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األبري كامو - Albert Camus، ولد يوم 7 نوفمرب / ت�سرين الثاين 1913 مبدينة الذرعان باجلزائر وتويف 4 يناير  
/ كانون الثاين 1960. موؤلف وفيل�سوف فرن�سي. وواحد من النجوم االجتماعيني لتيار الوجودية )مع جني بول 

�سارتر(. كامو كان ثاين ا�سغر حائز على جائزة نوبل.)بعد روديارد كبلنغ(، كما اأنه ا�سغر من مات من كل احلائزين 
على جائزة نوبل. اأ�س�س كامو يف عام 1949 جمموعة املت�سلني الدوليني داخل حركة االإحتاد الثوري، والتي كانت 

جمموعة معار�سة لبع�س اإجتاهات حركة اأندريه بريتون ال�سريالية )بح�سب كتاب حياة األبري كامو للكاتب اأوليفيري 
تود(. كان كامو ثاين اأ�سغر حا�سل على جائزة نوبل للآداب )بعد روديارد كبلنغ( عندما اأ�سبح اول كاتب مولوٍد يف 

اأفريقيا يح�سل على اجلائزة يف عام 1957. كما اأنه اأق�سر عمرا من اأي حائز على جائزة نوبل للآداب حتى االآن، الأنه 
تويف يف حادث �سيارة بعد ثلث �سنوات فقط من ا�ستلمه للجائزة. رف�س كامو ربطه باأي اأيديولوجية يف مقابلة 

اأجراها عام 1945 حيث قال :"ال، اأنا ل�ست وجوديا. فقد كنت و�سارتر دائمي االإندها�س لروؤية اإ�سمينا مو�سولني.

الفيلسوف العبثي البير كامو
Albert Camus

 Albert AlbertCamus
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ن�ساأته
ولد �ألبري كامو يف 7 نوفمرب / ت�شرين 
�لثاين 1913 يف مدينة موندويف )�أو 

درين(، وهي �ملعروفة �لآن با�شم مدينة يف 
درعان يف �جلز�ئر. ولَد لعائلٍة من عائالت 

بياد - نو�ه، وهي �لعائالُت �لفرن�شية 
�لتي كانت ُم�شتوِطَنًة للجز�ئر. كانت 

و�لدته من �أ�شول �إ�شبانية، وكانت ن�شف 
�شماء. �أما و�لده لو�شيان و�لذي كان عامال 

زر�عيا فقري� من �أ�شول �ألز��شية فقد مات 

يف معركة مارن �لأوىل عام 1914 خالل 
�حلرب �لعاملية �ألأوىل وهو يخدم يف فوج 

زو�ف للم�شاة. عا�ش كامو يف ظروٍف �شيئة 
خالل طفولته يف ق�شم بلكور من مدينة 
�جلز�ئر. ويف عام 1923، مت قبوله يف 
مدر�شة �للي�شيه )Lycée( ثم لحقا يف 

جامعة �جلز�ئر. �أ�شيب مبر�ش �ل�شل يف 
عام 1930، مما و�شع حد� ملمار�شته كرة 
�لقدم)حيث �أنه كان حار�ش مرمى فريق 

�جلامعة( ما �أجربه على جعل در��شته 

هدفا جزئي �لوقت. وقد عمل يف عدد من 
�لوظائف �لغريبة، مبا فيها وظيفة معلم 

خا�ش، وكاتبٍ يف جتارة بيع �أجز�ء 
�ل�شيار�ت، كما عمل لدى معهد �لأر�شاد 

�جلوية.
�نتهى من لي�شان�ش �لفل�شفة يف عام 1935، 

ثم جنح يف مايو / �يار 1936 يف تقدمي 
 Plotinus أطروحته حول بلوتينو�ش�

و�مل�شماة "�لبالتونية �جلديدة و�لفكر 
�مل�شيحي"، و�لتي قدمها كاأطروحٍة لدبلوم 

�لدر��شات �لعليا )�أي ما يعادل �أطروحة 
�ملاج�شتري تقريبا(.

�إن�شم كامو �إىل �حلزب �ل�شيوعي �لفرن�شي 
يف ربيع عام 1935، بو�شف �حلزبِ و�شيلًة 

�لأوروبيني  بني  �مل�شاو�ة  عدم  "ملكافحة 
و'�ملو�طنني' يف �جلز�ئر". مل ُي�شر كامو 

�إىل �نه مارك�شٌي �أو �أنه قر�أ كتاب مارك�ش 
�ل�شهريDas Kapital )�لذي هو 

در��شٌة مارك�شية يف �لقت�شاد �ل�شيا�شي(، 
ولكنه كتب �أننا "قد نرى �ل�شيوعية نقطة 

هــِـُد �لطريَق �أمام �ملزيد  �نطالق وزهٍد، ُتَ
من �لأن�شطِة �لروحية". ويف عام 1936، 
تاأ�ش�ش �حلزب �ل�شيوعي �جلز�ئري �لذي 
�إهتم باأمر �ل�شتقالل.�ن�شم كامو لأن�شطة 
حزب �ل�شعب �جلز�ئري و�لذي ورطه يف 

م�شاكل مع رفاقه يف �حلزب �ل�شيوعي. 
َف كامو باأنه تروت�شكي،  ونتيجًة لذلك، ُو�شِ

وطـُـرَد من �حلزب عام 1937. فتابع 
كامو طريقه و�رتبط باحلركة �لفو�شوية 

�لفرن�شية.
كان �لفو�شوُي �أندريه بر�دهوميو 

 )Andre Prudhommeaux(
هو �أول من قام بتقدمي كامو يف �جتماع 

لد�ئرة �لطلبة �لفو�شويني عام 1948، 
َدمه �أندريه لالجتماع كمتعاطٍف على  وَقّ
در�يٍة بالفكر �لفو�شوي. كتب كامو يف 
 Le( من�شور�ٍت فو�شوية مثل من�شور

)�لثورة  ومن�شور   ،)Libertaire
 Solidaridad( ومن�شور )لبوليتارية�

لالإحتاد  من�شوٌر  هو  و�لأخرُي   .)Obrera
 ،)CNT( لكونفيدير�يل �لوطني للعمال�

و�لذي هو �حتاٌد فو�شوي نقابي 
)Anarcho-syndicalist(. �شاند 

كامو �لفو�شويني �أي�شا عندما �أعربو� عن 
تاأييدهم لالنتفا�شة عام 1953 يف �أملانيا 

�ل�شرقية. �شاندهم مرة �أخرى عام 1956، 
�أول مع �نتفا�شة �لعمال يف بوزنان يف 
بولند�، ثم مرة �أخرى يف ذلك �لعام مع 

�لثورة �لهنغارية.
تزوج كامو من �شيموين هاي عام 1934، 

وكانت �شيموين مدمنة للمورفني، فما 
لبث �لزو�ُج �أن �إنتهى نتيجًة للخيانات من 

�جلانبني. �أ�ش�ش كامو م�شرح �لعمال عام 
1935 و�لذي �أعيدت ت�شميته �إىل م�شرح 

�لفريق يف عام 1937. وظل �مل�شرح يعمل 
حتى عام 1939. قام بالكتابة جلريدة 

�إ�شرت�كية بني عامي 1937 و 1939 
وكان ��شمها "�جلمهوري �جلز�ئري "، 
و�شملت مقالُتُه عر�َش حياة �لفالحني 

�لذين كانو� يعي�شون يف منطقة �لقبائل 
يف ظروٍف �شيئة، وهو �لأمُر �لذي كلفه 

Soir-(وظيفته. فكتب يف جريدة مماثلة
بني  ق�شرية  لفرتة   )Republicain

عامي 1939 و 1940.
مت رف�ش جتنيد كامو من قبل �جلي�ش 

�لفرن�شي ب�شبب �إ�شابته بال�شل.
ولكنه كان موجود� يف باري�ش مل�شاهدة 
كيفية ��شتيالء Wehrmacht على 

�ملدينة. كما �شهد تنفيذ حكم �إعد�م غابرييل 
بريي يوم 15 دي�شمرب كانون �لول 1941، 

�لأمر �لذي ذكر كامو )يف وقٍت لحق( �أنه 
بلور ثورته �شد �لأملان. �نتقل بعد ذلك 

�إىل بوردو مع باقي موظفي جملة باري�ش 
�شو�ر.

�إنتهى كامو يف �لعام نف�شه من كتابيه 
�لأولني: �لغريب و�أ�شطورة �شي�شيفو�ش. ثم 

عاد لفرتة ق�شرية �إىل وهر�ن يف �جلز�ئر 
عام 1942.

اجنازاته الفل�سفية
�ن�شم كامو خالل �حلرب �إىل خلية �ملقاومة 

�لفرن�شية �مل�شماة �ملكافحة ، و�لتي كانت 
تن�شر �شحيفة حتت �ل�شم نف�شه. عملت 

هذه �ملجموعة �شد �لنازيني، وعمل كامو 

◄

تزوج كامو ثانيًة من فران�سني فاوري عام 1940، وكانت فران�سني عازفة بيانو وعاملة ريا�سيات. 
وعلى الرغم من حبه لفران�سني، فقد جادل بحما�س �سد موؤ�س�سة الزواج، وا�سفا ملوؤ�س�سة الزواج 

باأنها موؤ�س�سة غري طبيعية. وظل ميازح اأ�سدقاءه باأنه مل ُيخلق للزواج حتى بعدما اأجنبت 
فران�سني تواأما هما كاثرين وجني، يوم 5 �سبتمرب / ايلول 1945.

دخل كامو يف العديد من الغراميات، وخا�سًة تلك العلقة املتقطعة التي اأ�سبحت علنية فيما 
حلق، والتي خا�سها مع ممثلة اأ�سبانية املولد ماريا قا�ساري�س. بداأ العمَل يف جملة )Paris-Soir( يف 

العام نف�سه. وكان كامو من ال�سلميني يف املرحلة االأوىل من احلرب العاملية الثانية، وهي املرحلة 
التي �سميت مبرحلة احلرب الزائفة.
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فيها حتت �ل�شم �مل�شتعار "بوخارد". 
�أ�شبح رئي�ش حترير �ل�شحيفة عام 1943، 
وكان ُمر��شَل �آخر �أخبار �لقتال عندما حرر 

�حللفاء باري�ش. ولكنه كان و�حد� من 
�ملحررين �لقالئل يف باري�ش �لذين �أبدو� 
�إعرت��شهم �لعلني على ��شتخد�م �لقنبلة 

�لذرية يف هريو�شيما بعد فرتة وجيزة من 
�حلدث يف 8 �آب / �أغ�شط�ش 1945. ��شتقال 

كامو من �شحيفة �ملكافحة يف �لنهاية عام 
1947، عندما �أ�شبحت �ل�شحيفُة جتارية، 

ثم كان �أن تعرف كامو على جان بول 
�شارتر.

بعد �نتهاء �حلرب، بد�أ كامو يرتدد على 
كافيه دي فلور يف بولفار �شان جرمان يف 

باري�ش مع �شارتر و�آخرين. كما قام بجولة 
يف �لوليات �ملتحدة لإلقاء حما�شر�ٍت عن 

�لتفكري �لفرن�شي. وعلى �لرغم من ميوله 
به نقده �لالذع  �لي�شارية �شيا�شيا فلم ُيك�شِ

للمذهب �ل�شيوعي �أية �أ�شدقاء من �لأحز�ب 
�ل�شيوعية، و�لذي �أدى يف نهاية �ملطاف �إىل 

نفور �شارتر منه �أي�شا.
عاد مر�ش �ل�شل يوؤثر عليه عام 1949، 
ما �أدى �إىل عزلته ملدة عامني. ويف عام 

1951، قام بن�شر كتاب �لثائر، وهو حتليٌل 
فل�شفي للتمرد و�لثورة �أبدى بجالٍء رف�ش 
كامو لل�شويعية.�أغ�شب �لكتاب �لكثري من 

زمالئه ومعا�شريه يف فرن�شا، كما �أدى 
�إىل �نق�شامه �لنهائي مع �شارتر. �أكاأبه 

هذ� �ل�شتقباُل �لباهت للكتاب ولذ� بد�أ يف 
ترجمة �مل�شرحيات.

كانت �أوىل م�شاهمات كامو للفل�شفة فكرته 
عن �لعبثية: نتيجة رغبتنا لإيجاد �ملعنى 

و�لو�شوح وذلك يف عاملٍ و ظرٍف ل ُيقدمان 
�ملعنى �أو �لو�شوح. وقد ف�شر فكرته تلك 
يف كتاب �أ�شطورة �شي�شيفو�ش و�أدرجها 

يف �لعديد من �لأعمال �لأخرى، ومنها 
كتابيه �لغريب و�لطاعون.على �لرغم من 
�لإنق�شام �لذي حدث بينه وبني �شارتر، ل 
يز�ل �لبع�ش يدرجون كامو يف �ملع�شكر 
�لوجودي، غري �نه رف�ش ذلك بنف�شه يف 

مقاله لغز وغريها من �ملقالت )�نظر : 
�ملقالت �لغنائية و�لنقدية لألبري كامو(. 
ورمبا يظل �لإرتباك �حلايل باقيا، حيث 

تلُك �لكثري من تطبيقات �لوجودية جو�نَب 
م�شرتكة مع �أفكار كامو �لعملية )�نظر : 

�ملقاومة و�لتمرد و�ملوت(.و لكن كامو ظل 
فريد� ب�شبب فهمه �ل�شخ�شي ملا يجري 

يف �لعامل )مثل: �لالمبالة �حلميدة �لتي 
�شورها يف كتابه �لغريب( وكل روؤيٍة ملكها 

لكامو ليتقدم �لعامل )مثل: �لتغلب على 
�لغ�شب �ملر�هق للتاريخ و�ملجتمع، يف 

�لثائر(.
يف �خلم�شينيات، كر�ش كامو جهوده 

حلماية حقوق �لإن�شان.و ��شتقال من عمله 
يف منظمة �ليون�شكو عام 1952 لدى قبول 
�لأمم �ملتحدة ع�شوية ��شبانيا حتت قيادة 

�جلرن�ل فر�نكو. ويف عام 1953، �إنتقد 
�لو�شائل �ل�شوفييتية للق�شاء على �إ�شر�ب 

�لعمال يف برلني �ل�شرقية. ويف 1956، 
�حتج على ��شتخد�م �أ�شاليَب مماثلة للتعامل 

مع مظاهر�ت يف بوزنان )يف بولند�( كما 
هاجم �لقمع �ل�شوفييتي للثورة �ملجرية يف 

ت�شرين �لأول / �أكتوبر.
حافظ كامو على �شلميته ومعار�شته لعقوبة 

�لإعد�م يف �أي مكان يف �لعامل. وكانت 
�إحدى �أهم م�شاهماته يف �حلركة �ملناه�شة 

لعقوبة �لإعد�م مقالٌة كتبها بالتعاون مع 
�آرثر كو�شتلر )�لكاتب و�ملفكر و�ملوؤ�ش�ش 

للتجمع �ملناه�ش لعقوبة �لإعد�م(.
مثلت �حلرب �جلز�ئرية عام 1954 مع�شلًة 

�أخالقيًة لكامو. فقد تعاطف مع �لأ�شر 
�لفرن�شية �مل�شتوِطنة للجز�ئر �مل�شماة�لبياد 
نو�ه، ود�فع عن �حلكومة �لفرن�شية معترب� 

�أن �لثورة يف �جلز�ئر جزٌء ل يتجز�أ من 
'�مربياليٍة عربيٍة جديدة' بقيادة م�شر 

و�أنها'هجوم ُمعاٍد للغرب' نظمته رو�شيا 
'لتطويق �أوروبا' و'عزل �لوليات �ملتحدة'. 

وبرغم وقوفه ل�شالح مزيد من �حلكم 
�لذ�تي للجز�ئر �أو حتى �إن�شاء فيدر�لية 

جز�ئرية، ولو مل يكن يرغب يف ��شتقاللها 
�لكامل، �أعرب عن �عتقاده �أن �لتعاي�ش 

ممكٌن بني �لعرب و�لأ�شر �لفرن�شية. دعا 
�إىل هدنٍة خالل �حلرب �لأهلية لتجنب �إيذ�ء 

�ملدنيني، وهذه �لدعوة مت رف�شها من قبل 
�جلانبني، لعتبارهم �إياها حماقة. �أي�شا، 
بد�أ كامو �لعمل ور�ء �لكو�لي�ش من �أجل 
�مل�شجونني �جلز�ئريني �لذين يو�جهون 

عقوبة �لإعد�م.
كتب كامو جلريدة )L'Express( يف 

�لفرتة بني عام 1955 �إىل عام 1956. 
وُمنـِـَح جائزة نوبل يف �لآد�ب عام 1957 
�ل�شوء  �شلط  �لذي  �ملهم  �لأدبي  "لإنتاجه 

بجديته �لو��شحة على م�شاكل �ل�شمري 
�لإن�شاين يف ع�شرنا هذ�" لي�ش ب�شبب 

رو�يته "�ل�شقطة" �لتي ن�شرت يف �لعام 
�ل�شابق، ولكن ب�شبب كتاباته �شد عقوبة 
�لعد�م يف مقال تاأمالت �ملق�شلة. عندما 
حتدث مع �لطالب يف جامعة ��شتكهومل 

د�فع عن خموله �لو��شح يف �مل�شاألة 
�جلز�ئرية و�أبدى �شعوره بالقلق ب�شاأن ما 
قد يحدث لأمه، و�لتي كانت ما تز�ل تعي�ش 
يف �جلز�ئر. �أدى ذلك �إىل مزيد من �لعزلة 

مع �ملثقفني �لي�شاريني �لفرن�شيني.

حركة االحتاد الثوري 
واالحتاد االأوروبي

كان كامو يتبع �لتقليد �ليوناين �ل�شم�شي 
�لقدمي )la pensée solaire( �أثناء 
 )L'Homme révolté( كتابته يف

)يف �لف�شل عن "فكرة منت�شف �لنهار"(. 
فلم يكن كامو قائد� حلركة �ملقاومة 

�لفرن�شية "�ملكافحة" فح�شب، ولكنه قام 
�أي�شا بتاأ�شي�ش حركة �لحتاد �لثوري يف 

 Groupes de( 1948-1947 عامي
و�لتي   )liaison internationale

مت �إن�شاوؤها عام 1949. ميكن و�شفها 
�أنها حركٌة نقابية تعمل يف �شياق �لثورية 
 Alfred : لنقابية. للمزيد، �نظر كتاب�
 Rosmer et le mouvement

 révolutionnaire
غر�. لكري�شتيان   internationale

كان من زمالئه نيكول لز�ريفيت�ش ولوي�ش 
مري�شيري وروجر لبري وبول �شوفيت 

و�أوج�شط لرجينتري وجان دي بوي )�نظر 
 Nicolas Lazarévitch،" :ملادة�

 Itinéraire d'un syndicaliste
 révolutionnaire" by Sylvain

 Boulouque in the review
 .)2000  ،61 °Communisme، n
كان هدُف كامو �لأول �لتعبرَي عن �جلانب 
�لإيجابي لل�شريالية و�لوجودية، ورف�ش 

�ل�شلبية و�لعدمية لدى �أندريه بريتون 
وجان بول �شارتر.

�أ�ش�ش كامو "�للجنة �لفرن�شية للفيدر�لية 
�لأوروبية" يف عام 1944، معلنا �أنه "ل 

ميكن �أن تتطور �أوروبا على طريق �لتقدم 
�لقت�شادي و�لدميقر�طية و�ل�شالم �إل �إذ� 

�أ�شبحت دولها �لقومية �إحتاد� )فيدر�ليا(".
و كانت لكامو مر��شالٍت عام 1943 مع 

�ألتيريو �شبينيلي �لذي �أ�ش�ش �حلركة 
�لحتادية �لأوروبية يف ميالنو. �نظر 

 Unire" مانيفي�شتو فينتوتني وكتاب
 l'Europa، superare gli stati"،

 Altiero Spinelli nel Partito
 d'Azione del Nord Italia e

 ،-1945  al  1944  in Francia dal
فقد �أحلق �ألتيريو �شبينيلي لهذ� �لكتاب 

ر�شالًة لكامو.
مت تنظيُم �أوُل موؤترٍ للحركة يف باري�ش 

با�شرت�ك �ألبري كامو وجورج �أورويل 
و�ميانويل مونيري ولوي�ش ممفورد 

و�أندريه فيليب ود�نيال ماير وفر�ن�شو� 
بوندي و�ألتيريو �شبينيلي )�نظر كتاب 

بان  �لذ�تية" للموؤلف  �أوروبا  "�شرية 
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در�كوبولي�ش(. تفكك هذ� �لفرع من �حلركة 
�لفيدر�لية �لأوروبية عام 1957، وذلك بعد 

هيمنة �أفكار ون�شتون ت�شر�شل بخ�شو�ش 
�لتكامل �لأوروبي.

كامو و اأورويل
ت�شتك�شف ثالثة مقالت للدكتور 

ميهو تاكا�شيما يف �ملجلة �لدولية 
للعلوم �لإن�شانية �لعالقة بني 

�أعمال �لكاتب �لفرن�شي �ألبري كامو 
 Revolt:و�لجنليزي جورج �أورويل

 and Equilibrium: A
 Comparative Study of

 Nineteen Eighty-Four and،
 the Views and Struggles

 of Orwell and Camus"،
 "Art and Representation:
 A Comparative Study of

 George Orwell and Albert
 Camus on their Literary

 Works"، and "George
 Orwell and Albert Camus: A

 Comparative Study – Their
 Views and Dilemmas in

 1930s and  the Politics of the
40s". "�لثورة و�لتو�زن: در��شة مقارنة 

 L'Homme لكتاب 1984 وكتاب
�أورويل  و�شر�عات  نظريات   ،Révolté

وكامو." "�لفن و�لتمثيل: در��شة مقارنة 
جلورج �أورويل و�ألبري كامو بخ�شو�ش 

�أعمالهم �لأدبية." "جورج �أورويل و�ألبري 
كامو: در��شة مقارنة - �آر�وؤهم وملماتهم 

يف �شيا�شة �لثالثينات و�لأربعينات."
جادل تاكا�شيما باأن �أورويل �تخذ مو�قف 
و�شطية من خالل "�لأخ �لأكرب" -رمبا عن 
عمد من �أجل حتذير �لنخبة �ملثقفة- بينما 
كان كامو يتخذ موقف �ملو�جهة من خالل 

"�لطاعون". ول يظهر هذ� فقط يف �ملقارنة 
بني 1984 و�لثائر، ولكنه يظهر بجالء 

خا�ش يف م�شرحية كامو "حالة ح�شار". 
كتبت هذه �مل�شرحية مع رو�ية "�لطاعون" 

ومقالة "�لثائر". وكانت �مل�شرحية �أف�شل 

تثيل لآر�ء كامو - و�تفق كامو على 
هذ�- وهي رد على رو�ية جورج 

�أورويل 1984. ففيها يعار�ش �لبطل 
دييغو �لديكتاتور �مل�شتبد �مل�شمى 

طاعون، وميوت لتحرير مدينة 
�أ�شبانية من حماكم �لتفتي�ش.

فالكتاب حالة �حل�شار هو عمل �شد 
�ل�شتبد�د، وكتب يف �حلقبة نف�شها 
�لتي كتب فيها معا�شر كامو جورج 

�أورويل كتاب 1984.وتت�شمن 
�مل�شرحية �إ�شارة جمازية �إىل نهاية 

رو�ية �أورويل.
كان �لعنو�ن �لأ�شلي لكتاب حالة 

�حل�شار هو: حماكم �لتفتي�ش �ملقد�شة 
يف كاديه. و�أدرج كامو مقالة يف �لطبعة 

�لفرن�شية للكتاب حتت عنو�ن "ملاذ� 
��شبانيا؟"يجيب كامو يف هذ� �لن�ش 

�جلديل على �شديقه �لكاثوليكي جابرييل 
مار�شيل �لذي �نتقد حتديد حبكة �لرو�ية 

يف ��شبانيا. وهنا يبدي كامو معار�شته 
لالأنظمة �مل�شتبدة يف �لغرب، و�شلوك 

�لفاتيكان و�لبابا �أثناء �حلرب �لعاملية 
�لثانية. و�أهم عبار�ت كامو يف هذ� �ملقال 
عبارة "ملاذ� غرنيكا يا غابرييل مار�شيل؟"

وفاته
تويف كامو يوم 4 يناير/ كانون �لثاين 

1960 يف حادث �شيارة بالقرب من �شين�ش، 
يف مكان يدعى "لو غر�ند فو�شارد" يف 

بلدة �شغرية ��شمها فيليبليفني. كانت 
هناك تذكرة قطار غري م�شتخدمة يف جيب 

معطفه. من �ملحتمل �ن يكون قد �عتزم 
�ل�شفر بالقطار، لكنه قرر �لذهاب بال�شيارة 

بدل من ذلك.
�أي�شا قتل يف �حلادث �شائق �ل�شيارة 

�لفا�شيل فيجا مي�شيل غاليما وهو نا�شر 
و�شديق كامو �ملقرب. دفن كامو يف مقربة 

لورمارين يف لورمالرين )�لو�قعة يف 
فاوكلوز يف مقاطعة �ألب�ش كوتد�زور( يف 

فرن�شا.
و قد خلف كامو �بنتاه �لتو�أم، كاثرين 

وجني �للتان تلكان حقوق ن�شر �أعماله.

ن�شر عمالن لكامو بعد وفاته.ن�شر �لعمل 
�لأول �ملوت �ل�شعيد عام 1970، و�شور 

�شخ�شية ��شمها مور�شول، كما هو �حلال 
يف �لغريب، ولكن هناك جدل عن وجود 

عالقة بني �لق�شتني. �لعمل �لثاين هو رو�ية 
مل تكتمل با�شم "�لرجل �لأول"، �لتي كان 

يكتبها كامو قبل وفاته. �لرو�ية هي �شرية 
ذ�تية عن طفولته يف �جلز�ئر، ون�شرت عام 

. 1995

موجز العبثية
كتب �لعديد من �لكتاب عن 

�لعبثية، كل بتف�شريه 
و�أفكاره عن ماهية �لعبثية 

و�أهميتها. تعرف 
�لعبثية باأنها �إدعاء 

�أن �لإن�شان 
�شيف�شل 

يف 

�لو�شول �إىل معنى يف �حلياة، وذلك 
لإعتبارها �أن �حلياة لي�ش لها معنى و��شح، 

على �لأقل يف ما يتعلق بالأفر�د. فعلى 
�شبيل �ملثال، ي�شلم �شارتر للعبثية كتجربة 

فردية، بينما يتحدث كريكيجارد �أن عبث 
بع�ش �حلقائق �لدينية مينعنا من �لو�شول 

�إىل �لله بعقالنية. مل يكن كامو من�شئ 
فكرة �لعبثية، و�أعرب عن �أ�شفه ل�شتمر�ر 

�لإ�شارة �إليه بو�شفه فيل�شوفا للعبثية. 
ويظهر كامو �هتماما مت�شائال بالعبثية بعد 

فرتة ق�شرية من ن�شر رو�يته "�أ�شطورة 
�شي�شيفو�ش ".و لتمييز �أفكار كامو عن 

�لعبثية من �أفكار �لفال�شفة �لآخرين، ي�شري 
�لنا�ش �أحيانا �إىل مفارقة �لعبثية، عندما 

يتحدثون عن �لعبثية لدى كامو.
تظهر �أو�ئل �أفكاره عن �لعبثية يف �أول 
 L'Envers et" جمموعة من �ملقالت

l'endroit" )جانبي �لعملة( عام 1937.و 
تظهر هذه مو�شوعات �لعبثية بتعقيد 
�أكرب يف �ملجموعة �لثانية من �ملقالت 

1938.ل  عام  "Noces" )�لأعر��ش( 
يقدم كامو يف هذه �ملقالت تف�شري� فل�شفيا 

للعبثية، �أو حتى تعريفا لها، ولكنه يتاأمل 
يف جتربة �لعبثية ذ�تها.يف عام 1942 ن�شر 

ق�شة رجل يعي�ش حياة عبثية "�لغريب"، 
و�شدر له يف �لعام نف�شه مقالة �أدبية عن 

�لعبثية "�أ�شطورة �شي�شيفو�ش".كما 
كتب م�شرحية عن �مرب�طور روماين 

با�شم كاليجول، يتبع منطقا عبثيا يف 
�لتفكري. ولكن �مل�شرحية مل توؤد �إل 

عام 1945. وتكمن نقطة حتول 
موقف كامو جتاه �لعبثية يف 

جمموعة من �أربع ر�شائل �إىل 
�شديق �أملاين جمهول، مكتوبة 
يف �لوقت بني يوليو / توز 

1943 ويوليو / توز 
1944. ن�شرت �لأوىل يف 

�ملجلة �حلرة عام 1943، 
و�لثانية يف كر��شات 

◄
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�لتحرير عام 1944، و�لثالثة يف �شحيفة 
�حلريات يف عام 1945.و ن�شرت �لر�شائل 

�لأربعة "ر�شائل �إىل �شديق �أملاين" عام 
1945، كما يف جمموعة�ملقاومة و�لتمرد، 

و�ملوت.

افكار كامو عن العبثية
يقدم كامو لقارئ مقالته �لأربع �زدو�جيات 

عدة: �ل�شعادة و�حلزن، �لظالم و�ل�شوء، 
�حلياة و�ملوت. وكان هدفه من ذلك �لتاأكيد 
على �أن �ل�شعادة �شريعة �لزو�ل، و�أن حالة 

�لإن�شان هي حالة منتهية. ومل يفعل ذلك 
ليكون مرير� يف عر�شه، و�إمنا لإظهار 

تقدير �أكرب للحياة و�ل�شعادة. وت�شبح هذه 
�لزدو�جية مفارقة يف مقالة "�لأ�شطورة": 

�أننا نقدر حياتنا ووجودنا �إىل حد كبري، 
ولكننا نعرف يف �لوقت نف�شه �أننا �شوف 

منوت يف نهاية �ملطاف، و�أن م�شاعينا يف 
نهاية �ملطاف بال معنى. وبينما ميكننا �أن 

نعي�ش مع �زدو�جية )�أ�شتطيع تقبل فرت�ت 
�لتعا�شة، لأنني �أعرف �أنني �شوف �أعي�ش 

جتربة �شعادة �آتية(، ولكننا ل ن�شتطيع 
�لعي�ش مع �ملفارقة )�عتقد �ن حياتي هي 

على جانب كبري من �لأهمية، ولكنني �عتقد 
�أي�شا �ن ل معنى لها. �هتم كامو يف مقالة 
جتربتنا  �شي�شيفو�ش" بكيفية  "�أ�شطورة 

للعبثية، وكيفية تعاي�شنا معها. و�أنه ينبغي 
حلياتنا �أن يكون لها معنى حتى نقدر لها 

قيمة. و�إذ� تقبلنا باأن �حلياة ل معنى لها، 
وبالتايل ل قيمة لها، فهل ينبغي لنا �أن نقتل 

�أنف�شنا؟
فيقوم مور�شول )و هو �شخ�شية يف 

�إعد�مه.  ويتم  رجل  بقتل  "�لغريب"( 
وينتهي كاليجول بالعرت�ف �أن منطقه 

�لعبثي كان خاطئا، ولذلك يقوم بتح�شري 
�غتيال يوؤدي �إىل مقتله برغم �إ�شارة كامو 

�أن منطق كاليجول خاطىء، لكنه �أعطى 
كاليجول �لكلمة �لأخرية )و هو عدو �لبطل 

يف �مل�شرحية(، كما �أعطى مور�شول )بطل 
�لق�شة( �ملجد يف �للحظات �لأخرية.

ي�شجع فهم كامو للعبثية �لنقا�ش �لعام ؛ فاإن 
طرحه يغرينا للتفكري يف �لعبثية وتقدمي 

م�شاهمتنا. و�ملفاهيم مثل �لتعاون و�جلهد 
�مل�شرتك و�لت�شامن هي �أمور ذ�ت �أهمية 

�أ�شا�شية لكامو.
قدم كامو �إ�شهاما كبري� بعر�ش وجهة نظره 

عن �لعبثية، ورف�ش قبول �لعدمية كاإجابة 
للعبثية.

فقد كتب "لو مل يكن لأي �شيء معنى، لكان 
ذلك �شحيحا. ولكن يظل د�ئما �شيئا ذ� 

معنى." )يف ثاين ر�شائله ل�شديقه �لأملاين 
يف دي�شمرب / كانون �لول1943(.

و �ملعنى �لذي �أملح �إليه كامو هو �أنه على 
�لرغم من وجود �لب�شر يف كون ظاهر 

�لعبثية ولمبال بهم، حيث يو�جه �ملعنى 
حتديا ب�شبب حقيقة �أننا جميعا �شنموت، 

فاإن �ملعنى ميكن تخليقه بقر�ر�تنا 
وتف�شري�تنا مهما كان ذلك بطريقة مبدئية 

وغري م�شتقرة.

معار�سته لل�ستبداد 
وال�سمولية

�أبدى كامو �عرت��شه على خمتلف ظو�هر 
�ل�شمولية طو�ل حياته. فن�شط يف وقت 
مبكر د�خل �ملقاومة �لفرن�شية لالحتالل 

�لأملاين يف �حلرب �لعاملية �لثانية، بل 
ووجه دفة جريدة �ملقاومة �ل�شهرية 

�ملكافحة. فكتب عن �لتعاون �لفرن�شي مع 
�ملحتل �لنازي:

�لقيمة �ملعنوية �حلالية هي �ل�شجاعة، �لتي 
هي مفيدة يف �حلكم على �لدمى و�شناديق 

�لرثثرة �لتي تدعي �لكالم با�شم �ل�شعب.
]6[ فقد �رتبط �ختالف كامو �ملعروف مع 

�شارتر بهذه �ملقاومة لل�شمولية. �كت�شف 
كامو �نعكا�شية �ل�شمولية فقد �أح�ش كامو 

�نعكا�شات �ل�شمولية يف كتلة �لأعمال 
�ل�شيا�شية �لتي تبناها �شارتر با�شم 

�لر�ديكالية �ملارك�شية. وكان هذ� و��شحا 

يف عمله �ملتمرد �لتي مل تكن فقط �عتد�ء 
على �لدولة �ل�شوفيتية �لبولي�شية، ولكنها 

�شككت �أي�شا يف طبيعة كتلة �ل�شيا�شة 
�لثورية. فقد و��شل كامو �حلديث �شد 

فظائع �لحتاد �ل�شوفييتي، وهو �ل�شعور 
�لذي ناأ�شره يف خطاب له عام 1957، دم 

�لهنغاريني، و�لذي كان لإحياء �لذكرى 

�ل�شنوية للثورة �ملجرية عام 1956، �لتي 
كانت �نتفا�شة مت �لعتد�ء عليها بدموية من 

قبل �جلي�ش �لحمر.

كامو والت�سامن يف الغريب
يف �لغريب، ميز �ألبري كامو تربيره للعبثية 

من خالل جتربة �لبطل �لذي ل يتفق مع 

�لنظام بب�شاطة. �إن �شدق مور�شول �أزعج 
�لو�شع �ل�شائد؛ فقد �شعب عدم قدرته على 
�لكذب �ندماجه يف �ملجتمع، وهدد بالتايل 

�لأ�شا�ش �لب�شيط لل�شلوك �لإن�شاين �ملتوقع 
من هيكٍل �جتماعيٍ  منظم.ونتيجة لذلك، 

فاإن عقوبة �إعد�مه مل تقرر بناء على �لقتل، 
و�إمنا لالمبالته �ملذهلة جتاه وفاة و�لدته. 

وحتى بعد �ملناق�شة �لروحية �ملحتدمة 
�لتي جرت بني مور�شول و�لق�ش و�لتي 
حثت مور�شول �إىل �شلوك �لطريق نحو 

�خلال�ش، فاإن مور�شول رف�ش �خلال�ش 
ورمز قوله �لأخري مبعانقته "�لالمبالة 

�لدنيوية" �للطيفة؛ وهو عمل يعزز 
ت�شامنه مع جمتمع غري قادر على فهم 

�شلوكه �لال �إن�شاين و�لبغي�ش.

الت�سامن يف الطاعون
يعد �لطاعون جزء� ل ميكن �إنكاره من 
�حلياة. طرحه كامو كمفهوم ماثل يف 

كل مكان يف �لطاعون كما طرح مفهوم 
�ملوت كعامل �إعاقة يف �لغريب. وي�شائل 

كامو مرة �أخرى معنى �ملفاهيم �لأخالقية 
�لتي تربر �لإن�شانية و�ملعاناة �لإن�شانية 

يف �إطار ديني.فبالن�شبة لكامو، هناك 
عبثية يف منطق �لعقيدة �مل�شيحية؛ فنحن 

ككائنات ز�ئلة ل ميكننا �لنجاح يف فهم 
حكم �لإعد�م �لو�شيك �لذي ل مفر منه لكل 

�إن�شان. و�لطاعون �لذي ي�شيب وهر�ن 
هو عملية ملمو�شة �شلبة تي�شر �ملوت. فاإن 

�لطاعون يف نهاية �ملطاف ميكن �لنا�ش 
من فهم �أن �ملعاناة �لفردية ل معنى له. 

وبتطور �لوباء عرب �لف�شول، فكذلك تطور 
مو�طني وهر�ن، و�لذين بدل من قبول 
�لهزمية مبلء �ر�دتهم لهذ� �ملر�ش �لذي 

لي�ش لديهم �أية �شيطرة عليه، يقررون 
مكافحة �ملوت �لقريب، وبالتايل ي�شنعون 
�لتفاوؤل ب�شعوبة يف خ�شم �لياأ�ش. وهذ� 

هو �ملكان �لذي يقنن فيه كامو �أفكاره 
ور�ء �أهمية �لت�شامن: على �لرغم من 

�أن �لوباء ل يز�ل وكيال للموت يف �ملقام 
�لأول، فاإنه يوفر فر�شًة خارقًة للطبيعة 

لكي يفهم �ل�شعب �أن �ملعاناة �لفردية �أمر 
عبثي. يف خ�شم �ملعاناة �لكاملة، فاإن 

�ل�شتجابة �ملتحدية �لتي �عتمدها غالبية 
مو�طني وهر�ن تظهر �شلة �إن�شانية ل 
ميكن تف�شريها بني �شخ�شيات مذهولة 

ومتباعدة.فلم ي�شتطع �لنا�ش �إيجاد �ملعنى 
َر لها �لزو�ُل حلظة  �ملفقود للحياة �لتي ُقِدّ
�إن�شائها �إل من خالل مكافحة �لوباء �لذي 

ل رجعة فيه.

كامو وكرة القدم
عندما �شاأله �شديقه �شارلز بون�شيت: �أيهما 

تف�شل كرة �لقدم �أم �مل�شرح؟�أجاب كامو 
قائال: "كرة �لقدم، ومن دون تردد".

لعب كامو كحار�ش مرمى لفريق �شباب 
 Racing جلامعات �جلز�ئرية�

�أو   Universitaire Algerois
رو� �خت�شار�)�لذي فاز بكاأ�ش �أبطال 

�شمال �أفريقيا وكاأ�ش �شمال �أفريقيا مرتني 
يف �لثالثينيات(. لعب كامو يف �لفرتة 

1928-1930. �أعجب كامو بروح �لفريق، 
و�لإخاء، و�لهدف �مل�شرتك �لذي يلعبون 

من �أجله. تقول تقارير �ملباريات �أن كامو 
طاملا �جتذب �لتعليق �لإيجابي للعبه 

ب�شغف و�شجاعة، ولكن �ختفت لديه �أي 
تطلعات يف كرة �لقدم يف �شن 17، وذلك 

ب�شبب �إ�شابته بال�شل - و�لذي كان من 
�لأمر��ش �مل�شتع�شية �لعالج، و�أبقى كامو 

طريح �لفر��ش لفرت�ت طو�ل وموؤملة.
عندما �شئل كامو يف �خلم�شينيات )من 
قبل جملة �خلريجني �لريا�شية( لبع�ش 
�لكلمات عن وقته مع فريق رو�، ت�شمن 

رده: بعد �شنو�ت طو�ل من خاللها ر�أيت 
�أ�شياء كثرية، �أجد �أن معظم ما �أعرفه 

بالتاأكيد عن �لأخالق وو�جب �لرجال �أدينه 
للريا�شة وتعلمته يف رو�. كان ي�شري كامو 

�إىل نوع من �لأخالقيات �لب�شيطة كتب 
عنها يف �أو�ئل مقالته، مثل مبد�أ �لدفاع 
عن �أ�شدقائك، وتقدير �ل�شجاعة و�للعب 

�لنظيف. كان كامو يرى �أن �ل�شلطات 
�ل�شيا�شية و�لدينية حتاول �رباكنا عن 
طريق نظم �أخالقية مفرطة يف �لتعقيد 

جلعل �لأمور تبدو �أكرث عمقا مماهي يف 
�لو�قع، وذلك خلدمة �حتياجاتهم.
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�لقارىء لالدب ب�شكل عام و�لرو�ية 
ب�شكل خا�ش وفاته قر�ءة �أي من �عمال 

�لبري كامو �لرو�ئية، فقد فاته �شيء مهم، 
�ن قر�ءة �عمال �لبري كامو تعد �ئر�ء 

مهما للعقل وغذ�ء للروح وحتديد� �لروح 
�حل�شا�شة �ملتعبة وكذلك �لنف�ش �ملتاأثرة، 

و�ن ما زلت مقبال على �لقر�ءة و�لثقافة 
عليك بر�ئعة عامل �لرو�ية �لفل�شفية 

و�لعبثية �ملتمردة و�كرث �لرويات �لعاملية 
�نت�شار�، رو�ية »�لغريب«، وكذلك �عمال 

كامو �لخرى.
»�لغريب«هذ� �لنوع من �ل�شرد �لذي 

يكون بعيد� عن �لتدرج �لزمني و�لتحليل 
�ملنطقي، حينا يظهر على �أنه غريب 

�جتماعيا وحيًنا �آخر يظهر �نه غريب 
فكريا، لذلك يتجنب �أ�شلوب �لتحليل 

و�لتعليل، يف �لوقت ذ�ته يظهر تفككا 
ب�شيطا يًف بناء �جلمل ليبني قا�شد� �أن 

�لعامل عبثي ل معنى له.
�متد�د �لرو�ية بني �ملا�شي و�حلا�شر 

يعطي �أحد�ث �لرو�ية �شفة �ل�شتمر�رية 
من �شاعة وقوعها حتى �شاعة �شردها على 

ل�شان بطلها، لذ� تنتمي رو�ية �لغريب 
�ىل �لنهج �لعدمي، لأن كامو ي�شور فيها 

�خلو�ء �لإن�شاين بالو�ن �شود�ء على 
لوحة �شود�ء. 

رو�ية �لغريب مطابقة تاما ملبادىء 
�لأدب، فقد كتبت من �جل »غري �ملعقول 

و�شد غري �ملعقول«، و�ن كنت �شابا يافعا 
ومل تتاأثر بقر�ءة رو�ية«�لغريب« من �ول 

مرة ولو ليام، يجب قر�ءتها ثانية �و 
ثالثة �ىل �ن ت�شل �ىل حالة من �لعبثية 

و�لالمبالة و�لعدمية �ملمتعة.
�رتبَط ��شم �لبري كامو بالعبث و�لتحدي 

�شْت �لكثري من  و�لالمبالالة، وقد �أُ�شِّ
�ملد�ر�ِش لتدري�ِش هذ� �لنمط �لأدبي �لذي 
ظهر يف منت�شف �لقرِن �لتا�شع ع�شر بعد 
�أحد�ث �حلرب �لعاملية �لثانية وخملفاته 

يف �لنفو�ِش و�لأفكاِر ونظِم �حلياة.
عند �لتحول من كتابة �ملقالة �ىل كتابة 

�لدب يف تلك �ملرحلة �لتي عا�ش فيها 
�لبري كامو، ت�شمى �لتحول من �لعبث �ىل 

�لثورة �ي من كتابِة �ملقال �إىل �لرو�ية 
كما فعل كامو.

نر�ه يكر�ش نف�شه للكتابة وقد �تخذت 
�أعماله �جتاهنِي هما �لعبث و�لتمرد.
عن �أخالقية �لعبث يقول كامو: »�إن 

�لح�شا�ش يخدع«، حني نعي ذلك تامًا 
فانه يقودنا لفكرة �أن �لن�شان حر 

وعليه �أن يتمتع بال�شعادِة يف �حلياة 
و�أن يح�شد نتيجِة �أعماله، طرِح كامو 

هذه �لأفكار من خالل �عماله، �أ�شطورِة 
�شيزيف ورو�ية �لغريب وم�شرحية 

كاليغول وم�شرحية �شوء فهم.
بد� كامو كاأنه متخ�ش�ش يف علم �لنف�ٍش 
و�ألخالٍق مبقولة »هل ثمة يف �حلياة ما 
ي�شتحق �لعي�ش؟« كرث هم �لذين ي�شاألون 
هذ� �ل�شوؤ�ل، و�لأكرث من يجيب بالنفي.

عادة يكون معنى �حلياة يف ما يقوم 
به �لن�شان من �أعماٍل تفر�شها �لعاد�ت، 

ثم جاءه �لنتحار ليطرح عليه �شوؤ�ل 
هاما عن معنى هذه �حلياة، »لن �ملوت 

�لختياري يجب �أن يعلم �ل�شكل �ل�شاخِر 
لتلك �لعاد�ت، و�أن غياب �لتفكرٍي �لعميٍق 

ملعنى �حلياة هو �ل�شكل �لآخر لهذه 
�لت�شرفات �لعادية، بالتايل ما جدوى 

�ملعاناة �آنذ�ك؟ بالتاأكيد ما من جدوى«.
يقول كامو: �شعور �لعبث �ن �حلياة 

بدون هدف، جمرد روتني يومي و�أعمال 
متكررة، �لأ�شياء ذ�تها و�ملو�عيد و�أيام 

�لعطل و�أيام �لعمل و�لأعياد و��شياء 
كثرية ت�شري ِوفَق �يقاٍع و�حد، بذلك 

تولد �شعور� بالعد�وة �لبد�ئية للعامل 
�لذي ن�شعر جتاهه بالغربة، و�أن �لزمن 

�لذي يقودنا مل�شاعفة جهودنا هو عدونا 
�لأول، و�أن حقيقة �ملوت تك�شف لنا عبثية 

�حلياة، و�لعقل بطريقته �خلا�شة يقول 
لنا �أن هذ� �لعامل عبثي.

ويقول: »بالعبث تو�شلت لنتائج ثالث؛ 
تردي وحريتي ورغبتي ــ وعن طريق 

لعبة �ملعرفة ��شتطعت �أن �أُغري كل ما 
يدعو للموت يف قو�عِد �حلياة �لتي 

�أرف�شها على �أنها �لنتحار ذ�ته، �ما 
�لتعريف �لعام للعبث: هو ذ�ك �ل�شر�ع 

�لقائم بني مظهر �لعامل �لالعقالين 
وتلك �لرغبة �مل�شطربة حول �ل�شفاء 
و�لو�شوح، فالعبث يكمن يف وجود 

�لن�شان و�لعامل �مل�شرتك، وهو ين�شاأُ 
بتناق�ِش �لطرفني، و�لر�بطة �لوحيدة 

بينهما هي �لالمنطقي و�حلنني �لن�شاين 
و�لعبث ذ�ته، تلك هي �شخ�شيات �لدر�ما 

�لثالث �لتي يجب �أن تنتهي ب�شكٍل 
منطقي.

�لتحدي »�لتمرد« يقول كامو: يف هذ� 
�ملجال »�إن �لعبث ل يحرر �ل�شخ�ش بل 

يقِيده، وهو ل ي�شبُط �لأفعال بل يحِقق 
�مل�شاو�ة و�لتكافوؤ« حيث �ن �لتمرد يحقق 

للحياِة قيمتها وعظمتها، لأنه يحر�ش 
�لتفكري و�عتز�ز �لن�شان باأموٍر عدة يف 

حقيقة تتجاوزه ذ�ته.
و ي�شيف: �لعبث ل يو�شي باجلرمية 

لأنها عمل تافٌه و�شخيف، و�لندم ل 

جدوى منه.
�لن�شان وحده �لذي ير�شم نهايته 

�خلا�شة به، ومن بني �أعماله هناك ما 
يخدم �لب�شرية وما ي�شر بها، ومن خالل 

هذه �لنزعة �لن�شانية حترك فكر �لبري 
كامو و��شتطاع تغيري �لر�أي �إىل �لرتقاء 

و �لتطور، وعلى �لن�شان �ن يجمع بني 
�لعقل و�جلنون، بني �لفو�شى و�لرتابة، 

بني �لتوتر و�ل�شتقر�ر ويكون �شالحه 
يف ذلك، �لتمرد.

لي�ش بو�شع �حد �ن يتحدث عن كامو 
دون �شارتر حيث �ن ��شميهما �قرتنا 
بالوجودية وفيما بعد �نف�شال ف�شال 

عميقا يف �لفكر و�ل�شد�قة.
كامو يتجه نحو: »�ننا غري م�شوؤولني 

عن �أمنا و�بينا �و ��شمنا �و ديننا، كلها 
ح�شلت قبل وجودنا �ما �مل�شتقبل �و 
�مل�شري فنحن م�شوؤولون عنه وعلينا 

�ن نقرره ونختاره وهذه هي �حلرية 
�مل�شوؤولة«. 

فيما يتجه �شارتر نحو: »�ن �حلرية هي 
�لرعب«، يتجه كامو نحو: »�لتكاتف 

�لن�شاين«. ويعود �شارتر لالجتاه نحو: 
»�لخرون هم �جلحيم«. 

ويرى كامو: »عندما يبارك �ل�شقف حكم 
�لعد�م، يكون يف ر�أيي قد تخلى عن 

دينه، وحتى عن �ن�شانيته«. �ما �شارتر 
فريى: »�ننا نعي�ش يف عامل مليء بال�شر، 

ولهذ� فاننا ل ن�شتطيع �ن ن�شيطر عليه �ل 
�ذ� كنا ق�شاة ولوثنا �يدينا باجلرمية«. 

بهذ� �علن كامو �نف�شاله �لتام عن 
�ل�شيوعية، فار�شل �ليه �شارتر بر�شالة 
من �شمنها: »هناك ��شياء كثرية تربط 

بيننا و�خرى قليلة تفرق بيننا ولكن هذه 
�ل�شياء �لقليلة بالغة �خلطورة بحيث 

��شبح من �مل�شتحيل �ن نلتقي«. 
ح�شل كامو على نوبل مبكر� و�ي�شا مات 

مبكر� فقال �شارتر: »�نه كان �حد �هم 
�خالقيي �لع�شر �لكبار«. وقال عن رو�يته 

�لكربى »�لغريب« : »ما كاد غريب �لبري 
كامو يخرج من �ملطبعة حتى نال �كرب 

قيمة دفعت �لكثريين �ىل �لقول باأنه خري 
كتاب �شدر بعد �لهدنة، و�نه يف و�شط 

�لنتاج �لدبي لهذه �ليام، فقد تلقيناه يف 
�لطرف �لخر من �شفة �لبحر �ملتو�شط، 

ليحدثنا عن �ل�شم�ش يف ذلك �لربيع 
�ل�شاعري �لذي ل يعكره غبار �لفحم«. 

�ملع�شلة �لكربى �لتي و�جهت �لبري 
كامو، �لتمرد و�ملوت، وهو �لكاره لكل 
��شكال �ملوت و�ملر�ش �لذي عادة ميهد 

للموت، لقد تعلق كامو باحلياة �ىل درجة 
ل ميكن تخيلها، ويف ذروة هذ� �لتعلق 

باحلياة كتب: »كل رعبي من �ملوت يكمن 

يف غريتي على �حلياة، �نني غيور ممن 
�شيعي�شون من بعدي، وممن �شيكون 
لالزهار و�ل�شهو�ت جتاه �ملر�أة معنى 
من حلم ودم، �نني ح�شود لنني �حب 
�حلياة حبا جما ل ��شتطيع معه �ل �ن 

�كون �نانيا، ولكن �ملوت ياأتي ليخطف 
كل �شيء«.

»�ما �ملر�ش فهو �ل�شو�أ، �نه دو�ء �شد 
�ملوت، �نه ميهد له، �نه يخلق �ل�شفاق 

على �لذ�ت، يف مرحلته �لوىل �نه يدعم 
�لن�شان يف جهده �لكبري يف �لتهرب 

من يقينه، و�أنه �شيموت كامال، و��شعر 
عندئذ �ن �لتقدم �حلقيقي �لوحيد 

للح�شارة، �لتقدم �لذي يتعلق به �لب�شر 
من زمن لآخر، هو �ن نبدع ميتات و�عية 
وحمرتمة. �ن ما يده�شني دوما هو فقر 

�فكارنا عن �ملوت«. 
يقول كامو: »هناك نوع من �لتفاوؤل، 

موؤكد لي�ش من �شجاياي، لقد ترعرعنا 
�نا و�شائر �بناء جيلي على قرع طبول 

�حلرب �لعاملية �لوىل وقد تابع �لتاريخ 
منذ ذلك �حلني حكاية �لقتل و�جلور 

و�لعنف، �ل �ن �لت�شاوؤم �حلقيقي 
كالذي نر�ه �ليوم يكمن يف ��شتغالل 

هذه �لوح�شية و�خلزي، ويف ما يتعلق 
بي فقد نا�شلت من دون هو�دة �شد 

هذ� �لنحطاط، ل�شت �كره �ل �ولئك 
�ملتوح�شني، ويف �حلك �عماق عدميتنا 

مل �كن �ن�شد �شوى �لطريق لتجاوز 
�لعدمية«.

يتحدث كامو عن �ملوت من خالل موت 
�لآخرين وعندما يتحدث عن نف�شه ل 

ينجح يف ت�شوير هذ� �ملوت ولكنه يرى 
�ن �لبد�ع هو خري و�شيلة ملجابهة �ملوت، 

�نه �ملوت �لو�عي و�لنا�شج.
 »�قول يف نف�شي، �شاأموت، لكن هذ� ل 

يعني �شيئا لأنني ل �تو�شل �ىل �لعتقاد 
به، ول ميكن �ن تكون يل �ل جتربة 

موت �لخرين، لقد ر�أيت �نا�شا ميوتون، 
ر�أيت كالبا توت، وكان مل�شها هو �لذي 

يبلبلني، وحينها يتبادر �ىل ذهني: 
�لزهار، �لبت�شامات، �ل�شهو�ت للمر�أة، 

�ريد �ن �حمل �شحوي حتى �لثمالة و�ن 
�نظر �ىل نهايتي بكل ��شر�ف غريتي 

و�شعادتي، ومبقد�ر ما �نف�شل عن 
�لعامل �خاف من �ملوت، لكن هذ� �ل�شوت 
�لر�جف ميوت مبكر� وينف�شل تاما عن 

�لعامل. �ملفارقة �لغريبة �ن �لبري كامو 
يف ذروة �حتفاله بجائزة نوبل لالآد�ب 
وذروة �لتاألق �لعاملي و�ملجد و�ل�شهرة 
و�لرثوة ي�شري مع �شديق له، وفجاأة، 
ت�شطدم �شيارتهما بجذع �شجرة على 

طرف �لطريق ويكون كامو هو �ملفارق 
للحياة يف هذ� �حلادث �لذي غد� عامليا 

يف عام 1962. 
ولد كامو يف �جلز�ئر 1913 وبعد عاٍم 

و�حد من وفاة و�لده يف �حلرب �لعاملية 
�لأوىل، تولت و�لدته �ل�شبانية �لأ�شل 

تربيته يف �ملنزل �لب�شيط �لكائن يف 
حي �شعبي يف �جلز�ئر، ح�شَل على 

�لبكالوريا، وقاَم باأعمال �إد�رية وجتارية 
ملتابعِة در��شاته �لفل�شفية.

ف���ل���س���ف���ة ال����ع����ب����ث وإن�����س�����ان�����ي�����ة ال����ت����م����رد
رفعت العلن

نراه يكر�س نف�سه للكتابة وقد اتخذت اأعماله اجتاهنِي هما العبث والتمرد.
عن اأخلقية العبث يقول كامو: »اإن االح�سا�س يخدع«، حني نعي ذلك متامًا فانه يقودنا لفكرة اأن 

االن�سان حر وعليه اأن يتمتع بال�سعادِة يف احلياة واأن يح�سد نتيجِة اأعماله، طرِح كامو هذه االأفكار من 
خلل اعماله، اأ�سطورِة �سيزيف ورواية الغريب وم�سرحية كاليغوال وم�سرحية �سوء فهم.

ألبير كامو..
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يف ت�شاوؤلت عديدة يطرحها مثقفو �لوقت 
�لر�هن حول �شوؤ�ل �لهوية وما حولها من 

م�شكالت فل�شفية عميقة ومثرية لهتمامهم 
ياأتي طرح �ل�شوؤ�ل حول هوية �شاحب 

م�شرحية " كاليغول" �ألبري كامو �لذي ولد 
�شنة 1913 مبندويف مديرية ق�شنطينة 

ود�فع عن �لق�شية �جلز�ئرية طو�ل حياته 
يف �لعد�لة و�لإن�شانية و�لذي كان يطالب 

بامل�شاو�ة بني �جلز�ئريني �أ�شحاب �لأر�ش 
و�ملعمرين �لفرن�شيني طبعا يف ما يخ�ش 

�حلياة �ملعي�شية وبالرغم من �ختالف �أفكار 
�لكثري من �جلز�ئريني وفكر �ألبري �إل ويبقى 

�ل�شوؤ�ل مطروحا هل يقبل �ألبري كجز�ئري 
�أم ل؟

يف خ�شم �لختالفات بني �جلز�ئر وفرن�شا 
يف هوية �ألبري كامو و�ملتويف قبل ��شتقالل 
�جلز�ئر ب�شنتني وذلك �شنة 1960 – �ألبري 

بالرغم من فرن�شيته يف �لأ�شل �ل �نه كانت 
حياة �ألبري كامو وكتاباته وجهان حلقيقة 

و�حدة، �أو وجه و�حد حلقيقة و�حدة، 
فحياته هي حياة �أبطاله حيث من غري �ملمكن 

�أن نفرق بني �لإن�شان �ألبري �لذي حمل �آلم 
�لع�شر على كتفيه، وحتملها بكل �شجاعة 

و�شرف، وبني �أبطال �أمثال �شيزيف وكالييف 
و مري�شو وريو ممن م�شو� يف طريق �لأمانة 
و�لعد�لة �إىل �أق�شى مدى  وحتملو� ببطولة ل 

تخلو من ت�شحية عذ�بات �لطريق .
ولقد قذف باألبري كامو و�شط �شر�عات 

�لع�شر وهو ع�شر مزقه �لتناق�ش و�نف�شلت 
فيه �ل�شيا�شة عن �لأخالق  و�لقيم عن 

�ملجتمع  و�لفكر عن �حلياة، وبالتايل بات 
�لع�شر يوؤمن مبوت �لقيم �لتي تعترب مبثابة 

�لو�شيط بني �لله و�لإن�شان  و�لتي كان من 
�شاأنها جلب �لطماأنينة �إىل ما �شبق من ترد 
�إن�شاين  فلي�ش فهم �لع�شر جمرد �لقول باأن 

بع�ش �لقيم قد �أ�شبحت عارية من كل معنى  
بل ر�ح ينزع �إىل نبذ �حتمال وجود �لقيم 

على �أية �شورة من �شور �ملطلق  ولهذ� كانت 
�لق�شية �لكربى �لتي و�جهت �ألبري هي خلق 

قيم جديدة يف عامل متناق�ش من دون بعث 
�حلياة يف �لقيم �لتقليدية �لقدمية، �لتي عفا 

عنها �لتاريخ .
و�أما عن دنيا �ألبري كامو .. هي تلك �لدنيا 

�لتي عا�شها مري�شو .. �لغريب و�لتي عا�شها 
دكتور ريو �لذي ي�شارع طاعونا ل تز�ل 

طبيعته رمز� جمهول  وهي �لدنيا �لتي يرمز 
لها ب�شور �لبق  و�حلجر �ل�شحي، وحالة 

�حل�شار، �إنها �لدنيا �لتي ق�شي على كل 
فرد فيها كما ق�شى على �شيزيف �أن يدفع 

بحجر �لعبث �إىل �أعلى �شفح �شديد �لنحد�ر  
ليعود فيندفع مرة �أخرى فيدفعه من جديد. 

وبالدرجة نف�شها �لتي ل يتنكب بها كامو 
دليل �لتناق�ش �أو ما ي�شميه �لعبث، ل يقنع 

مبجرد �ل�شخط �أو �ل�شت�شالم، فرنى �لبحر 
�ل�شا�شع كما نرى �ل�شجن �لرهيب رمزين 

�أ�شا�شيني يف فكره و�أدبه  لهذ� كان لز�ما عليه  
وقد حمل يف كيانه كل �شر�عات �لع�شر  �أن 

يتجاوزها بحما�شة عاطفية متوهجة و�حل�ش 
�لأخالقي �ل�شجاع  فتنكر كل فعل يوؤدي �إىل 

عذ�ب �لإن�شان  ويوقظ يف �لنفو�ش معنى 
�لعد�لة و�لأمانة و�ل�شرف  ويعمل على 

�إعادة �ل�شيا�شة مرة �أخرى �إىل حرم �لأخالق  
ويقف يف �شف �لأخالقيني �لفرن�شيني �لكبار 

يف �لقرنني �لثامن ع�شر و �لتا�شع ع�شر 
ويكون كما و�شفه �شارتر بحق  �آخر خلفاء 

�شاتوبريان و�أكرثهم حكمة و�شجاعة . 
عا�ش �ألبري حياة قا�شية، مار�ش فيها خمتلف 

�حلرف �ملمكنة، و��شطر �ن ي�شتقيل من عمل 
يف بلدية مدينة "تيزي وزو" بعد �أن كتب 

تقرير� عن حالة �شكان �ملنطقة من بوؤ�ش 
وتخلف وجوع حيث ر�أى ذ�ت �شباح يف 

نف�ش �ملدينة كيف يت�شارع �أطفال جز�ئريني 
مع �لكالب من �جل حمتويات ما يف قمامة 
�لفرن�شيني �لربجو�زيني، وتبني له �لفرق 

�ل�شا�شع بني هوؤلء و�أولئك، ور�ح يعلن 
�أن من �ملخجل باأن �جلز�ئري يعرف كيف 

يتكيف مع �لبوؤ�ش، ومن �خلزي �لزعم باأنه 

ل يح�ش بالحتياجات نف�شها �لتي يح�ش بها 
�لأوروبي، وتردد �شدى هذ� �لند�ء �لإن�شاين 

يف �لأ�شماع، و�أتيح للنا�ش �أن يقروؤو� 
لرجل يطالب بالعدل و�مل�شاو�ة بني �لعرب 

�أو �لأحرى بني �جلز�ئريني و�لفرن�شيني، 
ويرف�ش �أن يعي�ش �أولئك على �ل�شدقات 

�لتي ينعم بها عليهم هوؤلء، وي�شتنكر �جلور 
من بلد تعلن �أنها حتارب �لظلم يف غريها 

من �لبالد ون�شر �لتقرير يف �شل�شلة �ملقالت 
�ل�شحفية يف جريدة فرن�شية كانت تن�شر يف 
�جلز�ئر ففي �شحيفة "�أجلريي بيبليكان " 

�لتي ��شرتك مع با�شكال بيا يف تاأ�شي�شها 
�شنة 1938، و�لتي وقفت ب�شجاعة يف وجه 

�ل�شيا�شة �لفرن�شية �لر�شمية يف �جلز�ئر 
�آن ذ�ك، وطالبت بني �مل�شاو�ة و�لعد�لة بني 

�جلز�ئريني و�مل�شتوطنني، حيث مل يكن 
�لأمر يف هذ� �لتقرير �أو يف غريه من �ملقالت 

�لتي ن�شرها باجلريدة �أمر رثاء �أو تعاطف 
مع �ملغلوبني على �أمرهم فقط  �أو جمرد 

�لدفاع عن �ملظلومني و�ملذلولني يف وطنهم، 
بل �شيئ خمتلف كل �لإختالف، فلي�ش يف 

�لوجود �شيء �أهدر للكر�مة من روؤية �إن�شان 
يعامل معاملة منحطة خالية من �لإن�شانية، 

ولكن �مل�شتوطنني �لذين �أعماهم �لتع�شب 
مل ي�شتطيعو� �أن يفهمو� ر�شالته  �أو يدركو� 

�لأخطار �لتي يندفعون لها بوح�شيتهم 
و�أنانيتهم  فر�حو� يطالبون باإبعاده عن 

�جلز�ئر، حيث قال �لروؤ�شاء �أن �لتقرير مل 
يكتب باأ�شلوب �إد�ري ووقع �حلاكم �لعام 

جلز�ئر ب�شرفه وطرده �إىل فرن�شا .

و�جته �ألبري �ىل باري�ش عا�شمة فرن�شا حامال 
معه تو�شية من قبل زميله با�شكال بيا �إىل 

�شحيفة "باري �شو�ر " �لتي عني فيها خمرب� 
�شحفيا، حيث كان ذلك �شنة 1940 وكانت 

�حلرب �لعاملية قد ��شتعلت و�أوروبا قد �أذهلها 
�لزحف �لأملاين �لذي ي�شرب بلد� بعد بلد، 

و�حتل �لأملان فرن�شا، و�نتقلت �ل�شحف 
�إىل د�خل �لبالد، و�ن�شحب حمررو �شحيفة 
" يف  فريون  "كليمو  " نحو  �شو�ر  "باري 
مقاطعة "�لأوفرين " ومعهم �ألبري �لذي كان 
يحمل يف حقيبته خمطوطة رو�يته �لأوىل 

"�لغريب " �لتي كان يريد �أن يطبعها بباري�ش، 
وما لبث �أن تخلى عن عمله �ل�شحفي، لرف�شه 
�لقيام ب�شف حكومة "في�شي" �ملوؤقتة �لذليلة  

�أو يتعاون مع نظام يكرهه من �أعماق قلبه، 
فرتك �شحيفة "�لباري �شو�ر" ور�ح يبحث 

عن ماأوى يف مدينة "ليون " حيث �أقام 
فيها حو�يل ثالثة �أ�شهر، ثم بعدها رجع �إىل 

�جلز�ئر، ليعي�ش مع �أ�شرته يف مدينة وهر�ن، 
و��شتقبلته �ملدينة يف غري �كرت�ث، ل عمل، 
ول مال و�شخرية �لقد ر �ملعتم على �لتكفني 

... من ثم �شافر مرة �أخرى �إىل باري�ش 
وي�شتمد من وحدته �لقوة يف �إتام �أعماله، 

و�نتظار �لن�شر �لأدبي �لذي يقرتب منه.
كانت رو�ية " �لغريب" قد تت، وم�شرحية 

عام  منذ  عليه  نف�شها  "كاليجول" تفر�ش 
1938، "و�شوء فهم" تن�شج يف �شمريه، 

و�ل�شفحات �لأوىل من "�أ�شطورة �شيزيف" 
تتز�يد يوما بعد يوم، و " �ملحال" يقيم 

�أ�شو�ره �جلرد�ء من حوله، و�متد �لحتالل 

�لأملاين لفرن�شا �أربع �شنو�ت، وكامو يتحد�ه 
ويكافحه �شر� وعلنا، ويو�جهه باجلبهة 

�لنقية و�لنظرة �لهادئة، و�لكلمة �ل�شجاعة . 
و��شتدعى �لنا�شر "جاليمار" كامو �إليه، 
وكان قد �أر�شل �إليه رو�يته "�لغريب "، 

وعر�ش عليه وظيفة قارئ يف د�ر �لن�شر . 
وقد �ن�شم كامو بطبيعة �حلال �إىل حركة 
�ملقاومة �ل�شرية يف باري�ش، حيث تر�أ�ش 

حترير جريدة "كومبا" �لتي تعني بالعربية 
)كفاح (، �لتي جعلت �شعارها "من �ملقاومة 

�إىل �لثورة "، ويظل كامو يكتب مقالتها 
�لفتتاحية ويظل �لفرن�شيون ينتظرونها كل 

�شباح، تدعوهم �إىل مكافحة �لظلم . وتذكرهم 
باأن يحر�شو� على �لعدل، فما من �شيء يهدى 

�إىل �لإن�شان و�لقليل �لذي ميكنه �أن يغزوه، 
ل بد �ن يدفع ثمنه باملوت �لظامل، ولكن 

عظمة �لإن�شان ل تكمن يف ذلك، بل يف �إر�دته 
�أن يكون �أقوى من �لقدر �لب�شري، و�إذ� كان 

�لقدر �لب�شري ظاملا، فلي�ش �أمامه غري و�شيلة 
ليتغلب، وهي �أن يكون نف�شه عادل .

ولكن �لبلد �لذي بد� يف مظهر �ل�شحية �لنقية 
�ملقد�شة مد يده �إىل �ل�شكني، و�ملظلوم �لذي 

عانى وطاأة �لظلم �أربع �شنو�ت مريرة مل 
يلبث �أن �أم�شك ب�شوط �جلالد يف مدغ�شقر 

و�جلز�ئر ويف �أعمال �لنتقام �لوح�شي ممن 
�تهمو� بالتعاون مع �لعدو، وعادت �شحب 
�لكذب و�حلقد و�ل�شر�ع على �ل�شلطة بني 
�لأحز�ب �ملختلفة تتلبد يف �شماء باري�ش، 

كان �لن�شر على �لعدو �خلارجي �أمر� �شهال 
ل يقا�ش �إىل �لن�شر على �لعدو �لباطن يف 

�لنفو�ش، �لذي ي�شتلزم �ملزيد من �ل�شجاعة 
و�لأمل ودم �لقلب، ور�ح يف كتاباته وخطبه 

و�أحاديثه يد�فع عن كر�مة �لروح، ويوقظ 
يف �لنفو�ش معنى �لعدل، ويدعو �ىل جتديد 
�لفكر �ل�شيا�شي بال�شجاعة و�لتفاهم و�لنبل .

ولكن �ألبري كان يقاوم طوفانا �أقوى منه، 
حيث توقفت �شحيفة "كومبا " بعد ثالثة 
�أعو�م م�شرقة حتت رئا�شته، مل تخن فيها 

ق�شية و�حدة من �لق�شايا �لتي د�فعت 
عنها، و��شتقال من رئا�شة �لتحرير و�عتزل 
�ل�شحافة، و�إن ظل د�ئما يعرب عن �آر�ئه يف 

�لق�شايا �مللحة يف �أكرث من منا�شبة ويف 
�كرث من ق�شية، يف مقالت جمعها فيما بعد 

يف كتابه "م�شكالت معا�شرة "  حيث ك�شفت 
جميعها عن جوهره �حلق �لذي خل�شته كلمة 

ع�شرنا،  من  وثائق  جميعا  �إنها   ،" "�لأمانة 
مل ترتك م�شكلة من �مل�شكالت �لتي تزيد من 

عذ�ب �لب�شر يف هذ� �لزمان، بغري باأن تديل 
فيها بر�أي، وبغري �أن تف�شل بني �ل�شيا�شة 

و�لأخالق، �أو قل بغري �أن حتاول �إعادة 
�ل�شيا�شة مرة �أخرى �إىل حرم �لأخالق .
فالربغم من �لأطروحة �لتي باأيدينا يف 

�شرعية بالإحتفاظ بهوية �ألبري كامو 
كجز�ئري فاننا نقول بالرغم من فرن�شيته 

�لأ�شلية و�ل�شرعية فهو فرن�شي �لن�شب 
جز�ئري �ملولد و�لأخالق فبما �أن هذه 

غلبت عن تلك دللة عن دفاعه عن �لعد�لة 
و�لإن�شانية ل�شيما يف �جلز�ئر موطن ولدته 

و�شبابه فان �ألبري يبقى جز�ئري �لهوية 
طبعا.

أل��ب��ي��ر ك���ام���و وس������ؤال ال��ه��وي��ة
جلول رفيق
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�مل�شرح هو جن�ش �أدبي وفني من �أجنا�ش 
�لآد�ب و�لفنون �لتي �أتى بها �لإن�شان من 
�أجل �أن يعرب من خاللها عن كو�من نف�شه، 

وليقدم �إبد�عًا �إىل �ملجتمع.
للم�شرح تاريخ عريق حافل بالإجناز�ت 

�لفكرية، و�للغوية، و�لإن�شانية، وقد قدم 
عرب خمتلف مر�حل تطوره �لكثري من 
�لأفكار �لتي قدمت �لرفاهية لالإن�شان، 

ووقفت �إىل جانبه، وخففت عنه �لكثري 
من �لأهو�ل.  

لقد �أّرخ �مل�شرح للكثري من �لأحد�ث 
و�لوقائع �لتاريخية �لتي كانت مبثابة 

نقاط حتولية كربى يف م�شرية حياة 
�ملجتمعات �لب�شرية. كما خلد هذ� �مل�شرح 

�أ�شخا�شًا �شو�ء �أكانو� �شلبيني �أم كانو� 
�إيجابيني، مل نكن نعلم �شيئًا عنهم ،ول 

عن نزعاتهم لول وجود هذ� �جلن�ش 
�لتعبريي، و�لتاأريخي، و�لرتفيهي، 

و�لإن�شاين �ملهم.  
عنى �مل�شرح بالإن�شان ب�شكل رئي�ش كونه 

على تا�ش مبا�شر مع �جلمهور، وهو 
يوؤدي وظيفته �لإن�شانية ب�شكل تا�شي 

مبا�شر و�شريع.  
ل يز�ل �مل�شرح يتمتع بتقدير غالبية 
�شر�ئح �لنا�ش تكرميا لذ�ك �لتاريخ 

�حلافل بالعطاء�ت �ملذهلة..  
هنا �شوف �أتوقف قليال مع جتربة �ألبري 

كامو �مل�شرحية، وهوفيل�شوف، ورو�ئي، 
وم�شرحي �إن�شاين �لنزعة يف جل ما ترك 

من �إبد�ع �لذي تكلل بنيله جائزة نوبل 

لالآد�ب �شنة 1957 وهو ثاين �أ�شغر كاتب 
يح�شل على هذه �جلائزة بعد روديارد 

كبلنغ كما �أنه �أ�شغر من مات من كل 
�حلائزين على جائزة نوبل.

م�شرح �ألبري كامو هو مرحلة �نتقالية 
مهمة من مر�حل �زدهار �مل�شرح �لفرن�شي، 

وُت�شجل له �لريادة يف تقدمي �أفكار 
�إن�شانية جديدة يف �لعمل �مل�شرحي عرب 

تاريخه.  
ولد كامو يوم 7 ت�شرين �لثاين 1913 يف 

مدينة �لذرعان باجلز�ئر، ودر�ش حتى 
نال �إجازة �لفل�شفة يف �جلز�ئر وكان 

يدر�ش ويعمل يف �لأر�شاد �جلوية معًا، 
وبد�أت ميولته �لإن�شانية بالظهور وهو 

يرى بالده حتتل بلد�. عندئذ بد�أ بالكتابة 
ب�شكل جريء وهو يدين هذ� �لحتالل.  
يف �جلز�ئر بد�أت كتاباته �لأوىل ودعا 

كامو �إىل : )�إن �أكرب معركة يجب �أن 
يخو�شها �لإن�شان هي معركته مع نف�شه، 

معركة ينت�شر فيها حب �لعد�لة على 
�شهوة �حلقد(.   

وهنا بد�أ يدين �ل�شتعمار �لفرن�شي 
للجز�ئر .  

يكتب كامو يف تلك �ملرحلة �لتكوينية: 
�إن �حلب �لذي نتبادله مع مدينة هو على 

�لأغلب حب �شري. �إن مدنًا كباري�ش 
وبر�غ وحتى فلورن�شا، لهي مدن منغلقة 

على نف�شها وحتدد بالتايل �لعامل �خلا�ش 
بها، لكن �جلز�ئر، مع بع�ش �لأو�شاط 
�ملمتازة كاملدن على �لبحر، تنفتح يف 

�ل�شماء مثل فم �أو جرح.  
ل بد للمرء من دون �شك �أن يعي�ش حقبة 

طويلة يف �جلز�ئر ليفهم �أي جفاف ميكن 
�أن يحدثه �لإفر�ط يف �لرثو�ت �لطبيعية، 

يا للبلد �لفريد �لذي يهب �لإن�شان �لذي 
يغذيه عظمته وبوؤ�شه يف �آن و�حد، فاأي 
عجب �إذ� كنت ل �أحب وجه هذ� �لبلد �إل 

و�شط �أبنائه �لأكرث فاقة.  
�إن كل �شيء يف �جلز�ئر بالن�شبة يل هو 

�شاب وملجاأ ذريعة لالنت�شار�ت. �إن �لقيم 
هنا وثيقة �لرتباط و�لنكتة �ملحبذة عن 

�لقّبارين �جلز�ئريني حني تكون عرباتهم 
فارغة �أن ي�شيحو� بال�شبايا �جلميالت 

�لالئي ي�شادفونهن: » �أت�شعدين يا 
حبيبتي«  

يحاول كامو �أن يعطي �شورة و��شحة 
عن �لقاع �لجتماعي :  �إن �أيام �لآحاد 

يف �جلز�ئر من �أكرث �لأيام كاآبة. �إنني 
ل �أعرف مكانًا �أب�شع من مقربة برو، 

�إن �أكد��شًا من �لذوق �لفا�شد بني �أطر 
�شود�ء تك�شف عن كاآبة رهيبة يف هذه 

�لأمكنة �لتي يك�شف فيها �ملوت عن وجهه 
�حلقيقي من هنا تاأتي دعوة كامو �إىل 
ترد �جلز�ئريني يف وجه �ل�شتعمار 

�لفرن�شي فيعلن موقفه �لو��شح قائال: 
�إن نفو�ش �لفرن�شيني مليئة باحلقد، 

وهو حقد �أ�شود �أرف�ش �أن �أ�شارك فيه 
لقد كلفتنا هذه �لق�شية كثريً� وما ز�لت 

تكلفنا.    
كل هذ� يف �شبيل حق �لإن�شان يف حياة 

حرة كرمية، وعلى هذ� �لإن�شان �أن يتمرد 
يف وجه �لظلم و�لق�شوة وينا�شل من 

�أجل �لتخل�ش من كل �أ�شكال �لعبودية يف 
�شبيل �حلياة �لتي هي �أف�شل ما وهب 

لالإن�شان على �لأر�ش، فحتى نحرتم 
�حلياة ونليق بها علينا �أن ن�شعى من �أجل 

�حلرية، حريتنا وحرية �لآخرين على 
دروب �لتكاتف �لإن�شاين.   

بطبيعة �حلال فاإن كتابه �ملهم »�لإن�شان 
�ملتمرد« �أو�شح مايرغب كامو يف قوله.  

 
�سوء فهم  

جلاأ كامو �إىل �لكتابة �مل�شرحية ليتفاعل 
ب�شكل مبا�شر مع �جلمهور، وقد كانت 

مل�شرحياته ردود �أفعال قوية يف خمتلف 
�أنحاء �لعامل.  

لبث كامو مركزً� على منهجه �لإن�شاين يف 
�مل�شرح، و�غتنم هذه �خل�شبة ليتفاعل مع 

�جلمهور وجها لوجه.  
يد�فع هذ� �لكاتب عن �إن�شانية �لإن�شان 
ويدين �أي �شكل من �أ�شكال �لتدخل يف 

حياته.  
ثمة م�شرحية مهمة لكامو ت�شور نهاية 
�لإن�شان �ل�شيئ نهاية ماأ�شاوية، وهي 

م�شرحية حتذيرية بعنو�ن: »�شوء 
فهـم«كتبها عام 1944.    

وفيها �مر�أة و�بنتها تدير�ن فندقًا، وكلما 
نزل نزيل يف هذ� �لفندق، قتلتاه، و�شطتا 

على ثروته.  
ت�شي �لأحد�ث، و�لأيام، وذ�ت يوم 

يعود �لبن �ملهاجر �إىل �أمه و�أخته نزيال 
يف �لفندق، ومن باب �لدعابة يقرر �أن 

يخفي �شخ�شيته �أول �لأمر، حتى ينام، 
ويف �ل�شباح يقدم لهما �ملفاجاأة �ل�شارة.  

يكون �لرجل �شعيد� يف غرفته بالفندق 
لأنه بالقرب من �أمه و�أخته، ويف غرفة 

�أخرى تخطط �لأم كيف تغتاله لتح�شل 
على ثروته، خا�شة وقد ر�أت هذه �لرثوة. 

وكالعادة تنجحا يف هذه �ملهمة، ويف 
ذروة �لبتهاج للح�شول على �لرثوة، 

تكت�شفان �حلقيقة من �أور�قه.. هنا تولد 
�ل�شدمة �لكربى... وتقرر� �لنتحار.      

ال�سدام مع جان بول �سارتر    
لي�ش بو�شع �أحد �أن يتحدث عن كامو 

من دون �شارتر حيث �أن ��شميهما �قرتنا 
بالوجودية، وفيما بعد �نف�شال ف�شاًل 

عميقًا يف �لفكر و�ل�شد�قة، فكامو يتجه 
نحو: �إننا غري م�شوؤولني عن �أمنا و�أبينا، 

�أو ��شمنا، �أو ديننا، فكلها ح�شلت قبل 
وجودنا، �أما �مل�شتقبل، �أو �مل�شري فنحن 

م�شوؤولون عنه، وعلينا �أن نقرره، 
ونختاره، وهذه هي �حلرية �مل�شوؤولة.  
فيما يتجه �شارتر نحو: �إن �حلرية هي 

�لرعب.. ويتجه كامو نحو: �لتكاتف 
�لإن�شاين .. ويتجه �شارتر نحو: 

�لآخرون هم �جلحيم .. ويرى �شارتر: 
�إننا نعي�ش يف عامل مليء بال�شر، ولهذ� 
فاإننا ل ن�شتطيع �أن ن�شيطر عليه �إل �إذ� 

كنا ق�شاة ولوثنا �أيدينا باجلرمية.  
وعلى �لفور يعلن كامو �نف�شاله �لتام عن 

�ل�شيوعية، فري�شل �إليه �شارتر بر�شالة 
من �شمنها: هناك �أ�شياء كثرية تربط 

بيننا و�أخرى قليلة تفرق بيننا ولكن هذه 
�لأ�شياء �لقليلة بالغة �خلطورة بحيث 

�أ�شبح من �مل�شتحيل �أن نلتقي.    
وعندما تويف كامو قال عنه �شارتر: �إنه 

كان �أحد �أهم �أخالقيي �لع�شر �لكبار.    
وقال يف رو�يته �لكربى �لغريب: ما كاد 

غريب �ل�شيد كامو يخرج من �ملطبعة حتى 
نال �أكرب قيمة دفعت �لكثريين �إىل �لقول 

باأنه خري كتاب �شدر بعد �لهدنة، و�أنه هو 
ذ�ته، يف و�شط �لنتاج �لأدبي لهذه �لأيام، 

فقد تلقيناه يف �لطرف �لآخر من �شفة 
�لبحر �ملتو�شط، ليحدثنا عن �ل�شم�ش يف 
ذلك �لربيع �حل�شي �لذي ل يعكره هباب 

�لفحم.    

االإقبال على احلياة  
كان كامو مقبال ب�شكل غريب على �حلياة، 
يعي�ش كل تفا�شيلها، وي�شعى �إىل حتقيق 

حياة �إن�شانية له ولغريه، وقد تفرغ للعمل 
�لإن�شاين، ويف عام 1952 مل يرتدد من 

تقدمي ��شتقالته يف منظمة �ليون�شكو 
�حتجاجا على قبول �لأمم �ملتحدة 

لقبول ع�شوية ��شبانيا، وهي حتت حكم 
�جلرن�ل فر�نكو، ثم �أد�ن �ل�شوفييت 

للطريقة �لتي قـُمعت فيها �نتفا�شة �لعمال 
يف برلني �ل�شرقية عام 1953.  

يف ذروة تعلقه باحلياة ي�شطر كامو : 
كل رعبي من �ملوت يكمن يف غريتي على 

�حلياة... �إنني غيور ممن �شيعي�شون 
من بعدي... وممن �شيكون لالأزهار 

و�ل�شهو�ت �إىل �ملر�أة معنى من حلم ودم 
بالن�شبة لهم. �إنني ح�شود لأنني �أحب 
�حلياة حبًا جمًا ل �أ�شتطيع معه �إل �أن 

�أكون �أنانيًا.   
لكّن هذ� �ل�شوت �لر�جف ميوت مبكرً� 

وينف�شل تامًا عن �لعامل، �إنه يف ذروة 
�حتفاله بجائزة نوبل لالآد�ب، وذروة 

�لتاألق �لعاملي و�ملجد و�ل�شهرة و�لرثوة 
ي�شري مع �شديق له، وفجاأة ت�شطدم 

�شيارتهما بجذع �شجرة على طرف 
�لطريق، ويكون كامو هو �ملفارق للحياة 

يف هذ� �حلادث �لذي غد� عامليًا يوم 4 
يونيو / توز1960 وكان كامو قد كتب 

يف بد�ية حياته : �أن �أكرث موت عبثية 
ميكن تخيله هو �ملوت يف حادث �شيارة.

النزوع اإلنساني في مسرح ألبير كامو 
عبد الباقي يو�سف
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�آلبري كامو .. من �لكتاب �جلز�ئريني من �أ�شل 
فرن�شي. ولد باجلز�ئر ودر�ش بها حتى تخرج 

من جامعتها ليلتحق بال�شحافة ويعمل بها.
�أبدع �أجمل �أعماله بهذ� �لبلد �لذي ظل يعتربه 

بلده �لأجمل و�لأكرث بهاء لكنه جزء من 
�لإمرب�طورية �لفرن�شية .

كتب )كامي( عدد� من �لأعمال �لأدبية �لتي 
�شنعت تاريخه ككاتب وكمفكر من خالل 

فكرتي �حلرية و�لعبث �للتني برع يف �لتعبري 
عنهما.

�لعبث �إذن وفر�غ �حلياة و�لال جدوى من 
�لعامل و�لالمبالة حياله هي كل ما ميز كتابات 

)كامي( �لرو�ئية و�مل�شرحية منها.
ترك )كامي( �لكثري من �لأعمال �لرو�ئية 

�أهمها:
-L'étranger �لغريب عام 1943.

-La peste �لطاعون عام 1947.
-L'exil et le royaume �ملنفى و�ململكة 

عام1957.
-Noces �أعر��ش. 

-Caligula كاليغول.
�ل�شقوط.  -La chute

�ل�شيف.  -L'été
تفاهم. �شوء   -Le malentendu

�ل�شعيد. �ملوت   -La mort heureuse
�أ�شطورة   -Le mythe de Sisyphe

�شيزيف.
�ملتمرد. �لرجل   -L'homme révolté
 -Lettres à un ami allemand

ر�شائل �إىل �شديق �أملاين، وغريها من 
�لأعمال. 

الن�س الروائي: 
�شدرت رو�ية - L'étranger -�أو 

-�لغريب-كما ترجمت عام 1943. و�شدت 
�إليها �لنقاد و�لباحثني �نطالقا من �ملو�شوع 

�لذي طرحته.
رو�ية )�لغريب(، �أ�شهر ما كتب )كامي(.. 

رو�ية حتمل �لكثري من �ملعاين برغم �فتقادها 
للعو�طف بح�شب �لد�ر�شني لها. 

تقع �لرو�ية يف جز�أين. يحوي �جلزء 
�لأول �شتة ف�شول ويحوي �جلزء �لثاين 

خم�شة ف�شول. وتقوم �لرو�ية على �شخ�شية 
حمورية ممثلة يف �لبطل �لذي يروي 

�أحد�ثها )مري�شوMeursault ( .�شاب يف 
�لثالثينيات من �لعمر ل �أحد له �إل و�لدته.

تبد�أ �لرو�ية من �لنهاية، من حلظة 
�ملوت،موت و�لدة )مري�شو(،فيقول )مري�شو(: 

�أدري.  ل  �أم�ش  ورمبا  �ليوم.  �أمي  "ماتت 
لقد تلقيت من �مللجاأ �لذي تقيم فيه برقية 

هذ� ن�شها: �أمكم توفيت. �لدفن غد�. �أخل�ش 
تعازينا. ومل �أ�شتطع �أن �أفهم �شيئا.. رمبا قد 
تكون توفيت �أم�ش"1. ومن هنا تبد�أ �أحد�ث 

رو�ية �لأحا�شي�ش �جلامدة كما و�شفها جل 
�لد�ر�شني. وبهذ� �خلرب �ملفاجئ �لذي يتلقاه 

)مري�شو( من �مللجاأ حيث كان قد و�شع و�لدته 
لأنه مل يكن ميتلك ل �لوقت ول �ملال لالهتمام 

بها. وهكذ� ي�شرع )مري�شو( يف رو�ية 
�لأحد�ث �لتي بد�أت بتفكريه يف �أن ي�شتقل 

�شباحا �لأتوبي�ش �إىل )مارينجو( حيث 
هو �مللجاأ. و)مارينجو( بلدة قرب �جلز�ئر 
�لعا�شمة ي�شتغرق �لو�شول �إليها باحلافلة 
قر�بة �ل�شاعتني. و�إذ� كان من �ملفرو�ش �أن 

و�لدته قد توفيت فاإنه مل ي�شعر باأي نوع من 

�حلزن، بل ل يظهر عليه حتى �لتاأثر لهذ� 
�ملوت �ملفاجئ �إذ يتوقف يف �لطريق ليتناول 

طعامه كما هي عادته كلما ز�ر و�لدته يف 
�مللجاأ "ركبت �لأتوبي�ش يف �لثانية وكان 

�جلو حار� �شديد �لقيظ. وكنت قد تناولت 

�لطعام عند �شيل�شت كما هي �لعادة.وكان 
جميع من يف �ملطعم متاأملني مل�شابي... وكنت 

مذهول بع�ش �ل�شيء لأنه كان ينبغي �أن �ذهب 
�إىل عمانويل لأ�شتعري منه رباط عنق �أ�شود 

و�شارة للحد�د �أ�شعها فوق ذر�عي"2. فهو مل 

ي�شعر باأهمية ملا �أ�شابه حتى �أنه نام طو�ل 
�لطريق �إىل )مارينجو(. وحني و�شوله حتدث 

مع �ملدير ثم يتذكر �أنه طو�ل �ل�شنة �ملا�شية 
مل يزر و�لدته ول ملرة و�حدة "ورمبا كان هذ� 

هو �ل�شبب يف �أين مل �أذهب لزيارتها خالل 
�لعام �لأخري ولو مرة. وهناك �شبب �آخر، هو 

�أن هذ� كان �شي�شيع مني يوم �لأحد �إ�شافة 
�إىل �جلهد �لذي �أبذله يف �ل�شفر بالأتوبي�ش 

و�شر�ء تذكرتني و�شاعتان ت�شيعان يف 
�لطريق"3. ولهذه �لأ�شباب يذكر )مري�شو( �أنه 

مل يفكر يف زيارة �أمه.
�نه مفتون بو�شف �ملناظر �جلميلة من طبيعة 

وبيوت وهو�ء و�لتي حتف بها مارينجو 
وكاأنه ل يحمل �أمه يف �لتابوت . وتنتهي 
مغامرته بدفن �أمه وعودته �إىل �لعا�شمة 

من دون �أن يظهر لنا حزنه �أو �أمله"كما �أذكر 
�بتهاجي حينما عاد بي �لأتوبي�ش �إىل مدينة 
�جلز�ئر حيث ��شتقبلتني �أنو�رها �ل�شاطعة 

وقد ��شتحوذت علي حينئذ فكرة و�حدة: هي 
�أن �أذهب لأنام �ثنتي ع�شرة �شاعة"4. 

وهكذ� عاد )مري�شو( �إىل ممار�شة حياته 
�ليومية وكاأن �شيئا مل يحدث. عاد لي�شتاأنف 

ما كان يقوم به قبل موت و�لدته. فقد ��شتيقظ 
�شباحا بعد دفنه لأمه بالأم�ش ليذهب �إىل 
�ل�شاطئ وي�شبح ويد�عب �لفتاة �لتي كان 

معجبا بها"... وبينما �أنا �أحاول �أن �أفعل ذلك 
�إذ مل�شت يدي نهدي ماري وكنت ل �أز�ل يف 
�ملاء.. وملت بر�أ�شي �إىل �خللف وو�شعته 
فوق بطنها كما لو كنت �أد�عبها.. فتبعتها 

و�أم�شكت بها و�أحطت خ�شرها بيدي و�أخذنا 
ن�شبح معا.. وحينئذ �شاألتها: هل تريدين �أن 

تاأتي معي �إىل �ل�شينما يف �مل�شاء؟"5. وحتى 
حني تتفاجاأ مبوت و�لدته يحاول �أن يربر 

لها باأنه لي�ش ذنبه �أن �أمه قد توفيت بالأم�ش.
وبعد عودتهما من �ل�شينما تر�فقه �إىل بيته 

ويق�شيان �لليلة معا. ليكت�شف بعد نهاية 
�لأحد وهو يوم عطلته "وخطر يف ذهني 

حينئذ �أن هذ� يوم �أحد متعب، و�أن �أمي قد 
مت دفنها، و�أين �شاأ�شتاأنف عملي غد�، و�أن 

�شيئا مل يتغري"6. �إنها قمة عبثية �حلياة �لتي 
ل تتوقف �شو�ء كان �حلزن كبري� �أم مل يكن 

�أ�شال. 
لقد ذهب يف جولة �نتهت بارتكابه جلرمية 
قتل.فقد �أعطاه )رميون( �مل�شد�ش و�حتفظ 
به يف جيبه.عاد )رميون( �إىل بيت �شديقه 
. �أما هو فقد عاد �إىل �ل�شاطئ وهناك �لتقى 

بال�شاب �لعربي �لذي وقع بينه وبني �شديقه 
)رميون( �مل�شادة. كانت �ل�شم�ش قا�شية جد� 

�إذ ي�شفها بقوله: "ولكن �حلر�رة كانت موؤملة 
�إىل درجة �أنه كان من �مل�شتحيل معها �أن �أظل 

بال حر�ك حتت �أ�شعة �ل�شم�ش �ملت�شاقطة 
كاملطر من �ل�شماء."7. ويو��شل "وخيل �إيل 

�أن كل هذه �حلر�رة تتكئ علي وتعرت�ش 
طريقي"8. وب�شبب هذه �ل�شم�ش �حلارقة،تهياأ 

له �ل�شكني �لذي كان يحمله �لعربي عند �لنبع 
وكاأنه �شيف يلمع ما جعله يفقد �ل�شيطرة 

على �أع�شابه ويخرج �مل�شد�ش"وتوتر كياين 
كله.وتقل�شت يدي على �مل�شد�ش.و��شتجاب 

�لزناد لل�شغط ومل�شت �إ�شبعي بطن �مل�شد�ش 

رواية الغريب..
بين جمالية األدب والفشل السينمائي

كرمية االبراهيمي

يبداأ الفيلم كما بداأت الرواية بحدث غري عادي ي�ستقبله -مري�سو- اأو -ما�سرتوياين- يف برقية ت�سل من 
امللجاأ حيث و�سع اأمه الإخباره مبوتها.وقد ظهرت امل�ساهد االأوىل اإذ مت ت�سويرها ببيت الروائي -اآلبري 

كامو - بحي بلكور- بالعا�سمة اجلزائرية. يتلقى اخلرب ب�سعور عادي ال حزن فيه وال حت�سر، ومن هنا يبداأ 
الفيلم وتبداأ حكاية-مري�سو-، اإذ يظهر يف �سورة رجل ال مبايل ، بارد امل�ساعر ال يهتز للحادث االأليم. 
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�مل�شقول. و�رتفع �شوت جاف وحاد يف 
�لوقت نف�شه. وبد�أت معه �ملاأ�شاة و�أزحت 

�لعرق و�ل�شم�ش. وفهمت �أين دمرت تو�زن 
�ليوم و�ل�شكون �لر�ئع للبالج �لذي كنت 

�شعيد� فيه. وحينئذ �أطلقت �أربع ر�شا�شات 
�أخرى على �جل�شد �مل�شجى �لذي خمدت 

�أنفا�شه فنفذت فيه من غري �أن يبدي حر�كا.
وكاأمنا كانت هذه �لر�شا�شات �أربع دقات 

ق�شرية طرقت بها باب �لتعا�شة و�ل�شوؤم"9.
حدثت �جلرمية �لتي مل تكن متوقعة.حدثت 
�شدفة كما قال )مري�شو( لأنه مل يكن يف نيته

�أن يرتكب �جلرمية �لتي ل عالقة له بها �إل من 
خالل �شديقه )رميون( �لذي خربه يوما �أن 

�شديقته تخونه و�نه عليه �أن يجد �لدليل على 
خيانتها له.

قب�ش عليه مبا�شرة بعد �رتكابه للجرمية، 
وزج به يف �ل�شجن وقد طلبت �ملحكمة منه �أن 

يطلب حماميا و�إل �شتكلف �ملحكمة حماميا 
مبتابعة ق�شيته. لكنه كان يوؤكد �أن ق�شيته 

ب�شيطة جد� ول ت�شتدعي وجود حمام. وعني 
له بعد ذلك حماميا.مل يكن �لأمر مهما بالن�شبة 
�إليه فقد ظل يهتم بتفا�شيل ل تعنيه كاهتمامه 
بلبا�ش �ملحامي و�لقا�شي وغريها من �لأمور 

�لتي ل تهم. 
وجد )مري�شو( نف�شه متهما يف ق�شايا ل عالقة 

لها بجرميته، فقد �هتمت �ملحكمة ب�شلوكاته 
�أكرث من �هتمامها بارتكاب �جلرمية وهو 

ما جعله ي�شتغرب �لأمر . يقول: "وعلم 
�ملحققون من �لبحث �لذي قامو� به يف بلدة 
مارينجو �أين �أظهرت عدم مبالة يوم دفنت 

�أمي... وقلت �أين كنت �أحب �أمي من غري �شك 
ولكن هذ� ل يهم. وكل �لأ�شخا�ش �لعاقلني 

يتمنون �إن كثري� �أو قليال موت هوؤلء �لذين 
يحبونهم. وهنا قاطعني �ملحامي وبد� عليه 

��شطر�ب �شديد... غري �أين �أو�شحت له �أن من 
طبعي �أن حاجاتي �جل�شمانية تعرقل كثري� 

م�شاعري. ويف �ليوم �لذي دفنت فيه �أمي 
كنت متعبا جد�،وكان �لنوم ي�شيطر علي �إىل 

درجة �أين مل �أنتبه �إىل ما كان يحدث و�ل�شيء 
�لذي �أ�شتطيع �أن �أوؤكده هو �أين كنت �أف�شل 

�أل توت �أمي"10.�إن �ملحامي مل ي�شتطع �أن 
يفهم م�شاعر موكله �لتي بدت له غريبة لأنه مل 
ي�شتطع �أن يكبح جماح رغباته �لطبيعية يوم 

وفاة و�لدته.

تاأكد للمحكمة خالل فرتة �ل�شتجو�ب �أن 
)مري�شو( ذ� �شلوك �شاذ وغريب. وظل يوؤكد 

�أنه �رتكب جرميته مبح�ش �ل�شدفة و�أنه 
ل يربطه بال�شاب �لعربي �أية عالقة. وكان 

ي�شعر ب�شعادة و�لآخرون يتكلمون عنه برغم 
��شتغر�به من �أن �حلديث كان عنه �أكرث منه 

عن �جلرمية . هكذ� كانت نهاية )مري�شو( 
ونهاية رو�ية )�لغريب( لآلبري كامو. �لرو�ية 
�لتي �أثارت �لكثري من �لت�شاوؤلت م�شت حتى 

)كامي( �لإن�شان ومدى �إميانه .

الن�س ال�سينمائي الغريب:
�نتقلت رو�ية -�لغريب- �إىل �ل�شينما �إذن 

على يد �ملخرج �ليطايل �لكبري -لوت�شيانو 
في�شكونتي-عام 1967 �أي بعد وفاة -�آلبري 
كامو- ب�شنو�ت قليلة. وكان قد ُر�شح �لكثري 
من �ملخرجني لهذ� �لفيلم كاملخرج-لو�شي-، 

ووقع �لتفاق �أخري� على-في�شكونتي-.
قدم في�شكونتي �إىل �جلز�ئر بني 

نوفمرب1966وفيفري 1967 وهي فرتة 
ت�شوير �لفيلم. وقد ورد �لفيلم من بني ما 

قدمه �لإنتاج �ل�شينمائي �جلز�ئري حيث يرد 
�لتعريف به" �لقتبا�ش من كتاب �آلبري كامو 

يحمل �لعنو�ن نف�شه. �غتال مار�شو جز�ئريا 
ب�شبب �ل�شم�ش- ويقف �أمام �ملحكمة متهما 

على �خل�شو�ش ب�شلوكه �ملنايف للنظام 
�لجتماعي �أثناء دفن و�لدته. �ملحلفون 

يقررون -�إق�شاءه عن �ملجتمع- ويطالبون 
بتوقيع عقوبة �لإعد�م عليه. ي�شت�شلم مار�شو 

وهو د�خل زنز�نته يف �نتظار تنفيذ �حلكم 
�إىل �أفكار فل�شفية حول �لوجود. هذ� هو 

�ملو�شوع �لرئي�ش للفيلم"11.
يبد�أ �لفيلم كما بد�أت �لرو�ية بحدث غري عادي 

ي�شتقبله -مري�شو- �أو -ما�شرتوياين- يف 
برقية ت�شل من �مللجاأ حيث و�شع �أمه لإخباره 

مبوتها.وقد ظهرت �مل�شاهد �لأوىل �إذ مت 
ت�شويرها ببيت �لرو�ئي -�آلبري كامو- بحي 
-بلكور- بالعا�شمة �جلز�ئرية. يتلقى �خلرب 

ب�شعور عادي ل حزن فيه ول حت�شر، ومن 
هنا يبد�أ �لفيلم وتبد�أ حكاية-مري�شو-. �إذ 

يظهر يف �شورة رجل ل مبايل، بارد �مل�شاعر 
ل يهتز للحادث �لأليم . مل يذرف دمعا ومل يلق 

نظرته �لأخرية على و�لدته �أثناء تو�جده 
بامللجاأ حيث ذهب لدفنها. يرك�ش �شباحا 

خلف -�لأتوبي�ش- ليقله �إىل-مارجنو- حيث 
جثمان و�لدته. وبعد �لدفن يعود مبا�شرة 

�إىل بيته ليدخن وياأكل. وهو ما �شكل نظرة 
�لرتياب و�لغر�بة للمحيطني به. ومل يكتف 

بهذ� فقد �لتقى مباري-�أو-�آنا كارينا- يف 
�لفيلم �لتي كان معجبا بها، لرت�فقه �إىل 

�ل�شينما يف �ليوم �لثاين من عودته بعد دفن 
�أمه ومر�فقتها له �إىل بيته وق�شاء �لليلة معا.
وبعد فرتة يرتكب -مري�شو- جرمية قتل يف 

حق جز�ئري �ثر �شد�م بينهما وقد لعبت 

�شم�ش -�جلز�ئر- دور� مهما يف كونها 
�أ�شبحت بطال ثانيا يف �لفيلم بعد ن �أكد �ملتهم 

�أن �ل�شم�ش هي �لتي جعلته يفقد �شيطرته 
ويطلق �لر�شا�شات �لأربع على �جلز�ئري.

يقف -مري�شو- بعد ذلك يف قاعة �ملحكمة 
وتاأخذ ق�شيته بعد� �آخر، �إذ تركز �ملحكمة 

على �شلوكاته �لتي ر�أتها منافية لقيم �ملجتمع 
بعد �أن �شهد عمال �مللجاأ وغريهم بهذه 

�ل�شلوكات يوم دفن و�لدته. وحتكم �ملحكمة 
عليه بالإعد�م .ويف �نتظار تنفيذ هذ� �حلكم 

يتحدث )مري�شو( عن بع�ش �لق�شايا تتعلق 
كلها بوجوده �لإن�شاين و�لغاية منه وعقوبة 

�لإعد�م و�أهمية �حلياة و�لأ�شياء و�لنا�ش 
ماد�م �ملوت �شياأتي ليختم كل �شيء. وهذه 

فكرة -كامي- دوما.. ما قيمة كل �شيء �إذ� كان 
�ملوت �شيختم كل �شيء.فال �شيء له �أهمية، ل 

�حلب ول �حللم ول �شيء �أبد�. �إن كل �شيء 
�عطي لنا لي�شتعاد ثانية".. نحن حمكومون 
بهذ� �لعامل �مليت و�ملحدود.. �أو نحن جنري 

يف �لزمن.. �أين كل �شيء �عطي ليوؤخذ.. حيث 
�آثار �لإن�شان �ملثالية، �حلب �أي�شا ل يقول، 
�لكتب كذلك، �حلياة نف�شها لها نهاية."12. 
وهكذ� فقد حافظ �لفيلم على �لرو�ية �شكال 

وم�شمونا، ويعود ذلك �إىل �أن �ل�شيدة -كامي- 
زوجة �لكاتب قد طلبت من �ملخرج �حلفاظ 

على �لرو�ية كما هي ودون �أدنى تغيري.وقد 
كان-في�شكونتي- ينوي �أن يعطي للفيلم 

�أهمية �أكرب و�أن يربطه باأحد�ث -�جلز�ئر- 
�آنذ�ك وخا�شة على �مل�شتوى �لثوري.وقد 

�أكد �لذين يفرقون بني �لأدب و�ل�شينما على 
�أن �ملخرج لو �أخذ بروؤيته ك�شينمائي لتمكن 

من �شنع فيلم �أكرث جمال، لأنه يبقى لل�شينما 
جمالها وخ�شو�شيتها بعيد� عن �لن�ش 

�لأدبي.
لقد �أكد تاريخ �ل�شينما على �أن �لرو�ية من 

رو�فدها �ملهمة ملا قدمته لها من ن�شو�ش 
�شنعت جمدها . وما تز�ل تلك �لنجاحات 

�لعديدة لتلك �لأفالم �لتي قامت على رو�يات 
مثل:-ذهب مع �لريح- ملرغريت ميت�شل، 
و -�آنا كارنينا- لتول�شتوي، و -عناقيد 

�لغ�شب- ل�شتاينبيك، و -غادة �لكاميليا- 
لدوما�ش وغريها من �لأفالم �لناجحة عامليا 

. ولكن �لذي �أكدته �لدر��شات �أنه لي�شت 
كل رو�ية قابلة لالأفلمة، و�أن �لرو�ية �شيء 

و�ل�شينما �شيء �آخر، كما �أنه من حق �ملخرج 
�أن يفر�ش روؤيته يف �لفيلم، لأنه قد ي�شحي 

ببع�ش �لأدب ل�شنع فيلم جيد وهنا يقول 
�ملخرج �ل�شوري-نبيل �ملالح- باأن" خيانة 
�لن�ش �لأدبي توؤدي �أحيانا �إىل �شنع فيلم 

ناجح"13.
وعليه تظل �لن�شو�ش �لأدبية ر�فد� مهما 
لل�شينما، ويظل �ملخرج -في�شكونتي- من 

�ملخرجني �لذين تركو� ب�شماتهم مبجموع 
�أفالمه �لتي ظلت �شاهدة على تاريخه 

�ل�شينمائي �لطويل.
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7-�لغريب، �ش60.
8-�لغريب، �ش60.
9-�لغريب، �ش62.

10-�لغريب، �ش67.
11-�لإنتاج �ل�شينمائي �جلز�ئري، 1957-

1974، وز�رة �لإعالم و�لثقافة، �جلز�ئر، 
�ش07.
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موؤلف هذ� �لكتاب هو �لناقد �لمريكي 
رونالد �رون�شون �ملخت�ش ب�شوؤون �لأدب 
�لفرن�شي �ملعا�شر وفيه يتحدث عن عالقة 
�ثنني من كبار �لأدباء و�ملفكرين يف �لقرن 
�لع�شرين: �لبري كامو وجان بول �شارتر. 

�نه يروي �لق�شة �لكاملة للقطيعة �لتي 
ح�شلت بني �لرجلني بعد عالقة �شد�قة ر�ئعة 

��شتمرت لب�شع �شنو�ت. ويرى �ملوؤلف �ن 
هذه �لقطيعة ناجتة عن خالف يف �لر�أي 

حول بع�ش �لق�شايا �لفكرية و�ل�شيا�شية. 
ومن �لق�شايا �لتي �ختلفا عليها ق�شية �لعنف 
وم�شروعيته �و عدم م�شروعيته مبعنى �آخر: 

هل يحق لنا كثوريني �ن نلجاأ �ىل ��شتخد�م 
�لعنف من �جل تغيري �لو�قع �لقائم �م ل؟ 

�شارتر قال نعم وكامو� قال ل. 
وعلى هذ� �ل�شا�ش �فرتقا وح�شلت بينهما 

�مل�شاكل �ملعروفة �لتي �شغلت �ل�شحافة 
�لفرن�شية ردحًا من �لزمن. لقد ح�شلت 

�لقطيعة و�مل�شاد�ت بني �لرجلني على �أثر 
ن�شر كامو لكتابه �ملعروف: �لن�شان �ملتمرد. 

وقد حظي �لكتاب برتحيب �ل�شحافة �لكربى 
يف فرن�شا فجريدة �لفيغارد قالت عنه: �نه 

لي�ش فقط �هم �لكتب �لتي ن�شرها �لبري 
كامو حتى �لآن و�منا �هم كتاب يف �لع�شور 

�حلديثة!و�أما جريدة �للوموند فقالت �إنه 
ل يوجد كتاب �آخر يعادله قيمة منذ �حلرب 

�لعاملية �لثانية ولكن �ل�شيء �ملقلق هو �ن 

بع�ش جر�ئد �ليمني �ملتطرف حيَّت �لكتاب 
�ي�شا! 

وقالت عنه �حد�ها باأنه ميثل عودة 
�ىل �لقومية �لفرن�شية، بل وحتى �ىل 

�لميان بامل�شيحية وهاجمت �ل�شحيفة 
�لي�شار �لفرن�شي كما هو معتاد لنه ملحد 

وكافر وزنديق. و�أثنت على �لبري كامو 
ورحبت بعودته �ىل ح�شن �لقيم �ملحافظة 
لفرن�شا. وقالت �إن كامو يد�فع عن �لنظام 

�شد �لفو�شى �لتي ين�شرها �لباحيون 
و�لي�شاريون و�لعدميون. فبعد كتابه 

�ل�شابق »��شطورة �شيزيف« �لذي ب�شر 
فيه بالعبث و�لالمعقول و�أ�شاء بذلك �ىل 
�ل�شبيبة �لفرن�شية جند �ألبري كامو يعود 

�ىل ح�شرية �لقيم �لتقليدية لالأمة �لفرن�شية 
وهذ� خرب مفرح بالطبع لن كامو كاتب 

كبري. بالطبع فاإن �شارتر وجماعته ر�أو� يف 
�لكتاب هجوما مقنعا عليهم وعلى تيارهم 

�ل�شيا�شي و�لفكري. ف�شارتر كان ل يخفي يف 
ذلك �لوقت �ن�شمامه �ىل �ملع�شكر �ل�شتاليني 
�ل�شيوعي وحماربته للمع�شكر �لبورجو�زي 

وقد ر�أى يف كتاب �شديقه �لقدمي �لبري 
كامو خيانة للخط �لثوري �لنقالبي وطعنة 

لالأ�شدقاء يف �لظهر. ولذلك كلف �حد �ع�شاء 
جملته »�لزمنة �حلديثة« بعر�شه ونقده 

وتفنيده. وهذ� ما كان وقد فوجىء كامو 
بالهجوم �لذي مل يكن يتوقعه. ويقال �نه مل 

يعد يعرف كيف يكتب و�ختل تو�زنه لفرتة 
من �لزمن. 

ثم ��شتعاد بعد ذلك طاقته و�أع�شابه ورد 
على جماعة �شارتر بحزم. وبعدئذ �ندلعت 

�ملناو�شات بني �لطرفني على م�شر�عيها 
ومل تنته �إل مبوت كامو ب�شكل مفاجىء يف 
حادث �شيارة عام 1960 وهذ� دليل على �ن 
�ملعارك �لفكرية عنيفة ومنهكة مثلها يف ذلك 

مثل �ملعارك �ل�شيا�شية بل وحتى �لع�شكرية! 
وتقول �شيمون دوبوفو�ر عن هذه �لقطيعة 

ما يلي: 
�ذ� كانت �شد�قتهما قد �نتهت بفرقعة كبرية 
فذلك لن ��شباب �نهيارها كانت تتفاعل منذ 
زمن طويل. ثم يردف �ملوؤلف قائال: �لو�قع 

�ن �لتعار�ش �ليديولوجي بني �لرجلني 
كان قد تز�يد �شنة بعد �شنة منذ عام 1945. 

فالبري كامو كان عبارة عن �شخ�ش مثايل 
�خالقي م�شاد لل�شيوعية و�ما �شارتر فكان 

منذ عام 1940 قد حاول رف�ش �ملثالية 
و�لنخر�ط يف �لتاريخ و�لو�قعية �لن�شالية. 

وكان �شارتر يز�وج بني �لوجودية 
و�ملارك�شية ويحاول �لقرت�ب من 

�ل�شيوعيني و�حلزب �ل�شيوعي كان �آنذ�ك 
�كرب حزب يف فرن�شا وكانت حتيط به 

هالة �ملجد ب�شبب بطولته وماآثره �ثناء 
�ملقاومة �لفرن�شية �شد �لحتالل �لنازي. 

كان �شارتر يوؤمن بال�شرت�كية ويعتقد 

بامكانية تطبيقها على �ر�ش �لو�قع و�نهاء 
�حلكم �لبورجو�زي �لر�أ�شمايل يف فرن�شا 
وعموم �أوروبا و�لغرب. و�أما �لبري كامو 

فكان يد�فع عن �لقيم �لبورجو�زية للمجتمع 
�لفرن�شي. ومبا �ن �لعد�ء بني �ملع�شكرين 

�ل�شوفييتي و�لمريكي كان على ��شده ول 
ي�شمح باحلياد فاإنه ��شبح حمتومًا على 

كل مثقف �ن يختار مع�شكره. ولهذ� �ل�شبب 
�فرتق �ل�شديقان �لقدميان عن بع�شهما 

�لبع�ش و�أ�شبحا عدوين متناحرين ف�شارتر 
ر�ح يقرتب من �لحتاد �ل�شوفييتي، بل 

ويقبل بزيارته و�لثناء عليه ومهاجمة �مريكا 
و�لر�أ�شمالية بعنف. و�أما �لبري كامو فكان 
يكره �لحتاد �ل�شوفييتي ويف ذ�ت �لوقت 

ل يحب �لوليات �ملتحدة! وكان كامو ينتقد 
�شارتر با�شتمر�ر ب�شبب ت�شاحمه مع �لنظام 

�ل�شتبد�دي �ل�شوفييتي وبالطبع فاإن ذلك 
كان يزعج �شارتر ويزيد من غ�شبه على هذ� 

�ل�شديق غري �لويف يف نظره. يف �لو�قع �ن 
�شارتر كان عبارة عن �شتاليني بورجو�زي 

يف نظر كامو. ف�شارتر ولد يف عائلة غنية 
ومل يعرف �لفقر يف حياته على عك�ش كامو. 
ولذلك فاإنه ي�شتطيع �ن يعلن تاأييده لالحتاد 

�ل�شوفييتي من دون �ن يخ�شر �شيئًا. فاأمه 
كانت ت�شاعده ماديًا وتدفع له حتى �ل�شريبة! 

وبالتايل فال يهمه غ�شب �لبورجو�زية 
�لفرن�شية عليه لنه ميلك من �لنقود ما 

يكفيه لال�شتغناء عنها. وميكن �لقول باأن 
�شارتر كان ي�شتطيع �ن يرف�ش جائزة نوبل 
�لبورجو�زية �لر�أ�شمالية وقد رف�شها ولكن 

�لبري كامو ما كان بامكانه �ن يفعل ذلك ولهذ� 
قبلها. فقد حلت له م�شاكله �ملادية تامًا. 

�شمن هذ� �ل�شياق ينبغي �ن منو�شع كال 
�لرجلني لكي نفهم �شر �لقطيعة �ملدوية 

�لتي ح�شلت بينهما يقول �شارتر ملخ�شًا 
عالقتهما كلها: يف �لآونة �لخرية ما عدنا 

نلتقي �ل قليال وعندما كنت ��شطدم به 
بال�شدفة يف �حد �ل�شو�رع �و �لماكن كان 
يلومني لنني فعلت كذ� وكتبت كذ�.. �لخ 

وهكذ� لحظت �نه تغري كثري� جتاهي ومل 
يعد كما كان يف �ل�شابق، و�أما يف بد�ية 

عالقتنا فما كان يعرف �نه كاتب كبري 
كان �شخ�شًا فكاهيًا مليئًا بحب �ملز�ح، 
بل و�ملز�ح �لثقيل وكنا نروي ق�ش�شا 

مبتذلة و�شوقية �مام �شيمون دوبوفو�ر 
وزوجته. 

وكانتا ت�شعر�ن بالنزعاج من هذه 
�ملزحات �جلن�شية �ل�شوقية.. ولكن على 

�مل�شتوى �لفكري ما كان بامكاين �ن �ذهب 
معه بعيدً� لنه كان يخاف �لغو�ش بعيد� 

يف �لعماق �لفكرية كان يف بع�ش جو�نبه 
ي�شبه زعر�ن �جلز�ئر، كان مرحا جد�. 

ورمبا كان �آخر �شديق جيد تعرفت عليه. 
�نتهى كالم �شارتر.

كامو وسارتر.. قصة القطيعة
رحيم العراقي
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تويف كامو يوم 4 يناير/ كانون الثاين 1960 يف حادث �سيارة بالقرب من �سين�س، يف مكان يدعى "لو غراند فو�سارد" يف بلدة 
�سغرية ا�سمها فيليبليفني. كانت هناك تذكرة قطار غري م�ستخدمة يف جيب معطفه. من املحتمل ان يكون قد اعتزم 

ال�سفر بالقطار، لكنه قرر الذهاب بال�سيارة بدال من ذلك. اأي�سا قتل يف احلادث �سائق ال�سيارة الفا�سيل فيجا مي�سيل 
غاليما وهو نا�سر و�سديق كامو املقرب. دفن كامو يف مقربة لورمارين يف لورمالرين )الواقعة يف فاوكلوز يف مقاطعة األب�س 

كوتدازور( يف فرن�سا. و قد خلف كامو ابنتاه التواأم، كاثرين وجني اللتان متلكان حقوق ن�سر اأعماله. ن�سر عملن لكامو 
بعد وفاته.ن�سر العمل االأول املوت ال�سعيد عام 1970، و�سور �سخ�سية ا�سمها مور�سول، كما هو احلال يف الغريب، ولكن 

هناك جدل عن وجود علقة بني الق�ستني. العمل الثاين هو رواية مل تكتمل با�سم "الرجل االأول"، التي كان يكتبها 
كامو قبل وفاته. الرواية هي �سرية ذاتية عن طفولته يف اجلزائر، ون�سرت عام 1995 .
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�ألبري كامو )7 ت2/ نوفمرب 1913 ــــ 4 ك2/ يناير 
1960(، �لكاتب �لفرن�شي �لفريد يف جيله ورمّبا يف 

�لأجيال �ل�شابقة و�لالحقة على �ل�شو�ء. تلك �مل�شرية 
�لر�هنة و�ملتجددة، ي�شعب على كثريين �أن يت�شّورو� 

�أّنها �نقطعت بغتة، على �أثر حادث �شري، قبل ن�شف 
قرن. �أعماله وروؤ�ه مل تغب يومًا عن �ل�شاحة �لثقافية 

�لعاملية، ورو�يته »�لغريب« تبقى �لأكرث مبيعًا يف 
�لعامل، �إ�شافًة �إىل ما تر�كم من �أبحاث ودر��شات حول 

�أعماله. هذ� �لحرت�م ل�شاحب »�لطاعون«، يبدو كاأّنه 
ثاأر متاأخر لالأديب �لذي تعّر�ش، يف �شنو�ته �لأخرية، 

ملهاجمة �لأ�شدقاء قبل �خل�شوم، ووقف وحيدً� يف 
مو�جهة �حلملة �ل�شر�شة �لتي تلت فوزه بـ»نوبل« عام 

.1957
عاد فيل�شوف �لعبث �إىل د�ئرة �جلدل بعدما �أعلن 

�لرئي�ش �لفرن�شي نيكول �شاركوزي نيته نقل رفاته 
�إىل »�لبانتيون« )مقربة �لعظماء يف فرن�شا( »�حتفاء 
بالذكرى �خلم�شني لوفاته«. جان، �بن كامو ر�أى �أّن 

�ملبادرة �لرئا�شّية مناورة �شيا�شية، معرت�شًا على نقل 
�لرفات لأّن ذلك »يتناق�ش مع مبادئ و�لده«. و�أ�شارت 

كاترين �إىل �أّن و�لدها ل يحبذ »�شيغ �لتكرمي �لباذخة«، 
بينما ر�أى حمللون �أّن دفن كامو يف مقربة �لعظماء، 

ميّثل هدّية رمزّية لأحفاد �مل�شتوطنني �لفرن�شيني 
)�لأقد�م �ل�شود�ء( يف �جلز�ئر. من جهته، ر�أى �شديق 
كامو، �لكاتب �لفرن�شي جان د�نيال )رئي�ش حترير »لو 

نوفيل �أوب�شرفاتور«(، �أّن �ل�شخب �لحتفايل �لذي 
�شري�فق �إدخاله �إىل »�لبانتيون« يتناق�ش مع »بطولة 

�لعتد�ل« �لتي كانت حجر �لز�وية يف قناعات �لر�حل. 
ور�أى �أّن معار�شة كامو لال�شتبد�د �ل�شيوعي مل تعِن 
�أبدً� �أنه كان قريبًا من �ليمني، هو �لذي قال �إّنه يبقى 

»ي�شاريًا برغم �أنفه و�أنف �لي�شار«.
لكّن �أتر�ب �شاحب »�أ�شطورة �شيزيف« من كبار كّتاب 

�لي�شار، و�شفوه بالفيل�شوف �لهاوي، و�عتربو� 
كتاباته ذ�ت �لّنَف�ش �لكال�شيكي »تعليمية«. يومها، 

رّد كامو: »ل �أعرف ملاذ� ي�شّر �لكّتاب �لتقدميون 
على �أّن �لأ�شلوب �لكال�شيكي حكر على �أدباء �ليمني، 
فيما �لكاتب �لي�شاري حمكوم عليه، لأ�شباب ثورية، 

�أن يكتب بلغة �لرعاع �أو بالعامية«. هكذ� هاجمه 
�ل�شيوعيون لأ�شباب �إيديولوجية بعد �إد�نته �نزلقات 
�لثورة �لبول�شفية، و�نتقاده �شمت مثقفي �لي�شار عن 

جر�ئم �لأنظمة �ل�شيوعية...
�أّما عالقته ب�شارتر �لتي بد�أت قوية، فانتهت ب�شجال 
حاد بعدما �أ�شدر كامو »�ملتمّرد«. لكّن �أبا �لوجودّية 

�حلديثة، عاد وخ�ّش �شديقه �للدود مبقال تاأبيني 
موؤّثر عام 1960، قال فيه �إّن �شاحب فل�شفة �لعبث 

»مغامرة فريدة ومنفردة« و�إن »�إن�شانيته �لعنيدة 
و�لطاهرة كانت تخو�ش معركة �شر�شة �شد �أحد�ث 

�لع�شر �ملوؤملة«.
يف »دفاتر �ألبري كامو« )ن�شرتها »د�ر غاليمار« يف 
ثمانية �أجز�ء بني 1971 و2003(، نقر�أ بانور�ما 

مل�شار �لكاتب �ملتحول منذ جتاربه �ل�شحافية �لأوىل 
يف �جلز�ئر، حتى مقاله �لأخري. �جلزء �لأخري من 

تلك �لدفاتر ي�شمل �فتتاحيات كامو يف �شحيفة 
)ر�أ�ش  �لفرن�شية  �ملقاومة  حال  ل�شان   Combat

حتريرها بني 1944 و1949(. هنا نقر�أ �إقر�ره 
ب�شرورة �لعنف يف مقاومة �لحتالل �لنازي، ورف�شه 

لـ»عامل يرتكز فيه كل طرف على جر�ئم �لآخر كي 
يتمادى يف ��شتعمال �لقوة«. و�إذ� كانت حماكمة 

جمرمي �حلرب �شرورية لتحقيق �لعد�لة، فهو مل 
يرد حتويلها �إىل عملية �نتقامية جتعل من �ل�شحايا 

جالدين جددً�. روؤيته �لر�ف�شة ملبد�أ �لعنف ترتكز 
على مفهومي �حلرية و�لعد�لة �للذين در�شهما كامو 

يف �شياق �ملد �لتحرري �لذي تغلب عليه �حلما�شة 
و�لعاطفة و�لن�شوة �لثورية. هكذ�، جاهد من منطلق 

�أخالقي و�إن�شاين يف �لدعوة �إىل ��شت�شر�ف حلول 
جديدة ملع�شالت �لع�شر، لكّنه دفع �لثمن غاليًا يف 
مرحلة فرن�شية ر�زحة، �آنذ�ك، حتت عبء �لأدجلة 

ب. و�لتع�شّ

كتب �شاحب »�ل�شقطة« عام 1946: »نعي�ش يف عامل 
جمرد، عامل �لآلت و�لأفكار �لقطعية و�لأحكام �ملطلقة 
�لتي ل تف�شح �ملجال لالختالف«. كلمات ما ز�لت ت�شّع 

بر�هنيتها، ما يف�ّشر رمبا �لإقبال �لد�ئم على �أعماله، 
مقابل غياب مفكرين على قدر حتّديات �لع�شر.

لكّن �لكاتب �لذي بلور نظرّية �لعبث وجد نف�شه غارقًا 
يف تناق�ش عبثي خالل حرب �لتحرير �جلز�ئرّية... 
منذ حتقيقاته �مليد�نية وت�شليطه �ل�شوء على معاناة 
�جلز�ئريني )ر�جع �ملقال �أدناه(. ويف �لوقت نف�شه، 
كان يعتقد باأن �جلز�ئريني و�لفرن�شيني ي�شتطيعون 

�لعي�ش يف وئام على �لأر�ش نف�شها، �شرط تو�فر 
�لعد�لة �لجتماعية و�ل�شيا�شية �شمن �ملبادئ 

�جلمهورية. لكّن قناعته �لطوباوية مل تتحّقق �أمام 
و�قع ��شتعماري بنى نف�شه على قهر �جلز�ئريني.

وتبقى هفوة كامو �لأ�شا�شية عدم ��شتيعابه لل�شعود 
�حلتمي للتيار �لوطني �جلز�ئري. لقد و�شع نف�شه 

بني نارين: كان �شد �لقمع �لفرن�شي بقدر ما كان 
�شد عنف �لثورة، ما جعل �لطرفني يتفقان على 
نعته باخليانة. هكذ�، بقي يتعرث بينهما، غريبًا 

ومنفيًا �أبديًا، ر�فعًا �شعار �لأخالق �شد �لعنف مهما 
كان م�شدره. ولعّل �ل�شحايف �جلز�ئري م�شطفى 

�شلفي كان موفقًا يف �لتقاطه تلك �ملفارقة حني عنون 
�أحدى مقالته يف �لثمانينيات: »كامو �لغريب و�ألبري 

�جلز�ئري«. ذلك �أن �أي قارئ عربي لأعمال كامو 
ينتابه �إح�شا�ش بغنب حمرج، فهو �أمام ف�شاء كله 

جز�ئر ح�شية لهبة مثل �شم�شها �لك�شولة وغبارها 
�لرت�جيدي، لكن �ل�شخ�شيات فرن�شية حتى �لنخاع، 

غريبة ومن�شلخة عن ف�شاء �لرو�ية. هكذ� �شّجل 
كاتب يا�شني �أّن رو�ية »�لطاعون« �لتي تدور وقائعها 

يف وهر�ن ل �أثر فيها باملطلق للجز�ئريني، ور�أى 
�إدو�رد �شعيد يف »�لثقافة و�لإمربيالية« رو�يات كامو 

�نعكا�شًا لثقافة �إمربيالية تق�شي �لفرد �جلز�ئري 
وجتتثه من تر�به.

لكّن كامو مل ين�َش مدر�شته �لبتد�ئية �لأوىل يف 
ق�شنطينة... حني وقف يلقي خطاب »نوبل« عام 

1957، �شكر معّلمه ومكت�شفه فيها لوي�ش جرمان. 
يف خطابه، خل�ش قناعاته �ملريرة وخيبته، ورف�شه 
�للتز�م مبفهومه �ل�شارتري. �أعلن �أّن �لكاتب لي�ش 

يف خدمة �لتاريخ، بل يف خندق �أولئك �لذين ي�شحقهم 
�لتاريخ، و�أن �لكتابة لي�شت دفاعًا عن �لإيديولوجيات 

�لتي تّدعي حترير �لإن�شان، بل هي �نحياز لالإن�شان 
ولو �قت�شى �لأمر مو�جهة �لإيديولوجيا، كما �شّلم 
بهام�شية �لكاتب وعزلته �لقدرية. بالن�شبة �إليه، ل 

موقع للكاتب �شوى مع �ملهزومني. وخالل ندوة 
عقدها يف جامعة ��شتوكهومل، لمه طالب جز�ئري 

على عدم م�شاندته للثورة �جلز�ئرية، ف�شاأله كامو عن 
�شنه، و�حتّد �لنقا�ش، وعلت �لأ�شو�ت، و�شرخ كامو: 

ُت بني �لعد�لة و�أمي، لخرتُت �أمي« )و�لدته  »لو ُخرِيّ
كانت مقيمة يف حي �شعبي يف �جلز�ئر �أيام �لثورة(. 

رّد �شاعق �شّو�ش طوياًل على موقفه من �مل�شاألة 
�جلز�ئرية، وجعل دو بوفو�ر تقول �إّن كامو ح�شم 

موقفه مل�شلحة »�لأقد�م �ل�شود�ء«.
خو�شيه لنزيني، �لباحث �ملتخ�ش�ش يف �إرث 
�ألبري كامو، جنح �أخريً� يف �لعثور على ذ�ك 

»�ل�شاب �جلز�ئري« �لذي و�جه �لكاتب يف جامعة 
��شتوكهومل. �إّنه �شعيد ك�شال �لثمانيني �لذي ما 

ز�ل مقيمًا يف ��شتوكهومل. وقد �عرتف باأنه يف ذلك 
�لوقت مل يكن يعرف كامو �شوى بال�شم، وقد قر�أه 

لحقًا وحاول �لت�شال به يف باري�ش لتو�شيح موقفه 
وتقدمي �لعتذ�ر، ليكت�شف �أّنه تويف قبل �أيام. مل 

يعد �أمامه حينها �إل �أن يزور مقربة بلدة لورمار�ن 
)جنوب فرن�شا(، حيث يرقد جثمان �لكاتب بني 

�أح�شان طبيعة متو�شطية هادئة، ت�شبه طبيعة موطنه 
�لأ�شلي.

يف ر�شالة ن�شرها مي�شال �أونفري يف �شحيفة 
»لوموند« ردً� على مبادرة نقل رفات كامو، خاطب 

�لفيل�شوف �لفرن�شي �شاركوزي بنربة تهكمّية، م�شريً� 
�إىل �أّنه لو كان كامو على قيد �حلياة، لكان من �أ�شّد 

معار�شيه، يقف يف خندق �لدفاع عن �ملهاجرين 
و�ملهّم�شني، ل �إىل جانب �شيا�شته �ليمينية ذ�ت �مليول 

�لعن�شرية و�لليرب�لية.
حني تويف �ألبري كامو يف حادث �شيارة عبثي وهو 

يف طريقه �إىل باري�ش، ب�شحبة نا�شره غا�شتون 
غاليمار، يف 4 كانون �لثاين )يناير( 1960، كان 

يف �ل�شابعة و�لأربعني. طو�ل �لعقود �خلم�شة �لتي 
مرت على رحيله، بقيت رو�ياته تباع مباليني �لن�شخ، 
وم�شرحياته تعر�ش على خ�شبات �لعامل. �أّما كتاباته 

»الغريب« ألبير كامو كاتب التمرد والعدالة
ح�ّسونة امل�سباحي

خلل �سبابه، اأ�سيب كامو بال�سل، ما منعه من موا�سلة هوايته يف كرة القدم، ومل 
مينعه من موا�سلة حت�سيله برعاية جان غرونييه، اأ�ستاذه يف مادة الفل�سفة. هكذا، 

كتب ن�سو�سه االأوىل التي ت�سّمنت اأفكاراً فل�سفية عميقة طّورها يف اإجنازاته 
 Alger Républicain اللحقة، اإ�سافًة اإىل بع�س م�سرحياته. ثّم عمل يف �سحيفة

قبل اأن ي�ستقّر اأواخر الثلثينيات يف باري�س.
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�ملناه�شة للعنف �لثوري، فكانت توزع �شريًا يف 
عو��شم وجامعات �أوروبا �ل�شرقية خالل �حلقبة 

�ل�شوفييتية. يف هذ� �ل�شياق، كتب جان د�نيال 
)موؤ�ش�ش »نوفيل �أوب�شرفاتور«( مّرًة ي�شاأل: »ملاذ� كان 
مثقفو �لحتاد �ل�شوفييتي يف�شلون كامو على تعاليم 

رميون �آرون �ملناه�شة للمارك�شية؟«
يجيب د�نيال: »لأن كامو عرف �لبوؤ�ش، ونا�شر 

�ملقاومة �شد �لنازية، وكتب عن �لعنف و�ل�شر. ثم 
�إن مثقفي �لبلد�ن �ل�شرقية كانو� متمردين، وكانو� 

يخ�شون �لثورة، فيما كان تقدي�ش �لثورة و�لتاريخ 
يف قلب م�شاغل كامو وهمومه �لفكرية و�لفل�شفية. 

�إن هذ� �لرجل �لذي كان يفكر مثل مونتاين، ويكتب 
مثل با�شكال، ويعي�ش �شك �لع�شر �حلديث، قدم 

لنا �حتمال ترد مقبول ومعقول«. يف ذلك �حلادث 
�لأليم، ُوجدت مع �لأديب �ل�شاب خمطوطة رو�ية 
بعنو�ن »�لرجل �لأول«، تعبق مبالمح من �شريته 

�لذ�تية. ولد �شاحب »كاليغول« يف 7 ت�شرين �لثاين 
)نوفمرب( عام 1913 يف �لطارف )ُعرفت خالل 

�لحتالل �لفرن�شي مبندويف( �لقريبة من �حلدود 
�جلز�ئرية �لتون�شية، لأّم من �أ�شول �إ�شبانية، �شبه 

بكماء و�أمّية. لهذه �لو�لدة، �أهدى »�لرجل �لأول« 
وكتب: »�إليك �أنت �لتي لن ت�شتطيع �أبدً� قر�ءة هذ� 
�لكتاب«. �أما و�لده لو�شيان كامو فقد قتل يف بد�ية 

�حلرب �لعاملّية �لأوىل، جندّيًا يف �جلي�ش �لفرن�شي. 
يف �لف�شل �لأول من �لرو�ية �لتي �شدرت عن 

»د�ر غاليمار« عام 1994، غري مكتملة كما تركها ـــــ 
بجهد �بنته كاترين ـــــ يروي كامو و�شول و�لده 

�إىل �جلز�ئر، و�شفره �إىل �لطارف يف عربة قدمية 
م�شحوبًا مع زوجته �حلامل وعربي ��شتقبله يف 

مدينة عنابة. عند و�شولهم �إىل �لقرية، �شعرت 
زوجته باأوجاع �ملخا�ش، فهرع بحثًا عن طبيب. يف 

تلك �لليلة، ولد جاك كورموري ـــــ �شنو كامو �لرو�ئّي 
ـــــ �لذي ينتقل مع �أّمه بعد وفاة و�لده للعي�ش مع 

جدته يف �أحد �أحياء �لعا�شمة �جلز�ئرّية �ل�شعبّية.
يروي كامو �أي�شًا زيارة �لبن �شريح و�لده يف 

مقربة »�شان بريوك« يف �شمال فرن�شا، حيث ووري 
�لأب يف �لرثى قبل 40 عامًا. يف ظهرية يوم ربيعي، 

ي�شل �إىل هناك، لينتبه �إىل �أّن و�لده يف �لرو�ية 
هرني كورموري، مات يف �شن �أ�شغر من �شّنه 

�لآن. عندها، تغمر قلبه موجة حنان و�شفقة جتاه 
ذلك �جلندي �لذي قتل يف ربيع �لعمر، خالل حرب 

مل يكن يفقه �أ�شبابها. يف تلك �للحظة، يتعطل يف 
ذهنه �لت�شل�شل �لزمني لالأحد�ث، وي�شيع يف دو�مة 
�ل�شنو�ت. يتاأمل مذهوًل وحزينًا تلك �ملقربة �ملليئة 

بجثث جنود ق�شو� يف ريعان �ل�شباب، فيما بد�أ 
�ل�شيب يغزو روؤو�ش �أبنائهم �لآن. يكتب: »مل يعد 

قلبي �لآن �إل ذلك �لقلب �ملتوّج�ش �ل�شره للحياة 
و�ملتمرد على �لنظام �لقاتل للعامل«.

يف »�لرجل �لأول« يحكي كامو �أي�شًا طفولته �ملعذبة، 
و�ألعابه مع �أطفال �حلي، وجّدته �لقا�شية �لتي كانت 

تعّنفه حني ي�شاك�ش. يحكي �رتياده للمدر�شة �لثانوية 
يف »باب �لو�د« عام 1924، وع�شقه للبحر �لذي 

ه بن�شو�ش ر�ئعة يف كتابه »�أعر��ش«، وترّدده  خ�شّ
على مكتبة خاله �جلز�ر. يف تلك �ملكتبة �لغنّية، يقع 

على »قوت �لأر�ش« لأندريه جيد، ويتاأثر ب�شاعرية 
�شاحبها ونَف�شه �لغنائي �لبديع.

خالل �شبابه، �أ�شيب كامو بال�شل، ما منعه من 
مو��شلة هو�يته يف كرة �لقدم، ومل مينعه من 

مو��شلة حت�شيله برعاية جان غرونييه، �أ�شتاذه 
يف مادة �لفل�شفة. هكذ�، كتب ن�شو�شه �لأوىل �لتي 
ت�شّمنت �أفكارً� فل�شفية عميقة طّورها يف �إجناز�ته 
�لالحقة، �إ�شافًة �إىل بع�ش م�شرحياته. ثّم عمل يف 

�شحيفة Alger Républicain قبل �أن ي�شتقّر 
�أو�خر �لثالثينيات يف باري�ش، ويكتب خالل �شنو�ت 

�حلرب �لعاملّية �لثانية �أعماًل �شنعت �شهرته، من 
رو�ية »�لغريب« �إىل م�شرحّية »كاليغول« وبحثه 

�لفل�شفي �ملرجعي »�أ�شطورة �شيزيف«، �إ�شافًة �إىل 
�ن�شمامه �إىل �شفوف �ملقاومة �شّد �لنازّية، وكتابته 

»ر�شالة �إىل �شديق �أملاين«.
خالل �لأربعينيات، تكّر�ش كامو كاأحد �أ�شهر �لأدباء 
�لفرن�شيني على �مل�شتوى �لعاملي، وبقي كذلك برغم 
وفاته �ملبكرة. حّتى ذلك �حلني، كانت كّل ثور�ته قد 

»�أ�شيئت بالنور«، كما كتب هو بنف�شه. �أما �لفيل�شوف 
�لفرن�شي مي�شال �أونفري فيقول عن �شاحب 

»�لغريب«: »لقد �نتقد كامو بحّدة �لر�أ�شمالية و�نعد�م 
�لإن�شانية يف �شيا�شات �ليمني كما يف �شيا�شات 

�لي�شار، وقال لنا �إّن �لعد�لة من دون حرية تقود �إىل 
�لديكتاتورية، و�حلرية من دون عد�لة توؤدي �إىل 

قانون �لغاب«.

امل�سدر: االأخبار




