتكوناننقبللااننا؟يرضينااللحلهذاهل،للكن

منلاانطمل1كلنوالانطلاقاللذاتداخلفياللبحثانحصارالىراجعشوبنهوربمفهومالمستمرةاللحياةارادةاجلمنتضعيةموتنايكونوان

..الواقعاتراءونحن..الوجودفرافيجوهريونبأننااحساسفعندنا..المتعابى

اللفلالسفةاشدباعتبارهمالوجوديينندرسانالاامامنايبقولمحلالىالوصولفيمنهاخفاقااللحقيقةديكانوان-هذاحلهنرفض

فيالذانجبةالانجاهاتمظاهرمنمظهراخرولنرى،القضيةللهذهبحثاو3اللذكبذ،سيناكابنفارسياصلمنفلإسوفحلنرفضكماتماما-

وهلاللقضيةطرحكيفيةالىونقدهاعرضهابعدورأدي..اللبحثالصيحةوهذه..بالبشرالارضللضاقتوالاطيبعيامرالموتبأن

-..حلاللىاللوصوليمكن:لوكدتيسصيحةنفسهي

نانتذكرانعلينا؟الموتمشكلةالوجوديونحلاساسايعلىالابدبنوالعطاءالاخذطريقءكنكموتىنعيشنحن"

وجهةمنبدلاالممثلنطروجهةمنلللتفلسفمحاولةهيالوجودية"اللحياةمصباحنسلموكالنسابقين

الوجوديةمنطلقان.اخربمعنى..)27("المعتيادهوكماالمتفرجنظر)02(."للاخرمناالواحد

بدلاثمومن..نفسهاعلىابوابهااللفاللقةاتوحدةااللذاتهوانماايجادقضببةاذناللقضيةفتكونشناابنذ!!االامركانفالو

فيلاوحصروهاءامةقضيةكونهامجودمنالموتمشكلةنقلواوانهم..لملاحياءالمبىتلزوميةقضية،"لااللجددللمولوديناماكن

7"هـ!لاىه*30الاصغرالكوننظامفيوللكن،الكوننطافىامتؤاجهنالراينا،نيتشةهواخرفيل!سوفالىانتقلناذعنولو

..الانسانهواللذينيضشهيفعلوللم..اللفردبلةتننآنواعلاءاللقوةارادةمعبالشعرالفلسفة

اللعاطفياللطابرعالىيلجأونالموتعنحديثهمفيواللوجوديوناللذياللطبهمياللوننوعينالموتقسمانهالاالموتقضيةللحلشيئا

فعدالتياللطربقةءنللقضاياهمعندممماللبرهنةفيمخاللفشيءوهونجالبا،المريضالغبم،اللحزينالسجنبحارسشبيهالللجسميكون"

ا!نشخصية!أزتاذا)):-لقولة،و..المشكلةبدويالرحمنعبدبهاانالموت.فيهايموتانالعزيزلسجينهبدلااقيالنقطةيحددالذي

اللحرية"يققضيالموتؤ؟ن،التنعخصيةيقتضيوالموت،اللحريةتقتضيغيربواسطةاللعافلةاللكائناتافناءأعنبم،اللطبيعةانتعاراللطبيثي

الشكليةالارسطيةالمنطقيةاللطريقةهذهاعداءقالوجوديون..)28(ومعبالللم!مئكبالقربينسلانما"الوتوهذا..)21("اللعاؤلة

..البرهانفي...)22("كسيديأتيهذا

عنهعبرعماي!رواانيحاولوناًنماالموتإلىنظرتهمفيوهمالموت،الاخرالموتالى.زرادشتنبيهلسانعلىنجبتشهدعاوقد

:قالجبئسنكاقدرماعلىتقضيحيثمختاراتريدهواللذكع،سيداانتفيهنكونالذيالمراد

)92(."موتناتمنحنااللحياةتمنحظالتيادماعة"بعديجيءبما!عابيءمخيراللخطرحافةعلىتعيتنىوانتبنفسمكذللك

يقالىالكلعلىبكيبدألمولدك.الاولالليوم":مونعتنيذكرءماوهوالمخلوقذلكهوفمن..)23("بعديعنينالاالوتبعدفما"الموت

.)03(اللحياةالىفييبدأكمااوتا...هدفعنده"2اللذيللكذهو؟مخضاراطائعابااوتسيرضىاللذي

وانهلالفرد..النسعجالوجودفيفيداخلعامةبصفةلحندممفالموتاالوتهذايحينوعندما..)24("المناسباللوقتفياوتافيرغب

سارتر..الاهذاعنيشذللم..الميلادللحظة!ذالوجودهذافيباطنيعفبالذيكا!ءوهجوفضيلتكدوحكسمتضي،موتكفي"نه1سترى

بية،-مانالا،اًلقضي!ةهدءحولالوجوديينمعظماتفاقيورغم)5؟(.."الارضحولاللغروب

وجوديفيلسوفؤهـسللقد..لفلس!فاتهماللذانيالمنطقبسببلخ!ؤاتوذللك..بتفسيرلابدعوةمقرونةالموتحولنيهتشهفلسمفةان

يحياانمن!رلا"ار!فيقيالموجودأن5!ظرفيالموتيرءجوردمثلفي.تفكيوهمنطقهعتتمئنسىكانتولانهاباطنياالمشكلةبهذءلاحساسه

اللطرفعناشاجانسانكلاموهذا0.)31("كالموتهادئاكاللقبرصامتاعنهوغض،الموتعناشاحانالنتبيجةوكانت..القوةبشانالعلاء

يدعوالذيهيدجرعكسعلىوهذا..اعماقهفيممزؤاوظهلاللحياة.-..اللطرف

..فانيامخلوقاهودامماوجورءكلىالواحديسيطرانالىعلىالموتيفسمرانالننسعلمنطا!فيفروشرحاولوللقد

مومنة،ووجوديةملحدةوجوديةالىمنقسمةالوجوديةكانتولما

اًاً.681000000.0صبنهورثو:وي،بدحهمينلراعبد(1)8
للشبهوجهلنتبيناللعضيمهحولمنهماكل!ىقيلسوميننتناول!

-.مسو..ا!1ص:السسابقالمصمدر)!ا!

لح.6صىلنفىلالتحليهلمعالهم:فرويد)126.ي!5،!هولع!"لأ:3،!33+."2.75()

.24صالداخهلمنوجوديةةلن2)27(.232صنيتشحة:بدويالرحمنعبد)21(

*أع،كيك!ث!مم!س!:+ولول33!!ولس!ل!لألا+4ث!،3ك!،!حر".75(2؟)
.7!رروالعبقريةالوت:بدويالرحمنعبد)128

.ولح!لآلآ!لأ!،دلاهول:.!75؟()033039صنيتهشسه،بدويالرحهـمئعبد2()3

كاة؟*:.كل375(.)23!!،*ءولح:6ا+ول3ص!ث!!ءك!لا،م!!!3!2!3،3.!275()4
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)41(."اللعلافيتعهدنافي،حبئافيالمتضمنالخلودوعدتلغيانيمكنلسارتروسنتناول..الموتمنللوجودير4بموقفلئخرجوالاخلاف

لمشكةحل-ومارسلياسبرزفعلكما-باللحبالوترب!فهل..المؤمناللجانبفيوياسبرزومارورل،الايحادياللجانبفيوهي!جر

للحطةفياًلشخه!يتخدءاللذيالعاطفيالموقفالاتبينللماننا؟1،وت،الذاتيةاعماقاعمقالىيقذفنيموليانربىىفهـويابررلمحاأما

يسمي!رانودون..حلدونلغزاالموتظللل!ن..اللحبيبقق!انيضعموضع))موتي!نيرىهذاوعاى..أناموإفاهوانما!ضاالوتلان

منتعكلةانهعلىلاالموتاللىينطرمارسلمثلواحدالان؟لمهـذا..علته-.)32(."الموضوعيمظهـريظا!رةمناكثراكونبهاللذيالمعنىالتسا؟ل

بينالمشكةاللرراسةفيفرققدف!و..ول+،33سرانهعلىبلواهـوت..وجوديحقيقيةيبينوهوجذوريمنيقتال!عنيالموتوهذا

ثنمنصلاللخارجمناليهاوتنظروتبوبهاتقسمهاتظلفالمثسكلة..واللراًللحقيقيوجودييختبرهوانمابل..امكانياتيعلىالقضاءهوليس

هـنزتناولهانماالسربينما..ولللاخرينلكجاهزايصبححلالى4باعتباري،بالاخرينعلاقتيهيما..ءا،لآ8!ذ،!!2الشرعي

منجزءايصبحلائهحلالىفيهنصلانيمكنلاونحن..الداخلعلاقةفيالاجابةوتنفسف؟قانيةمخلوؤاتوباغبارهم،فانيامخلوقا

نسمتطعلاكلاالمشاكلمنفهناكسهلةكلشعكالةكلفرست"..وجودناوانما..ليبالنسبةحقايمو.فونلايموتوناللذينقأحباني..الحب

حياتنا،منجزءانها،فيها"خضمنوناننا..انفسناعننفصلهانوغربالا:اختباراالموت"ثمسيكونومن..نظروجهةبازاءهمسأتخذأنا

الاناننا..بهذاشيئانحللاواننا،عليهانقضيانلهونجمزئهاولانياسبصزمننتوقعوللن..)33("؟جوهريهومايدومهل

السرادرساناستطيعوانا،المشظلاتوراءيقوماللذياللسرمجالفي"داخليتقومفالاجابة،موضوعياختبارؤلميسهناك"موضوعيةاجابة

للهمواج!نيولكن..حياتيأنتهاءخىيص!ضى!وفوهوواشرحهمتقوقعةحثلىذاتعنسارةفردكلاننجدياسبرزعندلكن..)(2(

انموانياجد-والشجاعةبالاملالسراواجهوانالاني،سثالليست؟المنفصلةاللذواتهذءبينحعيقةالحبينفذانيمكنقهل..نفسها

ذنظرانمضطرونونحن،تجرب!تنلمنينبعالسرائ.خصبذاتاللىفيانني"ياسبرزفيكر؟حضوراللىالموتيستحيلبالتاليوهل

ىا!السرننقلولان،باللطمللاتهد،ء!ا!لطريقءنة،هذاومعضى..ذاتهفيهوكمايظلبشخصذاتيارتبهـاناانمااللحب

)42(."نزيف!انلهواسكلةءمعيدخلالمنمنهماكليشعللهقلبايعكسههادضياءبمثابةلليساللحبان

واللر،المشكلةيبنالتفرقةفيمارسلجانبمنالمحاولةوهذهمراعمنيخلولااذيالمتباللالاستفهاممنضربهووانما،الاخر

!-لولالىبهاوالوصولللمشكلةالموضو!طالطمساجلمنهيانماللاتصسالمحاوللةاللذاتجانبمنسيكوناخربمعنى..3()ع"حاد

..الموضو!ة!لىا!ائم!ر!لىومعاداةذاررة..العميقالانفصالهذاعلىلتئتصرالعميق

الملحدةاللوجودية.جانبمناما..المؤ!شةاللوحوديةنا!ةمن!زااللذيالنقسفقدان"هوانماالموتمنأدهىياورمبرزعنداللذيللأن

!ارتر،فهومالادبياررطيقثمسارترصثمهيدجر!لاولاور-ر"كا!ول!هناككونكفياللسقوطاوانجنيماعيةبمنطمةالارتباظمنبأتي

..إوقواًرديسيمون!ندياسبرزحاولوبهدا)36("يعيشاندونمنالمرءعيموتثموهـن

اللذاتعلىبببقىالخارجيبالعاللموار.نباطاتللقردوثائقكليقطعان

27صالداخلمنوجودية..لنلعن411(..توح!هافي

.71صالابقالمصدر)42(ضدالموتيكوئفلن،يموتانس!انادامماالمرءانياسبرزوعند

)37(."وبرهانمقناحهوبل،حدمجردلليس"سيصبجوانما،وجوده

تقاربفهناك،الاخرجوديالوايسيحيالوجهمارسلجبريلأما

لاسباقفيحينماالأمشكلةيصبحلاالوت"انيذكرفهو..ياسبرزمنافكارهفي

)38(.."الحبيبموتبصددنكونحينماأعنى،الحببمشكلة/رتبط

سا4لميمولمو-قسيضنمتركاكانانههواللحبدراسةاللىمارسلدفعواللذي

رحيرلر!ي.ف!ضظلم!مالللخدمةال!لقغركانلانهللنويهمالجنودوفاةخبريرسلوكان،اللحرب
فربط..والوفاءوالاخلاصاللحبعلىهذافأطلعه..اللعسكرية

ياسبرزابدقاهالذيالانفصالذللكعلىيقضيانوحاول..بالحباوتا

يصبجالثانيالشخص"انهمارسليرىاللحبففي..الحب*قةفي

ثدكوربعلمليسموتهانبل،فر،بةجدارةلهلان،يفنىلالانهالخلودفياماى

ابرارإهمنر.)93(."اللخلوداللىالموتينقلنيثمومن،حضوروللكنهموتا

نهائيطغيابايبدوقداوتانجيل!"انمارسليذكرهذاوعلى

قبلمنالعربيالادبيعرفهلمجديدلونعالمحبوببانقي!عرهواذ،غيابكليتحدىالوفاءوللكن،حاسما

اللغياب"ضروبمنضربكلعلىين!تصرحضورهلانيموتانيم*نلا

وتتناواروالعساهبالغدرتستعارويوميارعخواسر"الوجودسن"كنابهفيمارسليذكركمااللحبيبمنطقلان..)04(

وتذكرنا،والظلاموالعدموالموتالوجودمشاكلانتوانافستظل،اماميارىفيماتدخلالاحوالقد!ما":هودائما

مارسيرا.وغابرييراكبركجوردبيومتارلاعرضيهوماالىتمتوالتيتحدثالتياللحادثةان.كواحددائما

ث!5!ا!س!ط:*834*+ص!ك!4)!4،!ء،كه4،+ولولمم!ا33كلم5.كه3(2)

حلكةوسطاللنحوممنكلمعتلوحصيةمذكراتعكام5384.كاون)33(

دد.الاكلالجنرار4"8ة:."1،3-53(

؟"."-،.73صالوجوديةالفلسفةاوراههيمزكريا351(
يكوى!وسواللفكرقصيةيعيسهامكم!+ثلفىول؟،?ا!:!رزك!4،،،3ء،3،*ل!را،3ز!م!+5ء8?إ،4.ء.53)36(

بالعربيةالتعبيررئمنجذيذتارئفيسيربذء44ء8:.53)37(

يلارادارسباسل.ق052الثمن570صالوجوديةالفدسفة:ابراهيميدزس381(

27صالداخهلمنوجودية:اللن)93(

75صالوجوديةالفلسهفة:ابراهيمزكريل).،(
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ناوكاناجلهامنووسائلادواتوتجعل!الاخرينحسمابعلىوجودهابل..فيهباطنالموتالانسمانيايوجوديعتبرفهوهيدجرفأما

..عظمتهواملاءون4لنازايرتبوهتارقيهاوجدلأ8)بمءغ-لأرزه،4اع3س!ا،!"4الموتلحوجودو!واًلوجورهذاأن

انهالا،هيدجركأستاذءوجوديانهمنبالرغمقهو،سارتراما..واك،-ايةالموتبنو-دفانهجرهبعلىسارترلاحظوكما...

اللاانسمانيالشيءدللكهوفالموت..الانسانيالنطاقخارجالموتيجعل3ول4عح+"4،لآ4التحققباافرورةتعنيلا"هيدجرفالئهايرةللكن

3وله-!*ولي!،!.وهو.حدالللانسانفيضعيأتياللذياللجدارذللكالمطرمعالتثنكمما!،4)3!!5الانقطاعمجرد.نعنيلاايضالمكها

..فيرىالموتوبيئ"ول"هـ*4؟التناهيبينبفرقهيدجرعكسعلىاللتلاشبماوماللعملبالنسمبة!ه"،"اغ*م!الاكتمالىاو

يختارعندماالانسانانبمعنى،متناءوجودالانسمانيالوجودان0)43("ول*433!ول"ول"

فهـوثمومن،الامكانياتسائرينحرفانماامكانياتروةبينمنامكانيةفيكامنهوبل،النهايةللحظةفيءلجيءلاهيدجرسندفالموت

ذللك،بعديخترهللممايحققانيستطيعقد..اختياهـهفيمحدودوعلى،الموتنحونسيجالاالمرءذميجوما،البدادةمنذاللبشريالوجود

مثىهووهدا..الوقتنفسفيممكناتعدةيحققاًنيستظيعلاللكنهتنموالتيالثمرةانه،النئسجرةتقطعالتياللفأسهوالموتفليس"هدا

..خاللداكانلوحتىم!نناهياإكونسارترعندوالانسان،التناهي0)4(("الليها

سارترفان،امكانباتيهوءاقصىالموتيعتبرهبيدجركانؤاذاالازمسانياوجودااو*)ح3!ءا،نيةأنهيدجرذكرلقد

بسل،اللعاللمفيحضورزرقيقبعدمامكانياتنهوليس"الموتيعتبرالاساسوان،الاختياروعلىالحريرقيعلىجوهرءقائمبالفعلالم!حقق

هـوواللذيلممكناتيدائماممكن4،82*لآ،*ا*80تعديمبالاحرىهواواللطجيلهذاجوهرهاالانيةاناي،-المستقبليةالتحققاتهو!يه

اللجب!ةيمنحما!واطلاقا))الموتولليس،ع()1"امكانياتيخارجعنصريوجدالوجودفياللجوهريةمر2ال!ضابببن"ومن،"بعداللليس"

ه(.)2"اللجباةمنمعنىكليمحواساساهواللعكسعلىبل،معافي،،.المطلقةلللاامكانجةالمطلقةالامكانيفاو،ا"طلقللافناعالمطلقةالامكانجبة

لاالموتانيرىف!و..وانتظارءتالوتوقعبينيفرقوسارترثمومن..الانيةمشارعلخقوباثوت..أه(("الوتهووهذا

الساسعلىيقوماللصديقانتظارلان،صديقاانتظوكماانتظارهيمكنانقبلالوجودهذاعلىاسيطراندنيجب،لفانيوجوداوجوديكانلم،

هكذايحدثلاالوتللكن..مجيئهالىتفضيالاحداثمنسلسلةمحلهيحلانيم!نولالللغايةشخحهيالموتو!ذا..المصيرهذأيحل

سيكونلانهلللذاتتحطيمهواوتاانتظار"وانفجأةيأتيقدهووانمااللقصسوىالامكانيةانهنفسهعنإكثصعف"و!وعح!ا!!!ع"3ع!ولى"

.ع()3"انتظهـاركلنفي.)46(".نقهـرلاالتيالمطلقةالامكانيةأياًلئسبيةغير

الجانبهوالموتقبلمنالذاتامهـانية.نقدلمميعتهـبرسارترانالاينز)قانوجوديعلىأختصىلاني،الموتهذامنقلقوالانسمان

للاخرينموضوعايجعلنيالموتانفهوالايجابيالجانباما،السلبياشسلىمنالقلقهوليسه!*!"833القلقوهذا،اللعدمهوةالى

نادوناحكامهمعلييصدرونوهم..نظريفيذاتاكنتانبعد..اللعاللمفيهناكطقىكونيمبحثهاللقلقهذاانبل،جزئيمعينسبب

دواماالممكنالتقديرمفحسبهوليسفالموت"..دفعاللهذاأستطيعالعاللم-في-الوجودهذاعلىحققاهوهئاقاللقلق"ازز1

المثبروءفحسب!ووليى.امكانياقيخارجاللقائماللتقديم،لممكئاتي)47(!(!ول!عكا-!لأسس!"كالء80*-

إضاابانه،نفسهيدمرواللذيالمشارلعكلدمراللذي8!*،حللحلآ8"لآة"سول84الامكانجيةاللباطنيةهوالموتانهيدجررأيخلاصة

تشساءنطريوجهةتجاهكا"ول؟هالاخرنظروجهةانتصارتقهـر،لاالتيالآنجبةامك!انيةوهو،للهاالنسبيةغيرالامكازيةوهـو،للانية

منقيريدايمثل"لممارترعشدالموتاناساسفعلى..)،5("نمسي؟لنسبةتتحددلاالتيالامكانيةهو،لللانجةاليعينيةالامكانيةوهو

ملبهبةمنالميتيجردونالذىيئهموالاخرونة*!"3،3حلأ،038؟3الملكية.)8((وقوعهاللزمان

فب4دققنالوالمفهومهذا!*ن..سارترمفهومإقوم.)55("وجودهالمعيشةمغتاح...!والموت"لاصبحهكذاالموتتقبلتفاذا

مايسصمع،موتهفيحيلكنهميتمنطؤ.فهـوبالتئاقض..مليئالوجدناهواللحاضرةتحدث(لتيالامكانجبةهور؟*لأ8!؟344ىالشرعيةاللحقيقية

ينتفيهناومن..شبيئايمىلاانهالمفروصبينما،عنهالاحرونيقولهللذاتامكانجبةأعلىوهو..)94("وتطدمهوجوديتربطاتيادواما-

منالاخريجعلحياةانهاهيمي!لحياةاللفريدةاللصفة"بآنقولهالمفلسفة"كقابفيالليهننبهماهووهدا..ندمبريةامكانيةت!نوان

)56(."عليهاحارسانفسهاستمالةهوهيدجرعندالموتانظنؤداللبعضكاناذاً":"الوجودية-

اللذاتبهاتقومكانتالتيالمشاريعكلسارترعندتنهدموبااوتانالموت":فنقولاللصبيغةهذهنصححانواجبنامنفانصامكانجبةكل

كعقبةيقومالموتللكن..معنىاللحياةيمنجاللذيهوالموتلليس...).ع("الاستحالةامكانيةهوعندهبر

وه!تغير،ت!دلمالميتةالحياة"ومعنىمناريدءماحياتياعطاءفيوت11ان--كونونقبلهيدجرصففينقفاننحاولعبثاللكن

قدالللعبةتكونللهابالنسبةانهيعنيوهذا.تماماتمتقدهذامعيصعرخانوالانسالتاريخمراحلطولىؤ..صميمييكونلازماشيئا

!..)57("!،4،ق3833،4ءح4*!لآهتمتاساطيرءابطالفيالخلودفبث..ويقاومهيتهددهالذيالموتهداضد7

رحمةتحتتكونان!والمولظأنمنالمفهومهذاسارترطبقوللقدالطبواضراعالاعشابواًستخهـام..والتعويذاتالاحجيةوصنع..

"-وتىمنثلاثةيجمعفهـو)58("سريةجلسة"مسرحببةفيكماالاخرمحاولةوما..اصلاالميتعلىيكنللمانجبابر"اجلمنيطيلللكي

هواللجحيمانالنهايةفيالمسرحيةبطلجارسانفيكنشفحجرةفيادشوتللترع-محاولةالاالوجودفيباطناالموتللجعلهذءهيدجر

،003م-537نادىفقدمواتفلسفةبلىوجودفلسفةلليستفلسقنهوتكون،وتقبله

كا!ك!!.كا"ول)3!5*8")33"+"ول.عع()1وتحققاللذاتهدءتعاولانتبريراوكانت..الموتظلفيذببشبمان

ء"كا.كاق9)52(

كا!5ء-:".045(3)-ح!)هح!!ص!3:ك!ثملأ3!اس!*ص!!ع38!".96(؟3)

ء""*:."054-)54(.36صراخل11منوجودية:لن6)،؟(

37.ءىالموتومثيكلةبوفوارديسشون:التكرلينهاد)55!.15سوالعبقريةلوت1:بيدويالرحمنعبد)45(

ك!*3،3ء:!ص!،+صيص!*5،"4ولول!ع3!م!.45فى(60)5!44م!!ص!!3:+!ر)كم6س!ولحص!ص!!عه!!".7د.!؟6)

كا!48كاش.345()70*؟لأ*.كا.7*-27.،(4)7

سارترتناولهاالتيالمشهاكل+همالسرحيةهذهفيتتجسد)58(كاا"؟.كاق-78.76)8؟(

لا....ى-..ا!،ا!ول!**3:4لأممر+ممر83!أعول،ااي!4كو؟+ثل!8؟أس!3كم".69(؟9)
لكسل...والمو!والعدموالاخلرو.النيمالهحربةكمساكلطفسه!ى

..الاخيرةالمشكحلةالافيهانناقثى.9!صاللوجوديةالغلسفة:ابراهيهمزكريا)05(
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و،!فىا..اللغنيةأختهايتزوجلكيبالسمقتلهافقد..لاختهازوجهاجبنتكشعفالتكبماواينزتحبهالتياستيلمخ،طبايقول..الاخرون

في!لممايفتةملانثمومن،بأمورهماينش!غلائالارضالىيعودانعندماالناروعنالحذيبغرفعنلناقبلىماإ"زركرانآنتما":4شخصبت

.بمعنى."تناهيينيكوناانالايستطيعاللمفهما..ميتينكاناكماويعوداًنلليس!العجائزالزوجاتقصصانها!المش!تعلوالنخرابالملت،بةالموادوعن

الحبفضحيا..الاخرىمتنعاغلهماوبيناللحببينيختاراانعليهماكان)95(الاخوون"هواللجح-م.المث-ضلةالناومحركاتالىحاجةمنهناك

لمشاريعي،بالنسبةعقبةالموت"يكونلاوبهذا..احبائهمااجلمنلن":"واللعدماللكينونة"كتابهفيسارترذكرهماينهووهذا

.)67("الاليساًلمشاريعللهذءفحسبمميرانهان.الاخررحمةتحتويجعلناحيأتناءنيتبعدناذاتهالوتوجود

-ديسيموناخذتهماعينهيوالموتبينالتناهيالتفرقةوهذهانيسقحوذيحاولمنان/عنيوهذاللحيفريسةتكوناًنلهوميتاتكون

الموت":سارترقولفماخلت"فانوناللبشركل"روايتهافيبروفوارالمستقبلةاللفريسةانهعلىنور"وسيكتشفبدلاالمقبلموتهمعنىعلى

منجشخصوجودفاؤترضت.)68(."الوجودتناهياساسهوليس).6("للاخرين

كانللكن.المسمننحيليفعا!انيشتطيعبهذاانهفظن،الخلوداكسيرانهيقتدونانا!دفيهفي!فانههوجارلانيرعبكانماان

..يموتونبشركولهممعيتطابقوتناهيهمءتناهببناناسوسطييىيرا!خدى،الانمت!و..ذللكعكسهوبينما..اللقتالمنءفرجبان

فيالللحظةواحداختيارتنفيذالايستطيعلالانهجهةمنمقتناههوبينمايمهضونسجطئرهم،كرالسيهمفيمنزللقونهناكان!ممن،مرعبونوهم"

الميتيشبهفالخاللد"هذاوعلىخرىجهةمنخالدهوبينما،الواحدةررت4طصلمة..جبانجارسان:يفكر،ن،هممتكدبىبرنيبدونانهم..

لامتناهياكاناثرءللووحتى.واحداففسهويجعلءرات"عدةيوللدانهفي)61(."جا!سانالخنزيركهذاجبان..برمولونسوفشهور

خاللصفيمنئاهيةسونهدامعالمرءجباةفان،حدودبدوناي

)61(."بهذاللهشأنلاوالموت..وجودهاالانطواوجياللنسيجالىيمت"لاانهعلىالموتالى.لمن!فسارير

علي،الاخرانتصارهووطالما.داتهلللشياء"ا!هاه،قىه384،5رع،ىء3

معيناظهراالالليس"السمارتريبالمفومالموتاناللقولخلاصةاناللذينجارسانأرعبللقد..)؟6("الاخروجودواقعةالىيشيرفهو

لللاخرينموجوداتكونوانم"!ع4كو؟)حالواقعيللتحققو/حملونالاخرونبعدهمسيأتيللكن،!يموتونازهم"جبانبأنهفضء

3"!ع"8المعطىالشيءالالليس!،4"عكاايعهععط،335)62(."ابربىيهمبينقدريزركتللقد.ا،سطورة

.)07("نموتكونناوعب!ث.ولدناانكلتنفسهلينقذاللجحيمبابفننحعنرماانهبجارسانالامريبلغبل

يقنعها،انيربلانه!لخرجلاجبانانهتعرفالتيأنيزمنواستيلهو

"3"!!3:"ولأ!!!ول"ه*!3!*"+4.كا547)67(كلا،":تيلاسوجهفيويصرح،وجودءيفهمللممخلوؤ(يرتركانيريدلا

كا!كالا.كاق547)168)64(."تراقبنيوهياحبكاناستطيملا.يونن!اانها:دءيني

ط*"4.كاة547)!6(

كا!ء8:.كل547).7!السينمائيةروايتهفيسارترتناوللهاالوتفياخرىقضيةوهتاك

فاصلخطويرسالمرءمثباريعتنغلقفبالموت)عإ("اللعبةتمت))

"جلسةسرية"ممبرحيةفيفانيز.الانسانيةاللحياةيلخصانيستطيع

ص!اصلوجباةفىجرا.مطخراواما-اللحالفياماي!وتدائماالمرء":تذكر

بعناية،رسم،تحتهاخطرسموؤداًلللحظةهدءفيكاملةتكونالمرء

ر!بتناهيللهشأنلاوت4اللكن..)66("الحياةلتملخيصمسضعدخط

صاى!ا!.تم-ت"روايةفيوسارتر..وعقبةجدإرمجردهووانما،اللحياة
حررإلقبليموتللكنهثورةيببرعمالومنظم،ماتتامراةيتناول"الللعبة
.لعضا.ويحمان،الاخرالعاللهفييلققيانماتاولما..بيومالثورةشفيذ

"!"صوعشريناربعلمدةحبهمادامفان،الارصىالىباللرتجىأذناايمنحانوهما

كليتشبتيهبطانعندمالكنهـما..اللخلودلهمايكتبفوفساعة

يدبرمايعرفميتوهومنهماكلاوانخاصة..الاولىبحياتهمنهما

ب!ممنظمتهامركشفقداللبولليسانالمنظمقبعرف..اللجباةفيلاحبائه

يدبرهماتكتشفوهي،باللثورةيقومونساعةؤه4رؤيذبحسوفوهو

ملمجع!ولجمم.0.1صلسريةجلحكة:سارتر)95(

ص.ص،كا!كمص!!:!مم!!،14جم!،5*يل4ولع!!كم5كل.543(6.)

.88صلعريةجلسة،سالىتر)61(

دراسةاوفىء!،4:3،3ء!!ول!!دص!+!ول!ول،5*.كا545)62(

98.صسريةجلحة:سلرتر)63(

!شعرمش!ثفىوأعمقها.01.صالسابقالمحدر1،6(

..ررخواتمكذكامنةكلنتالروايةبذورانؤحا.شكلامما16ه1

ووبكعرىالعنوانانبل،،(والعدمالكتونة"كتل!يعد.!ر.فيىتعدط(91.

..هذامنسلبهقةفقرةفيالهنصوردناوكدالكتابفيمتخسمننفسه

فيسث!ىلةا،دابدارعنيىالروايةترجمتصدرتوقدهذا.المقال

لبنفيافرشط.45الثمن"الآداب"دارمنورات..،،لميةالعلالمسرحيات"

79صسريةجلسة:سلرتر)166

19



اًلهوج-هرنحىفايو،سارتراقهالفيصادخاتنا،ضأهناكان

.اللكاإنخارجلخإءالىو.عردها(هتيشىنراهللكننا،الكيبنخارةب

قري!ا:مبتانادل،أموتأنننريحوألصت":وهـء!هيدجرخالفوللقد

أبامحابهاللفردهبيئ،ونقس!هالاردداخلهذامثلتناقاس،في.."حر

..فةفا-5أيفيتهباللذيااتنانخف!،بممفى،الاتجاهنفسمن

وحصوهار!ص!ا-!الم-!مصافيءالشبينحولىانيجبانناالىيذهبونالماركنيونكانواذا

منضتينونلصاللحناالموتنحكلاناي،معلوآلناشيءالىالمجخولداًته

هذاينفيقان،الهاقجعلىاكنسانوسيطرةاللعلمكريوبءناللحياةاجل

ف!اروعاللا!؟ب!ار!مو!داخلهمنر*ثفوالذي/ؤرق!نأاللذياللغ!هوسيظلالموتاناطلاقا

ا!فياً!صالعلأم)!!ء!رتييثانفيطمعناازابد..الوجود3.حول"ول)،ىهحعرضيةعن
"ثأرقنا.فستظأن،اللخلهدللانسانكيضمنالعلمفيهيسيطرالذياييأ

.وا!قصيرةعبأنفسهمنمرؤ"!للمولوحتىاللسنينالافءخذقضواالذينالموتىأشباح

اللذياللاتناريسخيفعلىبتمنكتىماتواحدبفردتبدأانويكفي..

مكلظنتمكنولنسرا،كتباناانجلسيذكرناهاللذيمستقرالىيفضيلا

لإولى:الطقةثنظروا/إ!؟دسرموتعدىالقضاءمن

مجا!دع!بطلممعممجاهداللقاهرة

مقبتل!رتأموب

-*المراجع-

ئالمحقلتكس

مجاهـ!:كتحلبهوس).نلخيصاللداخسيمنوةسوديةة)1.ل(الن-1

التالياع:القصأزيخلمفلخابيساحقبانتقسثبفي91.1ع6نوفمبر-مجلالاداةب.(مجاهدالمنعمعبد

-ايروسئرات-اللغرقةسالحداد.الوصديةالفلسفة:ا!ا!ميافيكر-2

عجيبةصل!قةقثدسطفوللة-صميمية،.5691-اللقاهرة-المعارفدار

المنعمعبدمجاهد:تروثمة)الاعيةتصت:(بول)يلانسارتر-3

.؟691-بيروت-الاداةتدار.(مجاهد

لؤف!هفغئفيالمنعمعبدمجاهد:ترجمة)سريةجل!ة:بول()جانسارنر-4

لا-.91ع8-القاهرة"-)كأالمصرالنشردار-.(مجاهد
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