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الممكنةالعمليةالنتائجعنالرضاعدممنشيءإلى،(سبزيفاسطورة)1عمفااهتماما،5191عامتت!رهعند،"المضمرد"كاموكتابأثار

الاقلمحلىاو-النازبةنصئعوءيعزوؤهو،بالعبثالموقف!محنتضشأالتيتبابرحطعلىالسبياسيةالطوائفمختلفعنهتحدثتاد.النطاصطواسع

فياببيافيلببةالوطئيةطرحالىس،راءهاتكهنالنيالفاص!فةل!وءبمشابة!البعضفامحتبره،الفرنسيالشيوعيالحؤبباسضثناء،شيا.نها

(لوبود.بعثثالحادالاحساسبسببننئأالذيالاخلاقيا!فواغدلملفمصإدرمنكاهنامصدرااخرونفيهورأىالمادكس!بة،تناووض!ارزةنطربة

العبث،علىالتمرداشكالمنشكلبانهاالنازركأتغسوليهكنوو:،ومنالمهمومن.ثهـ،!أايهـاامحيد،اليممعاريالجناعمن،المصفاة؟لمجهالمة

والاس!اوبالذاتارضصحضةبينلضمييز1يس!خنطعلم.نمردولهـنه"الحديرثةلارمة9"عح!بفةمنالوعوداشنمزلىقد"المضمرد))انايضا-

،والقسوةالقوةبيى،والعنفالطاقةبين3؟لأولأأأأكا!ولهـأ.وساوت!ركاموبينوقعتاتيالجقوةفيالمباشرا!م!صبكاقوات

بصورةالقضيةكامويعالج،ء491محأمكفتاتيا!وا!ةالر-أيةوؤكطا!قثرفلم،*ايلاد!دهفيصا!لرتاننيالا!ببزرةا!ش!ةاما

فيالالمانكلنتصهـ!رداتصؤفؤ:عبئنص"إدص!ا!،!ؤ!-يملااصزقدالمعق!يىمنكحبراادوالحقيقة،الاه!مامبدلكقياسعه!مكئاصمام

كمامحاطرهم،العابثرللأذساىتشصحيصومبثأن،القون!داممطا!لرثيئمالطبم!بحدإحفب!فلانيج!ح،واقعيعيرتجويديااف!افعيهوجدوا

سلكو؟ممنالكثيرانبير،الاخلاقيةاتجرإباتاو!اممن.ذحمروهماإطاالانكصيزإص!للتصجمةابضانظروهكذا.المنالقريبةليستصصاياعن

الق!وةشرعة:الضابشرعةفي!هـمضوا،المانيافيالبيل!زا،ورصوعنجرنموذجابانحنبارها"ال!كماء"بوفواردهسيمونلقصة

الحياة،ففدتللانسارحساباييرحسبولم،هـاعوالشوالعنفتعاهـجقصةف!ي.برىديجزمانسانحاراتمنأصولهأجتثت

بالوجودالوافحةاللااحساسيةمن(!هروبواصف،ر!صةالاررأذقيالخلافقصةابرفاتعالجكما،اخرىزاويةمنولكن،مماثلةموضوعات

هدهيركبكاموكانواد،القوةومغامرات"الواقعيةاسةالسب))شقلالاسبابفهذه،فواضحةالموقفهذامثلاسباباما.وكاموسارتربين

فىحبمئتظمانفسهوجدفقد،القرن!تامنالاربعيناتفيالرسمائل؟!قالملىالثوريركأعلى9178ضاممنذفرنسافيالموجودالالحاحبذلكتتعلق

عندالعبثيةالاسىذاتمنردأفأقد.ةلاولنل!صإاصناومةحرىةذيضملثيو!بحزبوبرجود،التجريديبالتفكيرابرصداتتعلقكما

الذيالوحيدوالايضاح.الم!(رضامسكراالىفصولو!كأ"،ا!ازإينالاخرىالناجهمناما،ناجةمنهذا.الحربمابعدفرئسافيتاثير

بانواصنقاده،؟لعدالةفيالصارمةرغبتههو،لنايقدمهانيستطيموبر"نع-ت؟م،الانكصيزيةالصثجريبقيبألنزعةتقلقآلاسبابهاليكفان

القبليةالمكركاتبعضالى*شارةعنطربقالادشبتأىبمكنالعالمملاعبثبالانعزالوبالتالبى،يطاكيةالبروبالملكية،انهـلترافيمثايةاشتواكية

بالضبط،هي،ومعاليقبمايرمتلكنفسهرلانسان.والشعورللتماسككاموعالجهاالتي؟لقضايااما،الاوروبيةالقارةعنوالعقائديالجضأفي

دائم.برخ!رانالامورهـزهكيرفيبزباءتةونهـ2لمو!الانسانلانؤ،فكأجاذبالىوهى،نظريفي،ذانهابحدهامةفهي"اثتمود"كتأبفي

شأنهامنوالتي،عميقااحساساا)-،1بالصاجةيحسىالتيوالاخلاقيات.احزبصدؤرنسافيزرطالذي؟لذهتيالطقصرلفهمجوهرقيذلك

110101ء*.ءا.وراءلماطويفتطورعلىتشنملالقضاياتلكفانذلكعنوفضلا حير،للانسا!تسمحلننيهي،نسالىكالن!وحيصمنلرصحيهر

هـوباى،كاموويرفول،ا!كونفيالا!ةلاخل!!ة1انعدأمووبلمحان."سيزإفأسطورة"فيكامواليهاائتهـىقدكاناتيالعقيمةالنتاءلج

.....ور(...او..ا.هنما؟!قضاير،هاتعكمناقشة(لضرورىمنتحعلالاذ!ةالنقطةوهذه لان،لعبثمبد؟منللمرد!باب!ينسكلينسمبطودلمابببنو.0.0003

ررإلها.لمهوحصث،وبسرصسولةالص2بقيزرإبلمواودكانوابببئالنافيول!و،لنأتوضح،لكاموبالئسبةوأهميتهاالقضاياهذهتفهمو؟نهذآ

فىعلينا،تعليقينعلىائعىاالىيلكلونا،كاوروتفكيرثيالضحولهذاان.الفرنسيينمنمعاصر.ولهبينكامومكائة،مباشرةعربصفة

بكنلمالعبثتأيهديعتبردائماكانكاموباننوضحان،الاولى؟لدرجهاك،!ءننءناوضحبمورةكاموعئدالفكرخطوطوتسمت2فلقد

ال!باتالييقودئاسنلبياموقفافيهيرىاد،مؤ!ةقض-يةمجردلعموىالرسلملةوتشبر،"(لما"لىصد!الىرس!ائل"فيوالسياسيةالتاربخة

الجه-مجدةفي9291اذار12ةىكنتفقد.ايجابيةتوصهلال!صدو!بعد،43!أعام!ءواقي*دبعالرسثلهذهمنالاولى

العبثحقيكةممطالتثبتاىا!اكالأ!!"-مء9أ+أ،3ربباكانبريطانيايقمد*
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حدالىالعظائديةالسياس!يةالثورةفيالواضحالت،ريبأ.نألي"وبنا!أكيدسبي!لفيخطوةاوها،نهايةلاب!اية!صيكونانيمكن

.التطرفانهفال:ء91امحاممعهاجراهااكيالمقابلةفييدجء.دوبرا!خهائي.وذكر

.فهوالاولىصف!اتهفيمبين"المتمرد"كابوراءمنالعام،الهـدفعنابحتكنتشزبفاسطورةفيالعابثنى(عرحللتءندما))

الاشكالتلك.انسانيةواللاللعنفالمعاصرةالاشكالها.نيكلفهممحاولةاحاولىكتت،منهجياشكابرومذاكامارسكأت.عقبدةءنلاوسيلة

نسا،ظاهرنحوعلىتبشروالتيأيديولوجةاسسعلىتعتمداتي".الج،هـالانشاءيبسبقالذي"الخاليالنظيفالمدى"دلكاقامة

كامسو،منتذكصرالىحاجةدونمالندركواننا.الانسانسعادةهدفها)الناجةمنسلبياامرا،سيزإفاسطورةفي41وللقةالن!دبب-خةكازت

ؤئونمنشائعافنااللإماعيالقتلفيهغداعالمفينعتىباننا(لنقطةهيوهذه-العمليةالناحيةمناما.لكاموبالنبةالنظرية

حصلواؤدالاؤرادبانقائلاي!جمن!،كانمنوبالرغم.الحكوماتالخطوطنفسهاهياملتماسرءن،لشاربرنجية9الاحداثفان-النمانية

القتل"هذ؟انالا،الوسيلةبهذء،استعادوهاانهماوالسلطةعلى.واكدتدائمااهدافهمنجزءاكانتاقيالايجابيةللتوصيات؟لرئيسية

اككنيكلي.الكمالىفيلاتطاولذروةبلغقد-كامويدعوهكما!"للأليالعقتلبيانحالبأيلايمكنهاكميةاوعبثيةاصلم!قبياتان"؟نلألالاص"ظيوف!

،وسئد5لانبارى؟خلاق!يةدعاويتبررهالقتلهذافانذلكالىوبالاضافةاخللأقيةولي،تومساختياراتهناكنجمتفقد.،نيةالانسكامومظالب

الئاسيتجزربانهاتؤكدفالحكومات.الجوانبفافيةفلسفيةنظربةبحسبوذلك،للاخرين؟الثس!بةالموتاوالحياةتعئىاني!كئها

انفسهم.الاسقضيةاجلمن،بالالوفالعاديينككاموغربزيبشكلاخلاقارجلافان.بهاتحظىا"ياالتفصيرات

با!سمالج!اعبوالتهجيرالاستعبادمعسكراتعن.فدافعف!ك!وكألكيضعالذيالمستوىعلىجاسوساو"كوبزلنغ"اييضعانبوسه

هدااىوأظن.الشسبمشيئةهيهدهبا!يقألكأى؟و،الحريةهداقنلاراظنفانيو!كذ(.؟لمقاومةحركةمقاتليمنمقا.نلايعاجه

اهـذيوالعئف.*"المقابررقصة"طريقةعاىعابثموقف؟لموقفالميثضدالايجابيللتمردالملحةالحاجةءرضقدالكونكريني-الموقف

العابثمعبصلات-الاقلعلى-الينايوحيالموقفهداعليهينطوي!نالسلبيالاغضاءمنعرضممابأكثرشكا"منا!كتيرالشيءوعرض

الق!لانعلى،"سيزيفاسطورة"كتابهفيكامولناحددهالذي

معتى.او!ممنهناكتكئلم؟ذا،صواباولاخطأيكونالنوالعنف؟لنموذجي(لغعبير"المانيص!)قالىرسازلمل"كتابويتصمن.ا!بث

كاموبدأهوأدي،عنهالب!طالالذ!"ا!صمبرامتحار"عنالاولى

وهى.اصيراوقصةاوالموترقصمةهيبح،*م؟98!لا.ذاكبعد

لفظيةوبينتولدليسى،الثسموبمنكثيرعندعرذتقديمةرقصة

ا،اترجم"عرضيلابهسهوى"-مقابرلاتكولط،يومذأكا!ماشبةال!وفضغطاتبدشهااتيو!رزهـا!سمائل

سيزبرفط"اسطورة"الاساسيينمقايهبينجمايمينالمتالموقفينبينال!القة

عمرشااكرنتأجهي،"المتميد"الاجيرةالمكالةوهذه،"المكمود))و

!ووهفيالثيرممااولأ!بهاشهرالذي"الض!يرامتحان"عزئجم

ل!لاثابدارمشمعوى!ميالذيالوقتفيا!دقيقالصابرالذاتيالتسط؟لذنجبجةانه،(لرسافل

الاستئتاجاتمنكثيراممنح(نلاعادةتؤهلهبشجاعةفيه/نجمتعكاموكان

وودففىإررعإعبيئالتناقفاتلمواجهةهخالصةمحاولةافيها.اليهاتوصل؟تكاناقي

تحليلاتتصمن،دلكالىوهي.وأدقأشملبصورةوتمحيصهاالواصحة

حعبةلهـلزينةمنكاموالمشروعهذاماقادوسرعان.الاخلاقيةالعبثلمضامينمنقحا

الخاصةمفاهيمهبد!ااذفهو.اوسعقضا؟الىالذاتيالتسلالحالة

دبعرايجابيةالاكثر+بح،!مالارتجاعينلننامليمضي،العبثعن

ل.ق003قبزطنلارقصاط،نجماواللذ/ن-السيالسيةوالثورةتافزيقيالميارتمردأي-غيرهمامن

كامورشتقصيواذ.باحراوبشكلالعبثءن-اتهاررجية(لمناحيةرون

ل."!03.أووإ.اءلمجهقالتذلش-كبعديعود-الادابفيعنهءعبرهوكما-الميتافزيقيالتمرد

.لق.03دهسذطفوللأ.الميتافزرقيبالتمرداحيائاترتبطارئيالسياسيةالثورةقضيةالى

كالتمهما،والارهابالقتلمحلىتشتهلالثورةرارالقائلالرأييعرىش

ل.ق001!ا!االتسي"التارينفلسفة"ءقالمتسلطةالفكرةالى،اصو!هافيمثاية-

وؤ-يمالتادبخفيتشو؟ذلكو،بتتبع.الالماليةالميتافزيقيةانبعته(

ل.ق25.ليائتحالةالفاشسشيةوفي،عؤللأنيةحالةالماركسيةففي-الاخلاقيئالظ-*

عنرائدفاعالمقالةوتنتهي.الحالينكلتافبىرهيبووبال،عقلانهكألا

*ولبدارورو(ئييشعراءتمرديكنلم،هناا!؟ةودانبيد.الثورةلاالتمرد

بعضتمردكييرحدالىيشبهاله،والعشرينثر؟لتاسعالقرنين

4123ص.ب-ردهـذايبلغو.الاذ-ارءاىالتمردهذافيالتأكيدمع،الأنحريقالمفكرين

ب!بنولسط/قىطرعنلنفشهـأتبحتالنيالم*ممة؟لانشا!ببةصداتهه-رد

المبننافزيقي،الروماننيكيالمنمردفيالكا!مة!؟أ!4ال!أل!بهية
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وو!ى-شيءوالخيارالحكمفص.!فاءولاكل!هلا؟هـءنحوعلىعابثعالم،وطولالنؤوالقمنبدافعالا"الشر))او"الخ!ير)،المرءلايفعلوع!دن!

،رو:!لايرءفحوعلأىعابغاالعالمبكونانفاما.-امحيلاوجداهماانعددالمرءرادسواء،اخلاقيةمبالاةلامحضستبد،هناالقضصبيةانكامو

تحومحلىبربمنلمالعثتهداانواما،مستحيلاا"راالحياةيحيلوانه.المجنومينلمع،لجةكرسجاتهام"الغافي"غرقةالىالداخإينالاشخاص

ؤالصت-قي.اةالحب"ن!ي!انمحندئذ،وي!مكنوهلةلاوليىدوكما،جذريثروعانامرانالطبوعلمالقتلانالىيت!بالعابتمنطقانويبدو

منا!ءماتأإوركانؤادا.حصكطعطيبنعبهرتص،غانقطلا،مكنالجذرية،كاموبهخدفيانلايمكنامرالاستئتاجهذامثلانعلى.المسواءعاى

الالسى،ذاتوعلى،مناهضايضص!الرياةف!لىفان،الحياةلفعلفبللمشتة،!فنراه،"العبثمنطقامضحان))أعادةعلىيرعملف!ولذا

ر-ن!انفيمجرد.الفعلهدأطبيعهحول.ندورالىخيوللمئاقشاتالموضحوعمئهايتألفالتيوالسياسيةالتاريخيةالناقتن!اتفيالخوض

فيماتقعسرعانالفلسغةهذهفان((العبثؤلمسفة))عنبالالفاظكا!م؟+أ+03استدلالاتبمناقشة،"الممرد"كنابفيالاساسي

ال!د-لىالاقعلى-لنفسهبرزعمعنهاالتعيبرهذ!اناذ،تناقضات.العبثيةفكرةمنالجدبربةارلمئتائجبعضيستخرجهوؤيما،تجربدية

اللتحليل،يرطرحهالذياللاتماسكذلكصميمفيالتماسكمنالادنىقضيةحول.نركزتالتيالمئاقشةتبدأ"سيزيفاسطورة"وفي

!ا"فايرظلىانلئبحي،المةطقي-كأالوج،كأمنوافإ،تحليلاالمعبتأفتحليلالاشارةطريقمحنوذلك،ا!ذكرا،نفالمنطقخطوطنطاقفي،الان!ار

عه!معبرغيرانسشطبيد.العبثنتائجمنثابضكأنتيجةباع!نيرهالذافيالهدمالى

ي!-*كامونقائضنسي.91انولظ-الصعوبانطووذهادراكانستتخلتى،المناقشةبعد،ا!نخيجةهذهان-سالفارأيناكما-نجد

ا!ت!-فىوبينالاول(لعبثي"وؤ!هبينالمقارنمة.برمحقدانبكاموتهـيمبالتيجريئةمو؟جهةذلكويتطلب.العابثةالمغامرةهحلهالتحلمكلانهاعن

دم.ؤف-"لىبزئربرفا!طورة))انبرقولقراههناومن.المنظ"7كماالدبربماراقترافاما.بالعبثالكونعلىحكمالذيالفردقبلمنالعابثللكون

وفيا)مقازهـ."قعقبدةابربئعلىلاينطويول*ف،الحججفياسلوبالنا"الئاح!رونتلفلا؟عملاله-العيثعنا!ماءدوالان!حارجريمة

ورنك!روولدىركون،هكذا."ذاتهالتماقض*ـوالعبث))اىالحقيقةالاس!نارالم!نوكةالمقاومةمع،المن!يةالناحيةمننقللماى،لرقيةالاص

فيالجوهرياكهالم!نبانص!امبر!رؤءمايرهل!ال!قطةهذهفيالاخلاصاز(ءالمتماس!لى؟إوقفكاناداوالان.العبثعنالبديةمضدكشفتالتي

الكتإبؤ،ن،ازفاا!واردةالحجةهدهوبحسب."سيزيفاسطورة،)،بالمنالي،بصتبعدل!ؤإن،الؤدوجودبقاء،حقا،فن!بالعبث

رعرضهاا!يقلحجج.تأليفهعلىالاؤدامبمجردداتيا.نناقضامنئافصح31!7130المقايلةطريقءنو!،الانسانيةالحياةقيمةتاكيد

فيهـسإليمس،نف!ى"هوما/وردهبحسب-العبثعنهذهمقالتهفيكامواوتجريدهاالحياةاهميةمنالاقلالوبينماببينهشنانموقف؟نه.فحسب

تممثلالمقالةهذهبانيدعييظلكاموانعلى،الاهميةضئيلمعتوىكاهـويتقبلواذ.درماتيكيةاهميةيعطيهاموقفانه.الاهميةهذهمن

بمضالىا!توصلمنيرم!"الذيالسلبيالميثودولو!ا""ارءضميط!ه*كما-نجمتالتيالقتلمعضلةبانمايناديهـرعانفانهالحجةهذه

والمسوغالاساسيةالقهمةكامويرىهناومن،الاإجابيةالاستنتاجاترفضالىيقودناالذيفالاستدلال.كذلكانحلتقد-اعلاهذكرنا

بوساطةالايجابيةالق!يمء(ىكاموبهايحصلالتيوالطريقة.المقالةلهذهالموقفل،ذاالنهائيوالمنطق.القتلرفضالىحتمايقودناالانتحار

العبثادراكانرأينافاقد.صبديكارتاخرىمرةتذ!نا،السلبيمنهجهكما،حسابياالمضبوطالذاتيالهدميستهجنانشأنهمنالعبثاز؟ء

برمتداني!نبغيالشكهذاانايضاورأيرئا.الوجودبقيمةالشكيعني.السواءعلىالعقلاننالقتليسطئهجن

نفرتفسيرلايطبقاداق!االحياةفيالتفكهرامهـاليةليشملالئهايةفياؤناعااكثرتكونقد،نفسههوي!صوغهاكما،كامواستدثلاتان

لل!ثحادادراكا1قنواحذرالشكهذايكنمهماولكن.السثبه
..تبدوفالقضية،كذلكالامركانفاذا.كهذاوجيزتلخيصفيتردمما

مهم!اثم.الضا!ثالىالادراكدلكشتهىانالىيلاحقه.
...!.....ليطلادراككدلكمعنىفان"سيزيفأسطورة"تقرأفلئن.واهيةحجةذات

!في،ااكيالمنطظ-قىلا!!لىحاط53يمالق!سيةالاشدلالاتتكنرايئا!رور.وافخيرتثيبهيقجماسعلىاساسهافيتع!مدقضيتهبان

العهث،تحرلةوتكور.العمثوراءتحرلةلوحودلاشكفاله،الع!ث.
........مىتبراستخداملحلىانحنمدتقدالاذتحارضدالمطروحةالحجةان

وبرمضح،اللمعقلةبئصحفال!ث.والتيردبالمصيحةاحساسا،هرهابجو

.اكهردلىضر"ءنسماىضر!ءذبرضشأوهو.ابرضهـ(الا-!لاقىا!حسفإعتحتالاضطرارىالاخيارهـشوذلك،المعانيشتىفي"مئطق"

......اسننتاج!ا،كلهدلكالىبالاضافة،كاموويستخلم!.العقلانيةالحتمية

ير:ة*حطبق-سشكا"لمووهدةلاابرهدوامثلفابمجما"(معناقفافىسلالحلبلايكونلنولتمردافي،كامويقولهوما.ا!و؟فيعيرالتشبيهيالقياسهدامنم!سكومعير

رمم"رشةالقم!امءكل:او،العبثعلمىالتمرؤطفانسلفاعرضتالتيللحجةينالاخرقتلؤا!منطقيةيرامراالانتحاركاىاداانههو،الحقيقة.

برانهإكبثاعلىؤصهانحكمانفخطيعالتيالقيمبعضباسمالعبثالاخلاقيالشبربينهئايخالطكامو(نويبدو.منطقيعرامر؟يضاهو

المنطقية.والضرورة

الىرءمردان،دلك،"نىفان،بث4للا3مدرالانسانإصبحولثن.عبثى

الىيشيراذوذلك،وافيةغيرهناحجتهبانيعيكانكاموانويبدو

--،قضم!بغ،وويراد،ونقائخي!نقيضه5!أ،307.آ!!*تناقضاىيرانه.اخرىمرةالانتحار-العبثبينالعلاقاتمضامين

عوليمىاجاؤشامعنا!ااعطلهامنوآول.وتخى،ربهاالعقليةالمبادىء.الانسانحياةعلىالحفاظالى(لدعوةفيويمةب،العبثتصلحقبقةفي

لحر!وتضى--الر،)ص!أمقلاتناقضبي،ارادالذي،،كنت"الفيلسوفالىالدعوةفيويممي،العبثحقيقةتقبلفيجديداتناقضا!ى؟له

جم"الم!".لميةالعونوالمبا،دىءالقوانهيئ(ساسعلىالعبثتفسيريتمانوبمجرد.الالسانحياةعلىالحفاظ

ء!لاهيالميثودولوجااوجم!التسها-40،أء+7؟ه*،عص!بلالحاحذاتهالحياةفعلبظهر،الحياةعلىبالاسمتمرار؟لمطالبة

ا،(لمرجم"/الابحاثمنهجفيممارستهماكتمانلايمكنوالحكمالخيارانعير.والحكمالخحار
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هلماهـ!والتي،"اذنمرد"كمتابعاصرتالتيالكتاباتبعضوراءيكمن.الوجوءمنوجهبأي،القضايالبعض"كلا"فيهرقولىالذيالحد

وعلى".وجودهيؤكدانهمنبالرغم،اللهوجودجو!اندومارشبلفيوا"نعم"يقولانايضاعليهفانالعملبه!االانسانيقوملكي،ولكن

اللهيحضعهواد،الحاديموقفالىيتحولالتمردةانحالايةالتمردحركةطريقعنالعبثادداكويمكن.الاخرى4،القضابعضبوجه

يرفضوهو،للندالنداساسعلىمعهبالتعاملويبدا،انسانيةلاحكامالفرد،باطنمي،التمردعمليةلمناتكشفوهكذا،وايجابسلبهيالتي

صفسةاللهعنتنونانوبمجرد.مكلانكلفيالحلولصفةيمئحهإنبانالقولاحديستطيعولا.لهمناهضاالعبثيقفماشيءوجودءن

موته:يعلنالتعانيكلانووو،يبدوالذيولكن،ضرورياامراالتمردتجعلالقيمجميع

جماحالالا،كبحغزوةسكل،الانسانيالوضعضدالثورةتأخذ"اناي،الحدودفرضمعناه"كلا"المرءفقول.جديدةقيمايبعثتمرد

ثسم،انهيارهويعلن،سجينالىالسماءملكفيتحول،السماءضد.الحدودهاتكداخلصيغتقدمعيننوعمنقيط

".بالاعدامهليه
يحكمالطبيةفيالغموضيشيعقد،المضاقشةمنالمرحلةهذهوفي

القتالالاستهجانالىالتمردمن،العمليةلمهذءالتاريخيالتطودانيكشف-الاقلعلى-مترابطةقيمثلاثانءلى.القيملهذهالشاملة

قامثم-.وكتشيهوبوديرسادكتاباتفيالتوانيعلىمتابعتهيمكن،معناهالمبثءلىالانسانيخنمردفلئن."الميتافزيقيالعصيان"عنها

.المقال1هذفيذلكبعدمملاللبقسطكاموللانسانالعص!يانو/بمشف.لنفسهالانساناكتشافاعادةالاولىبالدرجة

بعد،والمسيحيةالتمردمابينيربطكامويمصي،الثأنيةالمرحلةوفي.وا!خطورةالاهميةمنجانبعلىيعتبرنفسهمنجانبوجودايضا

01-.0.51عن،انسانياكائناباعتباره،جوهرهحقيقةعلىيضهرفانويستطيع
النظريلاساسو.والالحادلتمردبينالد6لمةلصلةوم!منرمرعان

هناكانضلىالمرءنصاذااما.سلفااليهأشرناقدالعلاقةهذه!لاوجود.عبث.!ا!انكألك،وبسنظيع،نفسهمنالجانبهذاطريق

الاحتجاجفن،عنهاالمسؤولهووانهالاشياءجميعحظلق!والهاالمفردىالانسافيالثمنذلك!ب،اليهااثار(لقممنالاولىفالقيمة

حالايةوعلى.ذاكبعدمعئىأيمنخلواعئدئذرمبحالميتاالزيرقيهذاطريئعنالاو!هاعنهااتعيرلايمكنالتيالامكانياتهاتيك

الروابطبأوهى،الظريحيةالئاحيةمن،والدينالتمردارتبطفقدككائنهويتهيعينالذيهوالثمنهذااىرأىقدالقرداننجبر.الموقف

منوتناوباهاعليهاواختلفا،(لغربيةاوروباتعاورافقد.المباشرة،الشخصيمصيرمنيرفعوبهدا.الانسانيالنوعفيكعضوانساني

هوالمدنبةتاريخانالىيم!بكامونجدوبلاجمال،الزمئيةالناج!وهكذا.العمومبوجهالانسائطبيعةمنيرقعانعليه.رميعيكما

؟لتمرد"و"اليتافزبقيةالمصالحة"منمتتاليةحالاتبمثابةالطببعةيشبهشيءووبالتيالثانجبةالقيمةعنالتسمردلنايكشف

علىبانهملناس1معطمفيهايحسديئيةحلاتوهناك"ا!افزدقي(لىمبالثرةبمورةتقودالقيمةهذهفان،كامورأيوبحسب.الانسمانية

نجنلقونهااننىالرلمةالاجوبةيقبلونوانهم،الانسانيوضعممعوئامالكاريتزيالقانونويستبدل،الانسانيالتنضمامنالى-الثالثةالقيمة

(لقرةهذهكاموويد!و.اسئلتهـ"علىرداا!لاهوتورجالا!قسسمن."موجودوننحناذناتمردانا":يقولاذبهخاصاخربقانون،هنا

الاجوبةفيهاتحعقاحرىح!لاتوهئاك."المقدسةبألفترة"،ظاهراسلبيايبدوالتمردا!منوبالرغم":بقولهالقضيةويلصص

بانهمالناسمنالعددفيحسن،الانسانارضاءفيالرسميةهوااطا،عمقنحوعلىايجاجمبمااتالا،جدبشيءايلا.نجلق!نه

التيسبقتالفترةالتمرد.ففيفترةتكون؟لظروفهذهفيمغرب.وفيغر!اءاررفاعيرضبماواقى،الانسانفيا*امنة(لعتاصتلكءنيكشف

سبقتالتيالفترةففي.التمردفترةعونالظرولىسبقتاتي".دوماعنها

هذاركانرومانيا-*غريقو(لمدينةمن*خيرةالمراحلوفيالمسيحية.السالفالمقتبسهذاعنينشاانماالكامنالاخلاقيالتمردهدفان

واتخذ.ظاهرااستعلنقدالأنساناوضاعضدالتمردمنغريزيحزبعاىهجوماجوانحهفي،ريببلا،يطوي،كامويعنيهالذيفالتمرد

(ستبدلت،المسيحيةنموومع.لوقريطستلاهثمالموقفهذاأبيقورقد،انقىاخلاقياتمايعتبرهبأسمذلكيفعلولكنه.التقليديةالاخذلاقية

لاسسيما،تدريجيةبصورةوذلك،بالتمردالالهيةالارادةمعالمصالحةانتمردوراءمنوالحافز.المباشرةالذاتيةالمصلحةأسارمنتخلصت

المسيحيالشكلواستمر.المسيحوعقيدةالوسيطالشخصخلاليضهانكامويحاولعئدماحتى،روحيحافزجوهرهفيهوابيتافزيقي

المصالحة""بدأتعشرالتاسعالقرنوفي،قرونعدة"المقسمةللقنرة"الاغريقيةالتعاليمبانكقولنا،روحي(نه.لاغيرالمنطقيةالعدودفي

الثالتعشرالقرنلهافيكانفرنس!اانالحقيقةوفي.التمردمكانتحتلكلمقياس*نسانيةالروحتجعلائالىتدعوهيحيثمنروحية

وكان،اللهفدالمتطرهـبجحودهالجدالجديدانتمردروادمنرائدطا*،الدقيقالدينيبالمعنىروحياالتمردهذايكونالاوطبيعي.شيء

فيالروملأشيكيةالحركةجاءتمااذاحتى.ساددهالمركيزهوالرائدكاموويضع.الالسانيالوجوديتخللالهيبهدفالاقراريرفضهو

امثالمن-؟بيتافيزيقيينالمتمردينبعضانرأبنا،عشرالتاسعالقرنالامكاناتعلىيتعرفانبمد،بالدينالتمردعلاقةعنطربفتبنملاحظتين

فاكدوا،بقضيتهم"التصالحية"المسيحصورةربطواقد-فيني.-الالسانيبمعناها-للتمردالروحية

والياسو*لم)"موته"ثمالصليبعلى"يأسه"وصرخات"آلامه"يكوناانلايمكنوالالحادالتمردباناعتقأده،ولا1،يوضحفهو

اولئكعاملولقد.(الالوهيهضدالتمردالسسبالضبطهيوالموتيجنحانانهمامنبالرغم،مؤتلفينحتىولاكلا،البعضلبعضهمامرآدفين

وبهذا،يهوهضحايامنضحيةانهعلىالمسيحالميتافزيقيونالمتمردونتحدقضيةهوالتمردانكاموويقول.البعضببعضهماالاندماجالى

القرناعقابفيالشعراءاما.(للهعلىالهجماتلتجديدالطربقاخلوامنحالةضديوجهانينبغيفالتمرد.نقضقضيةهيممااكعر

عماتغنيهماجوبةعناحياناوبحثواايضاتمردوافقدعشرالتاسعوالمتمرد.القضا؟منالحالةهذهعنالمسؤولفدوبالتاني،القضايا

نجدالحانيالقرنفيواخيرا.النهائيالواقععنالمسيحيةترويهالذيالمنطقهوهذاولعل"الاساسيةالناحيةمنالحاديالميتافزيقي
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أ،رهـهااقيا&محاجمبقال!ن!مةواته!ا.نتشهؤهملسوءيسببحصلمجددااكأبهبدطويقعنود!ك،الضلمردنعمةمنؤاد!ؤوال!ر/لمئيةان

كاموفكرت!آثرمدىايالىلئاتوضح،ودستوفسكيتنشهعنكامو.الوجودمحبتعلى

الرجلين.بهذينوراءهاخلفتاكمردمنحمالةفيالاننهجمشباننا،القوللناوبحق

نحوالمستمرالتمردانحرافبشأنكامواوردهتعليقاطولىولعل.وصفهافيكامويمصياكيالتمرد.نقاليدهيوهده.قرنينتاريح

وراوربولوزرمونفيهيناقنضىالذيالفمدلكفيووو،اكلبمهتةنارإخيةقصةالىنظربر"مناقشةمؤ!،النقطةهدهفييرخحولفهو!ذا

بينالقائمةللتتاقضاتحادتحليلىالتعليقذلكؤفي.والمصور،لينولوقر/بىرابيقورتمردثلىاكعلإق!!صهحاترضعوبعد.كمرد1عن

عمدنجدهااتيالوبيلةح55(،ا3؟أ+موالامتثايةالنهليسعت!المسي!جةسة(1المةرررة))الفضعبركامو!مةز،حيالمصبالع"دسبظا(للذين

،ا،الم!إنريء:غرم!ىت(ؤضا!خاكانءنوبا!رء.كا.ورامهولو./رءون.سادتمردالى

السىمشدودلنهليسننة1منالخاصالنوعهداانوبىعيكاموانعتباتا1التمردءلىكاموتعلميقات+نفصيللانفسران،حقاالمسيرومن

ععدتفصيليةبصورةنظرموضعهيلئهليستة1و.نناقضات.الامضثال.حالابةعلىبابجازاليهاالانتسارةنمبعينقاطبصعول!ظ.سادمن

باف!،الفراتمنرةؤفيفي،رعمواقدوانهملالسيما،لصرباليبن1الى.بم!بالذيالثصائعالزي*!بالرغم،طيباما4مضحسالكامو؟!

كاررالنمردولؤد.السياسيةبالثورةالمينافزبقيننمرد1دمجعلىلعمإونداهفيعظيمةمب(لغةفيهابولبطقدكا.نباباءتبارهسادانجارانطان

غير،قرد؟،لشهحشالرومانتيكيينا؟ممنذ،الفائتالقرنفينديرهوكما،مثالهوحيثمناهميةلسادانكاموويرى.الوقت

لسيعماهـنر،نهمزعمواقد،وار(غونايلوارامثالمنالسرياليبنبعضانولقد.الحقيقيةالتمردلطبيعةالوقوعالمتحمللخطر1ائفهملسوء

ا!!وع!.االماركسيةومباديءالؤ(نجةفوضاهمبينماالمصالحةعلىالرروهةء.!))الشهبردؤ،عهالىفازت!ى،ءرائزهمنبد(عذلكسادفعل

اك،لميس!نةعنداقصاهالىوالثورةالتسمردبينالدمجهداكاموويتابعاكىفالحربة."(لرؤ؟ونزوة،الكإ:يةاإئزعةارلتقيراطية،(لشاملة

صكرالفوطرائقاللغةبحرق.نطالب،ائنهليسنر"وهذه.الوياليةالقيمنحرقت،لذلكوكأ"نججة.حدودفياتليستاجازةهيبهايطالب

السر.لم،ليمهمةانالىبرذهبماثورؤولهناكبل،وحسبللأنيةالعقمنطوفانفي،التمردمنيتجزألاجزءاتطلانيئبغياقيلاخلاقية

النارليطاقىبيدهومسدسهللشارعيخرجأنعليهانهىالاصيلاثرعنضاميالمةوالدفاعالعنيدةالذا.نيةأحفالمصا.كاموعصيانعنف

أف!نالبوجهشهرالذيالعنفمنالضربفهذ؟.العابرينعلىاعتباطافتمرد.بودببرحتىالرومازتهبمبن؟ياممنذالفردقيمةاضعفقد

المجتمععلى،مالفترة،تركزقد،الاقلعلىنظريى،المجتمعاعضاءشمأنذالمثفيشأنه،القدرمالعالمتمردمحنكلياأختلافايخننلفهؤلاء

فهمهاوالتيذلكبمدالماركسيةجاءت3ث.ا(؟سسعاتاحدىبالحتبالىهاإقرنفي"الدازدي"للاديبالرائعكاموتحليلوان.سادتمرد

هـوتطوبررهاوغبالهملتحريروسب!ةفاعتبروها،نافصافهماالرياليونسوىرءنربموذاكالضهردهذابينالفروق(رلئا.وظهر،ع!رالتاسع

حرمةحرقعلىبرووانافقدم"المزدوجالشيوعيةحديت))جاءواخيرا.انحدار

نحومحاك!ودلك(...!الشعبارادة،الدمقراطية،الحرية)الهـلماتموقفوفمفقد!ستوفسكيفاناءرىناجبةومن،ناحيةمنهذا

!ففيرىكاءواورا.المةؤك!سابقةتجاربمنلديهمءهاكضيرابرزبداغجبكماكاموبهاعجبك!دن13العصيانضووبمنضربعنالمدافع

هـنالسرراليةوالفكرةالسر؟نيالتمردفيمشتركاعاملايىستةالنهاشى.تطلعهخلالدالقيبمرغنرفعصيانانهولوقريطمموا.ابيقوربتمرد

دونبر!،الثورة"ننوعاييريدونالمرانينهؤلاءان"..الثورةهيوتلك.ألالهيةالرحمةاستبدادمنبدلالىلانسانالعدالةسيادة

الذيوالمصالحةالتلموفيقعالمومن،التجارعالممنيحرروومشيءاياكالادرالى4ءاذلكويعزى.لكاموبالئسبةللثمردالاولىالوظيفة

تحقيقهيمكنلاشيءأحلامهمثورةان.فيهالعيشعلىمرغمونهمابرفانبطلهقادتوالتيدستوفسكيعئد؟لتمردلفكرةالرفيعالئصني

.الاناةاطوبرلاكضظيماطريقعناوواككصيليةالفنيةالمهارةءريقعن-شيءمقبولى!)كلللعبث(لنهلستيإئطقابينرفيبصز(عالىكارامازوف

بالضوورة،القضببةتكنم4ؤولهذ(،1ءالعزلهمقدمتقدمااسطورةانكار؟مافيوفيتفحصانفمجرد.الاصيللعصيانه(لمطامحالاخلاقيةوبين

المحىنطرفدبريتونانوالحقيقة.حالايةعلىالخطورةقليلشيئاامرالقتلجريمةان،منهرعبعلى،يجد،للعبثالكاملة3النت!ائج

ولخطيستظيدويةءمئاعةفعلاهيانهااساسعلى(لسياسيةالثورةبةأيجابيبشكلىتبريرهايمكنلاالفضبلةوان،المنطقيةالناحيةمنمقبولى

ؤانها،الاجتماعيالظلمازاحةفيالثورةنجحتاذاما01السرياليةابوهئقتلىلكيالمجالويرفسح،الاخلاقيإةهصدايقءلىفهـوو؟خير(

الظال!مبرججب(ن.بستطعلمالاجتمماغيالظالمانمنئذعندستتثبتالعقلانيوالقتلالمنطقيالتمردهذاانكاموويدعى.لجنونهحداويضع

الماركسي،المجتمعفيالعقلانيةالنزعةوستعمل.الكونفيافيزيقيالمي!.ئهماالسرالىالمذهبفيالالوهيةدرجةالى(رتفعاؤد،بهالمرتبط

!نا،ومن.(لانسانيالوضععشعيةمنالش!فيفعلىالاولىبالدرجة.المنطقيالتمردبهذاميااسا!اذضغالاانشغلفدنتشهوكاق

مطامحورين،اكتصاديرة-السياالاهداف!بينيدورعميقاصراعانج!انالممئمنكاناذاعمااكساؤلصدودفيالموضوعهذاناورص!قلقد

وقد،للماركسيةمناهض)**(اليومكأموان.(لخائبمةالسرراليةويجيب.اطلاقاشيءباييعتقدلاهوفيماالحياةفيألانسانيستمر

ا!تبمالتقليد،"للاخلاقيةموقتةعودةاقتراحالىنهليستتهقادتهعنالمتأخرةاث(رهفيالجوابهذاويقدم.بالايجابذلكعاىئتشه

المستمرةفصرخته.ورامبولوترمونعند(لمتاخرةبالامتثاليةتذكرناباك،ني،،ذلكويقوده.المنظماإشكمنبدلامنظمبممانكارالتبشيرطريق

اف،توجم!موخة!ط"ايامناوراءماالىوسنصل،نريد1ات"الانسانوانللارضوالولاء،القوةوارادة،"السورررون"عقلىةالى

عامااستنتاجاكاموويستنتج.موقتالهالىيتحولانيسننطيعقد

"ارو؟".اك!ردنقيضةالاثالية)،بمالسمتأثبرهافيولكن،صافيةئهليستةاذهابقولهنششهنهليستةمن

كامولبيوامصرعقبيلكهب)**!افيذلكؤدفيقوليتحوطنكامو9منبا)رغمالناذية،الىغلهـمخهاؤفد.الزعاف
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اوغحرحكبةياوداطولرفاشيئن..!ء
ححسس-سحمححسص-ص-ص-ححسص-ح-حمس-ص-ححح!ححس

إخبيهااًلديادينا،ركىعلىتسسعىمثلمما

بلاههعنيكملىء9ءض..تعينافصمتي!ف!ماالسممراءبيةالغلتمسال

وتفاههيهقعيأبكبمطبق5وغباءبنظرديينوتعر

يغريلاالنهدعنفولنبحلقىالحرى"الحرةفاحسن

بغريلاالساقوجوعنطقىغاض

سرمكنونمنالكهففيوماأمزق،وجوعا5الاحرفأجلد

ضياعاكان!رحلتيأدحرق

...فوداعاتحدقلمينيعجناو-ارى

امسىكانماوأذأواغرقكقيفيالظلمةأقبض

نفسيمحافتهلاقهاغجريه

مصصيريكانوأذأالضائعازسسانييا،الرمللهاثيا

الكبيرالحهـمتشاطيءحزينموالأصداءفي

حقدولاحبلاحيثأعماقمبىتروينالتيالحكايالث

حسرهلوعةلا،بسممةولا!تتململعادتاعصاجم!

..،.المهلهلوحراحاتكليبعن
ببصامقحسىث!كماوضمجةبعرلعرقب11تقسىولاكان.ماكلفابمبدي

المىؤالمسعور5جنبيفيالجمتفاناخيانهاجلمنجساسرعلى

لىالم!ادرك!حهيئ..يخونكانكلنا

وعزائى0.0.0011

خيانهاجلمنجسماسدصلبوالمرفقةأتقولىلاكلا70

محبهيعطون،ألحبلسمالونجضتصىبىليس

يغفرونلىوأععري

يخونكانءلنا-نمجريهذثماتغدرألرى

غبهلاعجريه

مخجحريهألاتصححح!!عجريه

المممبولتيسببر-دمشق11%خفيهاسرارصكينيكفيقالهـنىزب

ا!مموديبا!انيالموالوتاتعالي؟لافتيالمتمرد؟شنبررفقدوهكذافالسرإالية،السياسيةالحركاتمنحركةتكونيمكئ.انلاالسرياليةبان

علىالحصولفياخفقهوواذ.التاريخاوالموقوتؤوقهوهماوتلهاتبمو،بر.بتونمعالواضجتعاطفهيبديالذي،لكاموبالئسبة

تيجة.ؤكانت،الزمانخلالالمخلاص-ءنيبحثلىداالابدي؟لخلاص.التحقيقمستحيلةحكمة

الاصيل،الميتافمزيقيللتمردتشويهاتمنلالتيالسياشبةالثورةألكالىكاموقادفدالقرنينهذينخلالللتمردالاستقصاءهؤاان

-56الصفحةعلىالتتمة-التابىبخ)*(تأليةطربقعنووذلكزلحاؤصاسمايصبجانالىينتهيالتمردهذاانالىيذهباستمتناج

أنسبةالكامولمىللاستف،جهذامعالعربيةالطليعةمثقفولخشلفأ،1الواجباقوتر!لىالمحافظةفياخفاقهبسببوذلك،والحياة!رية

اكطلق.نمردهمبدايةأتالعربالثررورتالمثقفوتيرىاذعاكطموالى؟قضةستظك،الاخلاقيةو؟لقيم.ميتافزيقياصضجاجايفيتوافره

الميحافيزيقي-بمعتاوحىءى-ادتهاريخلياقرؤكعبدايةعو.الذأتمنفعندئذ،ويموتاقهمرديمرعانبمجردولكن.توترههناككانطالما

!سضوىالى،الكاريهخيالمصش،،يألفالتيقائعا!ايخحويواكذيؤدالمطلقةبدعارةكامورتموهماوان.واكهليستةالعنفمنهناصلا

ت،ؤ!بزيقىقىأءحولأ"عذا6تردصأكأاخروبمعكى.الميخافيزيمية3اشخور(،للعبتالمطلق(لرفضألىاي)الاتخحارعنالدفاعالىاماد(ئماادى

هـالثابحةالتجريديةالحقائة!لازمنمةمنلاأحمتلريضإحيويةصب-!دونهلوالنتكلالاصير.للعبئالمطلقالقثولالى)ايالقتلكلالدفاعالىو؟ما

أصسمماسيهأانكورداتالعربالئوريواتالمئقفولاتعؤلاءيرىل!المعنىوبطأاقي،ؤئريرقياقمردطبيعةخانثم،وشاعسادالذيهوالتطرفاش!المن

!:،ومن.الميخافيزلقيللكمردتح!حيدبليةتوالتاريخفهيأكصاضد"ا،اررطووقىاكورةصصرهفينموهليمتحنكامويعودثم.ذلكي!عد

تسشمداليالماركسبةل!جهاعشراض!اعفرتطر-العربيةريةالخراتنجد-يسمبكما-"التارب!خيالتمرد"؟و

لا،يخقيةالفضاغوإن!تأتجريدات،منالجامدةا!طبعةحقائه!!تنوريشهاطبببع!ةالىيشيرلأنه"؟لثاريخيالتمرد"تعبيركاموويستخدم

الىت!ينقلألعربيةاخوريةفا،أحاايهوعى.أسوجودأحيويةمن((موت))ان.السياليةوالثورةالميتانجزيقيالتمردبين؟لقائمةالصلة

مد!!الجلالضبيعةهـمحدرلاطأدرىالاتسات"الوجود"مدرالمرتي!الىوفعقد،المؤقتالمخلوفىفهدا.الانسانتاليهتبعهقدالله

لم(المتوجم".الزماننطاقخارجكانتوالتي،صسابقاالآلهةال!بهاتنسبكانتافني
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اطه."انساناحعله"وانسنةالتاريعلروحيةتصسيخاكانالأعدامذلك

فارغة.سماءفيتجريديةمبادىءمحضاللهمنمابقيوكلالتمردونظرية!مو

كافيةليست،تجريديةطبيعةمنبهتتمتىبماالمثادىءهذهانغير27ا!و!ةءلىا!!ورتمة

لحهي،تجريدأتمحضانهاوبما.الشاملينوالعقلالفضيلةحكمننمامين

اتمردبهيتمبئالذيم!الاخلافيالانسانيالكونكر!يادفمونينقمهاهناكليستانهالقائلةالحقيقةتتجاهللانهاللتمردخيازكأفالثورة

الاصل.الاكبرلانجبهبالنسبةهيممااكتر"للتمرد"بالنسبةمطلقةقضانجا

القابلةالانسانجةالطبيعةتتجاهلفهي،ايضاتجريدات؟نهاوحيثاخلامشيبمطلقعمدءنتتمسكالسياسيةورالثورة."العابث"أي

مساغولامقبولنجر.فعبير"ظطة"ى!ةفان.اوكاطأفيولموقوعتر،للتمردالخيانةوهذه.التاريخالىويحولهالله"موت"ينكر

فيهيصطرعالذياليومذلكسيأتي))ةيقولولكنه.كامولدىوالقضايااتاريخيقلتفير.الخطورةثد،بةتائجعنهانشمات

اكدتاتي،!178ثورةحىفافوهكذا"اررلوجيسالايديولوجيبالحاضصالتضحيةعلىالئاستشجعانشأنهامنالاؤقية؟لمطلقة

الط-!استساغت،ذوو2!ر،!ادتقد،وار!قىاصهزةءلىللاخذاغراءهناكيظلوهكذا.اثترافامفترضمستقبلاجلمن

.والارهابثديدأغراء،التاريخيةبالاهدافالتعجيلاجلمنالمؤقتةبالوسائل

"لحركة،هذهبوقفلهالاقبلالتجريديةالاخلافيةالمبادىءكانتواذاتتجاتاريخيةالنظرةان،كلهذلكمنوالاكر.والطشةالوول

لسد.قبلذيمنلوءاابرالامر-بركلءالبادىهذهازا!ةفانتبريرذاتهبحدهوالاهدافتحقيقعلىالقدرةبانالقائلةالفكرةحتما

ناالامكانففي،المثالبمثابةووضعت،العامةاثسعبارادة!لتطالماالمقعلةالىباثورةازضالذيالسببهووهدا،بالعملللقيامكاف

على.الامرواقعفيكذلكهمايكوظلم؟ن،انسانجبينوالفعلالفكريظلعلىالحريةفيالزغبة.نعملفقد.الحريةباسمالتطهيروعمليات

هيغلفلسفةبهجاءتالثورةفكرةفيللانسانيةاخرتفسيخاهنماكان،مثدودنجبرامدوالى،ذلكبعدتتوقفالحريةانبيد،الثورةتدعثعين

،الاحيانمعظمفيفهمهأسيءقدهيغلبانكامويعترف.التاريخعنف!ن،ولذا.الارهاب!لىيبدأإومئذو،الاهدافتحقمبقاجلمن

لهاهغلمبادىءاخطربانايضابرقروهو.اليسارجانبمنلاسيماطبامرالانسانيالوسءنتعبيرهوحيتمنالننمردبانلم!ولكامو

فركلفيكما،هيغلفي":اثارهمناخرىاجزاءفيماإعاكسهاوياخذ،.خاطئةفأثمةتاريخيمشروعهيحيثمنالثورةاما

ناهيهناالهامةوالحقيقة."هيغلتصحيحطريقهعنمايمكن،عظيمالنورة(حداثحتى،الؤنسيةالثورةاحداثمنهذاالاثمقصةكامو

نهائياهبوطاهبطفد،يكن!م؟مدقيقاكانسواء،هيغلنظام!سيروالاقتصاديةالسيالمميةبالاسبابؤهـ،نفسهيكرثولم.الروسية

الانسانبانالقائلةالنظرة،هيغلبعد،سادتثم،الثوريبالمالورطلقافيالثورةنظر،"علىالتعويلهوبهنفسهماركرثجلبل،للثورة

التاريخط،السياقءلىحملامحمولهوبل،مصيرهتوجيهلايسننطيع.الميتافزيقي!لتمردالكبرىالموضوعاتبعض

الاحداثسيرخطمنجزءالا،(لحقيقةفيهوانحرافعلامايظنهن2وليصد،اعولهويلاصقى،فرنسافيالملوكقتلفي؟لبحثكاموويب!أ

وقع-ماهوصوذلكالنحوهذاعلىالتاريختأليهوانعنها.محيدلاالتيبالطهـارةترجمهاوشائجالاعولطونهذه،رولوالىالموضوعهذانظريا!

التاولمغنفذ،هناومن.خطءلىدائمابالضرورةهوالفألبانمعناهمنتحدرالذيالتقليدوذلك،للشعبالعامةالارادةوبس!مو،الانسانية

ؤههم.-كممالخيبةينسبانيستطعلم،المؤلهةمنوهو،!وسواناذ.روسو+

الذينالاخرونوهناك،الامامالىالتاريخمعيندفعمنوهناكذلك،منبدلا،يضعهوبل،اعلاعاقلكاؤنالىالانسانيبنواليأس

يعملون091ععام(لروسالفوضوإونكانولقد.*الثماريخعببميروحروسو3مزاهيوتلك.الراهنالمجتيعتنظيمفيالشوور(صول

الذيناولئكاما"التضحيةبارستقراطيئ"كامولححكلوهماتكوينعلىيدعلىثم.الاولىالانسانيةالالهارةتلكافسدقدالمجتمعبالطالقائله

ارشقراطية)باسمتسميتهمايمكنانشماوافقد،الاخرىالثوراتقادواالعمليالتطبيقصفةواعطيتهذهرولم!وافكاراتسعتجوست-سان

."النباحوغدا."الاجتماعيالعقد"كتابهفيعنهامحبراتيالافكارتلكسيمالا

يا!القيمكلتضعان"النجاحارستقراطية)علىمقضياوكان،ال!ببلةمعجنبالىجنبايسبرالذيالعقلهوالجديد"(لمطقى"

التاريشكي.السيا!فيألاحتراملهاتكنا.بامحتىنجدوهكدا.قبلمنكانكما،العاقلالالهذلكهوي!!ولم

بيد.الوجودكونفيو(لعدا!ةوالممقلالحقيقةتمثلتوفجأة...""موت"انمنبالرغم،تاماخلواتضلىلمالسماءانا!فرنشةالمحورة

عادت،القيمهدهعلىالابديةالحركةأسبعتاذالالماليةالايديولوجيةانذهـكوراءمنجوست-سانواستهـدف!.هائلةفجوةتركقدالاله

ووضعت،القيمتلكفيالحقيقيةالطبيعيةهيالحركةهذهانفحسبتبعد،اقيمتثم،"الخيرنحوالشاعلبالانجاه"اسماهمااقامة

."السيا!التار.بخينهايةفي-التعبيرمحان-الطبيعةهذهاستكمالواعدم،ا!لهمحلوالففكيلةالعقلحلوقدو!ومئذ.العقلعبادة،ذلك

هذهستانلادالذيصو"11،ركصهـي"الهيغلمممااليساريالجناح*.برىوهكذا.واثمسبالعامةللارادةالسيادةاصبحتفقد،الملك

لتارتة.1الحخميةاوبالضرورةدعوهالذيللمصيرالخنالأصةالنظرةلان،مثروعالثورةفيتحولنقطةعشرالسادسلويساعدامفيكامو

علىوالفردالمصيربينا!خحاونحتىفضونفييرالعربالثولىيوناما،طق!الموهذامىوللوتراموكابيزالشلافألىههناا،ؤلفويشير*

اصعلايعودوتهمبل،وهيظلواشمبنغلرنهطعندنراهالذيالطههذهفىكامومعالهطالثوريينطهفالىاهطملنثحيوونعود

وحيسث.بيديهالصهـديصنعهالذيالمصيرازاعالايجابيالموقفالىارجليىااوثانومهثحمةالملوكقاتهلةفلالثورة.التفسيرصنالمرحلة

ال!سعهطأنذلكهط،ثوريتيادياصيلةراديكاد!جمةنظرهطان.لانانى1الهزءنالهتعبيرجكل(عمي،ايضاورزههـههاصلصرمن

المتربم""!.بيديهمصيرءيصنعالذيهو"اننرجم"
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الاجيالتلكافهـار،مقتضنةبصودةيراجع،اولا،فهو.الاصيلالتمردتع!لمالقيمهذهبانقولهدل!الىيضيفكاموفان،لذلكوتبعا

مف.الودعاءالمقتالةقبلاجاكلا!ذينالروسالفوضويمينمنالمتعاقبةهدهوضعتانوبمجود.ذاتهاالمصا!هياصنحتبل،الطريقمدى

ونيكاييف،وباكونينوبيزاديفوبلن!كيالديسمبريينعلىذلكبعديعلقالتيالوسائلهاتيكأزيلت،افتراضمامفؤضمسن!قبلفيحألقب

كتبه*-الذيالثوريكاتكزم))كتابمانوعالاذعانقد؟وينقدهناومن.القيمهاتيكتحققالتيالاسايبعلىبهانحكماننستطيع

القتل،ورفاقهكاتيففيهيمقتالذيالوقتففي.ونيكاييفباكونببنف--فالوسائل.التاريخيالتمردفيللشرالحقيقيالمصدرنرى

اناسااننجد،بالنفسالتضحيةحالةفيالاالقتلضرورةيتقبلونولاسوىتلكهناكتعدولم.الاخلاقيالحكمنطاقعنازيلتقد-ذاتهاحد

وهنا.السلطةلتسنموسيلةالغتلاستحهـمواقدنيكاييفامثالمناثسيالاغراضتخدمانعليهاكانواقي،برعدتتحققلمالتيالقيم

:الودعاءالقتلةعنكامويقولبدأ،لذلكونتيجة.الاستهجاناوالشبريراجلمناستصدامهايمكن

اص!يبقد(لرهقحسابعلىاحرزوهقدكانواالذيوالنصر..."قياسهااساسعلىلا،نجاحهاالأسعلىيجريالافعالعلىالحكم

ورفضهمتضحيتهمطريقعن،تمكفواولكنهم.المطافنهايةفيبالخيانةتتحولوبدأت،مؤقتاامراالاخلاقعادتوبذلك.الاخلاقيةللقيمبالئممبة

،جديدةلفضيلةاوالقيملاحدىمحسوساشكلايقممواانالمتطرفبعدشنالينجرائماستهجانذلكومثال"اتاريخيالوضعلمطابببطبقا

.،(الاصيلللتحرلىالعونيدوتمدالطلمبوجهتقفهذايومناحتىمازالتفيالاخلاقيةالقيموضعوان،هذا."واتباعهرفاقهقبلمنوفاته

الاغتيالىحوادثبلغتهاالتيالمذووة091ععامارهابيوكانفلقد.،العامالانسمانيبالا"3للاخذالمجاليفسحانايضاشأنهمنالمستقبل

الحكوماتر؟ساءفدعاماثلاثيناستمرتالتي(لاغتيالمحاولاتاوتقبلالذيجوست-سانتميزالتيالكبرىالفوارقاحدهووهذا

منمئاتعدةهناكان،كاموويقول.المتحدةوالولاياتاوروبافيهيغلفكرةتقبلواالذينخربنالمطالثوريينوبين،لىوسوعتدالطيبةمبدة

هذهاعماقفيوهم،انفسهموقفواقدالبواسلوالشاباتادتبانعندالاثمبفكرةيؤخذانبمجردانهايضاالطبيعيومن.الالمعن

اليهاتعطشواطالماالتيالقيميخلقواانوحاولواملقضيته،لستيةالنه.الفكرةلتلكطبقاعندئذستعاملالكائناتهذهفان،الانسانجةالكائنات

والموتالتجريموقبلوا.بالارواحوالتضحيةوالقنابلالبنادقىبوسائلكلتافيوالتدميرالقتلالىقادتقدالسياسيةالثورةانوالحقيقة

ويعلن.)جملونها"لتي؟لمثلانتصاريضمنوااناجلمنارواصرعمدعن؟لفرديةالاستثناءاتتلكعلىيقضيلكييقتلانالمرءفعلى.الحاتبن

يبدووكانهجانبهمنتأييرابضمنتصريحا،هؤلاءموقفلوصف،كامومنعصرفي،احياناالمرءويقتل.الانسانيةالطهارةوجهتلطخالثي

التعاليعالمهوالمستقبلان":يقولفهو.السابقتحليلهمعيتعارضو/ضع.(لانسانيةالطهارةعصورمنلعصريوطىءلكي،الا"لمعصور

قد"التاريخيةالنزعة)ءهدهان".الهبلايعيشونلاناسالوحيديحطمونينالالىاولئكنحطمانينبغي":يقولاذبلباقةالنقطةكاموهذه

ممارسةعندالتمردبفكرةالاسفافالىيقودناكبيراعاملانلتكلبهااخذ".الاصنامخلقاجلمنيحطمونالذيناو،الاصنام

الشنابهولاء؟نمنبالرغمانهبقولههذ؟تصريحهكاموويبرر،اكورةيقدمفهو.شافيةاجابةكاموعليهايجبلممعضلةتنجموهنا

افهمالا،المسقبلفيقي!همتحقيقعلىيعملونانهمظنواقدالنهلستيينالحدودفيالتمردنعالجعندمااننالنايبينلكي؟لامثلةمنعددالنا

وذلكللنمردحقيقيةقيمميلادفيتسببواقد،والواقعالحقيقةفيالهبوطهذايعزوكاموانيبدوولكنبهونهبطنشوههانماالتاريخية

ذخيرةأرصدوافلقد.(فعار!مبهااتسمتالتيالطبيعةتلكبوساطة"العملهالتطبيقاتوالى،حيناالميتافزيقيةالصدوعالىاتناريخي

هذامارسواكما،بالتضامنعنيفااحساساوجربواالاخوةمنضخمةمنالمفكزينبانيقولانهلوكمااحياناويبدو.اخرحيناالخاطئة

بالنفسالتضحيةمرتبةالىائ!مهذهفرفعواعادواثم.الاحساسرضخواثبم،الاصيلالتمردحدودفهماساءواقدونتشههيغلامثال

بوسيالةاخذواوقدنراهمذلكمنواكمر.الاعجابتستثيربمقدرةبالنظرةالاخذالىاخرحيناكاموورءخح،النهلستيةلاغراءذاكبعد

والاطفالللنسوةيتعرضوالماهدامهملتحقيقكطريقالسياسيالاغنيالىحتى،عمليينرجالقبلمنتغسيرهماسيءقدالمفكرينهؤلاءانالقائلة

.المظخرونالماركسيونمافعلهبخلافانف!همعنبالتعبيرلهميسمحاناستطاعحكومينظاممنهناكليسانه

الاخلاقيةالثكوكوصفانيومبالحقالالميتحدثيكنلمكاموانومعلايمكنالحكومة(ن"ن،لبرودونالجدليةالحجةراجع"مرضياكعبيرا

غيرفذةتكونتكادشخصياتوالاخرينكالييفمنجعلتالتيالمستموةشيءفيالقضيةهذهوسأعالج،"حكومةانهالمجردثوريةكلونان

..اننعددةالحجحهاتيكفيجلياكانعنهـ!عالدقعنصرانالا،متكررةالتفشبرمنالثانيالنوعانالىالاشارةفتجدرالاناما.التفصيلمن

يعرضهمانفكماالارهابانالا،الارهابحياةعاشواانهممنفبالرغم"الانجيروتأيي!ده،ا!فوضويةنحوالواضحكاموانعطافلنايفرالذيهو

برحد،يكنربم،القولهذاان،نقولاخرىومرة".والبوارللمماركتابفيالايجابيةاستنتاجالهخلالمنوذلك،الفوضويةللنقابية

كانواهؤلاءاناساسعلىيفسرهكامو؟ن،بلللارهابتبريرا،ذا.ته."المتمرد"

بحيوات!اكتراثهـمعدمان.تناقضهالاصيلالتمردتووتريحيونءلمىكامولمج!جغهاالنيالاهميةفي،الاتجاههداملاحظةويمكن

الاخربن،بحيواتاكتراثهممعجتبالىجنباعاشقدسباهرلاءبنيقالىان،الاقلعلى،وينبغي.الروسالفوضويين

فقدهناومن.منهامناصلاوسيلةالعنفانوجدواانيلبثوالمثما!كثبرفيهامعاملةعوماوافقدذلكومع،الاصيلالتمردحدودتخطواقد

تتضمنهااقيالنتائججميعتقبلواولكنهم،الارهابتبريرعنعجزوامنالثبابالارهابيينعئدخاصةبصفةذلكويتضح.التسامحمن

.وبذلكالنقائضمننقيضةكلبحدىاحتفظواانهماذ،النقائضهاتيكسيرجيالغراونو!اغتالواممنوغيرهمابربيانتودوراكاريفامثال

توترفيالمناصراحدكتبواالذ.بناتأخرينالثورييئعنانحازوافي"الودعاءالققلة"باسملدكلونالذيناولثكمنوهم،5.91عام

الذياكعليمىالاسلوبهوالكلانكزم91!حا+!أي!ح*نفسيتحملالتىكامومسرحيةفي"العادلون"و،"اتمرد"كاب

المترجم"".والجواباهـؤالطريقهتبعلروحالاعلىالمثلبقدمونالذينهمهؤلاءبانليزعمكاموانخى.الاسم-
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بوصعيرخعلقالارهابه!أبانالمرءليثمكحتى،عمببةسياسةمهودوراكالييفوكان.والموتالعنفعلىباردةت4نظرواطلقوا،التمرد

والاقتصاديالسياسيبالبناءي!علقمماباكرالع،طفيةللمشاكلحلالاكتفمماءلمزرفادىانينبغيال!تمردانالىذهبواقدورفاقهمابرليانت

والاقتح!اديالشباسيالبناءتغيير(ي)الاخرالشقوهذا.؟لقائمينطريقوعن.الحقيقيةبخصائصهيحضفظانلهار،بمااذا،العقائدي

الوتتوفي.اخرىمرةماركساتباعبهاخذالذيهو(المقائمينالنقائضتلكضروبمنضرباوجدوا،بألىواحهمالتضحيةفي(لرغبة

وعند.الدولةارهابالىالفرديالارهابمنالتحولحصل،ذاتهاهـوتتقبلواقد.فهمحيواتهمفيبهايحتفظواانعليهمكانالتي

باعتبار.القتلقبلثم،التمردنقائضالغيت،هذا(لدولةارهاببروزهنس.النقائضتلكفيالكامنال!(لابرعنصرلقاءيدفعئمناباعتثاره

فيالفيصلمالحك!و"ا)تاريخيالموقف"وغدا،المشروعةالامودمنهـءيتعاملعندماالحاشيةرقيقرجلا،اخرىءرة،كامونييبدو

ا!يطرةوسائلمنوسيلةلتصبحعدتهاالقنيةواستكملت،الاخلاقوبعد!الاثمتزيحانشانهامنالتضحيةل!نحتى،"التضحية"

الجانبوهذا.للعبادةهدفااصبحتانالدولةتلبثولم،؟لحكمعلىلافاصالذيبشكله،الارهابيينايديعلىللموتهولاءتقبلفان،ذلك

التاليالفصلفي!(يتهكامواولاهالذيهوالتمردخيلألةجوانبمنينفسح،الاسسهدهوعلى.العمديالانتحاربمثابةكانانما،منه

الثوراتءنالمقتضبةالملاحظاتببعضمبتدئا"المتمرد"كتار"فصولمنال!"تتقرر"لاالنقيضةكانتطالماالاولى!كامواغراضاتامامالمجال

ثوراتتكنلم،اثوراتفهذه.الحاليالقرنفيوالفاشيةالناز،ةهذامحلىالعبث"يلغ"لمفاذا.الحياةفيم!انافهاعنيقلعانبعد

التوراتفتلك.والروسية(لفرنسيةالثورتانفيهكانتالذيبالمعنىالامكانففي،حالايةوعلى.التمردمناهضةلالغاءمجالفلا،النحو

حببثمنالتاريحالىنظرتاد،التاريحتأليهالىمرتكزةتكنلمالقيمةعلىكاموالحاحولكن.الموتيلغيالموتانالىجدياالنظر

اكثراللامعقولية(لهتوبذلك،الهوجاءالقوىمعمتفاعلةمناسبةهوالذيالشخصلان،مستحيلةقضيةالامرهذاسيجعلالذانية(لانسافية

منجزءاتعتبر،الثوراتهذهفان،ذلكومع.العقلتأليههامنطررقىعنبهاقامالتيالاغتيالحادثةيلغيانلايستطيع،بالاغتياليقوم

اراءهمااستمداقدانهماوهتلرموسولينيزعمانمنذ،التمردتاريخالاعتراضاتهذهلامثالمجالايلايدعكامووانهذا.عليهالحكمتقبله

وافسحنحوعلى،مثلاقد،الدكتانورانفهذان.ونتشههيغلمنالىاخيرةباشارةء.91عاملارهايبيحدايضعانه.سبيلايمن

ثم.دائما(لثوراتاليهانتهتالذيللدولةاكتزايدانطاليه،جلييشككالييفظللقد".للتمردالحقيقيينالممثلينباعتبارهمادوارهم

.النجاعمقياسعداماقيمايةمنخلا،معقولالاارهابا(قاماانهماهووهذا.بالعملالقياممنيمنعهلمالشكانبيد،؟لنهايةخى

الذي؟لارهابذلك،الدولةاشكالمنالعقلانيالشكلفانواخرا".التمردامثلةمنمثالانصعلنايقدمجعلهالذيالسبب

الثورةفيتعبيرالهوجدقد،ومارسهيغلمناصولهاستمدتمنالنوعهذاان،الفرديللارهابكاموتحليللنايوضح

الايديولوجي،التطورهذاواثناء،وهنا.الشيوعيةوالدولهالمروسبيةتجعلممااكثرتلميحاآنموقفامنهتجعلقيمةعلىينطوي(لارهماب

ويندو.!مار!تعاليمءلىالتعليقاتمنسلسلةخ!لالخطكامويتابع

الكتاببسيرورةعلاقةله"المتمرد"كتاب(قساممنالقسمهذاان!در!(ر-يرواث!إر:عكنلمجر

ناالىالاشارةتجبانهعير.الفرنسيةاوساهـاليمينفيونجاحه

بالقبولىفنافيلأنهذموبكىلمعدمنبفدذملكلنابنولطباعالذيدريحظىلكسهدلمب!لايامكاموبيدبشع9لىايروفىء4مجصو

ثمرةكانلماركسكاموفنقد.حقامستفيضةقراءةماركسقراقدالم!ح!ينمنلجنةباشرافتصلو

اعجابهيبديكاموكانانبل.عابررفضمجرديكنولمحديثةدراسة.ل.قمنهاصدر

الستهجان،مثلا،حيمتهفهـو.ماركسعندالمتفكيروجوهببعض...1المئبيديوان-ا

لمخم!ر.آلناسعالقرنبورجواريةفيالسائدالاجتماعيللنفا!ماركس.05الفارصابن"-2

004الابرصبنعبيد"-3

؟لاسرةفضائلانورلمقنعبشكللناكشفقدماركسانكاموويقولادقيىامرىء"-،-

الصحافةتمتدجهاالتيالفضائلتلك،الوسطىالطبقةالىتنتميالضي.ع.عنترة"-85

برجالتزجانتلبثلا(دياتالاقتصمننوععلىتعتمدانماالمحافظة..6الرقياتقشطبنعبيدالله"-6

الىايضاواشار،المناجماعماقالىالتاعسالحظذويمنونسا!0.3السبعالمعلقاتثوح-07

ذلفىمباديءكنلمالحقبةتلكفيالسائدةالاخلاقيةالمباديء؟ن..6العلاءلابيالزند-سقط8

عنعالمقظكشفماركسواتم.تضليلامضللةمباديءولكنهاونفافى..7الحمدانيفراساجم!ديوان-9

3.عالطفيلبنعامرديوان-1.
الحقيقةوفى.ذلكوراءينطوىالذىاللااخلاقيالاقتصادىقفا

.........لمو.35الخنساءديوا!-011

بماركستدفعكانتالتيالاخلاقيةالبواعثعامةبصعةيمتدحكاموان.35الذبيافيالنابغةديوان-12

تتطلبالتيالغايةان)القائلهوماركسبانكاموويذكرنا0القوللهذا0.2سلمىابيبنزهرديوان-013

كاهـويلبثلاثم.(عادلةغايةكونانيمكنلاعادلةغيروسائل...1جريرديوان-14

تطبيقبان-كاموعندالاساسيةالنقطةهيوهذه-يعترف(ئا...5حمديسابنديواث-اع"

الاخلا!بمافادهـا.اللاذعالنقدالىيدعوالروسيةالثورةمنذالماركسيةهـ.175جزءانالفرذدقديوان-16

عنواالذيناولئك،شائناتجاهلاتجاهلهقد،توااليه؟شرناالذي4..6زيدونابنديوان-17

0046حجربناوسديوان-18
الماركسبةدالتطبيقات.الفعالالواقعموضعالماركس!ةالنظريةبوضع،
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جديد؟شكلاابرزقدالتكنيكيالمتقدمفيالمفاجيءالرائعالتعجيلفانتجردتثمومن.العدالمةيبتلعبانالتاريخيللسياقسمحتقد

ماركس.لمحظهلمماوذلك،العاملةالطبقةقمعالشكالمنيرى،ذلكومع.مباثررصيناخلافيتبريرايمنالماركسيةالتطبيقات

هملمالعسكريةوالقوةالمالىبانايضالاحظقدماركسوكاناإنيالاسبابمنكبيراعدداان،نتث!هشأنذلمكفيشانه،كامو

بشأنتحوطاييضعلمانهبب.البروليشاريالقمعالوحيدةالوسيلة...دا.نهماركمساقامهالذيالنظامفيكامنةالاخيرالتفسخالىادت

.تلاميذهانكما،(لعمللهايخضعالتي"الفنيينحكومة"طغيانينطويلمانظر؟،بهالاخذيمكنلانظامبأنه،؟لنطامهذااثبتفلقد

ايف.ذلكيفعلوالمالمظخرينتلكعنالتاربخية-الاحداثكشفتانفبمجرد.تناقضاتمنعليه

بشكل،تثقلالتيهي،(لخاطئةالحساباتوهذهالضرنحهذاان؟ساليبفأكثر؟كثرالنظامهذاتبنى،النظامهذافيالاخطاء

هنا&تكونانيضبغيهناومن،لماركسالسياسية،لفلسفةكاهل،خطيرماركسمثلمن(نقاذهبمكنما(نقاذاجلمنمحاولاتهفي،اخلاقيةلأ

الىوجهنقدابشعولعل.بمقتضاهاالعملليجريجديدة؟ساليب؟نهاثبتقد،المباثرةالتاريخيةتنبواتهمعظمانوحيث.النهائية

الجديدةالاساإيبهذهانالىيذهبالذيالنقدذلكهو،ماركسالمدىالبعيدةنبوءاتهبان،تاثبراالوسائلباشداكدفقد،دقيقةغير

مدهبيحتويهاالتيالاخرى(لعناصرتفسيراعادةفييبررهامالهاتفببرفيالكامنةالتناقضاتالى،تعليقاتهفيكاموويشير.ستتحقق

لذلكنتيجةبرزتالتيوتطبيقانهاالمسيوعية؟لنظريةانعلى.ماركىاخفقالتيالطريقةعنايضاحالناليقدم،ذلكبعديتقدمثم.ماركس

(لمعاصرةالماركسيةبهاتتسمالتيالملامحهاتكالىانجهتفقد،كله.التطبيقموضعوضعهاعندالنظرياتمنكيمفيها

الاصيل.للتمردمطلقةفينةويعتبرهاكامولهايرثيوالتي،اإيومهوالعكس(نالا،علميةنظريتهبانماركسمزاجعممنوبالرعم

تقويرباعادةالماركسيهعلىكامو،يدءهاالتيالملاحظاتهذهكلوتنتهيالتحليلومن،واإ"ئبزالحتميةمنءتناقضخليطفطريقشه.الصحيح

السياسية!والثورةالميتافيزيقيالتمردبينالمقائمةالضلأفاتالسىعلىيعتمدراهنمجتمعلاينقده؟ن.الطوباويوالحلمالعملي

الاول.شمولافتتطلبالتاريخيةالثورةاما،وحدةيتطلبلالتمرد)اسوى"كلنلمالمستقبلفيالمجتمعإتطوراتسدهولكن،علمية

ذا،مطلقنقضمنفتبدأالثانيةاما(،نعم)علىمرمحرة(لاامنيبدأالمتعلقةنظرياتهبينفائماتناقضاهناكانكما.تقريباافتراضات

تخسلقاناجلمنالعبوديةاشكالمنشكلبكلنفسهاعلىتحكمهيالديلكتيكاخفاقكامولناوبوضح.باربىبلكتببكالمتعلقةونظرياتهبالمادية

تخلشقاناجلمنالعبوديةنهايةحتىمتحولاتاكيدا.سابقماديواقعيقررهالفكرانمنماركساليهيذهبمادعمفي

".فنهليستيةالثانيةاما،خلاقالاول.الزماننهايةحتىفنحولاتاكيد(انهثبتالذيالصراعفروبمناخرضربانفسهالديلكتيكويثبر

وكيف،التمردطبيعةعلىالنهائيةتعليقاتهالىكامويصلانوقبلامراللرأسماليةالكاملالتطوريجعلوذلكالتطبيقعئدخطورة(شد

بوصفيبدأ،السياسيالتطرفازاءنفسهيصونانالتمردهذاعلىانوعن.النهانجبنوالصدالةالبروليتاريةالسعادةتحقيقفيمنهفناصلا

فيكاموبهقامماوان،الفنيوالخلقالتمردبينالقائمةالعلاقةالسلأبيةئاجاتالاستبسببحيرةتنشأ،الديلكتيكيالسيا!حتمية

السمياسيةالاخفاقاتبعضفحصاعادةلهوالاخيرةالمصفحاتهاتك.متفاوتةاوقاتفييشننبطهاكانماركسانيبدوالتيوالايجابية

بعدمالعصرالتمرداخطاءهذءالفحصاعادةوتؤكد.آنفاوضعتالتيان-التاريخديلكتيكبانللافتراضيدعوواقعيسببمنهناكوليس

عهرمنذالنقداليهاوجهقدكاموكأناتيالمتطرلىاخطاءوهي،المسيحبكلمة.الزمانخلالمنظورةنهايةله-واقعةحقيقةبانهالقولصح

بالئسبة،توفح(لسيالسيةالنقلالضهذهانبيد.فصاعداسادالمركيزتنقضاتيهيوكأنهاتبدو،ذاتهاالتاريخديلكنيكطبيعةان،اخرى

التمردذلكومو،المسيحقبلماالتمردلعصران،الاقلعلىلكاموويحلحدلهسيوضعالطبقاتصراءبانالقاللة،نفسهماركسمزاعم

والاع!تدالالتحديدبملامحيحتفطكانالقهـديم،العالمعنهعبرالذيعناخذهيمكن؟لذيالشكلفانواخيرا.طبقيلامجتمعمحله

نفسه.كامويناقشهاالتيالسياسيةالمعضلاتتلكلحلالضروديةمختلففيمتناقضةبتعايروصفقد،الحكمعلىالبروليتارياسيطرة

منكمصدلى"الظهيرةبلفكار"يسميهعماالنهايةفييدافعفهولذا.حلولدونماالامورهذهتركقدماركسوان"،؟رولفات

فيهابخصائصذلكويعالج.والسياسيالروحيالانبعاتمصادرهذهمثلعلىتنطويماركسعندالنظريةالاستدلالاتكانتواذا

كتابيهفيرسمهالذيالعالمولذلك)،(المتوسطيةلأصولهاخلاصوضوحااشداخطاءاظهرتقد(لعمليةتطبيقاتهافان،والترنحان!قلبات

."الاعر(س"و"والموضعالجهة"تنبأالتيالخطوطبحسبيتطورلمالمجتمعان،ذلكومثالى.وبروزا

بألتمرد،ذلكبعد،يفكرانالمرءعلىانهلهوتسا؟لينشأوهئاالاصليبشكلهمستحيلاامرانظامهتطبيقجعلالذىالامر،ماركسبها-

ان،بمجردانهنجداذ.ممارستهعندانحطاظاليهمنآلمابسببموضعفاصبحتعادت،استنكرهافدكانالتيهـفالاساليب.(لكامل

جميعفان،واقعةحقيقةالتمردلجعلالسياسيةالاجراءاتتتخذالوقتفيهذا.بهمنيتالذيالمباشرالاخفافىذلكيعالجلكيالتطبيق

قدالاخلاقيبالطابعالتمردهذاطبعتانسبقالتيالقيمتلكماركسو/قلل.ستتحققتنبؤاتهجميعبانماركسىفيهي!كدكانالن!

القاعدةتستبدروعندئذ.المفروضالمستقبلمتاهةفيضاعتاوأجلت.؟لفلاحونيلعبهالذيالاقتصاديالدوراهمية،للمجتمعتحليلهفي

اذناتمردانني"القائلةبالقاعدة"سنكوناذنر،اتمرانني"القائلةملإبينخمسةتعداث!ميبلغالذينالروسالكولاكاصبح،لذلكوكنتيجة

ثبت.ولقدوالعنفالعبودية!هذلكنتاجموصودونما،**.ويكوننحنعلىالماركسيونقضى1791ثورةوفي.تاريخيةاستثناءاتمجرد

التوفيقوسائلمنكلهذلكانباعتبار،التهجيراوبالقتلاما،ه!لاء

(،"المترجم.المتوسطالبحرا.لىنسبة)*(علىانهاحرىمرة،ماهـكسويثبت.الماركسيةالنظريةوبينهؤلاءلين

الكريمةالايةراجع.الانيةوترفهضالاولىبالغاغدةيؤخذايأ**أمنقوةاشرهوالعاببمةالبروليتاريالتضامنانيظناذ.تامضلال

.!خيرهوبالذىادنىهوالذياتستبدلون"واحيرا،.تماماالعكسبرهنقدالثانجةالامميةفشلانعلى،القومية
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ةحالصطوذ.الدوامعاىالسه(لعحةالثعرةت!اهلضهاأ!االق!بمةبالضبط،حالايةعلىولكن.العبثالىبا!قيالىمصملة(دائمكانالمتفأق

ممىأ!طلا،لكلنضووريهغيوهيرةفبمت!لمببوؤ!،وطا!ههاالنور!س!ةهكذااو)من!يةاسسعلىنفهايهكنصعوبة(لمرحلةهذهفيتظل

فيأننطرفأفتلةمنناصمع!(لالتاربخفننألببه.ذاتهالوقتفيم!امعضلهالىب!حوق؟نيلبثلاالتمردولكن.(الاقلعلىكامويظنكان

كاموانبل،للتمردنجانةمجمرديعضبرلاهدااتاربخا""فتا.المواقفتلكتبدوحتى،الثورةعنفشكليأخدانبمجردملحة!حلاق!

المستحيلمنان،ياسبرزمع،ىيرفهو.منطقيةاستحالةفيهبرىالئنمرديبدووهنا.عمليحلايعلىتشنعصيانهالوكما"المعضلة

التابىبح.م!جزء!*!لانهم،شاملاادراكاارشابىبخالناسيدركانيجدانهغير،العدالةعنواضحةفكلةفللتمرد.تقهـرلاجبرةازاء

وبرهسروهعليهليحكمواالتاربحءدطبمعزليقفواانيسنتطيعونلا(نهمغير،الخببر(لىيطمحوهو،ال!دالةباسمالظلمافعالمقترفالعسه

هضالثليس"بانه؟لقولان،الحقيقةوفي.الخطعنممصومبشكلاهـتحيل*نتجعلالضيالشريرةالاساليبمستخدمانفسهيجدانه

وجسطكأمنجزءالاهوما"؟للهاجلمنالا،تاربخمنالنهابةفي،العبودقيقواعدارساءالىالحررقىعنفكرتهوتقوده،الخيرتحقيق

ناالناسمحلىبستعيلذكوظهلماطبقاانهنجدوهكذا.هذهالنظرةالتمردمح!اولاتمنبالرءمالاخرآحدهمايناقضوالعملالنظرويظل

"،الزمانفييقعفعلفكل.التاربخنسمولتحتضنممضاريعيحققوا.بينهماللئوفيق

بنطتملانينبغي،بهايسته!يائتيالنظرياتاوالاهدافكانتم!ما!ماالسبياسيةالئقائضمنمجمونخينتستتبعالتناقضاتوهذه

والذي،منهمناصلا(لذيال!امشوهذا،الشكمنكببرعنمرمحلىحيثمن،التمردويتطلب.والحريةوالعدالة،واللاعئف(لعئف

المعم!يعةنجبروالصرامةالتعيبنيةالنزضةيجعل،الاخيطاءبحتويقدانبيد.الانسانجةالحياةاحراممنبدافعالعنفاستهجاق،؟لمبدا

لها.مبررلاأمودابالرهااعولهااستمدتقدالسياسيالتعبيرالتمردفكرةاعطتالتيالثورة

وشبثةليكونالانينطلق"الحرودفاسهة"الىالمرتكزفالتمرد.بستهجسينان(ماالمرءعلىاننجدوهكذا.العنف!دأمناوطبيعتها

كلوقبل.امحلاهذكر(اللذبنالسياسيينالنقيضينتقرلروسائلكلنالشر.بقترفثمالتمردبختاراناوالشرعنالطرفيغضثم؟لتمرد

انماصدالتميخونالذيفالعنف.واللاعنفالعنفمسألةهناكشيءوالثورةالتمرداهدافمنهدفينوالحريةالعدالةنجداخرىومرة

خدمةفيادواتمجردالناسيجعلانشأنهومن،منسقلانهذلك!معلبيدهاالتيالطبقةحريةتقمع،نالثورةعلىيتحتمولكن.السو؟ءكلى

نايجبفانالدنفللفنمردبالنسبةأما.البعيدالتاري!يا!دفاعلىفانواخيرا.لانصارهاالعدالة،الاقلعلى،تحققلكيالحكم

التجريديةالعقائدمنعقيدةتخرمانيمكنلافردبةمسؤوليةبانهبفترضتحتفظانارادتما؟ذاللثورةمناهضكلعلىالعدالةتنكرانالثورة

واصورشاثالعنفأزاحةاجلمنالاالسلاحبثههرلاثالتمردلذابينعليهالتغلبيمكنلاتناقضانجدهناومن.لانصارهابالحرية

يناديكاموان،ذلكومثال.وتقنينهتشربعهاجلمنلا،اصوله.العمليةالثورةومطاليبالاخللأتجبةلمطاأيب4

ذريعةا.بةللورةوليست،اجلهامنالمرءيموتانفتحقلاالثورةباننحسسصدلاموقفاتوقفناانشرنهامنالتناقضاتوتلكالحيرةهذهن2

"لكبرى.العقوباتالغاءعلىمباشرةنقدملمما،الانسانيةالحياةلأخذلنزهـة1و"اليوغي"عندالاخلاقيالعقمبينفينختارانعلينا،عليه

اللاعنففي،مببررهالعنفاننجدالاصيلالتمردسياقىداخلوفيكما!نجد،النقطةهذهوفي)*("القومشبر"ءندهـلكلبية؟لأخلاقية

.الهدفهذاتحقيقاجلمنالايكونالأو/ضبغي،ذلكبع!ر-.(لتمردعنفكرتهالىاثراجهيعود

بشأنكامويستخدمها(لحجةهذهتشبهاخرىحجةوهناكلتأبرتجاهلاهناكلانتنشأالمعضلاتهذهامثال؟ن،3يزوهو

النسبيةيوكد-للحدودبادراكه،الاص!يلفالتمطردبروالحريةالعهـالةانذ!كونطل.الاصلللتمرداصرمللاعتدألوتجاهلا،لحدود1

نايجب،النسبيةمعانيمنالمعئىهذاففي.والحويةالكلهـالةبشانعلىبل.شاملةحريةليستهيالمتمردبهايطالباتيالحريئ

يكونولكي.وح!سبتقريبيةاهدافا،الاهدافمنالمجاميعتلكتك؟نالمحدودةنجبر(روهـيةتجاهفعلبردبقومالمتمردان،ذلكمنالعكس

الوآضعالتمردعلىفان،الدقةمنيمكنمااكس"اننهريب))هذأالذيهوبالذاتتمردهوان.ضده؟لس!اتاحدىتمارسهاالتي

التمرد.بكونالوسيلةوبهذه.الار(ءعنالحربا!تعبيريسمحانالمعالم"كأمووبقول.حريتهحدودبضع

،الحالهذهوفي.يبررهالذيالانسانياننضأمنبهايسسندقوةقدمف،يطالبلاومنه،لنفسهمببنةبحريةيطالبالمتلمودن1فيريبلا"

الافكادمنفكرةباعتبارها(لعدالةعن(لدائمال!نعبيرالتمردسيضمن،الاخربنحرباتوتدميرالناستدميرحقبمنحه،الظروفجميعتحت

امكافةتوافربسببمتناميةحقيقةالعدالةوستصبح.(لمثروعة.اف،نايهينلاانه.نفسهعلىممنماسكاالمتصردكانءاا؟اهدا

!االعدالةاما.الاصيلالانسأنيالتوصيلوتوا!رالاحتجاجماوان.اخرانسانلايبهالطالبانما،بهايطالبالتيفالحرية

والحربة؟لتسبيةالعدالةولكن.مناسبينثحيرفأ،رانالمطلقةوالحريةصيره،رعارضعيدمجردهوليس.ممارستهمنالاخرينبمتعيرفضه

مقياسوبينجهةمنببينهماالانسجام(لىبالتاليستقودانالنسبية".و(لعثيدالاسيادمنعالمايعارضىانسانولكنه

علىالحفاظاجلمنكرستامااذاهذا،(لاخرىالجهةمنمنهماكل(نسبىقىآ!تيالقهبمهالبكالىخرى1قيمةهنااضيفتقدوها

ذاته.التمردق!بم!كبماالقيمةوهذه."ألاعتدال"هيالقيممةتلك،التمردعنتشققت

يق!أنالىبالمرءيئتهـيالذيالمجالالاصيلالتمردويفتتح

التمردويحافظ."القومسببر"و"لليوفي"التطرفموقفيبينسالما،رالكلبب.التأملرر(ضة"السوغل)\يمارسسن،(المجوغي")*(

م!ك!ولأى،3*

اليومية.تطبيقاتهـافى(لسمياسيةللثورة؟لاخلاقية1محالمطعلىالضسالاوا!01للحياةالنهائةالقيمةفرالشكنزعة

فلأسفة."علىعدستهيسلطانالتمردفعلى،كلهذلكيتحققولكيفيالبيروتراطصكأىتلثاني2د،السالمبم-التأملياثقف!تصرقفعئكناية

الميتافيز.بقيالتمردفيلا،الاغريقيالفكوفياصولهائجدالتبم"الحدود،("المترجم.(لحد،يثالعحر

65



مايمتحكأمون1نجرالسببولهذا.الماضيينالقرنينسادالذي

وهـ-ذا."المتوسطالبحرروح"او"المستوحدةبالاقكار"يسميه

،؟صسملردصمامل!فسأإرصسصلمالتقدميبنالمفكرينمن،؟لاولىبالدرجة،الموروثاننوسطي)*(التقليد 4انيةصردساالاالايديولوجيةعليهتامتقدوالفرنسيينوالاسبانالايرطاليين

مء،ركمس،،ؤتشه،هيغل).ذلكبعدعليهتغلبتاثم،افتاريخيةوالنزعة

هذاعهسنافيالحاسمالصراعيعتبركاموفانوبالتاني(...الخانغلز

تلاثاقامةمحنتعان:التمسنابمببزتمشنم!نو)يةأللاختمار!!بينقائمهومابقدر،والمسي!حي!ةالماركسيةبينقاءثمعيرهو

ابدااليافعالعنفبين،المتوسطيةوالضقاليد**النورديةالاصلام.."

وال*تب،العلمطريقعنالثقلالرارحالمحنينبيئ،التاضجةوالقوة

عربيةروأيةإفضلا(الملطفةوالشجاعة،والكتبالعلمطريقعنالمخففة؟لملطفةوالسجاعة

!!ت-.((4والطهيعالتاريخبينوبالاختصار،الحياةتجاربطريقءنالمخففة

شدكذيو؟نافضار2(ان!كن،الموسطية(لتقاليدمنمطامحهيستمدالذيفالتمرد

اددمةتراسةا!را3!القيملانذلك،السياسيةالامثةمنمثالاباعتباره،قعالا"نمردايكون

...والافوةروة1فالكر.وحسبتجريداتمحضليستعئهايكشفالتي

بوجودهامدرضةقيمكلها،يشترطهالذيوالانحندال،عنهماوكشفاللذان

ا!!سروظ!التمرديزعمولا.الت!ردفيالشخصيةونجاربهمالناسلافعالالكامل

قائم!ةبن7ستظلانهااو،الازلمندقائمةكانتالقيمهذهانالاصيل

فىانيمكنر(هنكواقعجم!يعهاالؤتمهذهالىينظرالتمرد،المستقبلفي

لهـسزردفيونصتركولأنالعربيةادباءلجوريعيحق11هـا،الوهنفيلهلاالذيالادراكذلك،التوترالراكبهاي!حتفظ

المسالقة.1..001111

(الاعتدلوممارسهالتوتركادري)وهماللاعتدممارسهبرهاتحتعظ

باسهم"المجلادارةالىمخطوطةالكتابي!قدم2(الثورقي-النقابةالىكاموويشرد.التصفيالجوهريةمنالخصائص

الحنيتى.الكاتبالفرد.ميمصازكأعلىتعملالتيالثوريةالممارسةعلىمثالاباعتبارها

تمتلكوهيفرنسا،فيانصارهالهازالماحركةالثوريةوالنقابية

ولا2.ألانقبلنثرقدالكتابيكونألايترط3(النقابيةالىوجهتاتيالاتهاماتعلىوجوابا.بأسمهاتنطقصحيفة

.والمجلاتالحححففيننترقديكونانمنمانعيرقول،سياسيتأثيرايمنخدوبانهـلمالقولالىتف!بو(دتي،الثورية

الديروان.اوالدرإسةأوالروايرةلموضوعتحديدلا،(ىوير،العمالي!الظروفتحسينامراببهايرعرىالحركةهذباىكامو

اليومفيعتذرةالستالعملساعاتتحولانشانهامناداةفيها

أ.6!اسبتمبر(ايلولأئرحتىالمرطوطاتتقبله(مستئدةالحركأهذهبان،كاموو)مول.الاسبوعفيساعةاربعينالى

علىبعدف!يماعنهايعلنتحكيميةلجانثلاثوتتألف.ال!مليةغ!المنتطرفةالماركسيةتجاهل!هاواقتصاديةانسانيةوقائعالى

محذدفيالمسابقاتذتائجوتعلنأحكامهماتصذرأن!اكغادةافادتقد،الحركةهذءفي،الاصولالعميقة"التكرجية"وان

61!ادناالثا.كا.5
ير---!طلورم!صاصباتجاهتعمل؟بهاالديلكتجبةالماديةفعلتمهءماباكثرالانسانية

الفائزةوللدرللةوالديوأنالروايةمش5ل!ع16من،العا!الىالخاصمنمنطلة،الماركسيةفيهتسيرالذيللا.نجاه

يعادلهما.ه،اولبنانيةليرةألفقدرهلجائزةوهـكلىا.النظرالىامملامن،التجريرببةالاؤكارالىالواقعيينالناس

نا،الارهـ(تتتجعبانولتحلم،ال!وضوية-النقابهبئحىانهنجد

"ألادابدار"الىالفائزالكتابننترحقوقتعود17طبتاا)فنانالخاصت!انانكذوهما،الافهانواذلالالاستعبادتنجنب

الاولىالطبعةعلىاضافيةقماحقوإؤلفايتقاكىولا،ذلمحتتتجن!وهي.عاماوخمسينما!لةمناكثرهنذبطابعهاالثورة

ننه.الافثلاثةطىزدلاالتيالنقابي!ةيطرحلاانهءلىيؤكدكاموودكندائماالعنفتتجعبلمان

يرضربمثالمحضسوىليستعندهانها.نهائيكاملحلانهابامحتبار

الراهن.الوقتيتطابهمااللذينالعملوعلىالسياسيالتفكيرعلى

واقععلىموقفالهار-خدلانها،المتوسطيةالحكممةجوهرتعكسوالنقابية

ذا.حالمياالانمسانهخاءالىينسدهابرباطالحكمةهذهتتصفان.الاؤتءانيتينو(لحدودالكرامةعن(لسليمةالفكرةيتضمن،كونكريرتي

بالسعادةتضحيال!تيالار!/ولوجي!اتجميعتردصانالحكمةهذهمحلىالحكمة؟ن(لقولادهاننا(لىنس!عيدانبوورمئا،ذلكطربئوعن

اهـقبل.فيتغققمحمليةغيروعوداجلمن،الراهنةويرعبغي.(نساىهوحهثجمنا!نساىحبمنتبعثانجبالسي!لسية

ترجمة

ال!!ثيلالديئمحييالكاكلةالمتوس!البحرالىنسبة)*(

؟لاحرارالعراقيينالادباءرابطةمن3"المترجماوروباش!مملل-الشمانيهة)**(
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