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  ي سردبیر آلبر کامو
  ریو نوئل ـ ماري
  رضا اسپیلی: برگردان

  
بررسی کوتاهی است از سه کتابی که در یـک سـال و نـیم     ،ي زیر نوشته

در فرانسه بـه چـاپ   ي آلبر کامو  نگارانه ي فعالیت روزنامه گذشته درباره
لومونـد  ي  نامـه  مـاه  2014ي  ي ژوییـه  این نوشته در شـماره . است رسیده

  1.است منتشر شده دیپلماتیک
  

. شـد  صـورت زیرزمینـی زاده   بـه  1941در دسامبر , »اطالعات و اندیشه«ارگان  ،2ي پاریس روزنامه) نبرد (= کمبه
بود و از کامو براي نوشتن در  را راه انداخته 3خواه ي جمهوري الجزیره 1930ي  مرد که اواخر دهه ي دانشی پاسکال پیا

تـاریخ   1944اوت  21از . ي تـازه همکـاري کنـد    از نو از او خواست تا با نشـریه  1943بود در سال  آن دعوت کرده
  .پیا مدیر نشر مجله و کامو سردبیر آن بودند 1947ژوئن  3صورت آزاد تا  پخش اولین شماره به

عنوان  بلکه به ،ی تاریخیی مقاومت نه به مثابه دوره ،پردازد مدام به مقاومت می 4هایش براي مجالت نوشتهکامو در 
مانسـت کـه از    پرسـتانی مـی   اما مقاومت به مـیهن . ی نوی تنها قدرت مشروع در فرانسه ،ي آفرینش قدرتی نو اسطوره

اما بـه   ،بودند هاي گاه عمیقشان را به کناري گذاشته تفاوتآنها در مبارزه با دشمن مشترك . اند هایی متفاوت آمده افق
ولوژیک در تضاد با یکدیگر قـرار گرفتنـد و کسـانی کـه     ئمحض اشغال پاریس حتا پیش از پایان جنگ باورهاي اید

بنـدي را   رسد کامو در دریافتش از مقاومت این تقسـیم  به نظر می. دیشب رفیق بودند فردایش مخالف یکدیگر شدند
  .پذیرد نمی

لیبرالی کـه بـه نظـر     »فضیلت«ولوژیک رها کند تا آن را در تنها ئهاي اید خواهد دمکراسی را از نزاع در کل او می
باشـند   بدون اینکـه بـه هـیچ حـزب سیاسـی وابسـته       کمبهکامو و . دمکراسی فضیلت سوسیال: رسد بنشاند عقالنی می
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پردازند رویکرد آنها قـاطع اسـت    کمونیسم یا فاشیسم باشد می تواند معادل که می »توتالیتاریسم«پشت هم به  به پشت
جـایش   سیاست را به کناري بگذارند و به«ها نوشتند  آنطور که در یکی از نخستین سرمقاله »اند تصمیم گرفته«چراکه 

  .»از اخالق بگویند
ـ  او می: تاباند هاي دیگر کامو می به باوري پرتوي به انتخاب چنین اعتراف توانـد در   ه اقتصـاد لیبـرال مـی   پندارد ک

چنانکـه گـویی از   ـ   دانـد  شود؛ او خود را مخالف استقالل الجزائر می »انقالبی«یعنی  »رشد کند«جهت سود همگانی 
این همان چیزي است که او را بـراي دفـاع از   ... شود خواه زاده ی دمکرات و برابريی تواند جامعه رژیمی استعماري می

گذاري شده توسط مقامات  ی بنیاد نهاده و سرمایهی برنامه ،به پیوستن به کنگره واداشت )1967-1950(آزادي فرهنگ 
 ،و مانیفسـت آن  ،ثیر شوروي بر روشنفکران و هنرمندان اروپایی در دوران جنـگ سـرد  أآمریکایی با هدف مبارزه با ت

یافتن پاسخی اخالقی و سیاسـی  «ي کنگره  شده واقعیت این است که هدف اعالم. را امضاء کرد »مانیفست انسان آزاد«
کسـانی چـون برترانـد     ،هـا  هاي راست بسیاري از ضداستالینیسـت  بود و در اطراف شخصیت »به تهدید توتالیتاریسم

واقعیـت « ،»انـرژي «هـایی مثـل    هایش بـه دفعـات از واژه   کامو در مقاله. بود رد آوردهراسل یا اینیاتسیو سیلونه را گ«، 
 »صـادق «یـا   »هـاي نـاب   انسـان «ایـن  . کند استفاده می »هاي صادق انسان«یا  »هاي ناب انسان« ،»فضیلت« ،»مردانگی«

  .گیرند بلکه بیشتر موضع قضاوت می ،کنند دستانشان را به بازي کثیف سیاست آلوده نمی
ایو از ایـن سـنت    ،1974از انتشار زیرزمینی تـا پایـان کـارش در     5کمبهي  رك آیشنبوم در نگارش تاریخ مجلهم

گـذرد و آن را بـه    او کمابیش از کنار اهمیت حزب کمونیست فرانسه در جنبش مقاومت سـاکت مـی  . کند پیروي می
هاي کـامو   هم در بررسی دقیقش از نوشته 6ژکلین لوي والنزي. دهد هاي پس از جنگ کاهش می کاریکاتوري در سال

حیف کـه  . کشد هایش را به پرسش نمی و تحلیل ،بیند که کامو نداشت هاي او وضوح تخیلی می در نوشته ،بهکمبراي 
  .اند این دو کتاب اسناد جالبی انتشار داده
کتـابی از   ،را بخوانیم 7تعهد؟هاي کامو تا گسست روشنفکریش هستیم باید  گیري اگر به دنبال نقدي بهتر از موضع

ـ  رهکُهاي  ي نمایشنامه ي دراماتورژ و نویسنده8پسر جوانی که بعدا میشل ویناوه هاي بین کامو و نامه و ) 1956( هـا  یی
  9.شد) 1958( هتل ایفیژنی
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