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(ينوع.منالفن،الفنمعنىهووهذا.وتبديلهالعالمب!تحويل

نهايةانهاك!3هأ،لم915ا،ءأاخرويعنصربهاالخلاقةوالقوة

فبلمنمخلوقالشيالعالمان.جديدلعالموبداية؟لالملهذا

الهىعملهوالخلق.ايضاالانهانقبلمنبل،!طالله

العالم.ليانهايةهيالخلقاملماالموجةوالنقطة.انساني

فييذوبانيجب،للجمالىصورةالىالعالميتحولانيحب

الخالصةبطبيمتههوالخلا!الفعلاًن.الخ!الان!ابعملية

لتجاوزفعلافيهان،الحدودتجاوزحركةيتضمنانه،انجذابي

.)174مى)

..انالوجوديينعندوالادبالفنوظيفةتعددتىهذاوعلى

العالمتغييرفييساهمانواقعيانلاهماحيثمنوالابالفن

الفنلان..الاخلاقيةوالفنالادبرسالةتكمنوهنا..والانسمان

لما..الانسانيةالمسئوليةفييشاركانفانهماوافعيانلاوالادب

الانفتاحعد-هياللغةوكانتباللغةنغسهعن.يعبرالادبكان

ليسست":هيدجريقول..للعا)ام!معانقةالادبكان،الوجود

بل،الانسانيملكهاالواتعدظمنأداة،اداةمجرداللغة

فيالوقوفامكانيةعلىالقادرةهيوحدهااللغةان،بالعكس

ص)6الكونيوالوجودالانسمانيالوجود:هيدجر)"الوجودانفتاح

الشعرلشي"..والهيةحليةليسهيدجرعنداثمران00)992

لاشءأووقتيتحمسمجردوليس،اوجوداتصاحبحليةمجرد

التاريخ،يدعمالذيالاساسهوالشعر.وتسليةشغفسوى

تعبير))مجرداطلافاليسوهوللثقاكةمظهرمجردليسفانهثمومن

صيافيةيعيدعندماوالث!ثثاعر6.3(ص)"(الثقافةروح)عن

الىيصلوهناك"وجودهمناساسعلىالانسانوحدةتعادالعالم

النشاطعنبالكفالظاهريةالراحةالىحقايصللا،الراحة

التيللراحةاللانهائيةالحالةتلكالىيصلبل،الفكو4وبفرا

الفنان03100(عى)"نشطةوالعلاقاتالقوىكلمحونفيها

3

لبدي!هىيسارلانواكعيا!،الهماحي!من'لوجولىكينع!'لاك!

ش!لعنحديثفهوواقعيةعنحديثهناككانواذا..العالم

عنيتحدثوهـواورتيجااوضحكمامادتهاعنلالحياة

المض!ارهذافيالوجوديةفانهناومن.)72ص)!وستويفس!كي

يفقدفيهماواقعيانوفنأدبانهعنهيقالماضدصيحة!ي

الادبسياسة،لشي..التبليرعلىبقدرتهرسالتهوتفقدألانسان

وجهعلىهووهذا..تاريخيالمؤلفان..سياسيةرسالةلهإلكن

منالتخلصيتمنىمنهمالبعضيجعلالذيالمسببالتحديد

..(701ص:المذزمالادب"سارتر)"الابديةفيبقفزةالتاريخ

نسببةفيالوفوعهذايعنيفليسرسالةللاديبكانت:اذا

الوصوليعنيولشر،الواقعلتفاصيلالجزتيوالرصدالاشياء

عندالوجوديينالاديبرسالةان..التحريدفيوالوقوعانفنالى

ولكنالمطلقعنالبحثهيالهيجليالمصطليحاشخدامجاذاذا

،ونحئاياعانؤكداننا":سارتريقول..عينيهوحيثمنالمطلق

فيمطلقلكنه.مطلقالافسلنان،النسبيةعننكونماابعد

يسشطيحلاومامطلقهووما.ارف"على،بينتهفي،ساغه

ليسالذيالقرار)هذا)هوانماتدمرهانالتاريخمنسنةالف

بصددهعينةلحظةفيالأنمسانيتخذهوالذيشبيهاوبديلله

يبحثمكنهالذيالانس!انهوما)12صي:الملتزمالادب)،)فروفه

.الملتزمالكليالانسان:نتصورهالذيالالسانهوهذا"أم!ارتر

ينبغيالذيهونفسهالانسانفانهذاومع.كلياوالجرثليا

23)صي:نفسهالمرجع)".الاختيار!يامكانياتهبتوسيع(تيويرهل

الميتافيزصا"فانالميتافيربقاعنالوجوديينعندحديثجاءفاذا

بل،التجربةمنتفلتمعردةمفاهيمحولع!عةمناقشةليست

("المرجعالداخلمنكليتهصالانسانيالشرطلمعافقةحيجهدمي

الىتلحثوبوفوارديسيمونكانتواذا..(024عى:خسه

الميتافيزيقيةالرواية"آناساسعلىفذلكميتافيزيقيةرواية

للفنضيراانحرافا،احيانازعمكما،تكونانعنبعيدةهي

-كلونماوبمقدار،لييبموكما،العكسعلىهي،الروائى

الانسانتلتق!انف!جهد!ماتبذللانهاانجازااكمل،اجحة

وحدهاهيولانها،العالمكلإةمععلافتهافيالانسانيةالاحداث

الخالصة:والفلسفسةاخالصاالادبفيهيحققفيماتنجحلتي

الزمنفيوالمثون،مصيرناهوالذيالمصيرذلكاحياءفيننحح

حيوالتناسحيةوحدةمنفيهمابكل،واحدآنفيالابديةإ

ص:الشعوبوحكمةالوجودية:بوفوارديسيمون)"جوهري

اليومية،السياساتفيسقوطاالادبلشىنفسهالوفتوفي)8لأ

لتاديتهاأ...الكفاية!4بمااقوياءنكونلاددمهمةلنا"لانذلك

ونسبيتهالميتافزيقيالمطلقبينويوفقيعركادبانكتبانوهيلا

هذهالتسميةمنخيراأجدلملاننيساسميهادبا،التاريخيةالوافعة

ولاالابديةفىنهربانبذلكنقصدلااننا.الكبيرةالظروف،دب

فيالاعصابالباردزسلامسكيالسيريسميهماامامنتراجعن

الئيطرحهاالاسبلةتلكان.)التاريخييالتطور))البرافدا،

كيف:آخرنم!منهي)نحن)السلتناستظلوالتيزمانناللينا

وبالتاريخالتار!في،انسانانفسهمنيجعلانللانسانبمثن

غيرالوحيدوعينابينممكنتركيبثمةهل؟3التاراجلمن

دغماطيقيافسانيمذهببيناي،فسبيتناوبينالارجاعلقابل

الاخلاقعلافةوما؟المستقبل!ثقلهكليضعمذمب؟بين

علاوة،الموضوعيةافعالنافتائحمسئوليةنتحملكيف؟.،لسياسة

تعبيرااننالفنليصي0241ص)"؟الباطنةالعميقةنياتناللى

..والدائمالممكنعنتعبيرهوبى،بالفعلوالحادثالعرضيلن

وفيالكلمةطريقعنالتشييدفعلهوالشعر":هيدجرقول

المرجع)"الدائمأالطريقةبهذهيشيدالذيهوفما.الكلمة

.)403عى:لمذكور



عنتعبمرراالفنليس:(لوجوديةمنآخرتحذررطتيوهكذا

قدرةعنتعبير؟لفنوانما..دنشوايمعرىئاومصنعاوعالسد

الفن..القتالومواصلةوالبناءالمعجزاتتحقمقعلىالانسان

هناومن..فيهال!منةالاهكانيةعن..الانعانيالصلعنتعبير

الانسلاخعلىكقدرةللسلبيةتركيباسيكونالعينياًلادب)ءفان

الادب)"عستقبللنظهامكتخطيطللمشروعوتركيبا،المصعن

:ؤنالامعنىهذابوضوحبرديائيفبينوقد(183ص:الملتزم

الخلاقالفعلشكلبدونمحموىولامادةتوجدلاالخلتىفي..

دائماهوالمخلوقالانتأجشكلانحينعلىاللامتماهيانىيستند

ينبمعاللامتناهيهل..هيالتتؤلموضعبرمتهاوا!ممألة.متناه

.(181هيةالمذكورالمرجعأ"؟المتناهيةالصورةخلالمن

الفنكاناذا؟الفنيللعملالداخليالمحتوىهومااذن

واذا،واقعيالاالفنكانواذا،لهوتجاوزاالواقععنانسملاخا

كله؟هذايقيمالذيالنسيحهوفما..للعدمافرازا،الفنكان

هـوىفنيعمللايالوجوديينعندمضمونمنليس..الحريةانه

الحريةاشكالكلبل،وحدهاالسياسيةالحريةليست..الحرية

داخلهوو!خارجهوممأالتحررف!ل..الدفةشئنااناو

هيالأدبيالعملماهيةانصحمحاكانواذا....السواءعلى

حريةالىكنداءكلياذاتهأوارادتهانفسهااكتشافهاعندالحرية

المختلفة،؟لاضطهاداشكالانايضالصحيحفانه،البشرسائر

هذهالمرلفينعنحجبتفد،احرارانهمالبشرعنباخفائهلا

سارتمو!الى(177!ى:الملتزمالاب)"جزئيااوكلياالماهية

هوالروايةفيالحقيقيالصراع"الادبيةحياتهبدايةمنذايضا

91.صوفلسفيةادبيةمقالات:!رتر)،)وذاتهاالحريةبينبالاحرى

لجانباختيارهوانماالادبيلعملهكموضوعالاديبيختارهماان

فيكتابهسارترعرفهكماوالموقفموق!الاختياران..العالمعن

الواقعيلاستيعابالمؤتلفةالمنافرةالطرق")التخيلسيكولوجية"

المموففتحديدهفياكثريم!نسرترولكن)241ص)..كعالم

"انالاسبةحراختلماروفقالاشتراكيةالمبادىءاستيعابانهعلى

المياديو"جميعفينرمضانعلينااًن.لموق!اتخاذبماهيننههو

علينافيلكن،الاشتراكيةالميادىءبعمقتستوحيلاالتيالحلول

التيالحركاتوجمعالمذاهبجم!عننبتعداننفسهالوفت

!لاينبغينظرنافيالاشتراكيةان.مطلقةغايةالاشتراكيةتمتبر

الوسيلةفضلناادااو،البدايةغايةبل،الاخيرةالغايةتمثل

لحريته"الانسمانيا!مخصتمليكهيالتيالغايةقبلالاخيرة

الفنيالعملفييعرضمامانوهكذا)286صالملتزمالاب)

مواق!ف..أثبفالادبولهذا،تحررهيمارسوهونفسهالفردهو

فيالممرحكانلقد..امامنايتكونونالادبيةالامحمالابطالان

المسرحعلىيطهرونالمؤلفونكأن..)طباع)مسرحالماضي

هـشللموقفيكنولم،كاملةلكن،التعقيدمتفاونةشض!يق

كيفمبينا،تشابكتلةفيوهيالطباعهذهيبرراًنلسىلور

انتعديثثاكيفآخرمكانكيبينتولقد.غيرهابعمليتماثركلاان

عدظمؤلفيضعادفقد.الوفتبعضمنذالمجالهذافيطراتفدهامة

وافمةحرياتهمفالابطال:طباعهناكتمدلم.الموقفسمرحالى

تكونلنشخصيةكلان؟المخرجهوفما.جميعامثلناالفخفي

المختار.إحرجامناكثرتساويولنمخرجاخنيارالاآخرشيئا

لهذامشكلةيطرحاخلاقياكلهالادبيصبحأنالمرجولمنوانه

يظهرانأي..للاخلاقمهذبالا،اخلا!(آقول.ال!ديدالممرح

علىيطرحهاالتيالاسعلةوانقيمة(ايضا)هوالانسانانفقص

علىفلرتهالاخصعلىفيهيظهروأن.اخلاقيةثوماهينفسه

والاسوار،مصيدة،المعانيضنبمعنى،هوموقفكلان.الابتكار

منهناكؤلمشي،التعبيرأخطفتانيبل.مكانكلمنالمحيطة

ا

نغسهيبتكرانمازولمخرج.بينهايختارانالانسانيسشطيعخارج

ولي!ومكليبتهـرانيتطلبالانسانان..لخاصامخرجهبابتكاره

جوتشمارنودجاكويفول..(992-89؟ص:الملتزمالادب)

الوجودييئان":"المواف!فومسرحسارتر"..ثراستهفي

عن!دالخلقباشطلىيهتموسارتر،موقففيالحريةبانيؤمنون

اليهينكر!لعملكانثمإ،ومنبطبالعهايهتممماأكثرالشفصيات

مبءالهكما،محلهيحلانلشيءيمكنلاكريدخلقانهعلي

افكرةلأكيدايعدسارنرعندالشخصيةعملان.نفسهاالدراما

يعملوماألانمسأنبينعلاثهوانه،خارجياشيئاالفعلهذاكون

واعماله.،نالاتبينالمختلفةللعلاقاتتفحصاتهيمسرحياتهوان

والسمياسيةلأخلاكيه2الامنداد(تيفحصالوج!ثكي!لمسرحهذاوعلى

وهئ!،حادةا،عمالىتلونانيجبثمومن،المملفيالمتضمنة

تساؤلمصددانممليكونانعلى،الفديمالمسرحالىرجعةيعد

حتهناككانتفاذام!؟(4ص:العحرعراعاصفةسارتر)"دائم

متطرمقمقصودبطريقةالمودفاختيارانأء:مطلوبتانفهماوتطرف

ادبشري.لمللجنسالزائدةوالبقيةابطالالىالبشريةتنقسمانبه

يذهلهطان.مياكييزيقيكربئهوبالنطليحيطالذيوالكزب

يتضمنهالذيللعدمالمروعوالغراعالعاريوجودهيكتشفانهوفحاة

المعنىعنبوفوارديسيمونوعبرت)225ص)"الوجودهذا

؟فىالضروريمنالبنتريالجنسعنشيئاتفملكي"ةقائلةنفسه

بيئلمارتر:كرانسهونعن)"المتطرفةالحالاتفياننظرتمعن

الغرنسيالوجودكيالفيلسو!وتحمث)35ص:والادبالفلسفة

معيزمستوىفيال!را!ثور"فجعلالمممرءعنمارسلجبريل

كيعينيةعندهاالحقيقةتكونافضليةنقطةعنديضعناانهيبدو

كتابهمنالقول)"المهـجردةللتعريفاتمستوىايفوق،نظرنا

..(091صالمذكورالمرجع.كروكشانكان!ر،"الكونسر"

منبل..الروايةالىيمتدانهبلالمسرحعلىفصراالامروليس

الرواية.شنعلىاصلايذهبالوجوديينعندالحديتانالملا!

ساحأعنيتخلىان!لحقلهليسوالروائي،ف!لالرواية"

1(الحربمص؟درفيمظملاكمتفرججبلفوق2مناويستقرالمعركة

ينقهسد!ساسارتروان)ااعىوفلسفيةادبيةمقالات:سارتر)

جوفييسميرونمورباكأبطالىأنآساسعلىآصلانقدهبتيمورباك

الالهتوالمق!درةنتيءككلالالهيالعلماختارلقد":الحتميةمن

وفصم.وللناسالناسيكتبهاانماالرواياتانغير،شيءكلعلى

،واروايةتوجدلاويتجاوزهاال!اهرخلالمنينفذالذياللهعين

وكذلك،فناناايياثلهان.الظواهرعلىيعيشالفنلان،فن

الحرية.مجسدهوالرواليالبطلان)23ص)"مورباكالسيد

،ويسلكونيتحدئوناييتمرمونالروائيأشخاعىيبداانبمجرد))

وفقيتعركواانررفضونانهم.احلبةامنطردناباننانشعر

).،72مى،المذكورالمرجع:اورتيجا)"المزعومةالتعريفاتتلك

تظ!وكان!بطريقةولكنالمؤلفررسمهاانماالابطالأكعالانحقا

بالممنصحرالروايةبطلبانالزعمالعبثمنان"نفسهامنتسلك

لكز.بهاالتنبؤيمكنلاغامضةفعلهرثودوبان،زلمكلمةالحرفي

علىسبييدوستويفسكيشخصياتلدىبهانعجبالتيالحريةتلك

الخاصةةمشاريمهأزا،نفسهالروائيحريةالحقيقةفبمعيالمثال

اثنايلقاهااننيالمقاومةتهزيعييهاالتيالاحداثكثافةوان

!،المذكؤرالمرجع،بوةوارديسيمون)"نفمسهالمبدعالفعل

ان!هوالوافمشحوصيعنالرواياتشخصياتيميزماوان(78

اكثملشرعالمهاان":كأمويقول..النهايةحتىمصيرهاتواصل

مصيرهـتتا!عالاقلعلىلكنها،عالمنامناضاءةبهثرولاجمالا

اولئلأعنللسحرابتعائااكثرابطاليوجدولاالمريرةالنهايةالى

المتمردانالانس!4:كامو)"الاعماقحتىاهوالهمفيينغمرونالذين

-65-الصفحةعلىالتتمة-



ا!معاالمئشولقدعلتىلهلصفحة-031-أ

صمهلا!

الانتب!اهمنمزيدايوجهماعادةكامو،)فانهنارمن،922عى

الشخصياتلسيكولوجيةالانتباهتوجيهمناحمرالفلسفيةللتفمينات

بل)3!اس291ص،المذكورلمرجعا،كروكشانك)نعشمهاالتي

ممارسةعلىوالقدرةالحريةابطالهمملكباناصلايطالب"كاموان

يرفضهناومن(171ص،كاموةبرىجرمين)"الحرالاختيار

رهاكأالمستبهوالاؤ!داربآلشخصجاتالخاصةالطبائعالوجوديون

ان.المصبرهذااختارتانهآاساسعلىفانماهذاحدثواذا

لهاالمستبقةوالاقداربالشخصياتانخاصةالطبائعالوجوديون

يتيحوبهذا(43-42ص،انسانيةفزعةالوجودية..سارتر)

ال!نانيقولالوجودي..مصيرهيغيركيالحريةمنقدراله

دائماوهناك،ببطولةنفسعهيسنعوالبطل،بجبننفسهيصنع

يكونانعنيكفانوالبطلجبنهعنيكفانللجبانامكانية

)43عى)بطلا

مكوناوالجمالالجمالخلالمنالظاهرهوالفنيالعملكانفاذا

كأنلمالأوالوعيالوعيمكوناتمنمكوناوالتخيلالتخيلمكلناتمن

بالضرورةالحريةفان،يمتيءلكيالحريةممارسةالىمحتاجافارغا

يضالىشيعاليستالحرية..اكيللعملالحقيقيالكونهي

تحذيرياتئاوهكذا..نفسهالفنيالعملعينهيبل،الخارجمن

الحريةنسيحنجدلماذا:الوجوديةالجمالياتجانبمنآخر

منالاينتجلاكالفن،الفنيالمملغيراخرشيءازاءاننااهركنا

هوبالتكيدالفنيللعملالرئيسميةالدوافعاحدان..الحريةاجل

سارتر:)"بالعالمعلاقتنافيجوهريونبانناللشمورالحاجة

.(27ص؟الادبما

صة،العربجوهرهالفنيوالعمل،الحريةجوهرهاذنالفنان

توجهانها؟الحرياتهذهكلتتوجهفلمن..الحريةجوهرهوالفن

للابداعالجدليالبعدهوهذاً..القارىءهوحرمخلوقالىالضا

حريةوالخلق،خلقوالقراءة..حريةوالخلق،خلقالايداع..

مجر،فييقراونهااننيالجملةقدامدائماهمالقراء"انذلك

وهاجزثامعهمويتطابقجزئياينهاروالذياحتماليمستقبل

المتحركالافقويكوناخرىالىصفحةمنينسحبوالذييتقدمون

سارترالمسالةويوضح)28عيالسابقالمرجعأ"الادبيللموضع

الجدليكمعادلهاالقراءةعمليةتتضمنالكتابةعمليةان":قائلا

الجهدالمثتردان.مختلفينفاعلينيقتضيانالمرتبطانالفعلانوهذان

العينيالموضوعذلكللساحةيجلبالذي!والقاريءللمؤلف

وبالاخريغأللاخرينالافنيرجدلا.العقلعملهوالذيوالتخيلي

بايجاة":سارترمعالقوليمكنشديدبايجاز(9203-صىأ

فازهكذاالامركانماذا..(3اص)"موجهخلقالقراءةشديد

عددممياكبروكسبالقاريءغرانزاستمالةنيستتصبحالقضية

بالتحراالمثلوضربالقاريءحريةايقاظهيالممذلةكانتفلما

استخراهيتكونالحقةالابوظيفةفانالفنيالعملداخل

للخرو..الحريةلممارسةالقارىءوممكناتوملكاتطاقاتاكبر

طريقأبايةالشعبجذبمسآلةهياتلةوليستبورجوازيتهمن

اررلمي!هو،هرملأبولدطفلهوالشعبالنطبيلمذهب"فان

ز؟المتمنللتخلصمطولةأيض،و!و،الواقعبنلاواخرالحزين

للكافيالاولىالمحاولة"انبل(9صالملتزمالادب)"بمهارة

لاسشومجردةطوبائيةتظلالبروليتاريامنللتقربالبورجوازي

الزمنمانفصالعلىيحافظلانه،حليفعنبلجمهورعنيفتثيلا

-ه

اكتبسةصبقةجمول!دالسهعلىييب!ىولالهويعرمهو'دروحي
.)214صأ

تطهيربع!مداالوجوديادفكرفياحبمالياتتضيفوهكذا

بورجواز.مناخفيتكونت!-ا!عاصرةالقرائيةأنعاداتأنحيثآخر

قرافبعضالاديبفندلوحتىالمناخلهذاالاسنممملامترفضانها

يفر.ولارسالتهونس!يججيأ.له!يالتيالحريةيفقدلاحتىوذلك

الادلمإمةءعاثورةاحداثآرادمااًذا.الفحالحسبطإنأدبه

فمالانفسها.لؤكدانتسمتطيعلا..كاموقألكماالثورةوالى

ء:المتصدالانس!ن)()الطفيماناوانرعبفيوليس71لحضارة

الوجوديي!عندأجمالافلسفةمشامخلهيهفهكأنت(فادا؟

لسارترفشالرنانةالجملةتلك!نتذكر؟الادبيللنقديتبقىفماذا

التكنياان":،(فوكنرع!ؤلفوىالزمن.والطفاص!با"مقالته

الناقددسومهمة.الروائيميتاكيزيقاالىدائمأيمتالروالي

وفلس!ادبيةمقالات)"تكنيكهبتقميه!الروا!اميتافبزيقاتحديد

تحد!ان..انفدمهمةزيايضاالحر-بئتتسللوهكذا)97ص

تحدبيمني،ااحريةكيموففهتحديديثنيالاديبم!يتافيزيقا

فيىتتصاعدانذيالحرالنسيجتحديرديععني،ابطلهحرية

رساكالناكدالىزميدالوجوديةالجمايى،تاًن.اعمالهأحداث

التذواوسطالقدحوالتيضادتاوألمدحوسطضاعتالتيالمفقودة

ؤ،ل!آرإوروا!الايور!االوجوديالمفكريقود..المحض

ا":"والوجوديةالفن"كأبهؤكموللأ7ه83ا!ضااصأ

يحاولا...عندماولشمولااتساعااحثرمجار"يجبالنقد!ي

61ص)"للانسانالوجوديةالحالةفيقدرهيفسراو)يقرأ)

رسالتالىالفلسفةستضافهل؟فيلسوةاالنافدسيكونف!

الضفلتالداخلينسيجهسيكوننفسها!نقدان؟.الخارجمن

ابطاوحركةالفنيالعملوحريةالفنانحريةعنيتساءلدامما

بالرعشانهنحوهووالفلسفةالنقدفنبينالتعاونان))الفن

الدقيبالمعنى،فن!ياناقدايكونانالىيحتاجلاالفيلسوفانمن

.و!مابشكلفيلسوفايكونانيجبانفنيالناقدفىن،للكلمة

يجيبا-العريضمجالهفيالاؤلعلى-النقدفنانعنصادر

نكهت-القولفيزان-يعرضلكيالفنيالممل!لمالىيصل

مقروفيشبكونلعله"سآرترذكرولقد(162صي)((الوجودية

بدلا!الاثاربتفهماهتملوالادابان!قاذفبمايسهمانالنقد

المساد"علىبصلابة...مزهعوننحن،حالكلوعلى.تطويبها

النففلشر)46صالملتزمالادبه)"الادبيالتضخمازادةعلى

قمالءعندهاحيراردرينيهفهمهمانحوعلىاذنالوجوديينعند

فممارسهوكماالادبيالنقد""والنقدالوجودية"مقالته

اذنحليستطبيقاساساهو(وشهيداكوميديا:جمنيهالقدس)

2صا،ا(تكورالمرجع،كرن)((ماكاتبعلىالوجوديالنفسي

هابعدنف"هوذكرهمان!وعلىالوجودبنعندالنقدبل

ء)"للوجودالاصيلالاختيارذلكعنبحثهوالادبيالنقد"

بالبصجمالياالاختيارهذالتكشيفهذابعدمحاولةهوثم)121

..سيكولوجياالكانبشخصتحليلفيلاالكاتبتقنبلماتفي

نركيزصهوالرمالفلسفةنطاقفيالوجوديةفملتهماكلان

هـوتحدثتفلسفةجاءتفاذا..للفننسبتا!تبماالاصولعلى

نقوفهلا(ذمرفيوضاعتلسيتواتطفقدتاننيالاصول

بعودتهـنبثفانماعادتاذاوانهازمانهاوبىقدفلسفةانهاعنها

أيدعلىالجمالعناس!حاللو"حتىبل؟العمرفيمرضا

درالهالىاستحالممااكثرومطلبودعوةمناداةأىاالوجوديين

عفالجمالعلم:ءجاصدالمنعمعبدمجاهد)"وتقصوبحث

لثبالذيالعكرلروحهامةال!عوةهذهفان(07ص!الوجوديين

..الفنحتىالاشياءكل



قالهالذيذلكتحقيقالىتهدفالوجوديةالجمعياتكلان

الانساذ:كاموعن)"الحالق،والقاهرالقاضيمنبدلا"..نششه

التيلملساحةتطهير..النبعالىعودةانهاألأ؟8محي،المتمرد

راكعا،يرسمكانانجيليكوكراانيقال"..ودبهبمنكليدخلها

لكنهم،حسن!نهالكتابمنأممتيرينالمحانصحيحاهذاكانفاذا

هـءراكعينيكتبواانيكفيافهيصهثون!همةمنهاكثريتطرفون

واذا..(!؟؟ص،الملمزمالأدبةساركر)"الك!نابةيحسنوا

نسيارمئلتعاصيل2ثيالأح!ءب!ضنديهما)وجودبينبمضكان

4/جماثياتمانالألنزا!منالمث!كلريحرججعلهمماالمعمعرلجوهرسارتر

كهراأنمن!نوالفظا!ديببرسطتهتذكمررع!مياليالوجوديه

ألأي!اؤثلعلىظرالذيالؤعونيألث؟كرزلكمع!.الارضع!

صخرسطسيزي!شانشآءكاموحملحتىالأحرالعالمبوجود

!حعلىانظذلكفروريالفنبانتذكيرانه..الانسانعندفاعا

أراد!،"؟نحكليفه3ن!ففى؟نحنن!يهاصنىن!تل!)!ةنينننهمول

.)3،عصالقوة

هي)1برانبريسمنسارتراقتبسكماانكلماتكانتفاذا

سارسس)(،النررانيطلقزونماالاديبتكلمواظمحشوةمسس!ات

الوجوديوزاختارففدهكذاالكلماتكائتاذا00(،1س؟الادبما

لالعيهرسالةوهي..رل!!قميحملواانالجماليةالفلسفةاكارفي

الملات!!علىعرصأنسبقالذيالحملذلكاليهالانسانحمل

..فنسي!اعادئم..الانسانوحملهايحمل!هاان!بينوالجبال

فاز..ذكيةرسالةالوجوديينمحندالجماليةالاللسفة!كلونوبهذا

وحدهمللفنالمتلقينانطالمأالمرأةجمالياتكانتالناسجماليات

برالقوةارادة:نيتشه)"الجميلهوعمالجريتهمصاغواالذينهم

..)9؟4ص

مجاهدالمنعمعبدمجاهدالقاهرة

المرأجع

الشعوبوحكمةالوجودية:(ديسيمون)بوفوار-ا
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القاهرة-ممرمكتبة

الملتزمالادب:(بولجان)سارترس3
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سيزيفاسطورة:)البير)كامو-4
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والادل!الفلسفةبينسارتر:(موريس)كرانستون-5

بيروتسالحياةمكتبةدار-مجاهدعبدالمنعممجاهدترجمة
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