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خاصة.واخلاقياتوقوانينوديناقكرالنفسهابدايةمنلاصولهالواضحةالسمةتعملالسائدة1كاموافكارمنكشراان)1(

الوثنيةعلىتعليقهبصددوهوبيسونالبروفسورالكلماتهذهكتباللذينالكاتبينوموتنرلانغريهييهمثلذلكفيفمثله)2(.المنوسطية

جيد.اند!يهبهانارىالتي،مانوعيا،والمصطنعةاأس!نحدثةالحماسيةكعرفييفص!حهواذ،-تفكيرهمنمعينةاوجهلمحيواضحاثرانأثرا

التيالمستحدثةالوثنيةعلىالضوءبعضتل!ه!،ايضاالكلماتهذهولعلالشمالمثلباقطاريرتغط،الحياةحيالمعينموقفعناعمالهمن

ايضأمعطئعةانهاولو،غ!هامنعفويةاكرهيوالتيكاموبهاناررىقفلمتطورةبمدنياتجميعهاتت!عالتيوايطانياواليونانالافريقي

طفيف.حدالىتعرضسايتعرضلم،خاصةبصفة،الافريقيمالشمالى.المسيحعصر

طنمو4اليونانتجماهعنيفبشعوركامويحسى،الافريقيلالشملوب!دخلال،عموماالحسيئالنزعةاو،الماديةاللذةلتشنجاتاهميةذا

تلكوجتوالتي،اعج!ابايماكاموبهايعجبالتيالمتوسطيةالقيم،العفويةالحسيةعلى،خاصبوجه،كاموويؤكد.الوسطىالعصور

ففي.كذلكتزالمهاولعلها،ال!بلادههـذهفيعنهاتعبراكملالقيم،اعوامبضعةمنذاجر(هاالتيالمقابلاتاحدىففي.الاولىاثارهفي

بعدضم،4891عامكاموكتبه"هيلانةعنفى"بعنوانمولوممقالالتيالخاصةمسؤوليتهيعيانسانبانه)3(-ومازال-نفسهوصف

"لرعويةالحضادةبينكاموفيهيقارن،"الصببف)،مجموعةالىذلكوعنفبقوةتحتفظوفيارض،مسيحيعصرفيولدقدلانهيتحملها

الحديثة.القلقةالمتمدينة؟ورباوحضارة(لقلإبمةلليونان(البا!وراية)الىمنندود؟جعلتهق!ولادتهظروفبانقالفقد0الوثنيةبالتقاليد

يف!رهاذ،القديماليونانيالفكرميانمننتمككالاعتدألذلكبرصارحؤالوالقيمالى.لتدها!!يالوشائحمنامتنهيبوشائحالقديمالعالىمفيم

الخاصالشكلوهذا.الحديثة(لفكريةلالمص!لمطصفى،"!و!"ماحسابعى.دائمااه!لأذاالاولفكونهاوجه"نالوجههذابقيوقد.المسيحية

الجديدة،الامورمن،ذاتهحدفييكنلم،ا&اريخيالحهبناشكالمنرادناقد429(عاممندمرنسافياهـضمرةوافاهتهالخارجفي!عسفره

ليستهذهكامووحالة.كبراتشابهامتشابهةبمابيرمحةههاعربططاول(زوهـن،ال!ممالبم!والجنوببىالمسيحي-الوتنيلانشطارهادراكهمن

الىتئتسبزاويةمن(لنقاطهذهيعرضثدوار،ءآلو!ةنئحازرلهحا!قىوجهتهمنلمحيتناوله،التم!ببزهذ؟رضعاوربيااننرىانالطر،!

وهو،قبلمنمطروقةغرنكونتكادانهاييد،حوس!طمه41علةالالهيقولاذالمعاكسة

علي،ذلكمناكمر،يلحكما،بالاسبابالعار!حدبرتءضهلأ(بىحدتاطلسوراءطالىالعبورفيالاوو،نوبعد،نعسهاالجزائرفي..."

الحديث.العالمفيواثرقيمةداتتكونقدالمصوسطي4لرازهتاه!اناموهـو،بعيدا1ءهوراورباخلفوربانهالمسافر/درك،الص*راءالى

وباساليب،ا.لتفكربطرائقتتصلمااولتتصلالبنيالملامحنلكوهيالصرح.وراءهخلفواكنه،وحمسبالجغرافيةالوءهـةوراءهيخلف

نمحكلوهبماالاخذ،؟خراإقترحو.مباتنرغيرنحوعلىنماعكبماالاج(لىتنظيموالاعرافوالغنظيم،باسرهالمعغدالثقافي،الاخلافي،ماعيالاصالمسير،

؟لتراثعلىيفضلهاالتي،الحياةفييهالاغريقرالطريقه،بحق،نحنعلىبعيدامحتلفامحا(لالمرءيدخلواذ.ال!رونحضاراتوجميعالمشروعة

املأفضلهيالاولى؟لطريقةتلكانباعتبار،الانجبرالمسيحيلشخصيتهلاسهو!،ا!صلات(ة-ألسوىبهلهليست،النحوهذا

فببما،سنناقشهوالصررهالاهتماميثرموضوعوهذا.ا)يوملاوربارالفراغرر?جسعندئذلمحانه،والمو(ضيعالمعانياضألسوىالاعتيادية

فيالافكارهذهعنالاولبالتعبر،هناهمناسنحصراننابيد،يلي،نجلقاندي،التعبوهذاصحان-حربانهوهسستشعر،يمتلكه

الاولى.كامواثار."لممردلادبوكاصواب!"كتابمن)1(

الحادية:همارئيسيتينصفحتينعنالاولىكامومقالاتلناتكشف.المنوس!للبحرنبة)12

هذهوفي.بيئتهفيللفردالماديةالتجربةعلىمستمروتأكيد،غريزية.؟امومحرعقبيلال!خابأصدهـهذا31(
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مدرككامووان.التناظرحالةفييتعايشانكونهماحقيقةمنتنجمانماعالحسبم.والاستمتاع؟لفكريةللخيبةالطرفيناقصىكامويناقثر،المرحلة

يزآلىلاانهبيد.التجاربهذهفصةفيالفنيةللنقائمىالالرارتماممتعة"و"؟لموتفنى))بينالقائمالتناقضلعلافةالانسارةدائممهو

التجربةعناستنتاجاتهجوهرعلى،رحمهافي،تحتويانهافيمتمسكابينواكوفيقل!مصالحةوسيلةعنذلكفييبحثوهو."الحياة

قراءةفانذلكومع.النظرةهذهفياللأثيرالشيءفهناك.(لانممانجبةالمفرطينالموقفينهذينديئوسططريقءنوذلك،التجربتينهاتين

الاخرةكاموكتابراتضوءوفي،اخرىمرةإ(والموضعالوجهة"ناب3الننائيةبهذهعنيفاااكأ"-،ءالاغريقاحسولقد.وفعلافياالمرفين

وانعدامالغموضمنالكتابهذامضمونفيعماتعرفنابانلجديرةحدةالمراعمننخففراة*رطرائقمنايضاوضعوافيما،الحياةفيالحادة

الىبمالآسرةالقووكأالذاتيةءلىهـاطعابرهاناهناكانعلى.السكلوافعيةتأيهدهبغيةالاغريقالىيل!هنافكامو.العقلقوىبينالفاجع

ناضجغيرسرد(يظل،ذاتهالكخابهذاانغ!ر.الكتابهذاوراع.نكمن.المعضلةلهذهحللوضعالممكنالتوجبيهعندهميجدولكي،معضلته

وصفاالتنتا؟مهذالمناويصف.الجوهريةالئاحيةمن،مو13لافكار،ونورظلاليونان"يقولاليهاالاشارةسبقتوالتيالقابلةتلكففي

ي؟لنايقدمانثونالمتعةفيلإصهـالئبابالغريزيةالرغيةاصلا".المظلمجانبهاللشمسانالعيحقنعلمالجنوبابناءنحنواننا

والوحدةالفقرعلىارتايخداما.ذاتهاالرغبة!ذهواضحمضموقالىالرجوعطرإذعندائمانفسهيحددالاغريقيالفراناـيضاويضيف

وا،بالقت!لمهددلبحت،"زةرإياعرضيذتاجسوىيكنفلم،وا،وتمع،اننناظرةللح!ودواضحادراكتهيئةثمومن،اقنعارضةالصود

تررهـبيه!الاالمناظرانوا!خأبهبدان.يطورب!ما،فعلاؤانتلهوالصراعحدةوتقلل،الطرفيئتف.لمانيمكناقيالاعتدال؟مثلةمنمثال

تتمثلاندونالثنائيةهذه،حقيقة،تميزانتمتطيعالتيالكبرياءتلكعلىافمحبالذي،الاغريقيالموقفهوهذا.عليهتقضل"انبينهما

مصطلحاتها.مناياستمرا،تناوباالاولىمقلاتهعلىادخلتالتبمالشمالفرإقيةكأموتجارب

منويتكونالنثرمنصعفحةشينرون(!والموضعالوجهة"تاب3نجنألفوصرامةالحسي(لتمجيدبين،الموتمنوالفزع،(لحياةفيالرغبةبين

الاقسامقسممنهذهلمحمم،وكلاعلةو؟لتتبزتالمذاالسبرةاةسام،هيءزإجمنخم!ةانتهىالذيالدمجفهذا.وانشفى((ا"هـيكية"الغنائيةبين،الفكر

الاولدالقسم.القصيرةوالقصةا(قالةبين،بتقراندون.بترنح.التمردباسس،النهاقيفي،امدهقدوالطسالجذلىبينكامواليه

والشيخوخةالشباببينللمناظرةدراسةهو"السخرية))بعنوانالموسوموخالرضسبينيترنحموقفالى،الامراول،بهانتهىقدانهبيد

.الموتوحقيقةالانسا.يةوالوحدةالدينعنالملاحظاتمنسلىصلةتنضظمه،الاولىالمقالاةهذهعننجمتالتيالحكمةاما.الروافيو*نعز(ل

منزلمنكانوالوكمايظهرون،هناكالموصوفونوالشصوصفالجو.و!ذا.المريرينالمتشامخينوالاستقلالالعزلةعقالمثمنعقيدةكانتفقد

فهناك.بذلكتصريحايهناكليىانهمنبالرغم،واستهكاموعنالفاشلالبحثنتاج،جوهرهافي،هيالمريرةال!رياءتلكفان

.الموتاقر؟بتخشى-جذتهنموذجمنصيغتلعلها-عجوزامرأةتحقيقهايمكنلاالسعادةا(نعنالاولبالاكتئافتمثلهياذ،السعادة

هلىا،بابباسيصيبهبليلح!شه-عمهنجئبه-عجوزرجلوهئاك.الشفيفالتفكرانماطمنمعينبش!الاخذطريقعنويربسعهوله

يقفواانحابه2واهويفضلتنابايضاوهناك.الحديتالنشباب(لبحث،عنيقلعانبسهولة،مكنهلاالمرءانهنانلاحظانالمهمومن

السن.فيالطاءخينالرجالمعيقضوهاانعلىالسينمادارفيالامسيةبامكانيةالايمانكاملااى-تبعادايستبعدانيمكنهلاكما،السعادةعن

لباسكالىتعيبروهناكالحب.الا(لشوفبسببولكنمتدينةالعجوزفالمراـةكاموقراءمنالكثيرونالحولقد.المطافنهايةفيالسعادةهذهتحقيق

الاناننعاسة))اخذتهكائنبانهاالمرأةهذهفيصف،كاموتريهبيعيدبينومن.تئا؟مهعليهاينطويالتيا.لقساوةعلىشديداالحاحا

،الياسمننوعهي.لهاكللاداخرهيلمرأةاهدهفد؟نة".اللهفيهداانالقائلةالحقيقةتلكهيلتنباؤمهالمميزةالخصائعىهاتيك

قياسويمهن.الموتحقيقةكلنارارةالترفيفاانجرةمحاولةهياو.الشمسمشرقةمتوسلإةبيئةحيال!ءلكي،التكوندائمالتشا؟م

تبلاناستطاعتلموالمرأةهذهبانالقائارزبالحقيقةنةالدياهدهقيمةالا:،نيسارترتشا؟معنمحائص4الخبهذهيحتاف،دافهالوقتفيوهو

تمثالعنتزورلانالاستعداداووبةعلىلهـانتاذن،الر(هنفرضهامنءهصالحاحهكياصابقدكاموانواظن،واتلهامهوحيهحيثمن

؟لانسانجبة(رهلاواتفيبئفسهااقياالجبىمنالمصوعالعتراءقالفقد.اعمالهلكافةاررزيسيالموضوعهيالسخصبةالاستجمابةان

ابنتهاو.نتخلف،اتمادارالىالثىءابرتج!بوعندما.ومعايانهالاشكشادابحفوعندما)ء:5191عاماجراهاالتيالمقابلةتلكفي

وان،خائفةانهـا.وعنفبحدةالوحشةتششعرعندئذممانهـا،الموجدةاترافةوركأاك...السعادةنذوقهوانهاجد،نفس!بمفيجوهريهوما

ببيافء"؟تبثوهي،عزاءايلها/قدملم،الا"معالسريحد/نها"..اعماليقلبفيتقهرلاشمس

سوىشعنالهايفعللماللهان)):فقولكامويعلقوهنا.النتها
.....تصذالمرءبىده،كامومحندالفكرهى1فيالمشوسطيةالثضئي!ان

تركتردلمانها.وفدهكا3فتر،الانسانعةالصداقاتمنحرمهاانه
....الكتابفعنوان."والموضعالوجهـة"3نناببهوسني،تىسهاثراولى

".الناسعالم..

العحيحةالجوانبالىالئارةفي4انالىبالاضافة،بالثنهـانجبة-وحيلعسه

اخفاقوعنلفبابهعن،انقطاعدونماؤيتحدثالعجوزالرجلامابينالوثيقةالصلةالصورةهذءوتؤكد.المادةمنقطعةفيوالمغلوطة

جاهداي!حاولانه.لصحيح1الشكلءلىاستمتاعهمفيالجد،بالجيلالمىتذهبثهائيةهذاكتابهفيكامويعرض.اثخصيةتجرقي"حدي

اثارةاكثرليجعلهاافاصيصهيزركتىفهـو،التهةصبابا!تماميثبرانتجعلالحسلذائذوان،الانساني1الفقرتوكدوالبحرالشمسثروأت

بانهإفاايعلمونوهم،الوقتطوالب"فهو،ذلكومء.ونأثيرا،وحسيمباتنرهوفيماالممعنةالمتعةوان،هولاواعظمفجيعةاشدالموت

الاة.اعثنالشبابيقلعماوسرعان،نجبه،لانفعالسنفيطاءنرجلمثالكلوفي.فيهالاعزاءدينيةمناةةغيرملاحظ!اتمنمثيولتناظر

طر،قءنالقاللالرونينمنتحلصهـمفيالراحةيس!ننمهـدونانهم!اليه.الصهضبعضهماحدةمن"المعاناة"و"(لسعأدةتز-هـ"الامثلةمن

رجلحكاراتالىماعالاشفيلا،والسينماالورقولعبالبلياردلعب"المعاناة"و"السعادة"منلكل،كاموعند،الاستجابةحدةو؟ن
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صمتهايمدالتيامهحيالالولدفموقف.الطاغيةالمتجبرةجدتهلعجبزوصفءلمىفنحصل،ذلكبعدالعجوزالمرهةتموتثم.عجوز

مريحغرمزيعهو،"الطاعون"قصةفي"ريو"امصمتاكرةللذابموقفيذ،رنانحوعاى!،الاصيلينوالفقديالحزنالاحساسعنالشاب

بينهما.بالفجوةوهلاحساسوالواجب،والشفقة،والخوفالحبمنؤإلتناطر.الغر،ب""قهءةفي،لصتواتعدةبعد،امهصهال"ميرسول"

لذاتيتهمدركا،لنفسهواعياتجعله،بين!ما"لقائمةالعلاقةطبيمةواندلكل3،والخوفعةوا!ت،وا(وتوالمحياة،والشيخوخةالشباببين

كثو،صنتىاخرىومرة.قبلمنجربهقدير*نلمنحوعلى،المفه-لةالمختلفةالزمربينالقائمالتناظر1وهؤا."السشأرية"فصلخلالموجود

تقبلهوالثانيةالمرةهذهفيتقبلهانغر"التقبل"ملاحظةالىكاموويفع.بميسمهافردل3حياةتسمسخبىيةايضاهو،الاعمار

غريزيولكنه،"السخرية"فصلكيوجدناءكناممااحرانعكاسي:يقولاذعنهفيمرضيمودثم،بذلكفيهيمترؤطتعليقا

قدالحياةتكونعندمابهيؤخ!دموقتموقفا،نه.ذاكمناقلوانانيمحجوزورجل.السينمادارالىتذهبوحد!االمرءدممهاامراـة.."

هسذ.اناوبما".(وسعنحوعلىفيهاودكل،قبلذيمناكثرجربتومن،ناحيةمنهذا.احدايحررلاوموت.اليهيصغياصريعدلم

سأتركفانني،وا+لباتالنقضبينتقعوجميزةفترةبمثابةتكونادلحطةجميعتظبلالمرءانلويهم(لذيفما..الحياةانئراقكلالاخرىالناجة

".منهاالياعىاوالحياةفيالامل،الاخرياتللحظاتالموتة.نشا/كتقدحةو؟ةقثابهةمصائرئلائةفهناك؟الاشياءهذه

"الحياةحب"و"الروحخلالا،وت"والرابعةالثالثةوالمقطوءخان3وبالرذ،ذلكوبعد.بهالخاصموتهانسانلكلولكن.انسانلكلياني

وجزروايطاليايا3تشكوسلوفافيتجوالهعنكامودكرياتءلىتحتو.بان".عظاثاتدفىءفانالمشمستظل،شيءكلمن

علىالمرءتحملالىقوتهالسفرفيماادوعانكاموويجد.إيباببريلتي1الفاجعةالثنائيةلمهذهالمريرالمتقبلعنالسطورهذهتفصح

وعي؟خاقشوهنا.الخارجيالعالمويسألباستمرارنفسهيمألانلنج-هـةالشبابغلظةفيهتخف.نقبلانه.الوقتهذافيكاموتبناها

نممبين"مطقوعةفيكانممااكثرغكيدفيهنقاشاالمنفصذكأذاتيتهمجربرءهيحبيثمن،والموتوالشيخوخةفالوحدة.اليافعةالطراوة

عنالفردازعاجعلىقمرتهفيهيالسفرقيمةأن،يقولدهو"ولاانهالمواصلةالشمتاعه،الشابتبتعثجميعها،المباثرالانسانيواقعهافي

عنالسفرويلقي.ا!لوفالمريحالروتينملاذعنبهبتعادالاطريقضمف!ايضاا.لؤكدولكنها،السعادةعنالبحتضرورةتؤكدجميعا

فبوسع.ورا،هاعادةنخننبىءالتيالاقنمةهاتيك،موقتاولو،انفسنا.نسبياأمدهاوقصر

الجوهريةوحدتناعنلناتكشفمثبرةجديدةبر؟؟لمء!زناانالسفرالعنوانيرشر،"ولانعمبين"بعنوانالموسومالتاليالقسموفي

التيالظروفببعضيجهزناالاقلعلىاو،انفس!نامعاللات!ناعمموعنفي"موطنه"عنكاموفيكنب.الالسانيةالحياةصراعالىايضا

خصائصعنلناليكشفالعاراتستاريهتكانه.ار؟يرلمااتلكتهيىءويقارن،وعتمتهالمواطنذلكفقرالاسهابمنبثبمءويصف،الجزائر

خلالىوذلك،لدير"ثلوفةيخبرنفسايقابلفيالانسان.الشاحبةالبزعمن(لغماضبةوالصرخاتالصماءامهمنالمزءجالصمتبينحادةمقارنة

(لانتقالطريقةيعرفيكتلمبرا!وبالما،.ففيميهالفةلابعار*اصارجيصاخه-

شيءكلكانكما،المدينةفيالمواصلاتبنظاملجهله،لاخرمكانمن

ومن.البلادتلكبلغةالتحدثعنعجزهبسببهناكالغموضىيغلفه.

عليها،التغلبيمكنماسرعانالمعضلاتهذءمثلان،يقالانالحقسعر

طري!قعنوذلك،له!االناجعةالحلولتوضعماسعاننقللمان

اوليةمترةهناكانغ!.الابداعيةالاصالةمنوشيءالمشتركةالإيهةالادابدأـرمنشوراـتمن
ي!ةك!ه8وولأ08ع

وسطفيمهجورةمغتربةفنغس.الاغترابمن

الانسانقلقتشابهلجربةمنضربا،مراءولا،ستعانيمفترب

لايختد!قداحساسافان)*(.(لمغتربالانسان-الغريبايتافيزيقيالصبورعبدصلاحبلادىفيالناس

عنينجمانما،لسارتر"المغتيان))فصة!ي"روكنتان))احساسءن

كاموويجدبة"القضيةوبينبينهالقلألمبالتباين))المسافراحارىالعيسلليمانعربيةقصملئد

التيالاشاراتتلكوهي،للعبثالاثاراتاحدى،السفر.،جربه!ي

."-في.بف"اسطورة!ييمحصهاحجازيالمعطيبدأحمداقلببلامدينة

الرجل"هنا.يحسى،ايطالياالىفتنكوسلوفاكيامنكاموفيغقلوعندما

وبصورةبتهيؤيستجيبفهو.موطنه!ثةفيبانه"الجتوبمنالعادمالخطيبيوسنسعلأرذون

فيحتىفانه،ذلكومع.ومشاهدها(يطاياث!مسالىاكثرطبيعية

اللذ-والجمالالدفءمنبالرغم،بالقلقشموريرافقه،ابطاليلم

لاسخصيةصفةيتضمنالجمالانغ!بر،جميلةمالمشاهدبهيحيطان

!ة8!لأولهابالاددار

مقلبل،(امغترتا"لففةاحتخدام!اؤ،آ!س)*أ

لان،(ءاللامنشمي"وهىاخيراشاعتاصىاللافخةءإىةالانمكليزلة4123ص.ب-بروت

الذيالجذريالموقفءلمى-ظننابحسهب-ندللدا(9بالمصر)1أ!صة

نتاجالاهوما"اللاأفيخهـماء"وان،والانفطاما!الاءحرو!ب،اج!اقصد

.بالاغتراثأي،والوخةوالمزلةبالو-دةات-هور
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الاخيرةالصفحاتهذهفيكامويستنكرولا،"بعبثهمالناس"ايففيما.اللامبالاةمنلونعلىينطويالرائقالسماءالقوحتى.مزعجة

الاستمتاعاهميةءلىللالحاحاخرىمرةيل!انهغير،"التقبل"مبدأهاتيكفيإفتقدانبوسعهانيجد،امامهاور!نعلنالمنظرفي!ويحمق

امراالحياةمنيجعلالذيالتمجيدذلك،االعمرالوجيزالحواسبتمجيدفاق،ذلكمنالعكىعلىبل.بخاور.القاطعالوعدالمشاهد

انهاي،اثمايرتكب*نسمانوان،قصيرةالحياةبانيقولصو.ممكناالقصردوجودهتذكرءسونظل،الطبيعي(لمنظرذلكمنالباقيةالخصائص

علىواعيااعراضاايضاأمو3ويضيف.المتعةفرصنفسهعلىيضيعالثنائيةتلكلتقبلمس..حدهو،4؟اذلكمنبالرغمولكنه.الامد

المالم.هذامنهيمملكتهبانينادياذالمسميحيةالاخلاقيةفيهيثر،الايطانيالرإففيالحادفالجمال.بهاالاحس!سالدائغ

ايئسةفيماثورةقوله،النهايةفي،هوبماالمقالةهذءكاموويخغالوجودصورمنإتكمشبحيث،ا.لبمبحياةلوجداني4الارتباط

لكشفتاذن،الاشياءقلبفيالكامنةالسخريةالىأصغيتااننيلو)ةالروحخاودبتضمنهالذي(للاجس!ماني

وتقولةالبراقنينالصغيرتينبعينيهاالسخريةوتتغامز.نفسهاعننيبالنسبةتعدرلماذا،لروحا2فياخرىمرةتعاشحياةمننينفعاي"

خلاصةهيفهذه،الطويلالبحثمنوبالرغم،..انلوكماعش"ولا،فسنزاكروآبهماالمسيدينولا،شيذافيهماارىعينينني

."حكمتيمغنىالىبريكومونتمنالشارعغلىالليلمداعبةبهاحسجلدا

الوجهة"لكتابالتلخيصهذامن،هنااوضحانعليوينبغي.ورلممرا!الا"

ذا،موحدةحجحعلىلايحمتويحقيقتهفيالكت!هذابان"والموضع!!والكلماتهذهتضغيهتكادلاالذياوجسديباد!اءؤ*ورس

ضسوءفيكلشرقةعاطفيةمواقفزتبدىلمالخمسمقالاتهمنمفالةكلانالقطعةاليهتشيرالذي(لمكلاالروحفيالحديد"ذلكلنا/نجئرحالئبى

كاموبهايتوصلارتيالطريقةشدإهـفيغموضايضاو!نماك.اخرتفكر.السفرعن3(موكتبهم،اللتينالمقطونخيئمن"الروحفيالموت"الاولى

كولكنهامتراعاكلانفسهافيلانؤلفالاستنتاجاتفهذه.استننناجاتهالىيةالنهافيليجلب،سخاءهوحيثمنايطالبياسض*مانذلكوصع

الرأبهذافخصائعي.والايجاب(لسلبقطبيبينتثبتدونماترنحبهايستطيعةدرةيمتلكفألمسافر.لايخطىءنذيرايجلبكما،العز(ء

يخصهذاولالاكابهكامواعتبرلماذأنتصورانعليناالسهلمنتجعلاجتيازهيسعتقبلكما،الطبيعيالعالممفيالباقيةالروعةيستقبلان

والموضع"الوج،ة"كنابانفالحقيقة،الشكليةالناحيةمنمرضمباليةغهرسماءومن"لاشووصية"جميلةفاهدمنبهالخا!!العابر

ءـقىءعرضانغيرمستقبلا،كامولالارالاساسيةالموضوعاتيحتويعلىال!ررةهذءانعلى.ناصعةمتالقيةخرىالاهيولكنها،مكنرثةولا

انهعاى.مننماسكاولاملازمايكنلم،المرحلةهذهفي،الموضوعاتالبلئءلىميستعصياامرايظل،هادئاتمييزاالمعروفةا!ثمياءتميببز

نادونالاولىاهلاتهذهيقرأانأحدلايستطيع،نفسهالوقتفيللفردالمدمرةالزمنقوةيجعلانبمقمورءليسالزمنفمرور.لوما

،قاسصراءهو،لمحيهالمشتبكفالنضال.الانسانعلىوقعااهطن

----امرايطايى،وليافان،هداومع،ايضامريرةهياليهالملحةوالغرورة

وانصفاء.الشجاعةبينماللربطالحاجةتؤكدلانها،لكاموبالنسبةهام

فنجوهريةصفةانه،مستقبلا،سيثبت،الشجاعةمنالضربوهئا

ضارهئرارثعبإإبإيئ.بممارشهالاخرينويوصي،كامويمارلمهالذيا.لتمردذلكصفات

تتضمن"ا.لحياةحب"بعنوانالموسومةالمفرعنالثانيةوالقطعة

*وابلارستوراـدإمرلدين!أيتأكد،اخرىمرةفهناالعاببريلجفىربهاقامزيادةعنتذكارات

الذيالحياةقصرومنؤيهاالمرغوبالحدةمنا*.للفالفاجعالصراع

ءجه!الطبيعبموالجمالبمالمافيبالحياةالعفويفالاستمتاع.منهلامناص

الثمن"باللحطةارتباطهحبتمنالفردوفعيؤكدفر(ن!ص!كووسانابيزا

تجربرة،بهـاموفدفعالقسمهذاففي.؟!ايمزءع!بةلافيالخاطفة

.لق.5.السمراءلطرلسالتنانيةحدييسردان(لى،الطبيعيوالعالمالفردبينالقائمة1الفجوة

.لى.3.نه!ذطفولة:يقولاذفجعتلازمفياخرىمرة

.لق25.لسطاذتهذاإ؟خذانوينبغي".منهايأسدونللحياةحبمنهناكليش"

.لق1..سامباالتشاؤمأنلحقيقةجانبهمنتفسير؟نهاساسعلى،كاموبنالقول

ل.ق003قبلذيذزارشذقص.السعادةءنبحثهدومايراودانالفاجعوالاحىاس

لهذاالعامالعنواننفسهو،والاخيرالخ!امسالقسموعنوان

مكنبةلكلريعةونجوموسماءشمسالاولىالناحيةفمن."والموضعالوجهة"الكتاب

تترجموجميعهابشريةكلأشاتالاخرىالناحيةومن،طبيعيةومشعاهد

الادابدهربين"الطبافىاو"انتن!رعلى،"موضع"و"وجهة"ل!تيالى

رباطامايبدوفان،الدامغالبرهانبحك!ؤ(نهـووماظاهرابديماهو

4123عي.ب-بروتبالموتوالحبور،بالموقتا!لازمنييوثقرباطهوانما،لاينفصموثيقا

.."سحرية"و"حديد"بلفظتيتلاعبالاصلفي)!ا(

المترجم""
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وذلك،آثارهجميعفيالرئيسيألاهتمامموضعهيالسعادةانمنالرفيعةالرائعةالذاتيةالصفةبقيالذيالكالحالشعربهذايتاثر

،(.الطبيعةفيالعظيمو(لتحلل"يدعوءمانفسهالمرلفجوابطريقعن.النثريةكامواثارمنلكعير

شتىالوانذاتحادةبدعوة"الاعراس"فيالماديارتمجيديبدأنثر."عراس(لا"بعنوان،مقلاتاربعفهو،لالمثانيكاموكةأباما

فيفالمشهـهـيغتسل.الحواسعلىالجزائريالريفبهيقوملهجومذلكسبقالذيالعامفيالفعليةالكتابةباشرانبعد9391عامفي

*زاهرربعطرمثقلوال!واء.والضياءاللونمنبحراناليكونالثمسالوجهة"كابمنذمنياقريب"الاءراس"كتابفانوبالطبع.العام

وازهاروالورديةالارجوانج!)1(فيلاسالبوغاليأزه!ر-الساطعجبثمن،النتاطمنفيفيمتشابهانوالكنابان."والموضع

كمافةالكثيفةالشايوازهارالازرقوالسوصالحمراءالخطصىهـناخرىمرة!يمويبحث"الاعراس"كتابففي.الموضوعمادة

والم!،ألابيضواللونالفضي؟للونيزركشهوالبحر.القشطةواهـزوالألانساف!يالوجودمعضلات:ذانهاالمزمنةالق!يمةالمعضلات

كلونأصفربلح!انالمطليةالحافلاتتعبر.والريف.فاتحازرقبلونا!بفينجمصاممااصشطورةاونتهذهنجدولكننا،الفردي

المشه!ذلكفيالمرءيرى،وأخرىأونةوبين.الصفراء؟لشقائقتتمتعانهابير،صرامةاشصفكريةحدودفيمعروضةانها.السابق

منالغامرالفيضهوذلك.طيتهالىيصرجوهوالقصابينلاصرضربةيثرك"اليريكب"الغنانيفاففسد.رائعةشعريةبحدة،ذلكمع

تترنحكريمةحصة..الشفيفالجوهذافيالمنطلقةالحسيةالانطباتالشماللمناظرتفصيليوصفومع،وضبطادقةاكراشاراتمع

والاستعمامالشممسيللاشنحمامالمثانيالمكانهووذلك.السماءد،1دلبلاهناكوجدنا،الاربعالمقلاتخلالماتوغلناواذا.(لافريقي

فسحكات4تتجاوب؟لجزائريةالشواطيءانكاموويقول.النحرفياربررفموفوع*ت.والمحراءوالبحرللمثمدواعيةرمزيةالىيشير

.)2(ديلو!ىفيالرياضيناولئكاجسارهم"للذاكرةتعيدالذينالثبل!ألانتخضع،لابقا"والموضعالوجهة"كتابفيكلنهاادلنالتيفىأيئس

لاولثكانجوزمن؟حمالهاالموسقةرق2الزوهافيك،نفسهالبحروفي!لرانمنوبالرغم.ونمولاعنايةاكرتأملالى،الكتابهذافي

!يق.اخويبرباطج!ببعانحوهميحسيالذيناليافعينوالالهكالالهة،ها،التأكيدانالا"الأعراس"كنابفيقائمينيزالانماالموضوعين

ءلشعتانكأموعلىويتبغي،يتوفرو،الدم،هناكتشحذفلاحاسيسالتيا!ليةورنمنالا!ىا!يفالحد.(ولديالوجودمرحعلى.بتصب

كلمةوالخجل.مقوءابلهانسانالظروهـبانهبهدهيشنفنعلاانسانعليهلتجري،جانباهنايفرد"والموضعالوجهة"نمنقفينلقاها

الحية،تجاهاثمهناكءبنفاذا..)الجزائريةالشواطىءعلى)هامصىلافيالظيهدانسمجد،ذلكمنسواتث!وبعد.خاعةتاملعملية

تحاولاخرىجاةالاملفييكوئمابقدرمنهاالياسفييكونلافهوورمي.الا!انيالوجودعبثعلىخكدالىينقلب"سيزيفاسطورة"

الكمة،عشهتعنيهمابقدرفالاثم"!والانهناالحياةهذءمن(ننملصالو!هة"ثنا!ةفيالموجوداهـلمبيالحديصىالطويلخرالمطالمقالهذا

العفويةالمعانقةلا،الماديالوجود،ءالارورارهوانهعلىيحملانيجب.خاصباهتمام"والموضع

الاتصوءلىثادرايكونلنبالهكاموويحس.الوجودلهذااكليئة

هذءان.الطعيعيلالعهربم،كافلحدالقربلاةعال؟و،امافينحو"لىيرخوىهواذ،نسبياقعيرعملايضاهو"فالاعراس"

....؟لينايوحيستن!د"لمناستهلاليبامننباسكاموويبدأ.صفحةثمانجبن

،هذءلما؟!لاتالرلثنمثلعنوألطيبعةينتظمهالتبئ"الالفبةلطئمعةافيءابرالأعمةكتابمنالتشا؟ميالسلبيالجانبعلىهناهمهسيركرىموبن

....،لقولهذهكامواقننبسوقد.توأماقيلبظف،"والموضعالوجهة،)

!ههو.حسية(لريببةاغنعيةهقطوعاتفي؟خرىبعدهرةظهراتطالية"سجلات"بعنوانالموسومستندالفيكناببليانو."دوقة"من

نعث!ات؟ذص!لشممممىبرهيالالىلفاءنمومعأحالئهـحه!ىبه!مهطثيمسىبهللاميلسعوطرمفىحريرمنبرلمبلكار(فاالكاردينرالجلادخنقلقد"المقتبسهذ"يقول

....يراقبفكانالكاردينلا(ما.الجددح!اولومرتين.الحبلانقطعثم

انتزمقدبانهيحس"جميلة"اهكلالىيقفواذ.السمتفييخم!انيقالانالحقومن"0بحرلىفينطقيتازل(نثون

ابقثملسسل3المشاعبميهقيالمنظرايئريمسوىهذهوبةلعمدول،مذبرنالم.نفسهليمنالحقوهن.خببكونفيفانافسانلحالةعنيفكرمزالمقتبسهذا

....كنابههـاية4منذ،اطوائهفييحملا!تبسهذا.انيقالانايضا

الجبلاوهلاليك،الحوارءيبعثالثيالبلاطلاهفبمالمةلجلمو!مةإ!مطةبالألساةكامواحساسالكنابهذافيسنجدبانناايحماء"ع*عراس)

ننسىالافينبغي،حالايةوعلى.حادبتعنرتذرع(نبعر،الانسانية

اللىي3فيليبوغانىالاالفرنميللملاحتس!بتالتىالزهرةمى)1(الصلةوثيقهوانما،الحيلاءمنالرفيعالياسبانالسابقةكحوقولة

.،9176-)1766فىالارض!طافكتابانمنبالردم،لذلك6وتبع.الحياةنصالرفيعةبالعاطفة

حدى1وهى-الاغريقاساطرربحب-العثمةالجزبرةهىدللوس)2(وبالرغم،رمزيتشا؟مبمبتفسريوحيبمقتبسيستهل"*عراس"

بلالع!ا:ت"رت."ابولو!صعبدفليههاكان."سكليدلاجزرهجموعة*،الكنابهراصفح!منصفحةكلوراءدائمايظلالتشلامانمبن

."ابولو"ام"+ؤلاموطنايضاوص."الدبلية،)\بالسمهاعرفتالتي.والفريالوجدانيالعالمسيا!فيكلاوعئدتناقضايههـنلالشىانه

بمنافسات،الشعرقول!!فس9واف"الديلية!الأ!!وتذكرنهاا!سد.في(لحياةحبورلنالتركدتمضي"يهذهانهيفالحقيقة

يلىكرنةكما،الكعبهقلىوازلام.3واذداحهموبالعابهميةالمشعرالمرب،مثلا،يدرككامو؟ناذ،التحوط!بعفى،بعطبع،هنلاوضعتوقد

"الفرييةباللات،"كرلوا"وتذكرنمالا،المربى؟بهبل2،)انيودأني؟بولو1لا؟متطرخكلالزمنمنوجيزةلفترةيجربانيمكنالحبورهذامثلان

الطقوسهلىهبينصلاتهثاكان،اليقينمبلغباخقدظنولدينا.ايضا،موضعهافيهـلصفنهذهوضعتمافاذا.ايؤدمنفردكلحياة

.المربللباحثيننتركه!،والاسماءوا"!يحالمجدانلشيدمننشيدا،عندئذسيظل"!ر(س"كتبفان

،(اثرجم"(لمرلفاليهنعبمماوفيراتاكيدا!كدفهو.ا!ك!الوجودلمبالثرة
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كليخسرواانعلي!مبان،؟لعلمحقيعلموئفانهم،الجسداجلمنوحدةمننثوةفيهبموقف،وهلةلاول،السطورهذءتوحيولقد

ه!ع!ف!!ه
ادن،أ،الموتفحقيقة.دلكبعدالموتثم،الشيخوخةتحيناعندشيءوألاعيانالذاتواستواءالارضعبادةيشبهشيء-الوجود

المشلادتلك،خاصةبصفةالجزائريةالمشاهدفيراهنةحقيقةهيقصة"كتابجوهر،مثلا،تؤلفواقي،الهويةحي!ثمنالطبيعية

ويعبر*هناكنصيبهاتأخذبانالاحال!يستحلمووألتي،المعطاءالثريةالىكامونظرةانالحقيقةوفي."جيفرزرتثرد"للكاكب"قلبي

منفزعي":يقولاداليهالانسارةسبقتبقولهدهجيرتهءنكاموبمبالرف،جوهرهاحيثمنولاروجيةلاعاطفيةهيالجزائريةالمشاهد

لإولبالحدالمتصلالاخروالحد،"احيةامنقلقيءلىيسيطو،؟لموتالمشصاهد.-بكلوصف،؟سش!ممهاالتي(الل!ركية)الغنلاليةالمفرداتمن

تلكمباثرةو5الماديةالمتعةفجوهرها،"الح!باةمنالقلق"عنينبم،نفا2المقتثسةالسطورهذهفينلقاهالذيالتمجيدمنالف!يضهلىاان

شيءبكللمجازفة2هي،(لجسداجلمنشيءبكلوالمجازفة،المضعةوهذا.والانسانالطبيعةبينالهو،بئفييسماويأنبكاموأليهيب

...3!م!*!ولرهه

كامويفسرهكما،المبانئرانير.مب(ثمرهبصفة،ر(هنهوما؟جلمندون،نجبرتهافيالطبيعةيتركانشأنهمنالتؤافق

يممكنواقي،الوجودالمستمرةالمشعاهدفيتناظر،انهعلىيجربامرهووملذاتمادية،"تعمنالطبيعةتهيىءومهما.بشيءالغيريةهدهيمسان

ناالانستطيعلااننا.الابديةوالسماءالجبالههانيكمناستخلاصهاالموحدفىريلعبلاهناموف!1.حالهاعلىوغريبةماديةتظلفافها

خضارء4.كا"شاتلا،انسانيةكأئناتلاننا،الطبيعةفيالمتعةعننبحثذلكانغر.بالروحالحياةتعاودوالحقولالجبليجعلالذيللوجود

وعلى.لغنا؟شاوعينايشمللانسانيتناوء"ضاوان،(للخضارلسبةافيالتساويتأنالشعريةاللغةباستخدامياخذعندماقولهيصح

ذاتهاتخليدعلىتعملولكنها،فانيةلي!ستفآلطبيعة،ذلكمنالعكساسباغهوليس،هنايرضيهؤالذي.(و*نسانالطبيعةبين)الهوية

وا!حر،الاخرتلوالواحدتتتابع(لجزائر)ةالصيفففصول.بذاتهاالمشاهدهذهبينبالتوافقالشعورهوبل،الطبيعيةالمنساووعلىالروحية

تجربةفيالثانيالصدعهووهدا.غزلهمافي،مضيانوالشاطىءيهصبملاذعنيبحثللوجودالموحدنرىفيما،النفسيةحالتهوبين

والجبلوالبحرالشمسفيالطييعيةا"نمنعةكاموويجد،الحسبمالسرور.الروحعاببهـ1اسبغتالتيالطبيعةطر!قعنوذلك،نفسهمناليه

ستظل،مرحهموضور3هيالتىجميعهاالادإنهذهولكن،الريحوا.الطبيعية"لللاعيمانالصارماالاديالواقعيؤكداذ،الالماشديالمفكامو

ستظلبل،تجربتهاممارسةعلىقدرتهتنفذانبعدوسضظل،بعدء.روحيثرسبأياببنايلقيلاالذابلا.لجز(ئريالجمالبأنيقولفهو

الجإنبوبهذا،وهنا.اقروناجميعطوالا،لفانيةالكلالئاتجميعبعد(نالافيزودلاانهبيد،الحسىفيالثرالسخي؟لالر؟فلنايق!مانه

.اخرىموةوجههاشوهقدالسعادةانكامويجد،فنثهجوانبمن.القبيلهذامنشيءبأيالفكرططأنينةاوالروحغذاءعنالباحث

هو،والسماءلارضدإمومةتؤكدهالذيالا.سمانيبالزوالىفالاقرارالمشا!رهاتيكيشبهلاانهولو،إنجمالبفايستمتعانينبغيولكن

اووضوعءـذط،فورأ،.بربطانالمرءوبوسع.الألوفةالموضوعاتاحدانسانيتهممنبالهروبالناس-لغريحيث،اوربافي،انسانيةلاكر

والبحهثالسوداويةالكبرياءء-وبالتعبرالنفسعلىالاشمفآوبعواطفعزاءبوساطةانفسهـ8منتخلصهمعنالبحسطريقعن،فنا"لهمومن

كاموان؟ظنفاني،نسيءمنيكنومه!ما.عزإءفيهروحي!لعنان.فحسبظاهرياعثور!التخلصذلكعلى؟لعثورثمومن،؟لطبيعة

صرامةيضيفلافهو.الموضوععلىهداجدي!هتأكيداتلادخاليعمدالاملرسالاتمنرسالةايةتحمللا،اللا!ةكريقيالشصرسماء

التقليدية،المواقفبرفضهـوبل،وحسبالموضوءهذاالىجديدة:الجزإئرسماءفيكامويقولوهنا.التصيصاو

متعبة.مزعجةصفاتمننصيبهيحتو؟ماعلىالحفاظطريقعنوذلكللتعرفسبيلاييوجدلا،نحوهاادتوبةوالوجوء؟لسماءهذءبين،!

واعيةخطةيةايشمللالكاموبالنسمبة"فالتقبل"،إخرىوبكلمةسوىهناكليس.الديناوولاخلاقي!والادب،الميثولوجباعلى

نر؟هفاننالنا.الانسانيةالحيرةحدةتخفيفتستهدفواعيةغيراوتلمسهاانتستطيعاالتيالحقتهقوتلك،والنجوموالجسدالصخور

الحياةفيالرغبةبينقلألمصراعهو،وقفهالىلاسبيلصراععلىيلح)1(".أليد؟ن

وبينجهةء!يرعرفهمااللتين"الان)و"الهنا"بين،الموتوحقيقةالراسخاللاروحيالجلاللهذاالفاجعةاه!امينتلكيرىكامو؟ن

بانهيؤمنمااجلمنذلكوكل،شيئاعنهايعرفلاالتي"بطرالما"،الحسىالسرورهذاخضمف!.!لطبيعيالصالمهذافي*ركان

الحقيقة،الفانيةالموقتةالحياةفييرىفهو.الفكرولثرفهنقاءهورأيناوالتي،لذاتهااكخلدةالثنلاميهتللأي،إبداكدابه،مملاويدرلر

يرىوهو.منهماآلتثبتيستطيعاللتينالوحيدةوالسعادةالوحيدةالتيهيوانها،"و/اروضعالجهة"كمابهفيالسلاكدالموضوحانها

شكلايانالىيذ!بهواذ،*نتعانيلوضعهولاءالموقفهذاؤ.!؟لحياةيمجدماب،نذكران"*عر!!ر"كنابهفيهنابهاه!ابت

اثبد.ايتقدملامجردةفرضيةكونهيتمدىلا،العزاءاشكلامنحياة(يريببة)غنثيةبر!الفاظوصففلقر.عبثهاحدةمنايضايزيد

إءسبح،ال!!وحيوالريبالحسياليقينذياليافع(لعالمهذافف!عوحدة،نفسهاممالهئلأانعلى.الحياة.هذءلكمالوهلل،الحسى

.:يقولوهنا.فيلا(هدةالمشعلىمر-*راألاإمكيصفهااقيفالحياة.مزدوجينحدينعلىتنطويان،ذ!تهاالتجربة

انيالىيرجعذلكفان،العالملهذا"بعدالما"كلارةضأذواني"ثم،موقوتلامد-*الفردبهايستمتعانيمكئلا،اولاهي،كامو

لاا!ني.المباشرةثرواتنجميعمنابرالان!لست؟!ضااناالحياةولكن،باقيةا.لحياةكلاحتطأولمشهيلاقلكل"لىسبيللابهصاان

باببربالنبةانه.إخرى!ثي(لمغاليقيقغ2لموتبلق*يمانا؟ثرشيءجمليجارفونالذيناولئكاما.طويلامدالىتدومانيمكنلا

عنالحياةعبهلالقاءمحاولةهوانماعليمايقترحوكل..مرصودانجزائ!رحيعدالاحهـساصهذاي!ىانال!فونسسكلاوحقص)1(

".ألانسانكاهلفمارقاذ-زفهـايغق!ولحددعلىطهي!نهإ-صاقتهـلعتنبتةقهـهوهالمربية

كلفيفعلاجليهوماعلى،وتعيينبدقة،ثخص،هنافهـامو.اللاتسسامريكاستوفى1و،اللنسا1رطنه

اجرمنشءبكلللمجازفةيتصهالني!راره:؟لحلاثمنحالة"المترجم*
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دون،اسطورةايةالىعندهمالحاجةانعداميدركاناستطاعبحيثهذااناما.التعسفيالاختيارزتاجالاهوان،المبالثرةالماديةالحياة

ذلك.انفسهمهميدوكواانانهذلكيعنيفلا،الاقريقيالشمالعلىظبيبمبشكل،يقعالخيار

كامواننجد،هامدماديهوماكلبرمرداورفىعالمهم!ودورفيكتلكح!برةواجهقدامو3انوبما.وجوراتعسف!اقلسيكون

.41011محاكسبالانجاه/جازففانه،قبلمنباسكالواجههاالتيالمحيرة
-لم!الاستنكارهظولكن،عنهـجيدالذصنيةالتشنجاتاستنكاديبرر

مشوىوعلىنفسهكاموعنداخرىذهنيةتثنجاتعنءنانيهواوجهمنوجههو،الحياةبعدمالوجوداحتمالايفيالنظرفر!ي

انهاعلى،كامودتعنهمحيدلاامرهيالنصنيةالتشنجاتوهدء.اخرالمشاهدمنيتعلمهاقد.نجريداتإومطلقايعلىابعامالاعتراص

ومن.نفسعهكاءوبهمواعجباطراهمالذيناولئكموقفعنغريبةكلىمعويتعامل،راهنهوماكلحواسهالىيثدفهو.الجزائرية

سيظلثببئاهناكنعلىدائمايلحكاموانايضانضيفانالانصافوهذا.عنهبعيدااو،ور(ءهفيماخ!صمنهناكوليس،جميلشيء

.النقاطهاتكلمكلتقبلهمنبالرةم،((؟لاطفالالناس))ءـ؟لاءمن/جاقركاموقامةفيكاتبمنطبيهبوغيرفتببرا.واللاكلنررددالمبانئرالجحود

بالالحادء11تسميتهيمكنعما"الاعراس))كتابفييفصحانه.وسمعته
تهيبتيهيالمثفابههدهبان،اخيراثتبهارسالةفييدعيفهو

لاتجعلها!تيوهي،اتحفظاتبعضمعالاتقبلهالاالمفدةبباريييقابلقد،الفلسفياكملفيمكا.ايحتلذلككانطالما"الساذج

.الادبياوالانجماعك!صباريلعألمالولاءيقدمانسذعنجرامرا!لحادوهذ(.الادراكنظريةفيالساذجةبالواقعيةيسمىما

الوقتفيوهو.لمرتر!اوكمالدورجلبالحادقست!ماادا،معقد
الح!سيالرجلا)لعبادةالواءية!الطقو!هذهفان،هنا.و

منو؟لحق.كاموعندالتوسطيةالاصولتأثيراخرىمرةلنايؤكدداته

عئدنجدووااقيالساذجةالالحاديةهذهخىبانهتذكرنا"الاعباديالشرورمعضلةمنموقفهعلىبالطكيدالحينذلدمنذبدأقدكاموان

القولمجردوان.عليهتبدوكانتمماعفوقياقلامراتعتبر،كاموبعرضهالذيالالحادهذااننجر.افرادااقراداوالمسيحيين،الكنسية

ال!ايمانيا("يحولانشأنهمن،يزيةفيةضيةهوهذا"المانهلا"بانغبراوواعببة-نطرةعنيعربفهو.اصولهفيتأماىالحادهو،هـنا

منالثمانونالصفحاتتلكعليهتنطويماالعفوي.فانجوهعنهداهؤلاءانيزعموهو.بسطاءبدائيونبأنهمأيصفهلاناس-و؟عية

تتضمنالمواؤفهذهانمعناه،كاموجانبمنفيهاتعقيد!موهقفاو("ا(كالاثم))الفاظاليهمبالنسثةشيثاتعث!!ا!شمألةريقيين

له.عستعد،نفسههوممااكعر،ا!خنيارعناصرمنوعنصراغملاايعلىعند!مالالفاظهذهتنطويلااذ،"التوبة"او"الفضيلة"

بمعنى،عفويهذاموقفهفيحتىكاموانفيقولهناقائليحتجوقديدعوها،يروميةاخلرقيةادابايمارسونانهممنبالرغم،تجريديمعئى

يكونانبمقدورءليسوانه،المسيبميراهمار؟يةفياخفققدانه(الشمالفريقيوناي)ةهم.الاوتوعاتجبكب"الثارعقانون)ءبكامو

عليهتنطويكبير؟تسويغاانفاظن،انااما.المسيحيبالوعيصلةعاى.العامةالمحلاتوفي،جم(عات؟يتناولونهامااكرملذاتهميتناولون

ومع."الاعراس"ك!منالاولىا!رحلةفيلاسيما،النظرةهذهكأن:كهذهمب؟هعي!حياةفيالاتدائيةالقواعدعلىاخلاقيانهموترلكر

منذ،كاموبوسعليسانههي،وإصدةحقبيقهةهناكفستظلذلك...الخصديقكفتاةترقالاعليكاناو،الحواملبالناءتعنى

هذاممارسةفيالناساحامهما،؟لمسيحيبالدينيتصلان،المبدايةازخاشب!!مممهاالتي،الانجنرائيةالاخلاقيةالادابهذهعنالنطروبغض

موقفهيظلانينبغي،هناومن.ولامرضيةمقنعةغيرممارسةالد.بنافطسهؤلاءان":،مولكامونجد،الدينيالجانبمناكثرالاجتماعي

الرفض(ل!تااي)لهتمييز(،صك!*هـكا!ء9!لا،*للتعالىرفضاان."عزاءوبلا،اساطبربلايعيشون،الراهنةحياتهماستنفدتهماالذين-

للشبداحيأنايضسبهاانهيبدوواقي،نفسهاالتعالىبفكرةالجهلعنشوامه!ءعلىكلنعتهميجدونوالذين-يدعوهممكما-"البربر"هؤلاء

يرميطكنهاكامواتيفالوثنية.مطءقوثنيجوفينشأواالذينالجزائريين.المستقبلفيالكعيرالشيءالمرءمنهميتوقع،الافريقيالشمال

مااكثرتستههـقوتها،زشبيامعقدةوغربسيطةتزالماوثنيةهيالستار.الحياةحبالإتخذانيمكئسليممباشرموؤففهناك

علىتنطويلاازهاغير،الموتمنالفزعومنالحياةحبمنتستمر!امننوعا-واعلاموقفانهكلط3بالرغم-الموقفهذايخلقانويمكن

"الاعراس)ءكتابالينايقممهماان،يقةال!قيوفي.تعسفيعنصراي.الملائمالتعبيرالانسانيةالكرامةفيها"تتقبل"التيالنفافة

ا،110110811811811"8*011،"ااا+،1.*."اه!هاا.*.ا*هاماا.*8010ا!ه"1181180!."ها11+،1.1101101101(01101،0811هءاا.11تمعنالنهني،السعداءالهمج؟سطورةمنيقتربشيء،هنافلدينا

بهم!حاجةلاالذيئهؤلاءانالواضحفمن.المضللةالاذهفىبعضفيها

+داشدارضنبراثمر-انمنو؟لرغم.وبالرمزبالاسطورةكامويزودونالذينهمللاساطبر

-الناسهؤلاءعنيختلف؟نهالا،ذاتهالوثنيالجوهذافيولدقدكامو

بالقدر-يفهمهـ.فهو.ودراس!لهوإسفارهثقافتهبفضلجوهريااصملافا

اـمريسسهعلللدحمور)روهية(ال!تينيأـلحي-يكونلاؤمهملىالغريزىفالموقف.الطمديفكرءلحقعقةعنهممنفصل

الهعير،المواصعميكثر!!حي!لهمويساظرهم،!بيه!ميعجبالدى

5باثريسسهيلللدكتور)رواية(الغميقالخئلو!يدضهالذيفالوعي.الصرجةولاالطريقةحيتمنلا،فيهغريزيا

لهوت"بربرا51و!اعتبار!بم"اطفالاانثسا"باعتبارهم،عنهمللتعمث

4123بصا؟!ابدارب،عا!مخارجءالمفيملقىفهو.وبينهمبينهالق!للمللاخظفوعي

للاافجنية!لالحفاراتأثم..ا!لمبوجهالجزازرشهرتهردابلغان)1(

-ءاصالاخ!قكى-الروحيمضهمونهافيترصوالتيثورتهآ!هيئفة1الز

118.1،0*8"ه**"،،ما""،يي"ءءا"*ا"118.1.1180110110"هاهااها*هه1180"اا+ا(51151".ا(51155اا"هه18118،18،0"*"المترجم".بم،!لاورادلفراىستو
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فالسمعادة؟العالمهذافي(الفردهوقف)موقفهيؤلفالذيالم!تماسك9!ءضفانعليهكانوالذي،"العاطفيللجحود"اوليةصورة*هوما

اثق!ا!لمالابديالصراعهذاالفردفيها/ضقبل(لتيالعلاقةتلكءنتتاتىعنتتميزخصيصةباعتباره،التاريخذلكمناعوامعشرةبعدلنا

امث!ةالانلديناانوها.عنهمحيصلا(لذيوالموتللحياةغريزتهبينعلى،العلمباسم،للدينانكارايعتبرلافالحماده.المعاصر(لالحادهذ(

ثيءطريتىعنوذلك،تفكيرهمنحرجةلمنقطةكاموفيهايعرضفنعددةهومايرؤغركما،المطلقء!فضجحودولكنه،عشرالتاسعالقرنطريقة

تطبيقهوماعلىتعتمدمااك!رتعمدفحجته.بالالفاطالتلاعبيشبهبعضعلىينطويجحوداهناكانوكما.السواءعلىدينيهووماعلمي

،مذاكنابهاجزاءفيكامووصفهانسبقالذيالموق!لذلدشكليجوهرهفيمعاصراجحوداهناكفان،عثراتسعالقرنخصا!لص

البسيطةالعلاقةاي)العلاقةتلكمجردهيبانهاالسعادةتعربفوعلىهجومايكنلمانه.*خرالضربهذامنهوكدووجحود.يضا4

البح!غية،الناحيةمنالمؤثرنقضه!ان،ولذلك.(ووجودءالفردبينراسخرفضهوبل،معاركفيالدخولعنيبحثلاانهكما،نضاليا

يعتمدانماذلككل،"الاستسلام"ولقضيةعادياتطبيقا*مل!نطبيقا!لحادهذاوفي.الجدلية"ماحهـاتفييقعلئلاذاتياإكنفاءيكنفي

وهم،محضالروحيالعزاءانفرضيةعلىالنتائجمضمونغواعتماداعلىطبيعياجواباالانسانيةالحلولفييرىالئيالتسامحذلكيكمن

ن(وأضحاويبدو.حقيقياتمحيصاتمحصلمالتيالفرضيةتلكوهيالالحادي،الموقفهذأفيالانجبرةوالخصيصة.ذ(تهاالانسانيةالمعغلات

قر؟رسوىيكنلىم،دامغةحجةانهاساسعلىهناكامو/عرضهمالمؤلففبالنسبة.للواقعثابتادراكعلىالمرمحرةالحقيقةتلكهي

قيسنفيشكادلىلديهيعدلم،القرارهذابتخذاذفهو.تعسفيوببس.الحواسطريقعنتجربتهيمكنواقعيهوماان،"ا!عراس"

منتمكئالهكاموويزعم.القرارذلكاليهسينتهيالذيالموقفناشيءكاموالحادولكن،مادية*لحادصورجميعمحونأن؟لضروريمن

بالقي!صالسعادةعنالعامةالفكرةتبدوالسعادةمننوععلىالحصول.الماديةاسسهالىشيءكلاعادةضرورةعن

بسهولةشرههايمكنلا"القصوىالسعادة"وهذه.هشةفكرةايهانفسهيحرموبذلك،الديني!دمهخلاوعزاءايكاموويرفض

تثيهانها.لاتعريفاوتحديدايمنتفرانهالوكماتبدواذ،ويسر*خذطريقعنوذلك،الاعتياديمعنا.فيالاملحتى،املايمن

تحققباستحالة؟لاعترافعدمعنتنشااتهيالرواقببة(لطممانينةتلث؟لغناءبشان-يدعوءكما-"الصافيالانتباء"باسلوبحازمااخئا

في"غرينغراهام"9قولاهنانتذكر؟ن،مقدورناوفي.السعادةموقفهإعفانيصبللا،نفسه(لوقتفي،فانه،ذلكومع.الانساني

امرلهو(لى،الاصاسوأمعوجبداالمرءتركان.."!"المادة"قلبكتابهوواكيكونلكي،دينيةعقيدةير!ىلاهواذ."استسلام"بانههذا

؟نشانهامن،كامويرىحسبما،كه!ذهفسمعادة"0..السلاميشبه"اسننسلام"كلمةمنيفههـمهو،ذلكمنالعكسعلىبل،"استسلام"

.السعيدةلكمة؟لعاثيارننعيرمستوىمنادلىببسمستوىعلىترضينا.خداعةروحيةقيممحضيراءماحيال،العالمرجاكي؟يانهام

التيالسابقةالحججمحتوىلكلانكاركأنه،الموقفهناويبدرالشروراعظمباعتباره،الاملاستنبطواقد*غريقان،يقولفهو

،للث!عنكبديل،الرواقيةرنأيقدماذ،"الاعراس"فيكامواوردطمتحركاسزاهذ؟فييجدوهو."باندوراصندو!"مني!س!انية

جئوروضعهوانما،بهالقيامصويعتزممافان.العابرةالحسعيةبالتليهوالذيالعاديالايمانيناقضوالئي("امل"هومالحقيقة

قيمةعلىإلتاجمبديعيهـدفهو.ماديموضعفيالقصوىالرواقيةالسعادةماثيهوماوتقبل،امللونمافالعيش."استسعلام)هكلمةتعنيهما

لللةالوجيزف!مر.القصوىالسعادةسبيلهيالتي(لماديةالسعاثةالحيافهذهحلودخارجالواقعةاللاماديةالديمومةلصالحرفضهمنبدلا

لهذاحقيقية(ن!مثيةلمدء9!هص!2ابعادلنايقدم؟لمادية.بالاستسلام،بالكمبط،تسميتهيمفىماهو

ك!نسانزاثلتينوقيمتهالموقفهذ(حقيةةيصلاذ،الرواقيا!قففكرةكامويستخدم،"أ!عر؟!ما(كابمن*خيرةالصفحاتوفي

ان..؟ئلكشئتولوحتىزائلةبضيقةصئعه1الئيما":تمامابانالقا"للالرأيدضفيمحاو!تهجاهد؟يسندلكي"ال!؟ستسلام"

".لنفسيخد؟عوالرغبة..مقياسيبحسبتفصللمالحقيقةهذءيعرفانه.؟لسعادةهعمامهـلية،ضرورةيعننلا،م!ملالتنكر

اشكالمنالشكلهذايفصللاكاموانيفوتناالاينبغيواخيرا!اية.برجودهالفرديربطالذيالبسيطا!سمجمهبىبنهاالسعالة

الحس.شهواتفييلاسرافعنيفصلهاممابحثر،،لتمردعئالرواقةالظاهريالتناقضبهئاالفرداعترا!منرسوخااشدللسعارةاسس

غامضاهدوكايزالسا،المرحلةهذءوفي،النحوهذاعلىهنافالتمرد!ر-"**ص؟

من،للمطلقالر!ىهئا-رىانا"رءبوسعاناظنانيبيد.سلبياممه

ا!الات.لهذءالممتمةالح!ودهذهاطارفيوهو،المتمردافنحليجانبه؟(دبيةثراساث

الد؟ئم(لخيطذلكوهو،الالسعاثقعنالبحثان،القولامكنهناومن

هطان،"ألاعر؟س"وكتاب"والموضعالوجهة،أكابينتظمالذيالادابدارمنشوراتمى

بكليلاستمتاع"تقبل"طريقعنغايتهالى(لنهايةفييصلالبحث؟7

منمقسشالعرللتعبترمعمغألاشانهس"ب(كعابالتمرلختتمعلىكاكلاو!ل!ائيممالوضعهوما"مئدررمحمدللدكتورطحديثاثبنافيجديتقذايا

:".يقولأذبحفاظت!عبفيهتعييروهو.العادةفيمبد؟كاموعنأ؟لنقالثيلرج!الممربةهـثعقافةهزهةفي
-أ!*إ..اب!رض؟والتمردالحببين*فمجامن!شنانلناوالى

هجركهالنبئالجبارا!بدهذافي،فيمنارجلذاتاصنميجميعصثحيالدينلمحهيو"شع!قاثطهر؟قبثينزأو

"!*لهة

اسملكيلالدينم!هبىتربخمةار!م!رة،؟
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