رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
ملحق ثقايف ا�سبوعي ي�صدر عن جريدة املدى
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Albert
Albert

الفيلسوف العبثي البير كامو
Albert Camus

�ألبري كامو  ،Albert Camus -ولد يوم  7نوفمرب  /ت�شرين الثاين  1913مبدينة الذرعان باجلزائر وتويف  4يناير
 /كانون الثاين  .1960م�ؤلف وفيل�سوف فرن�سي .وواحد من النجوم االجتماعيني لتيار الوجودية (مع جني بول
�سارتر) .كامو كان ثاين ا�صغر حائز على جائزة نوبل(.بعد روديارد كبلنغ) ،كما �أنه ا�صغر من مات من كل احلائزين
على جائزة نوبل� .أ�س�س كامو يف عام  1949جمموعة املت�صلني الدوليني داخل حركة الإحتاد الثوري ،والتي كانت
جمموعة معار�ضة لبع�ض �إجتاهات حركة �أندريه بريتون ال�سريالية (بح�سب كتاب حياة �ألبري كامو للكاتب �أوليفيري
مولود يف
تود) .كان كامو ثاين �أ�صغر حا�صل على جائزة نوبل للآداب (بعد روديارد كبلنغ) عندما �أ�صبح اول كاتب
ٍ
�أفريقيا يح�صل على اجلائزة يف عام  .1957كما �أنه �أق�صر عمرا من �أي حائز على جائزة نوبل للآداب حتى الآن ،لأنه
تويف يف حادث �سيارة بعد ثالث �سنوات فقط من ا�ستالمه للجائزة .رف�ض كامو ربطه ب�أي �أيديولوجية يف مقابلة
�أجراها عام  1945حيث قال ":ال� ،أنا ل�ست وجوديا .فقد كنت و�سارتر دائمي الإندها�ش لر�ؤية �إ�سمينا مو�صولني.
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ً
ثانية من فران�سني فاوري عام  ،1940وكانت فران�سني عازفة بيانو وعاملة ريا�ضيات.
تزوج كامو
وعلى الرغم من حبه لفران�سني ،فقد جادل بحما�س �ضد م�ؤ�س�سة الزواج ،وا�صفا مل�ؤ�س�سة الزواج
ب�أنها م�ؤ�س�سة غري طبيعية .وظل ميازح �أ�صدقاءه ب�أنه مل يُخلق للزواج حتى بعدما �أجنبت
فران�سني تو�أما هما كاثرين وجني ،يوم � 5سبتمرب  /ايلول .1945
ً
وخا�صة تلك العالقة املتقطعة التي �أ�صبحت علنية فيما
دخل كامو يف العديد من الغراميات،
َ
العمل يف جملة ( )Paris-Soirيف
حلق ،والتي خا�ضها مع ممثلة �أ�سبانية املولد ماريا قا�ساري�س .بد�أ
العام نف�سه .وكان كامو من ال�سلميني يف املرحلة الأوىل من احلرب العاملية الثانية ،وهي املرحلة
التي �سميت مبرحلة احلرب الزائفة.

ن�ش�أته

ولد �ألبري كامو يف  7نوفمرب  /ت�شرين
الثاين  1913يف مدينة موندويف (�أو
درين) ،وهي املعروفة الآن با�سم مدينة يف
درعان يف اجلزائر .ول َد لعائلةٍ من عائالت
بياد  -نواه ،وهي العائالتُ الفرن�سية
التي كانت مُ�ستوطِ َن ًة للجزائر .كانت
والدته من �أ�صول �إ�سبانية ،وكانت ن�صف
�صماء� .أما والده لو�سيان والذي كان عامال
زراعيا فقريا من �أ�صول �ألزا�سية فقد مات

يف معركة مارن الأوىل عام  1914خالل
احلرب العاملية �ألأوىل وهو يخدم يف فوج
ظروف �سيئة
زواف للم�شاة .عا�ش كامو يف
ٍ
خالل طفولته يف ق�سم بلكور من مدينة
اجلزائر .ويف عام  ،1923مت قبوله يف
مدر�سة اللي�سيه ( )Lycéeثم الحقا يف
جامعة اجلزائر� .أ�صيب مبر�ض ال�سل يف
عام  ،1930مما و�ضع حدا ملمار�سته كرة
القدم(حيث �أنه كان حار�س مرمى فريق
اجلامعة) ما �أجربه على جعل درا�سته

هدفا جزئي الوقت .وقد عمل يف عدد من
الوظائف الغريبة ،مبا فيها وظيفة معلم
خا�ص ،وكاتب ٍيف جتارة بيع �أجزاء
ال�سيارات ،كما عمل لدى معهد الأر�صاد
اجلوية.
انتهى من لي�سان�س الفل�سفة يف عام ،1935
ثم جنح يف مايو  /ايار  1936يف تقدمي
�أطروحته حول بلوتينو�س Plotinus
وامل�سماة "البالتونية اجلديدة والفكر
امل�سيحي" ،والتي قدمها ك�أطروحةٍ لدبلوم

الدرا�سات العليا (�أي ما يعادل �أطروحة
املاج�ستري تقريبا).
�إن�ضم كامو �إىل احلزب ال�شيوعي الفرن�سي
يف ربيع عام  ،1935بو�صف احلزب ِو�سيل ًة
"ملكافحة عدم امل�ساواة بني الأوروبيني
و'املواطنني' يف اجلزائر" .مل يُ�شر كامو
مارك�سي �أو �أنه قر�أ كتاب مارك�س
�إىل انه
ٌ
ال�شهري( Das Kapitalالذي هو
درا�س ٌة مارك�سية يف االقت�صاد ال�سيا�سي)،
ولكنه كتب �أننا "قد نرى ال�شيوعية نقطة

َ
انطالق وزهدٍ  ،مُ َ
الطريق �أمام املزيد
تهـ ِـ ُد
من الأن�شطةِ الروحية" .ويف عام ،1936
ت�أ�س�س احلزب ال�شيوعي اجلزائري الذي
�إهتم ب�أمر اال�ستقالل.ان�ضم كامو لأن�شطة
حزب ال�شعب اجلزائري والذي ورطه يف
م�شاكل مع رفاقه يف احلزب ال�شيوعي.
ونتيج ًة لذلك ،و ُِ�ص َف كامو ب�أنه تروت�سكي،
وطـُـر َد من احلزب عام  .1937فتابع
كامو طريقه وارتبط باحلركة الفو�ضوية
الفرن�سية.
كان الفو�ضويُ �أندريه برادهوميو
()Andre Prudhommeaux
هو �أول من قام بتقدمي كامو يف اجتماع
لدائرة الطلبة الفو�ضويني عام ،1948
كمتعاطف على
و َّقدَمه �أندريه لالجتماع
ٍ
درايةٍ بالفكر الفو�ضوي .كتب كامو يف
من�شورات فو�ضوية مثل من�شور (Le
ٍ
 ،)Libertaireومن�شور (الثورة
البوليتارية) ومن�شور (Solidaridad
ري هو من�شو ٌر للإحتاد
 .)Obreraوالأخ ُ
الكونفيديرايل الوطني للعمال (،)CNT
والذي هو احتا ٌد فو�ضوي نقابي
(� .)Anarcho-syndicalistساند
كامو الفو�ضويني �أي�ضا عندما �أعربوا عن
ت�أييدهم لالنتفا�ضة عام  1953يف �أملانيا
ال�شرقية� .ساندهم مرة �أخرى عام ،1956
�أوال مع انتفا�ضة العمال يف بوزنان يف
بولندا ،ثم مرة �أخرى يف ذلك العام مع
الثورة الهنغارية.
تزوج كامو من �سيموين هاي عام ،1934
وكانت �سيموين مدمنة للمورفني ،فما
لبث الزواجُ �أن �إنتهى نتيج ًة للخيانات من
اجلانبني� .أ�س�س كامو م�سرح العمال عام
 1935والذي �أعيدت ت�سميته �إىل م�سرح
الفريق يف عام  .1937وظل امل�سرح يعمل
حتى عام  .1939قام بالكتابة جلريدة
�إ�شرتاكية بني عامي  1937و 1939
وكان ا�سمها "اجلمهوري اجلزائري "،
و�شملت مقاال ُت ُه َ
عر�ض حياة الفالحني
الذين كانوا يعي�شون يف منطقة القبائل
ظروف �سيئة ،وهو الأم ُر الذي كلفه
يف
ٍ
وظيفته .فكتب يف جريدة مماثلة(Soir-
 )Republicainلفرتة ق�صرية بني
عامي  1939و .1940
مت رف�ض جتنيد كامو من قبل اجلي�ش
الفرن�سي ب�سبب �إ�صابته بال�سل.
ولكنه كان موجودا يف باري�س مل�شاهدة
كيفية ا�ستيالء  Wehrmachtعلى
املدينة .كما �شهد تنفيذ حكم �إعدام غابرييل
بريي يوم  15دي�سمرب كانون االول ،1941
وقت الحق) �أنه
الأمر الذي ذكر كامو (يف ٍ
بلور ثورته �ضد الأملان .انتقل بعد ذلك
�إىل بوردو مع باقي موظفي جملة باري�س
�سوار.
�إنتهى كامو يف العام نف�سه من كتابيه
الأولني :الغريب و�أ�سطورة �سي�سيفو�س .ثم
عاد لفرتة ق�صرية �إىل وهران يف اجلزائر
عام .1942

اجنازاته الفل�سفية

ان�ضم كامو خالل احلرب �إىل خلية املقاومة
الفرن�سية امل�سماة املكافحة  ،والتي كانت
تن�شر �صحيفة حتت اال�سم نف�سه .عملت
هذه املجموعة �ضد النازيني ،وعمل كامو

◄
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فيها حتت اال�سم امل�ستعار "بوخارد".
�أ�صبح رئي�س حترير ال�صحيفة عام ،1943
وكان مُرا�س َل �آخر �أخبار القتال عندما حرر
احللفاء باري�س .ولكنه كان واحدا من
املحررين القالئل يف باري�س الذين �أبدوا
�إعرتا�ضهم العلني على ا�ستخدام القنبلة
الذرية يف هريو�شيما بعد فرتة وجيزة من
احلدث يف � 8آب � /أغ�سط�س  .1945ا�ستقال
كامو من �صحيفة املكافحة يف النهاية عام
 ،1947عندما �أ�صبحت ال�صحيف ُة جتارية،
ثم كان �أن تعرف كامو على جان بول
�سارتر.
بعد انتهاء احلرب ،بد�أ كامو يرتدد على
كافيه دي فلور يف بولفار �سان جرمان يف
باري�س مع �سارتر و�آخرين .كما قام بجولة
حما�ضرات عن
يف الواليات املتحدة لإلقاء
ٍ
التفكري الفرن�سي .وعلى الرغم من ميوله
ُك�سبه نقده الالذع
الي�سارية �سيا�سيا فلم ي ِ
للمذهب ال�شيوعي �أية �أ�صدقاء من الأحزاب
ال�شيوعية ،والذي �أدى يف نهاية املطاف �إىل
نفور �سارتر منه �أي�ضا.
عاد مر�ض ال�سل ي�ؤثر عليه عام ،1949
ما �أدى �إىل عزلته ملدة عامني .ويف عام
 ،1951قام بن�شر كتاب الثائر ،وهو حتلي ٌل
فل�سفي للتمرد والثورة �أبدى بجالءٍ رف�ض
كامو لل�شويعية�.أغ�ضب الكتاب الكثري من
زمالئه ومعا�صريه يف فرن�سا ،كما �أدى
�إىل انق�سامه النهائي مع �سارتر� .أك�أبه
هذا اال�ستقبا ُل الباهت للكتاب ولذا بد�أ يف
ترجمة امل�سرحيات.
كانت �أوىل م�ساهمات كامو للفل�سفة فكرته
عن العبثية :نتيجة رغبتنا لإيجاد املعنى
ظرف ال يُقدمان
والو�ضوح وذلك يف عامل ٍو ٍ
املعنى �أو الو�ضوح .وقد ف�سر فكرته تلك
يف كتاب �أ�سطورة �سي�سيفو�س و�أدرجها
يف العديد من الأعمال الأخرى ،ومنها
كتابيه الغريب والطاعون.على الرغم من
الإنق�سام الذي حدث بينه وبني �سارتر ،ال
يزال البع�ض يدرجون كامو يف املع�سكر
الوجودي ،غري انه رف�ض ذلك بنف�سه يف
مقاله لغز وغريها من املقاالت (انظر :
املقاالت الغنائية والنقدية لألبري كامو).
ورمبا يظل الإرتباك احلايل باقيا ،حيث
ُ
جوانب
متلك الكثري من تطبيقات الوجودية
َ
م�شرتكة مع �أفكار كامو العملية (انظر :
املقاومة والتمرد واملوت).و لكن كامو ظل
فريدا ب�سبب فهمه ال�شخ�صي ملا يجري
يف العامل (مثل :الالمباالة احلميدة التي
�صورها يف كتابه الغريب) وكل ر�ؤيةٍ ملكها
لكامو ليتقدم العامل (مثل :التغلب على
الغ�ضب املراهق للتاريخ واملجتمع ،يف
الثائر).
يف اخلم�سينيات ،كر�س كامو جهوده
حلماية حقوق الإن�سان.و ا�ستقال من عمله
يف منظمة اليون�سكو عام  1952لدى قبول
الأمم املتحدة ع�ضوية ا�سبانيا حتت قيادة
اجلرنال فرانكو .ويف عام � ،1953إنتقد
الو�سائل ال�سوفييتية للق�ضاء على �إ�ضراب
العمال يف برلني ال�شرقية .ويف ،1956
أ�ساليب مماثلة للتعامل
احتج على ا�ستخدام �
َ
مع مظاهرات يف بوزنان (يف بولندا) كما
هاجم القمع ال�سوفييتي للثورة املجرية يف
ت�شرين الأول � /أكتوبر.
حافظ كامو على �سلميته ومعار�ضته لعقوبة
الإعدام يف �أي مكان يف العامل .وكانت
�إحدى �أهم م�ساهماته يف احلركة املناه�ضة
لعقوبة الإعدام مقال ٌة كتبها بالتعاون مع
�آرثر كو�ستلر (الكاتب واملفكر وامل�ؤ�س�س
للتجمع املناه�ض لعقوبة الإعدام).
مثلت احلرب اجلزائرية عام  1954مع�ضل ًة
�أخالقي ًة لكامو .فقد تعاطف مع الأ�سر
الفرن�سية امل�ستوطِ نة للجزائر امل�سماةالبياد
نواه ،ودافع عن احلكومة الفرن�سية معتربا
�أن الثورة يف اجلزائر جز ٌء ال يتجز�أ من
'امربياليةٍ عربيةٍ جديدة' بقيادة م�صر
و�أنها'هجوم مُعا ٍد للغرب' نظمته رو�سيا
'لتطويق �أوروبا' و'عزل الواليات املتحدة'.
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وبرغم وقوفه ل�صالح مزيد من احلكم
الذاتي للجزائر �أو حتى �إن�شاء فيدرالية
جزائرية ،ولو مل يكن يرغب يف ا�ستقاللها
الكامل� ،أعرب عن اعتقاده �أن التعاي�ش
ممكنٌ بني العرب والأ�سر الفرن�سية .دعا
�إىل هدنةٍ خالل احلرب الأهلية لتجنب �إيذاء
املدنيني ،وهذه الدعوة مت رف�ضها من قبل
اجلانبني ،العتبارهم �إياها حماقة� .أي�ضا،
بد�أ كامو العمل وراء الكوالي�س من �أجل
امل�سجونني اجلزائريني الذين يواجهون
عقوبة الإعدام.
كتب كامو جلريدة ( )L'Expressيف
الفرتة بني عام � 1955إىل عام .1956
و ُمنـِ َـح جائزة نوبل يف الآداب عام 1957
"لإنتاجه الأدبي املهم الذي �سلط ال�ضوء
بجديته الوا�ضحة على م�شاكل ال�ضمري
الإن�ساين يف ع�صرنا هذا" لي�س ب�سبب
روايته "ال�سقطة" التي ن�شرت يف العام
ال�سابق ،ولكن ب�سبب كتاباته �ضد عقوبة
االعدام يف مقال ت�أمالت املق�صلة .عندما
حتدث مع الطالب يف جامعة ا�ستكهومل
دافع عن خموله الوا�ضح يف امل�س�ألة
اجلزائرية و�أبدى �شعوره بالقلق ب�ش�أن ما
قد يحدث لأمه ،والتي كانت ما تزال تعي�ش
يف اجلزائر� .أدى ذلك �إىل مزيد من العزلة
مع املثقفني الي�ساريني الفرن�سيني.

حركة االحتاد الثوري
واالحتاد الأوروبي

كان كامو يتبع التقليد اليوناين ال�شم�سي
القدمي (� )la pensée solaireأثناء
كتابته يف ()L'Homme révolté
(يف الف�صل عن "فكرة منت�صف النهار").
فلم يكن كامو قائدا حلركة املقاومة
الفرن�سية "املكافحة" فح�سب ،ولكنه قام
�أي�ضا بت�أ�سي�س حركة االحتاد الثوري يف
عامي Groupes de( 1948-1947
 )liaison internationaleوالتي
مت �إن�شا�ؤها عام  .1949ميكن و�صفها
�أنها حرك ٌة نقابية تعمل يف �سياق الثورية
النقابية .للمزيد ،انظر كتاب Alfred :
Rosmer et le mouvement
révolutionnaire
 internationaleلكري�ستيان غرا.
كان من زمالئه نيكوال الزاريفيت�ش ولوي�س
مري�سيري وروجر البري وبول �شوفيت
و�أوج�سط الرجينتري وجان دي بوي (انظر
املادةNicolas Lazarévitch," :
Itinéraire d'un syndicaliste
révolutionnaire" by Sylvain
Boulouque in the review
.)2000 ,61 °Communisme, n
كان ُ
ري عن اجلانب
هدف كامو الأول التعب َ
الإيجابي لل�سريالية والوجودية ،ورف�ض
ال�سلبية والعدمية لدى �أندريه بريتون
وجان بول �سارتر.
�أ�س�س كامو "اللجنة الفرن�سية للفيدرالية
الأوروبية" يف عام  ،1944معلنا �أنه "ال
ميكن �أن تتطور �أوروبا على طريق التقدم
االقت�صادي والدميقراطية وال�سالم �إال �إذا
�أ�صبحت دولها القومية �إحتادا (فيدراليا)".
مرا�سالت عام  1943مع
و كانت لكامو
ٍ
�ألتيريو �سبينيلي الذي �أ�س�س احلركة
االحتادية الأوروبية يف ميالنو .انظر
مانيفي�ستو فينتوتني وكتاب "Unire
l'Europa, superare gli stati",
Altiero Spinelli nel Partito
d'Azione del Nord Italia e
،-1945 al 1944 in Francia dal
فقد �أحلق �ألتيريو �سبينيلي لهذا الكتاب
ر�سال ًة لكامو.
مت تنظي ُم �أو ُل م�ؤمتر ٍللحركة يف باري�س
با�شرتاك �ألبري كامو وجورج �أورويل
واميانويل مونيري ولوي�س ممفورد
و�أندريه فيليب ودانيال ماير وفران�سوا
بوندي و�ألتيريو �سبينيلي (انظر كتاب
"�سرية �أوروبا الذاتية" للم�ؤلف بان
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دراكوبولي�س) .تفكك هذا الفرع من احلركة
الفيدرالية الأوروبية عام  ،1957وذلك بعد
هيمنة �أفكار ون�ستون ت�شر�شل بخ�صو�ص
التكامل الأوروبي.

كامو و �أورويل

ت�ستك�شف ثالثة مقاالت للدكتور
ميهو تاكا�شيما يف املجلة الدولية
للعلوم الإن�سانية العالقة بني
�أعمال الكاتب الفرن�سي �ألبري كامو
واالجنليزي جورج �أورويلRevolt:
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
" ."40sالثورة والتوازن :درا�سة مقارنة
لكتاب  1984وكتاب L'Homme
 ،Révoltéنظريات و�صراعات �أورويل
وكامو" ".الفن والتمثيل :درا�سة مقارنة
جلورج �أورويل و�ألبري كامو بخ�صو�ص
�أعمالهم الأدبية" ".جورج �أورويل و�ألبري
كامو :درا�سة مقارنة � -آرا�ؤهم وملماتهم
يف �سيا�سة الثالثينات والأربعينات".
جادل تاكا�شيما ب�أن �أورويل اتخذ مواقف
و�سطية من خالل "الأخ الأكرب" -رمبا عن
عمد من �أجل حتذير النخبة املثقفة -بينما
كان كامو يتخذ موقف املواجهة من خالل
"الطاعون" .وال يظهر هذا فقط يف املقارنة
بني  1984والثائر ،ولكنه يظهر بجالء
خا�ص يف م�سرحية كامو "حالة ح�صار".
كتبت هذه امل�سرحية مع رواية "الطاعون"
ومقالة "الثائر" .وكانت امل�سرحية �أف�ضل

متثيل لآراء كامو  -واتفق كامو على
هذا -وهي رد على رواية جورج
�أورويل  .1984ففيها يعار�ض البطل
دييغو الديكتاتور امل�ستبد امل�سمى
طاعون ،وميوت لتحرير مدينة
�أ�سبانية من حماكم التفتي�ش.
فالكتاب حالة احل�صار هو عمل �ضد
اال�ستبداد ،وكتب يف احلقبة نف�سها
التي كتب فيها معا�صر كامو جورج
�أورويل كتاب .1984وتت�ضمن
امل�سرحية �إ�شارة جمازية �إىل نهاية
رواية �أورويل.
كان العنوان الأ�صلي لكتاب حالة
احل�صار هو :حماكم التفتي�ش املقد�سة
يف كاديه .و�أدرج كامو مقالة يف الطبعة
الفرن�سية للكتاب حتت عنوان "ملاذا
ا�سبانيا؟"يجيب كامو يف هذا الن�ص
اجلديل على �صديقه الكاثوليكي جابرييل
مار�سيل الذي انتقد حتديد حبكة الرواية
يف ا�سبانيا .وهنا يبدي كامو معار�ضته
للأنظمة امل�ستبدة يف الغرب ،و�سلوك
الفاتيكان والبابا �أثناء احلرب العاملية
الثانية .و�أهم عبارات كامو يف هذا املقال
عبارة "ملاذا غرنيكا يا غابرييل مار�سيل؟"

وفاته

تويف كامو يوم  4يناير /كانون الثاين
 1960يف حادث �سيارة بالقرب من �سين�س،
يف مكان يدعى "لو غراند فو�سارد" يف
بلدة �صغرية 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.
�أي�ضا قتل يف احلادث �سائق ال�سيارة
الفا�سيل فيجا مي�شيل غاليما وهو نا�شر
و�صديق كامو املقرب .دفن كامو يف مقربة
لورمارين يف لورمالرين (الواقعة يف
فاوكلوز يف مقاطعة �ألب�س كوتدازور) يف
فرن�سا.
و قد خلف كامو ابنتاه التو�أم ،كاثرين
وجني اللتان متلكان حقوق ن�شر �أعماله.

5

ن�شر عمالن لكامو بعد وفاته.ن�شر العمل
الأول املوت ال�سعيد عام  ،1970و�صور
�شخ�صية ا�سمها مور�سول ،كما هو احلال
يف الغريب ،ولكن هناك جدل عن وجود
عالقة بني الق�صتني .العمل الثاين هو رواية
مل تكتمل با�سم "الرجل الأول" ،التي كان
يكتبها كامو قبل وفاته .الرواية هي �سرية
ذاتية عن طفولته يف اجلزائر ،ون�شرت عام
. 1995

موجز العبثية

كتب العديد من الكتاب عن
العبثية ،كل بتف�سريه
و�أفكاره عن ماهية العبثية
و�أهميتها .تعرف
العبثية ب�أنها �إدعاء
�أن الإن�سان
�سيف�شل
يف

الو�صول �إىل معنى يف احلياة ،وذلك
لإعتبارها �أن احلياة لي�س لها معنى وا�ضح،
على الأقل يف ما يتعلق بالأفراد .فعلى
�سبيل املثال ،ي�سلم �سارتر للعبثية كتجربة
فردية ،بينما يتحدث كريكيجارد �أن عبث
بع�ض احلقائق الدينية مينعنا من الو�صول
�إىل الله بعقالنية .مل يكن كامو من�شئ
فكرة العبثية ،و�أعرب عن �أ�سفه ال�ستمرار
الإ�شارة �إليه بو�صفه فيل�سوفا للعبثية.
ويظهر كامو اهتماما مت�ضائال بالعبثية بعد
فرتة ق�صرية من ن�شر روايته "�أ�سطورة
�سي�سيفو�س ".و لتمييز �أفكار كامو عن
العبثية من �أفكار الفال�سفة الآخرين ،ي�شري
النا�س �أحيانا �إىل مفارقة العبثية ،عندما
يتحدثون عن العبثية لدى كامو.
تظهر �أوائل �أفكاره عن العبثية يف �أول
جمموعة من املقاالت "L'Envers et
( "l'endroitجانبي العملة) عام .1937و
تظهر هذه مو�ضوعات العبثية بتعقيد
�أكرب يف املجموعة الثانية من املقاالت
"( "Nocesالأعرا�س) عام .1938ال
يقدم كامو يف هذه املقاالت تف�سريا فل�سفيا
للعبثية� ،أو حتى تعريفا لها ،ولكنه يت�أمل
يف جتربة العبثية ذاتها.يف عام  1942ن�شر
ق�صة رجل يعي�ش حياة عبثية "الغريب"،
و�صدر له يف العام نف�سه مقالة �أدبية عن
العبثية "�أ�سطورة �سي�سيفو�س".كما
كتب م�سرحية عن امرباطور روماين
با�سم كاليجوال ،يتبع منطقا عبثيا يف
التفكري .ولكن امل�سرحية مل ت�ؤد �إال
عام  .1945وتكمن نقطة حتول
موقف كامو جتاه العبثية يف
جمموعة من �أربع ر�سائل �إىل
�صديق �أملاين جمهول ،مكتوبة
يف الوقت بني يوليو  /متوز
 1943ويوليو  /متوز
 .1944ن�شرت الأوىل يف
املجلة احلرة عام ،1943
والثانية يف كرا�سات

◄
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وحتى بعد املناق�شة الروحية املحتدمة
التي جرت بني مور�سول والق�س والتي
حثت مور�سول �إىل �سلوك الطريق نحو
اخلال�ص ،ف�إن مور�سول رف�ض اخلال�ص
ورمز قوله الأخري مبعانقته "الالمباالة
الدنيوية" اللطيفة؛ وهو عمل يعزز
ت�ضامنه مع جمتمع غري قادر على فهم
�سلوكه الال �إن�ساين والبغي�ض.

التحرير عام  ،1944والثالثة يف �صحيفة
احلريات يف عام .1945و ن�شرت الر�سائل
الأربعة "ر�سائل �إىل �صديق �أملاين" عام
 ،1945كما يف جمموعةاملقاومة والتمرد،
واملوت.

افكار كامو عن العبثية

يقدم كامو لقارئ مقاالته الأربع ازدواجيات
عدة :ال�سعادة واحلزن ،الظالم وال�ضوء،
احلياة واملوت .وكان هدفه من ذلك الت�أكيد
على �أن ال�سعادة �سريعة الزوال ،و�أن حالة
الإن�سان هي حالة منتهية .ومل يفعل ذلك
ليكون مريرا يف عر�ضه ،و�إمنا لإظهار
تقدير �أكرب للحياة وال�سعادة .وت�صبح هذه
االزدواجية مفارقة يف مقالة "الأ�سطورة":
�أننا نقدر حياتنا ووجودنا �إىل حد كبري،
ولكننا نعرف يف الوقت نف�سه �أننا �سوف
منوت يف نهاية املطاف ،و�أن م�ساعينا يف
نهاية املطاف بال معنى .وبينما ميكننا �أن
نعي�ش مع ازدواجية (�أ�ستطيع تقبل فرتات
التعا�سة ،لأنني �أعرف �أنني �سوف �أعي�ش
جتربة �سعادة �آتية) ،ولكننا ال ن�ستطيع
العي�ش مع املفارقة (اعتقد ان حياتي هي
على جانب كبري من الأهمية ،ولكنني اعتقد
�أي�ضا ان ال معنى لها .اهتم كامو يف مقالة
"�أ�سطورة �سي�سيفو�س" بكيفية جتربتنا
للعبثية ،وكيفية تعاي�شنا معها .و�أنه ينبغي
حلياتنا �أن يكون لها معنى حتى نقدر لها
قيمة .و�إذا تقبلنا ب�أن احلياة ال معنى لها،
وبالتايل ال قيمة لها ،فهل ينبغي لنا �أن نقتل
�أنف�سنا؟
فيقوم مور�سول (و هو �شخ�صية يف
"الغريب") بقتل رجل ويتم �إعدامه.
وينتهي كاليجوال باالعرتاف �أن منطقه
العبثي كان خاطئا ،ولذلك يقوم بتح�ضري
اغتيال ي�ؤدي �إىل مقتله برغم �إ�شارة كامو
�أن منطق كاليجوال خاطىء ،لكنه �أعطى
كاليجوال الكلمة الأخرية (و هو عدو البطل
يف امل�سرحية) ،كما �أعطى مور�سول (بطل
الق�صة) املجد يف اللحظات الأخرية.
ي�شجع فهم كامو للعبثية النقا�ش العام ؛ ف�إن
طرحه يغرينا للتفكري يف العبثية وتقدمي
م�ساهمتنا .واملفاهيم مثل التعاون واجلهد
امل�شرتك والت�ضامن هي �أمور ذات �أهمية
�أ�سا�سية لكامو.
قدم كامو �إ�سهاما كبريا بعر�ض وجهة نظره
عن العبثية ،ورف�ض قبول العدمية ك�إجابة
للعبثية.
فقد كتب "لو مل يكن لأي �شيء معنى ،لكان
ذلك �صحيحا .ولكن يظل دائما �شيئا ذا
معنى( ".يف ثاين ر�سائله ل�صديقه الأملاين
يف دي�سمرب  /كانون االول.)1943
و املعنى الذي �أملح �إليه كامو هو �أنه على
الرغم من وجود الب�شر يف كون ظاهر
العبثية والمبال بهم ،حيث يواجه املعنى
حتديا ب�سبب حقيقة �أننا جميعا �سنموت،
ف�إن املعنى ميكن تخليقه بقراراتنا
وتف�سرياتنا مهما كان ذلك بطريقة مبدئية
وغري م�ستقرة.

الت�ضامن يف الطاعون

يعد الطاعون جزءا ال ميكن �إنكاره من
احلياة .طرحه كامو كمفهوم ماثل يف
كل مكان يف الطاعون كما طرح مفهوم
املوت كعامل �إعاقة يف الغريب .وي�سائل
كامو مرة �أخرى معنى املفاهيم الأخالقية
التي تربر الإن�سانية واملعاناة الإن�سانية
يف �إطار ديني.فبالن�سبة لكامو ،هناك
عبثية يف منطق العقيدة امل�سيحية؛ فنحن
ككائنات زائلة ال ميكننا النجاح يف فهم
حكم الإعدام الو�شيك الذي ال مفر منه لكل
�إن�سان .والطاعون الذي ي�صيب وهران
هو عملية ملمو�سة �صلبة تي�سر املوت .ف�إن
الطاعون يف نهاية املطاف ميكن النا�س
من فهم �أن املعاناة الفردية ال معنى له.
وبتطور الوباء عرب الف�صول ،فكذلك تطور
مواطني وهران ،والذين بدال من قبول
الهزمية مبلء ارادتهم لهذا املر�ض الذي
لي�س لديهم �أية �سيطرة عليه ،يقررون
مكافحة املوت القريب ،وبالتايل ي�صنعون
التفا�ؤل ب�صعوبة يف خ�ضم الي�أ�س .وهذا
هو املكان الذي يقنن فيه كامو �أفكاره
وراء �أهمية الت�ضامن :على الرغم من
�أن الوباء ال يزال وكيال للموت يف املقام
الأول ،ف�إنه يوفر فر�ص ًة خارق ًة للطبيعة
لكي يفهم ال�شعب �أن املعاناة الفردية �أمر
عبثي .يف خ�ضم املعاناة الكاملة ،ف�إن
اال�ستجابة املتحدية التي اعتمدها غالبية
مواطني وهران تظهر �صلة �إن�سانية ال
ميكن تف�سريها بني �شخ�صيات مذهولة
ومتباعدة.فلم ي�ستطع النا�س �إيجاد املعنى
املفقود للحياة التي ُق ِ ّد َر لها الزوا ُل حلظة
�إن�شائها �إال من خالل مكافحة الوباء الذي
ال رجعة فيه.

كامو وكرة القدم

معار�ضته لال�ستبداد
وال�شمولية

�أبدى كامو اعرتا�ضه على خمتلف ظواهر
ال�شمولية طوال حياته .فن�شط يف وقت
مبكر داخل املقاومة الفرن�سية لالحتالل
الأملاين يف احلرب العاملية الثانية ،بل
ووجه دفة جريدة املقاومة ال�شهرية
املكافحة .فكتب عن التعاون الفرن�سي مع
املحتل النازي:
القيمة املعنوية احلالية هي ال�شجاعة ،التي
هي مفيدة يف احلكم على الدمى و�صناديق
الرثثرة التي تدعي الكالم با�سم ال�شعب.
[ ]6فقد ارتبط اختالف كامو املعروف مع
�سارتر بهذه املقاومة لل�شمولية .اكت�شف
كامو انعكا�سية ال�شمولية فقد �أح�س كامو
انعكا�سات ال�شمولية يف كتلة الأعمال
ال�سيا�سية التي تبناها �سارتر با�سم
الراديكالية املارك�سية .وكان هذا وا�ضحا

يف عمله املتمرد التي مل تكن فقط اعتداء
على الدولة ال�سوفيتية البولي�سية ،ولكنها
�شككت �أي�ضا يف طبيعة كتلة ال�سيا�سة
الثورية .فقد وا�صل كامو احلديث �ضد
فظائع االحتاد ال�سوفييتي ،وهو ال�شعور
الذي ن�أ�سره يف خطاب له عام  ،1957دم
الهنغاريني ،والذي كان لإحياء الذكرى
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ال�سنوية للثورة املجرية عام  ،1956التي
كانت انتفا�ضة مت االعتداء عليها بدموية من
قبل اجلي�ش االحمر.

كامو والت�ضامن يف الغريب

يف الغريب ،ميز �ألبري كامو تربيره للعبثية
من خالل جتربة البطل الذي ال يتفق مع

النظام بب�ساطة� .إن �صدق مور�سول �أزعج
الو�ضع ال�سائد؛ فقد �صعب عدم قدرته على
الكذب اندماجه يف املجتمع ،وهدد بالتايل
الأ�سا�س الب�سيط لل�سلوك الإن�ساين املتوقع
من هيكلٍ اجتماعي ٍ منظم.ونتيجة لذلك،
ف�إن عقوبة �إعدامه مل تقرر بناء على القتل،
و�إمنا لالمباالته املذهلة جتاه وفاة والدته.

عندما �س�أله �صديقه �شارلز بون�سيت� :أيهما
تف�ضل كرة القدم �أم امل�سرح؟�أجاب كامو
قائال" :كرة القدم ،ومن دون تردد".
لعب كامو كحار�س مرمى لفريق �شباب
اجلامعات اجلزائرية Racing
� Universitaire Algeroisأو
روا اخت�صارا(الذي فاز بك�أ�س �أبطال
�شمال �أفريقيا وك�أ�س �شمال �أفريقيا مرتني
يف الثالثينيات) .لعب كامو يف الفرتة
� .1930-1928أعجب كامو بروح الفريق،
والإخاء ،والهدف امل�شرتك الذي يلعبون
من �أجله .تقول تقارير املباريات �أن كامو
طاملا اجتذب التعليق الإيجابي للعبه
ب�شغف و�شجاعة ،ولكن اختفت لديه �أي
تطلعات يف كرة القدم يف �سن  ،17وذلك
ب�سبب �إ�صابته بال�سل  -والذي كان من
الأمرا�ض امل�ستع�صية العالج ،و�أبقى كامو
طريح الفرا�ش لفرتات طوال وم�ؤملة.
عندما �سئل كامو يف اخلم�سينيات (من
قبل جملة اخلريجني الريا�ضية) لبع�ض
الكلمات عن وقته مع فريق روا ،ت�ضمن
رده :بعد �سنوات طوال من خاللها ر�أيت
�أ�شياء كثرية� ،أجد �أن معظم ما �أعرفه
بالت�أكيد عن الأخالق وواجب الرجال �أدينه
للريا�ضة وتعلمته يف روا .كان ي�شري كامو
�إىل نوع من الأخالقيات الب�سيطة كتب
عنها يف �أوائل مقاالته ،مثل مبد�أ الدفاع
عن �أ�صدقائك ،وتقدير ال�شجاعة واللعب
النظيف .كان كامو يرى �أن ال�سلطات
ال�سيا�سية والدينية حتاول ارباكنا عن
طريق نظم �أخالقية مفرطة يف التعقيد
جلعل الأمور تبدو �أكرث عمقا مماهي يف
الواقع ،وذلك خلدمة احتياجاتهم.
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ف���ل���س���ف���ة ال����ع����ب����ث وإن�����س�����ان�����ي�����ة ال����ت����م����رد
رفعت العالن
القارىء لالدب ب�شكل عام والرواية
ب�شكل خا�ص وفاته قراءة �أي من اعمال
البري كامو الروائية ،فقد فاته �شيء مهم،
ان قراءة اعمال البري كامو تعد ائراء
مهما للعقل وغذاء للروح وحتديدا الروح
احل�سا�سة املتعبة وكذلك النف�س املت�أثرة،
وان ما زلت مقبال على القراءة والثقافة
عليك برائعة عامل الرواية الفل�سفية
والعبثية املتمردة واكرث الرويات العاملية
انت�شارا ،رواية «الغريب» ،وكذلك اعمال
كامو االخرى.
«الغريب»هذا النوع من ال�سرد الذي
يكون بعيدا عن التدرج الزمني والتحليل
املنطقي ،حينا يظهر على �أنه غريب
اجتماعيا وحي ًنا �آخر يظهر انه غريب
فكريا ،لذلك يتجنب �أ�سلوب التحليل
والتعليل ،يف الوقت ذاته يظهر تفككا
ب�سيطا ًيف بناء اجلمل ليبني قا�صدا �أن
العامل عبثي ال معنى له.
امتداد الرواية بني املا�ضي واحلا�ضر
يعطي �أحداث الرواية �صفة اال�ستمرارية
من �ساعة وقوعها حتى �ساعة �سردها على
ل�سان بطلها ،لذا تنتمي رواية الغريب
اىل النهج العدمي ،لأن كامو ي�صور فيها
اخلواء الإن�ساين بالوان �سوداء على
لوحة �سوداء.
رواية الغريب مطابقة متاما ملبادىء
الأدب ،فقد كتبت من اجل «غري املعقول
و�ضد غري املعقول» ،وان كنت �شابا يافعا
ومل تت�أثر بقراءة رواية»الغريب» من اول
مرة ولو اليام ،يجب قراءتها ثانية او
ثالثة اىل ان ت�صل اىل حالة من العبثية
والالمباالة والعدمية املمتعة.
َ
ارتبط ا�سم البري كامو بالعبث والتحدي
والالمبالالة ،وقد �أُ ِّ�س�ستْ الكثري من
لتدري�س هذا النمط الأدبي الذي
املدار�س
ِ
ِ
القرن التا�سع ع�شر بعد
ظهر يف منت�صف
ِ
�أحداث احلرب العاملية الثانية وخملفاته
ونظم احلياة.
أفكار
يف
ِ
النفو�س وال ِ
ِ
عند التحول من كتابة املقالة اىل كتابة
االدب يف تلك املرحلة التي عا�ش فيها
البري كامو ،ت�سمى التحول من العبث اىل
الثورة اي من كتابةِ املقال �إىل الرواية
كما فعل كامو.
نراه يكر�س نف�سه للكتابة وقد اتخذت
اجتاهني هما العبث والتمرد.
�أعماله
ِ
عن �أخالقية العبث يقول كامو�« :إن
االح�سا�س يخدع» ،حني نعي ذلك متام ًا
فانه يقودنا لفكرة �أن االن�سان حر
وعليه �أن يتمتع بال�سعادةِ يف احلياة
طرح كامو
و�أن يح�صد نتيجةِ �أعمالهِ ،
هذه الأفكار من خالل اعماله� ،أ�سطورةِ
�سيزيف ورواية الغريب وم�سرحية
كاليغوال وم�سرحية �سوء فهم.
النف�س
بدا كامو ك�أنه متخ�ص�ص يف علم
ٍ
أالخالق مبقولة «هل ثمة يف احلياة ما
و�
ٍ
ي�ستحق العي�ش؟» كرث هم الذين ي�س�ألون
هذا ال�س�ؤال ،والأكرث من يجيب بالنفي.
عادة يكون معنى احلياة يف ما يقوم
به االن�سان من �أعمالٍ تفر�ضها العادات،
ثم جاءه االنتحار ليطرح عليه �س�ؤاال
هاما عن معنى هذه احلياة« ،الن املوت

اجتاهني هما العبث والتمرد.
نراه يكر�س نف�سه للكتابة وقد اتخذت �أعماله
ِ
ً
عن �أخالقية العبث يقول كامو�« :إن االح�سا�س يخدع» ،حني نعي ذلك متاما فانه يقودنا لفكرة �أن
طرح كامو هذه الأفكار من
نتيجة �أعماله،
بال�سعادة يف احلياة و�أن يح�صد
االن�سان حر وعليه �أن يتمتع
ِ
ِ
ِ
أ�سطورة �سيزيف ورواية الغريب وم�سرحية كاليغوال وم�سرحية �سوء فهم.
خالل اعماله� ،
ِ

ال�ساخر
االختياري يجب �أن يعلم ال�شكل
ِ
العميق
التفكري
لتلك العادات ،و�أن غياب
ٍ
ٍ
ملعنى احلياة هو ال�شكل الآخر لهذه
الت�صرفات العادية ،بالتايل ما جدوى
املعاناة �آنذاك؟ بالت�أكيد ما من جدوى».
يقول كامو� :شعور العبث ان احلياة
بدون هدف ،جمرد روتني يومي و�أعمال
متكررة ،الأ�شياء ذاتها واملواعيد و�أيام
العطل و�أيام العمل والأعياد وا�شياء
كثرية ت�سري ِو َ
ايقاع واحد ،بذلك
فق ٍ
تولد �شعورا بالعداوة البدائية للعامل
الذي ن�شعر جتاهه بالغربة ،و�أن الزمن
الذي يقودنا مل�ضاعفة جهودنا هو عدونا
الأول ،و�أن حقيقة املوت تك�شف لنا عبثية
احلياة ،والعقل بطريقته اخلا�صة يقول
لنا �أن هذا العامل عبثي.
ويقول« :بالعبث تو�صلت لنتائج ثالث؛
متردي وحريتي ورغبتي ـ وعن طريق
لعبة املعرفة ا�ستطعت �أن �أُغري كل ما
يدعو للموت يف قواعدِ احلياة التي

�أرف�ضها على �أنها االنتحار ذاته ،اما
التعريف العام للعبث :هو ذاك ال�صراع
القائم بني مظهر العامل الالعقالين
وتلك الرغبة امل�ضطربة حول ال�صفاء
والو�ضوح ،فالعبث يكمن يف وجود
االن�سان والعامل امل�شرتك ،وهو ين�ش�أُ
بتناق�ض الطرفني ،والرابطة الوحيدة
ِ
بينهما هي الالمنطقي واحلنني االن�ساين
والعبث ذاته ،تلك هي �شخ�صيات الدراما
الثالث التي يجب �أن تنتهي ب�شكلٍ
منطقي.
التحدي «التمرد» يقول كامو :يف هذا
املجال «�إن العبث ال يحرر ال�شخ�ص بل
ُ
ي�ضبط الأفعال بل يحقِق
يق ِيده ،وهو ال
امل�ساواة والتكاف�ؤ» حيث ان التمرد يحقق
للحياةِ قيمتها وعظمتها ،لأنه يحر�ض
أمور عدة يف
التفكري واعتزاز االن�سان ب� ٍ
حقيقة تتجاوزه ذاته.
و ي�ضيف :العبث ال يو�صي باجلرمية
لأنها عمل تاف ٌه و�سخيف ،والندم ال

جدوى منه.
االن�سان وحده الذي ير�سم نهايته
اخلا�صة به ،ومن بني �أعماله هناك ما
يخدم الب�شرية وما ي�ضر بها ،ومن خالل
هذه النزعة االن�سانية حترك فكر البري
كامو وا�ستطاع تغيري الر�أي �إىل االرتقاء
و التطور ،وعلى االن�سان ان يجمع بني
العقل واجلنون ،بني الفو�ضى والرتابة،
بني التوتر واال�ستقرار ويكون �سالحه
يف ذلك ،التمرد.
لي�س بو�سع احد ان يتحدث عن كامو
دون �سارتر حيث ان ا�سميهما اقرتنا
بالوجودية وفيما بعد انف�صال ف�صال
عميقا يف الفكر وال�صداقة.
كامو يتجه نحو« :اننا غري م�س�ؤولني
عن �أمنا وابينا او ا�سمنا او ديننا ،كلها
ح�صلت قبل وجودنا اما امل�ستقبل او
امل�صري فنحن م�س�ؤولون عنه وعلينا
ان نقرره ونختاره وهذه هي احلرية
امل�س�ؤولة».
فيما يتجه �سارتر نحو« :ان احلرية هي
الرعب» ،يتجه كامو نحو« :التكاتف
االن�ساين» .ويعود �سارتر لالجتاه نحو:
«االخرون هم اجلحيم».
ويرى كامو« :عندما يبارك اال�سقف حكم
االعدام ،يكون يف ر�أيي قد تخلى عن
دينه ،وحتى عن ان�سانيته» .اما �سارتر
فريى« :اننا نعي�ش يف عامل مليء بال�شر،
ولهذا فاننا ال ن�ستطيع ان ن�سيطر عليه اال
اذا كنا ق�ساة ولوثنا ايدينا باجلرمية».
بهذا اعلن كامو انف�صاله التام عن
ال�شيوعية ،فار�سل اليه �سارتر بر�سالة
من �ضمنها« :هناك ا�شياء كثرية تربط
بيننا واخرى قليلة تفرق بيننا ولكن هذه
اال�شياء القليلة بالغة اخلطورة بحيث
ا�صبح من امل�ستحيل ان نلتقي».
ح�صل كامو على نوبل مبكرا واي�ضا مات
مبكرا فقال �سارتر« :انه كان احد اهم
اخالقيي الع�صر الكبار» .وقال عن روايته
الكربى «الغريب» « :ما كاد غريب البري
كامو يخرج من املطبعة حتى نال اكرب
قيمة دفعت الكثريين اىل القول ب�أنه خري
كتاب �صدر بعد الهدنة ،وانه يف و�سط
النتاج االدبي لهذه االيام ،فقد تلقيناه يف
الطرف االخر من �ضفة البحر املتو�سط،
ليحدثنا عن ال�شم�س يف ذلك الربيع
ال�شاعري الذي ال يعكره غبار الفحم».
املع�ضلة الكربى التي واجهت البري
كامو ،التمرد واملوت ،وهو الكاره لكل
ا�شكال املوت واملر�ض الذي عادة ميهد
للموت ،لقد تعلق كامو باحلياة اىل درجة
ال ميكن تخيلها ،ويف ذروة هذا التعلق
باحلياة كتب« :كل رعبي من املوت يكمن

يف غريتي على احلياة ،انني غيور ممن
�سيعي�شون من بعدي ،وممن �سيكون
لالزهار وال�شهوات جتاه املر�أة معنى
من حلم ودم ،انني ح�سود النني احب
احلياة حبا جما ال ا�ستطيع معه اال ان
اكون انانيا ،ولكن املوت ي�أتي ليخطف
كل �شيء».
«اما املر�ض فهو اال�سو�أ ،انه دواء �ضد
املوت ،انه ميهد له ،انه يخلق اال�شفاق
على الذات ،يف مرحلته االوىل انه يدعم
االن�سان يف جهده الكبري يف التهرب
من يقينه ،و�أنه �سيموت كامال ،وا�شعر
عندئذ ان التقدم احلقيقي الوحيد
للح�ضارة ،التقدم الذي يتعلق به الب�شر
من زمن لآخر ،هو ان نبدع ميتات واعية
وحمرتمة .ان ما يده�شني دوما هو فقر
افكارنا عن املوت».
يقول كامو« :هناك نوع من التفا�ؤل،
م�ؤكد لي�س من �سجاياي ،لقد ترعرعنا
انا و�سائر ابناء جيلي على قرع طبول
احلرب العاملية االوىل وقد تابع التاريخ
منذ ذلك احلني حكاية القتل واجلور
والعنف ،اال ان الت�شا�ؤم احلقيقي
كالذي نراه اليوم يكمن يف ا�ستغالل
هذه الوح�شية واخلزي ،ويف ما يتعلق
بي فقد نا�ضلت من دون هوادة �ضد
هذا االنحطاط ،ل�ست اكره اال اولئك
املتوح�شني ،ويف احلك اعماق عدميتنا
مل اكن ان�شد �سوى الطريق لتجاوز
العدمية».
يتحدث كامو عن املوت من خالل موت
الآخرين وعندما يتحدث عن نف�سه ال
ينجح يف ت�صوير هذا املوت ولكنه يرى
ان االبداع هو خري و�سيلة ملجابهة املوت،
انه املوت الواعي والنا�ضج.
«اقول يف نف�سي� ،س�أموت ،لكن هذا ال
يعني �شيئا لأنني ال اتو�صل اىل االعتقاد
به ،وال ميكن ان تكون يل اال جتربة
موت االخرين ،لقد ر�أيت انا�سا ميوتون،
ر�أيت كالبا متوت ،وكان مل�سها هو الذي
يبلبلني ،وحينها يتبادر اىل ذهني:
االزهار ،االبت�سامات ،ال�شهوات للمر�أة،
اريد ان احمل �صحوي حتى الثمالة وان
انظر اىل نهايتي بكل ا�سراف غريتي
و�سعادتي ،ومبقدار ما انف�صل عن
العامل اخاف من املوت ،لكن هذا ال�صوت
الراجف ميوت مبكرا وينف�صل متاما عن
العامل .املفارقة الغريبة ان البري كامو
يف ذروة احتفاله بجائزة نوبل للآداب
وذروة الت�ألق العاملي واملجد وال�شهرة
والرثوة ي�سري مع �صديق له ،وفج�أة،
ت�صطدم �سيارتهما بجذع �شجرة على
طرف الطريق ويكون كامو هو املفارق
للحياة يف هذا احلادث الذي غدا عامليا
يف عام .1962
عام
ولد كامو يف اجلزائر  1913وبعد ٍ
واحد من وفاة والده يف احلرب العاملية
الأوىل ،تولت والدته اال�سبانية الأ�صل
تربيته يف املنزل الب�سيط الكائن يف
َ
ح�صل على
حي �شعبي يف اجلزائر،
البكالوريا ،وقا َم ب�أعمال �إدارية وجتارية
ملتابعةِ درا�ساته الفل�سفية.
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يف ت�سا�ؤالت عديدة يطرحها مثقفو الوقت
الراهن حول �س�ؤال الهوية وما حولها من
م�شكالت فل�سفية عميقة ومثرية الهتمامهم
ي�أتي طرح ال�س�ؤال حول هوية �صاحب
م�سرحية " كاليغوال" �ألبري كامو الذي ولد
�سنة  1913مبندويف مديرية ق�سنطينة
ودافع عن الق�ضية اجلزائرية طوال حياته
يف العدالة والإن�سانية والذي كان يطالب
بامل�ساواة بني اجلزائريني �أ�صحاب الأر�ض
واملعمرين الفرن�سيني طبعا يف ما يخ�ص
احلياة املعي�شية وبالرغم من اختالف �أفكار
الكثري من اجلزائريني وفكر �ألبري �إال ويبقى
ال�س�ؤال مطروحا هل يقبل �ألبري كجزائري
�أم ال؟
يف خ�ضم االختالفات بني اجلزائر وفرن�سا
يف هوية �ألبري كامو واملتويف قبل ا�ستقالل
اجلزائر ب�سنتني وذلك �سنة � – 1960ألبري
بالرغم من فرن�سيته يف الأ�صل اال انه كانت
حياة �ألبري كامو وكتاباته وجهان حلقيقة
واحدة� ،أو وجه واحد حلقيقة واحدة،
فحياته هي حياة �أبطاله حيث من غري املمكن
�أن نفرق بني الإن�سان �ألبري الذي حمل �آالم
الع�صر على كتفيه ،وحتملها بكل �شجاعة
و�شرف ،وبني �أبطال �أمثال �سيزيف وكالييف
و مري�سو وريو ممن م�ضوا يف طريق الأمانة
والعدالة �إىل �أق�صى مدى وحتملوا ببطولة ال
تخلو من ت�ضحية عذابات الطريق .
ولقد قذف ب�ألبري كامو و�سط �صراعات
الع�صر وهو ع�صر مزقه التناق�ض وانف�صلت
فيه ال�سيا�سة عن الأخالق والقيم عن
املجتمع والفكر عن احلياة ،وبالتايل بات
الع�صر ي�ؤمن مبوت القيم التي تعترب مبثابة
الو�سيط بني الله والإن�سان والتي كان من
�ش�أنها جلب الطم�أنينة �إىل ما �سبق من مترد
�إن�ساين فلي�س فهم الع�صر جمرد القول ب�أن
بع�ض القيم قد �أ�صبحت عارية من كل معنى
بل راح ينزع �إىل نبذ احتمال وجود القيم
على �أية �صورة من �صور املطلق ولهذا كانت
الق�ضية الكربى التي واجهت �ألبري هي خلق
قيم جديدة يف عامل متناق�ض من دون بعث
احلياة يف القيم التقليدية القدمية ،التي عفا
عنها التاريخ .
و�أما عن دنيا �ألبري كامو  ..هي تلك الدنيا
التي عا�شها مري�سو  ..الغريب والتي عا�شها
دكتور ريو الذي ي�صارع طاعونا ال تزال
طبيعته رمزا جمهوال وهي الدنيا التي يرمز
لها ب�صور البق واحلجر ال�صحي ،وحالة
احل�صار� ،إنها الدنيا التي ق�ضي على كل
فرد فيها كما ق�ضى على �سيزيف �أن يدفع
بحجر العبث �إىل �أعلى �سفح �شديد االنحدار
ليعود فيندفع مرة �أخرى فيدفعه من جديد.
وبالدرجة نف�سها التي ال يتنكب بها كامو
دليل التناق�ض �أو ما ي�سميه العبث ،ال يقنع
مبجرد ال�سخط �أو اال�ست�سالم ،فرنى البحر
ال�شا�سع كما نرى ال�سجن الرهيب رمزين
�أ�سا�سيني يف فكره و�أدبه لهذا كان لزاما عليه
وقد حمل يف كيانه كل �صراعات الع�صر �أن
يتجاوزها بحما�سة عاطفية متوهجة واحل�س
الأخالقي ال�شجاع فتنكر كل فعل ي�ؤدي �إىل
عذاب الإن�سان ويوقظ يف النفو�س معنى
العدالة والأمانة وال�شرف ويعمل على
�إعادة ال�سيا�سة مرة �أخرى �إىل حرم الأخالق
ويقف يف �صف الأخالقيني الفرن�سيني الكبار
يف القرنني الثامن ع�شر و التا�سع ع�شر
ويكون كما و�صفه �سارتر بحق �آخر خلفاء
�شاتوبريان و�أكرثهم حكمة و�شجاعة .
عا�ش �ألبري حياة قا�سية ،مار�س فيها خمتلف
احلرف املمكنة ،وا�ضطر ان ي�ستقيل من عمل
يف بلدية مدينة "تيزي وزو" بعد �أن كتب
تقريرا عن حالة �سكان املنطقة من ب�ؤ�س
وتخلف وجوع حيث ر�أى ذات �صباح يف
نف�س املدينة كيف يت�صارع �أطفال جزائريني
مع الكالب من اجل حمتويات ما يف قمامة
الفرن�سيني الربجوازيني ،وتبني له الفرق
ال�شا�سع بني ه�ؤالء و�أولئك ،وراح يعلن
�أن من املخجل ب�أن اجلزائري يعرف كيف
يتكيف مع الب�ؤ�س ،ومن اخلزي الزعم ب�أنه

العدد ()2143ال�سنة الثامنة -ال�سبت ( )28ايار 2011

أل��ب��ي��ر ك���ام���و وس������ؤال ال��ه��وي��ة
جلول رفيق
ال يح�س باالحتياجات نف�سها التي يح�س بها
الأوروبي ،وتردد �صدى هذا النداء الإن�ساين
يف الأ�سماع ،و�أتيح للنا�س �أن يقر�ؤوا
لرجل يطالب بالعدل وامل�ساواة بني العرب
�أو الأحرى بني اجلزائريني والفرن�سيني،
ويرف�ض �أن يعي�ش �أولئك على ال�صدقات
التي ينعم بها عليهم ه�ؤالء ،وي�ستنكر اجلور
من بلد تعلن �أنها حتارب الظلم يف غريها
من البالد ون�شر التقرير يف �سل�سلة املقاالت
ال�صحفية يف جريدة فرن�سية كانت تن�شر يف
اجلزائر ففي �صحيفة "�أجلريي بيبليكان "
التي ا�شرتك مع با�سكال بيا يف ت�أ�سي�سها
�سنة  ،1938والتي وقفت ب�شجاعة يف وجه
ال�سيا�سة الفرن�سية الر�سمية يف اجلزائر
�آن ذاك ،وطالبت بني امل�ساواة والعدالة بني
اجلزائريني وامل�ستوطنني ،حيث مل يكن
الأمر يف هذا التقرير �أو يف غريه من املقاالت
التي ن�شرها باجلريدة �أمر رثاء �أو تعاطف
مع املغلوبني على �أمرهم فقط �أو جمرد
الدفاع عن املظلومني واملذلولني يف وطنهم,
بل �شيئ خمتلف كل الإختالف ،فلي�س يف
الوجود �شيء �أهدر للكرامة من ر�ؤية �إن�سان
يعامل معاملة منحطة خالية من الإن�سانية،
ولكن امل�ستوطنني الذين �أعماهم التع�صب
مل ي�ستطيعوا �أن يفهموا ر�سالته �أو يدركوا
الأخطار التي يندفعون لها بوح�شيتهم
و�أنانيتهم فراحوا يطالبون ب�إبعاده عن
اجلزائر ،حيث قال الر�ؤ�ساء �أن التقرير مل
يكتب ب�أ�سلوب �إداري ووقع احلاكم العام
جلزائر ب�صرفه وطرده �إىل فرن�سا .

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

واجته �ألبري اىل باري�س عا�صمة فرن�سا حامال
معه تو�صية من قبل زميله با�سكال بيا �إىل
�صحيفة "باري �سوار " التي عني فيها خمربا
�صحفيا ،حيث كان ذلك �سنة  1940وكانت
احلرب العاملية قد ا�شتعلت و�أوروبا قد �أذهلها
الزحف الأملاين الذي ي�ضرب بلدا بعد بلد،
واحتل الأملان فرن�سا ،وانتقلت ال�صحف
�إىل داخل البالد ،وان�سحب حمررو �صحيفة
"باري �سوار " نحو "كليمو فريون " يف
مقاطعة "الأوفرين " ومعهم �ألبري الذي كان
يحمل يف حقيبته خمطوطة روايته الأوىل
"الغريب " التي كان يريد �أن يطبعها بباري�س،
وما لبث �أن تخلى عن عمله ال�صحفي ،لرف�ضه
القيام ب�صف حكومة "في�شي" امل�ؤقتة الذليلة
�أو يتعاون مع نظام يكرهه من �أعماق قلبه،
فرتك �صحيفة "الباري �سوار" وراح يبحث
عن م�أوى يف مدينة "ليون " حيث �أقام
فيها حوايل ثالثة �أ�شهر ،ثم بعدها رجع �إىل
اجلزائر ،ليعي�ش مع �أ�سرته يف مدينة وهران،
وا�ستقبلته املدينة يف غري اكرتاث ،ال عمل،
وال مال و�سخرية القد ر املعتم على التكفني
 ...من ثم �سافر مرة �أخرى �إىل باري�س
وي�ستمد من وحدته القوة يف �إمتام �أعماله،
وانتظار الن�صر الأدبي الذي يقرتب منه.
كانت رواية " الغريب" قد متت ،وم�سرحية
"كاليجوال" تفر�ض نف�سها عليه منذ عام
" ،1938و�سوء فهم" تن�ضج يف �ضمريه،
وال�صفحات الأوىل من "�أ�سطورة �سيزيف"
تتزايد يوما بعد يوم ،و " املحال" يقيم
�أ�سواره اجلرداء من حوله ،وامتد االحتالل

الأملاين لفرن�سا �أربع �سنوات ،وكامو يتحداه
ويكافحه �سرا وعلنا ،ويواجهه باجلبهة
النقية والنظرة الهادئة ،والكلمة ال�شجاعة .
وا�ستدعى النا�شر "جاليمار" كامو �إليه،
وكان قد �أر�سل �إليه روايته "الغريب "،
وعر�ض عليه وظيفة قارئ يف دار الن�شر .
وقد ان�ضم كامو بطبيعة احلال �إىل حركة
املقاومة ال�سرية يف باري�س ،حيث تر�أ�س
حترير جريدة "كومبا" التي تعني بالعربية
(كفاح ) ،التي جعلت �شعارها "من املقاومة
�إىل الثورة " ،ويظل كامو يكتب مقاالتها
االفتتاحية ويظل الفرن�سيون ينتظرونها كل
�صباح ،تدعوهم �إىل مكافحة الظلم  .وتذكرهم
ب�أن يحر�صوا على العدل ،فما من �شيء يهدى
�إىل الإن�سان والقليل الذي ميكنه �أن يغزوه,
ال بد ان يدفع ثمنه باملوت الظامل ،ولكن
عظمة الإن�سان ال تكمن يف ذلك ،بل يف �إرادته
�أن يكون �أقوى من القدر الب�شري ،و�إذا كان
القدر الب�شري ظاملا ،فلي�س �أمامه غري و�سيلة
ليتغلب ,وهي �أن يكون نف�سه عادال .
ولكن البلد الذي بدا يف مظهر ال�ضحية النقية
املقد�سة مد يده �إىل ال�سكني ،واملظلوم الذي
عانى وط�أة الظلم �أربع �سنوات مريرة مل
يلبث �أن �أم�سك ب�سوط اجلالد يف مدغ�شقر
واجلزائر ويف �أعمال االنتقام الوح�شي ممن
اتهموا بالتعاون مع العدو ،وعادت �سحب
الكذب واحلقد وال�صراع على ال�سلطة بني
الأحزاب املختلفة تتلبد يف �سماء باري�س،
كان الن�صر على العدو اخلارجي �أمرا �سهال
ال يقا�س �إىل الن�صر على العدو الباطن يف

النفو�س ،الذي ي�ستلزم املزيد من ال�شجاعة
والأمل ودم القلب ،وراح يف كتاباته وخطبه
و�أحاديثه يدافع عن كرامة الروح ،ويوقظ
يف النفو�س معنى العدل ،ويدعو اىل جتديد
الفكر ال�سيا�سي بال�شجاعة والتفاهم والنبل .
ولكن �ألبري كان يقاوم طوفانا �أقوى منه،
حيث توقفت �صحيفة "كومبا " بعد ثالثة
�أعوام م�شرقة حتت رئا�سته ،مل تخن فيها
ق�ضية واحدة من الق�ضايا التي دافعت
عنها ،وا�ستقال من رئا�سة التحرير واعتزل
ال�صحافة ،و�إن ظل دائما يعرب عن �آرائه يف
الق�ضايا امللحة يف �أكرث من منا�سبة ويف
اكرث من ق�ضية ،يف مقاالت جمعها فيما بعد
يف كتابه "م�شكالت معا�صرة " حيث ك�شفت
جميعها عن جوهره احلق الذي خل�صته كلمة
"الأمانة "� ،إنها جميعا وثائق من ع�صرنا،
مل ترتك م�شكلة من امل�شكالت التي تزيد من
عذاب الب�شر يف هذا الزمان ،بغري ب�أن تديل
فيها بر�أي ،وبغري �أن تف�صل بني ال�سيا�سة
والأخالق� ،أو قل بغري �أن حتاول �إعادة
ال�سيا�سة مرة �أخرى �إىل حرم الأخالق .
فالربغم من الأطروحة التي ب�أيدينا يف
�شرعية بالإحتفاظ بهوية �ألبري كامو
كجزائري فاننا نقول بالرغم من فرن�سيته
الأ�صلية وال�شرعية فهو فرن�سي الن�سب
جزائري املولد والأخالق فبما �أن هذه
غلبت عن تلك داللة عن دفاعه عن العدالة
والإن�سانية ال�سيما يف اجلزائر موطن والدته
و�شبابه فان �ألبري يبقى جزائري الهوية
طبعا.
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يعود االبن املهاجر �إىل �أمه و�أخته نزيال
يف الفندق ،ومن باب الدعابة يقرر �أن
يخفي �شخ�صيته �أول الأمر ،حتى ينام،
ويف ال�صباح يقدم لهما املفاج�أة ال�سارة.
يكون الرجل �سعيدا يف غرفته بالفندق
لأنه بالقرب من �أمه و�أخته ،ويف غرفة
�أخرى تخطط الأم كيف تغتاله لتح�صل
على ثروته ،خا�صة وقد ر�أت هذه الرثوة.
وكالعادة تنجحا يف هذه املهمة ،ويف
ذروة االبتهاج للح�صول على الرثوة،
تكت�شفان احلقيقة من �أوراقه ..هنا تولد
ال�صدمة الكربى ...وتقررا االنتحار.

ال�صدام مع جان بول �سارتر

النزوع اإلنساني في مسرح ألبير كامو
عبد الباقي يو�سف
امل�سرح هو جن�س �أدبي وفني من �أجنا�س
الآداب والفنون التي �أتى بها الإن�سان من
�أجل �أن يعرب من خاللها عن كوامن نف�سه،
وليقدم �إبداع ًا �إىل املجتمع.
للم�سرح تاريخ عريق حافل بالإجنازات
الفكرية ،واللغوية ،والإن�سانية ،وقد قدم
عرب خمتلف مراحل تطوره الكثري من
الأفكار التي قدمت الرفاهية للإن�سان،
ووقفت �إىل جانبه ،وخففت عنه الكثري
من الأهوال.
لقد �أ ّرخ امل�سرح للكثري من الأحداث
والوقائع التاريخية التي كانت مبثابة
نقاط حتولية كربى يف م�سرية حياة
املجتمعات الب�شرية .كما خلد هذا امل�سرح
�أ�شخا�ص ًا �سواء �أكانوا �سلبيني �أم كانوا
�إيجابيني ،مل نكن نعلم �شيئ ًا عنهم ،وال
عن نزعاتهم لوال وجود هذا اجلن�س
التعبريي ،والت�أريخي ،والرتفيهي،
والإن�ساين املهم.
عنى امل�سرح بالإن�سان ب�شكل رئي�س كونه
على متا�س مبا�شر مع اجلمهور ،وهو
ي�ؤدي وظيفته الإن�سانية ب�شكل متا�سي
مبا�شر و�سريع.
ال يزال امل�سرح يتمتع بتقدير غالبية
�شرائح النا�س تكرميا لذاك التاريخ
احلافل بالعطاءات املذهلة..
هنا �سوف �أتوقف قليال مع جتربة �ألبري
كامو امل�سرحية ،وهوفيل�سوف ،وروائي،
وم�سرحي �إن�ساين النزعة يف جل ما ترك
من �إبداع الذي تكلل بنيله جائزة نوبل

للآداب �سنة  1957وهو ثاين �أ�صغر كاتب
يح�صل على هذه اجلائزة بعد روديارد
كبلنغ كما �أنه �أ�صغر من مات من كل
احلائزين على جائزة نوبل.
م�سرح �ألبري كامو هو مرحلة انتقالية
مهمة من مراحل ازدهار امل�سرح الفرن�سي،
و ُت�سجل له الريادة يف تقدمي �أفكار
�إن�سانية جديدة يف العمل امل�سرحي عرب
تاريخه.
ولد كامو يوم  7ت�شرين الثاين  1913يف
مدينة الذرعان باجلزائر ،ودر�س حتى
نال �إجازة الفل�سفة يف اجلزائر وكان
يدر�س ويعمل يف الأر�صاد اجلوية مع ًا،
وبد�أت ميوالته الإن�سانية بالظهور وهو
يرى بالده حتتل بلدا .عندئذ بد�أ بالكتابة
ب�شكل جريء وهو يدين هذا االحتالل.
يف اجلزائر بد�أت كتاباته الأوىل ودعا
كامو �إىل �( :إن �أكرب معركة يجب �أن
يخو�ضها الإن�سان هي معركته مع نف�سه،
معركة ينت�صر فيها حب العدالة على
�شهوة احلقد).
وهنا بد�أ يدين اال�ستعمار الفرن�سي
للجزائر.
يكتب كامو يف تلك املرحلة التكوينية:
�إن احلب الذي نتبادله مع مدينة هو على
الأغلب حب �سري� .إن مدن ًا كباري�س
وبراغ وحتى فلورن�سا ،لهي مدن منغلقة
على نف�سها وحتدد بالتايل العامل اخلا�ص
بها ،لكن اجلزائر ،مع بع�ض الأو�ساط
املمتازة كاملدن على البحر ،تنفتح يف

ال�سماء مثل فم �أو جرح.
ال بد للمرء من دون �شك �أن يعي�ش حقبة
طويلة يف اجلزائر ليفهم �أي جفاف ميكن
�أن يحدثه الإفراط يف الرثوات الطبيعية،
يا للبلد الفريد الذي يهب الإن�سان الذي
يغذيه عظمته وب�ؤ�سه يف �آن واحد ،ف�أي
عجب �إذا كنت ال �أحب وجه هذا البلد �إال
و�سط �أبنائه الأكرث فاقة.
�إن كل �شيء يف اجلزائر بالن�سبة يل هو
�شاب وملج�أ ذريعة لالنت�صارات� .إن القيم
هنا وثيقة االرتباط والنكتة املحبذة عن
الق ّبارين اجلزائريني حني تكون عرباتهم
فارغة �أن ي�صيحوا بال�صبايا اجلميالت
الالئي ي�صادفونهن� « :أت�صعدين يا
حبيبتي»
يحاول كامو �أن يعطي �صورة وا�ضحة
عن القاع االجتماعي � :إن �أيام الآحاد
يف اجلزائر من �أكرث الأيام ك�آبة� .إنني
ال �أعرف مكان ًا �أب�شع من مقربة برو،
�إن �أكدا�س ًا من الذوق الفا�سد بني �أطر
�سوداء تك�شف عن ك�آبة رهيبة يف هذه
الأمكنة التي يك�شف فيها املوت عن وجهه
احلقيقي من هنا ت�أتي دعوة كامو �إىل
مترد اجلزائريني يف وجه اال�ستعمار
الفرن�سي فيعلن موقفه الوا�ضح قائال:
�إن نفو�س الفرن�سيني مليئة باحلقد،
وهو حقد �أ�سود �أرف�ض �أن �أ�شارك فيه
لقد كلفتنا هذه الق�ضية كثري ًا وما زالت
تكلفنا.
كل هذا يف �سبيل حق الإن�سان يف حياة

حرة كرمية ،وعلى هذا الإن�سان �أن يتمرد
يف وجه الظلم والق�سوة وينا�ضل من
�أجل التخل�ص من كل �أ�شكال العبودية يف
�سبيل احلياة التي هي �أف�ضل ما وهب
للإن�سان على الأر�ض ،فحتى نحرتم
احلياة ونليق بها علينا �أن ن�سعى من �أجل
احلرية ،حريتنا وحرية الآخرين على
دروب التكاتف الإن�ساين .
بطبيعة احلال ف�إن كتابه املهم «الإن�سان
املتمرد» �أو�ضح مايرغب كامو يف قوله.

�سوء فهم

جل�أ كامو �إىل الكتابة امل�سرحية ليتفاعل
ب�شكل مبا�شر مع اجلمهور ،وقد كانت
مل�سرحياته ردود �أفعال قوية يف خمتلف
�أنحاء العامل.
لبث كامو مركز ًا على منهجه الإن�ساين يف
امل�سرح ،واغتنم هذه اخل�شبة ليتفاعل مع
اجلمهور وجها لوجه.
يدافع هذا الكاتب عن �إن�سانية الإن�سان
ويدين �أي �شكل من �أ�شكال التدخل يف
حياته.
ثمة م�سرحية مهمة لكامو ت�صور نهاية
الإن�سان ال�سيئ نهاية م�أ�ساوية ،وهي
م�سرحية حتذيرية بعنوان�« :سوء
فهـم»كتبها عام .1944
وفيها امر�أة وابنتها تديران فندق ًا ،وكلما
نزل نزيل يف هذا الفندق ،قتلتاه ،و�سطتا
على ثروته.
مت�ضي الأحداث ،والأيام ،وذات يوم

لي�س بو�سع �أحد �أن يتحدث عن كامو
من دون �سارتر حيث �أن ا�سميهما اقرتنا
بالوجودية ،وفيما بعد انف�صال ف�ص ًال
عميق ًا يف الفكر وال�صداقة ،فكامو يتجه
نحو� :إننا غري م�س�ؤولني عن �أمنا و�أبينا،
�أو ا�سمنا� ،أو ديننا ،فكلها ح�صلت قبل
وجودنا� ،أما امل�ستقبل� ،أو امل�صري فنحن
م�س�ؤولون عنه ،وعلينا �أن نقرره،
ونختاره ،وهذه هي احلرية امل�س�ؤولة.
فيما يتجه �سارتر نحو� :إن احلرية هي
الرعب ..ويتجه كامو نحو :التكاتف
الإن�ساين  ..ويتجه �سارتر نحو:
الآخرون هم اجلحيم  ..ويرى �سارتر:
�إننا نعي�ش يف عامل مليء بال�شر ،ولهذا
ف�إننا ال ن�ستطيع �أن ن�سيطر عليه �إال �إذا
كنا ق�ساة ولوثنا �أيدينا باجلرمية.
وعلى الفور يعلن كامو انف�صاله التام عن
ال�شيوعية ،فري�سل �إليه �سارتر بر�سالة
من �ضمنها :هناك �أ�شياء كثرية تربط
بيننا و�أخرى قليلة تفرق بيننا ولكن هذه
الأ�شياء القليلة بالغة اخلطورة بحيث
�أ�صبح من امل�ستحيل �أن نلتقي.
وعندما تويف كامو قال عنه �سارتر� :إنه
كان �أحد �أهم �أخالقيي الع�صر الكبار.
وقال يف روايته الكربى الغريب :ما كاد
غريب ال�سيد كامو يخرج من املطبعة حتى
نال �أكرب قيمة دفعت الكثريين �إىل القول
ب�أنه خري كتاب �صدر بعد الهدنة ،و�أنه هو
ذاته ،يف و�سط النتاج الأدبي لهذه الأيام،
فقد تلقيناه يف الطرف الآخر من �ضفة
البحر املتو�سط ،ليحدثنا عن ال�شم�س يف
ذلك الربيع احل�سي الذي ال يعكره هباب
الفحم.

الإقبال على احلياة

كان كامو مقبال ب�شكل غريب على احلياة،
يعي�ش كل تفا�صيلها ،وي�سعى �إىل حتقيق
حياة �إن�سانية له ولغريه ،وقد تفرغ للعمل
الإن�ساين ،ويف عام  1952مل يرتدد من
تقدمي ا�ستقالته يف منظمة اليون�سكو
احتجاجا على قبول الأمم املتحدة
لقبول ع�ضوية ا�سبانيا ،وهي حتت حكم
اجلرنال فرانكو ،ثم �أدان ال�سوفييت
للطريقة التي قـُمعت فيها انتفا�ضة العمال
يف برلني ال�شرقية عام .1953
يف ذروة تعلقه باحلياة ي�سطر كامو :
كل رعبي من املوت يكمن يف غريتي على
احلياة� ...إنني غيور ممن �سيعي�شون
من بعدي ...وممن �سيكون للأزهار
وال�شهوات �إىل املر�أة معنى من حلم ودم
بالن�سبة لهم� .إنني ح�سود لأنني �أحب
احلياة حب ًا جم ًا ال �أ�ستطيع معه �إال �أن
�أكون �أناني ًا.
لكنّ هذا ال�صوت الراجف ميوت مبكر ًا
وينف�صل متام ًا عن العامل� ،إنه يف ذروة
احتفاله بجائزة نوبل للآداب ،وذروة
الت�ألق العاملي واملجد وال�شهرة والرثوة
ي�سري مع �صديق له ،وفج�أة ت�صطدم
�سيارتهما بجذع �شجرة على طرف
الطريق ،ويكون كامو هو املفارق للحياة
يف هذا احلادث الذي غدا عاملي ًا يوم 4
يونيو  /متوز 1960وكان كامو قد كتب
يف بداية حياته � :أن �أكرث موت عبثية
ميكن تخيله هو املوت يف حادث �سيارة.

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

10

العدد ()2143ال�سنة الثامنة -ال�سبت ( )28ايار 2011

رواية الغريب..
بين جمالية األدب والفشل السينمائي
كرمية االبراهيمي

�آلبري كامو  ..من الكتاب اجلزائريني من �أ�صل
فرن�سي .ولد باجلزائر ودر�س بها حتى تخرج
من جامعتها ليلتحق بال�صحافة ويعمل بها.
�أبدع �أجمل �أعماله بهذا البلد الذي ظل يعتربه
بلده الأجمل والأكرث بهاء لكنه جزء من
الإمرباطورية الفرن�سية .
كتب (كامي) عددا من الأعمال الأدبية التي
�صنعت تاريخه ككاتب وكمفكر من خالل
فكرتي احلرية والعبث اللتني برع يف التعبري
عنهما.
العبث �إذن وفراغ احلياة والال جدوى من
العامل والالمباالة حياله هي كل ما ميز كتابات
(كامي) الروائية وامل�سرحية منها.
ترك (كامي) الكثري من الأعمال الروائية
�أهمها:
 L'étrangerالغريب عام .1943 La pesteالطاعون عام .1947 L'exil et le royaumeاملنفى واململكةعام.1957
� Nocesأعرا�س. Caligulaكاليغوال. -La chuteال�سقوط.
 -L'étéال�صيف.
� -Le malentenduسوء تفاهم.
 -La mort heureuseاملوت ال�سعيد.
� -Le mythe de Sisypheأ�سطورة
�سيزيف.
 -L'homme révoltéالرجل املتمرد.
-Lettres à un ami allemand
ر�سائل �إىل �صديق �أملاين ،وغريها من
الأعمال.

يبد�أ الفيلم كما بد�أت الرواية بحدث غري عادي ي�ستقبله -مري�سو� -أو -ما�سرتوياين -يف برقية ت�صل من
امللج�أ حيث و�ضع �أمه لإخباره مبوتها.وقد ظهرت امل�شاهد الأوىل �إذ مت ت�صويرها ببيت الروائي �-آلبري
كامو  -بحي بلكور -بالعا�صمة اجلزائرية .يتلقى اخلرب ب�شعور عادي ال حزن فيه وال حت�سر ،ومن هنا يبد�أ
الفيلم وتبد�أ حكاية-مري�سو� ،-إذ يظهر يف �صورة رجل ال مبايل  ،بارد امل�شاعر ال يهتز للحادث الأليم.

الن�ص الروائي:

�صدرت رواية �- L'étranger -أو
الغريب-كما ترجمت عام  .1943و�شدت�إليها النقاد والباحثني انطالقا من املو�ضوع
الذي طرحته.
رواية (الغريب)� ،أ�شهر ما كتب (كامي)..
رواية حتمل الكثري من املعاين برغم افتقادها
للعواطف بح�سب الدار�سني لها.
تقع الرواية يف جز�أين .يحوي اجلزء
الأول �ستة ف�صول ويحوي اجلزء الثاين
خم�سة ف�صول .وتقوم الرواية على �شخ�صية
حمورية ممثلة يف البطل الذي يروي
�أحداثها (مري�سو�. ) Meursaultشاب يف
الثالثينيات من العمر ال �أحد له �إال والدته.
تبد�أ الرواية من النهاية ،من حلظة
املوت،موت والدة (مري�سو)،فيقول (مري�سو):
"ماتت �أمي اليوم .ورمبا �أم�س ال �أدري.
لقد تلقيت من امللج�أ الذي تقيم فيه برقية
هذا ن�صها� :أمكم توفيت .الدفن غدا� .أخل�ص
تعازينا .ومل �أ�ستطع �أن �أفهم �شيئا ..رمبا قد
تكون توفيت �أم�س" .1ومن هنا تبد�أ �أحداث
رواية الأحا�سي�س اجلامدة كما و�صفها جل
الدار�سني .وبهذا اخلرب املفاجئ الذي يتلقاه
(مري�سو) من امللج�أ حيث كان قد و�ضع والدته
لأنه مل يكن ميتلك ال الوقت وال املال لالهتمام
بها .وهكذا ي�شرع (مري�سو) يف رواية
الأحداث التي بد�أت بتفكريه يف �أن ي�ستقل

�صباحا الأتوبي�س �إىل (مارينجو) حيث
هو امللج�أ .و(مارينجو) بلدة قرب اجلزائر
العا�صمة ي�ستغرق الو�صول �إليها باحلافلة
قرابة ال�ساعتني .و�إذا كان من املفرو�ض �أن
والدته قد توفيت ف�إنه مل ي�شعر ب�أي نوع من
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احلزن ،بل ال يظهر عليه حتى الت�أثر لهذا
املوت املفاجئ �إذ يتوقف يف الطريق ليتناول
طعامه كما هي عادته كلما زار والدته يف
امللج�أ "ركبت الأتوبي�س يف الثانية وكان
اجلو حارا �شديد القيظ .وكنت قد تناولت

الطعام عند �سيل�ست كما هي العادة.وكان
جميع من يف املطعم مت�أملني مل�صابي ...وكنت
مذهوال بع�ض ال�شيء لأنه كان ينبغي �أن اذهب
�إىل عمانويل لأ�ستعري منه رباط عنق �أ�سود
و�شارة للحداد �أ�ضعها فوق ذراعي" .2فهو مل

ي�شعر ب�أهمية ملا �أ�صابه حتى �أنه نام طوال
الطريق �إىل (مارينجو) .وحني و�صوله حتدث
مع املدير ثم يتذكر �أنه طوال ال�سنة املا�ضية
مل يزر والدته وال ملرة واحدة "ورمبا كان هذا
هو ال�سبب يف �أين مل �أذهب لزيارتها خالل
العام الأخري ولو مرة .وهناك �سبب �آخر ،هو
�أن هذا كان �سي�ضيع مني يوم الأحد �إ�ضافة
�إىل اجلهد الذي �أبذله يف ال�سفر بالأتوبي�س
و�شراء تذكرتني و�ساعتان ت�ضيعان يف
الطريق" .3ولهذه الأ�سباب يذكر (مري�سو) �أنه
مل يفكر يف زيارة �أمه.
انه مفتون بو�صف املناظر اجلميلة من طبيعة
وبيوت وهواء والتي حتف بها مارينجو
وك�أنه ال يحمل �أمه يف التابوت  .وتنتهي
مغامرته بدفن �أمه وعودته �إىل العا�صمة
من دون �أن يظهر لنا حزنه �أو �أمله"كما �أذكر
ابتهاجي حينما عاد بي الأتوبي�س �إىل مدينة
اجلزائر حيث ا�ستقبلتني �أنوارها ال�ساطعة
وقد ا�ستحوذت علي حينئذ فكرة واحدة :هي
�أن �أذهب لأنام اثنتي ع�شرة �ساعة".4
وهكذا عاد (مري�سو) �إىل ممار�سة حياته
اليومية وك�أن �شيئا مل يحدث .عاد لي�ست�أنف
ما كان يقوم به قبل موت والدته .فقد ا�ستيقظ
�صباحا بعد دفنه لأمه بالأم�س ليذهب �إىل
ال�شاطئ وي�سبح ويداعب الفتاة التي كان
معجبا بها" ...وبينما �أنا �أحاول �أن �أفعل ذلك
�إذ مل�ست يدي نهدي ماري وكنت ال �أزال يف
املاء ..وملت بر�أ�سي �إىل اخللف وو�ضعته
فوق بطنها كما لو كنت �أداعبها ..فتبعتها
و�أم�سكت بها و�أحطت خ�صرها بيدي و�أخذنا
ن�سبح معا ..وحينئذ �س�ألتها :هل تريدين �أن
ت�أتي معي �إىل ال�سينما يف امل�ساء؟" .5وحتى
حني تتفاج�أ مبوت والدته يحاول �أن يربر
لها ب�أنه لي�س ذنبه �أن �أمه قد توفيت بالأم�س.
وبعد عودتهما من ال�سينما ترافقه �إىل بيته
ويق�ضيان الليلة معا .ليكت�شف بعد نهاية
الأحد وهو يوم عطلته "وخطر يف ذهني
حينئذ �أن هذا يوم �أحد متعب ،و�أن �أمي قد
مت دفنها ،و�أين �س�أ�ست�أنف عملي غدا ،و�أن
�شيئا مل يتغري"� .6إنها قمة عبثية احلياة التي
ال تتوقف �سواء كان احلزن كبريا �أم مل يكن
�أ�صال.
لقد ذهب يف جولة انتهت بارتكابه جلرمية
قتل.فقد �أعطاه (رميون) امل�سد�س واحتفظ
به يف جيبه.عاد (رميون) �إىل بيت �صديقه
� .أما هو فقد عاد �إىل ال�شاطئ وهناك التقى
بال�شاب العربي الذي وقع بينه وبني �صديقه
(رميون) امل�شادة .كانت ال�شم�س قا�سية جدا
�إذ ي�صفها بقوله" :ولكن احلرارة كانت م�ؤملة
�إىل درجة �أنه كان من امل�ستحيل معها �أن �أظل
بال حراك حتت �أ�شعة ال�شم�س املت�ساقطة
كاملطر من ال�سماء .7".ويوا�صل "وخيل �إيل
�أن كل هذه احلرارة تتكئ علي وتعرت�ض
طريقي" .8وب�سبب هذه ال�شم�س احلارقة،تهي�أ
له ال�سكني الذي كان يحمله العربي عند النبع
وك�أنه �سيف يلمع ما جعله يفقد ال�سيطرة
على �أع�صابه ويخرج امل�سد�س"وتوتر كياين
كله.وتقل�صت يدي على امل�سد�س.وا�ستجاب
الزناد لل�ضغط ومل�ست �إ�صبعي بطن امل�سد�س
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امل�صقول .وارتفع �صوت جاف وحاد يف
الوقت نف�سه .وبد�أت معه امل�أ�ساة و�أزحت
العرق وال�شم�س .وفهمت �أين دمرت توازن
اليوم وال�سكون الرائع للبالج الذي كنت
�سعيدا فيه .وحينئذ �أطلقت �أربع ر�صا�صات
�أخرى على اجل�سد امل�سجى الذي خمدت
�أنفا�سه فنفذت فيه من غري �أن يبدي حراكا.
وك�أمنا كانت هذه الر�صا�صات �أربع دقات
ق�صرية طرقت بها باب التعا�سة وال�ش�ؤم".9
حدثت اجلرمية التي مل تكن متوقعة.حدثت
�صدفة كما قال (مري�سو) لأنه مل يكن يف نيته
�أن يرتكب اجلرمية التي ال عالقة له بها �إال من
خالل �صديقه (رميون) الذي خربه يوما �أن
�صديقته تخونه وانه عليه �أن يجد الدليل على
خيانتها له.
قب�ض عليه مبا�شرة بعد ارتكابه للجرمية،
وزج به يف ال�سجن وقد طلبت املحكمة منه �أن
يطلب حماميا و�إال �ستكلف املحكمة حماميا
مبتابعة ق�ضيته .لكنه كان ي�ؤكد �أن ق�ضيته
ب�سيطة جدا وال ت�ستدعي وجود حمام .وعني
له بعد ذلك حماميا.مل يكن الأمر مهما بالن�سبة
�إليه فقد ظل يهتم بتفا�صيل ال تعنيه كاهتمامه
بلبا�س املحامي والقا�ضي وغريها من الأمور
التي ال تهم.
وجد (مري�سو) نف�سه متهما يف ق�ضايا ال عالقة
لها بجرميته ،فقد اهتمت املحكمة ب�سلوكاته
�أكرث من اهتمامها بارتكاب اجلرمية وهو
ما جعله ي�ستغرب الأمر  .يقول" :وعلم
املحققون من البحث الذي قاموا به يف بلدة
مارينجو �أين �أظهرت عدم مباالة يوم دفنت
�أمي ...وقلت �أين كنت �أحب �أمي من غري �شك
ولكن هذا ال يهم .وكل الأ�شخا�ص العاقلني
يتمنون �إن كثريا �أو قليال موت ه�ؤالء الذين
يحبونهم .وهنا قاطعني املحامي وبدا عليه
ا�ضطراب �شديد ...غري �أين �أو�ضحت له �أن من
طبعي �أن حاجاتي اجل�سمانية تعرقل كثريا
م�شاعري .ويف اليوم الذي دفنت فيه �أمي
كنت متعبا جدا،وكان النوم ي�سيطر علي �إىل
درجة �أين مل �أنتبه �إىل ما كان يحدث وال�شيء
الذي �أ�ستطيع �أن �أ�ؤكده هو �أين كنت �أف�ضل
�أال متوت �أمي"�.10إن املحامي مل ي�ستطع �أن
يفهم م�شاعر موكله التي بدت له غريبة لأنه مل
ي�ستطع �أن يكبح جماح رغباته الطبيعية يوم
وفاة والدته.
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يتحدث (مري�سو) عن بع�ض الق�ضايا تتعلق
كلها بوجوده الإن�ساين والغاية منه وعقوبة
الإعدام و�أهمية احلياة والأ�شياء والنا�س
مادام املوت �سي�أتي ليختم كل �شيء .وهذه
فكرة -كامي -دوما ..ما قيمة كل �شيء �إذا كان
املوت �سيختم كل �شيء.فال �شيء له �أهمية ،ال
احلب وال احللم وال �شيء �أبدا� .إن كل �شيء
اعطي لنا لي�ستعاد ثانية" ..نحن حمكومون
بهذا العامل امليت واملحدود� ..أو نحن جنري
يف الزمن� ..أين كل �شيء اعطي لي�ؤخذ ..حيث
�آثار الإن�سان املثالية ،احلب �أي�ضا ال يقول،
الكتب كذلك ،احلياة نف�سها لها نهاية.12".
وهكذا فقد حافظ الفيلم على الرواية �شكال
وم�ضمونا ،ويعود ذلك �إىل �أن ال�سيدة -كامي-
زوجة الكاتب قد طلبت من املخرج احلفاظ
على الرواية كما هي ودون �أدنى تغيري.وقد
كان-في�سكونتي -ينوي �أن يعطي للفيلم
�أهمية �أكرب و�أن يربطه ب�أحداث -اجلزائر-
�آنذاك وخا�صة على امل�ستوى الثوري.وقد
�أكد الذين يفرقون بني الأدب وال�سينما على
�أن املخرج لو �أخذ بر�ؤيته ك�سينمائي لتمكن
من �صنع فيلم �أكرث جماال ،لأنه يبقى لل�سينما
جمالها وخ�صو�صيتها بعيدا عن الن�ص
الأدبي.
لقد �أكد تاريخ ال�سينما على �أن الرواية من
روافدها املهمة ملا قدمته لها من ن�صو�ص
�صنعت جمدها  .وما تزال تلك النجاحات
العديدة لتلك الأفالم التي قامت على روايات
مثل-:ذهب مع الريح -ملرغريت ميت�شل،
و �-آنا كارنينا -لتول�ستوي ،و -عناقيد
الغ�ضب -ل�شتاينبيك ،و -غادة الكاميليا-
لدوما�س وغريها من الأفالم الناجحة عامليا
 .ولكن الذي �أكدته الدرا�سات �أنه لي�ست
كل رواية قابلة للأفلمة ،و�أن الرواية �شيء
وال�سينما �شيء �آخر ،كما �أنه من حق املخرج
�أن يفر�ض ر�ؤيته يف الفيلم ،لأنه قد ي�ضحي
ببع�ض الأدب ل�صنع فيلم جيد وهنا يقول
املخرج ال�سوري-نبيل املالح -ب�أن" خيانة
الن�ص الأدبي ت�ؤدي �أحيانا �إىل �صنع فيلم
ناجح".13
وعليه تظل الن�صو�ص الأدبية رافدا مهما
لل�سينما ،ويظل املخرج -في�سكونتي -من
املخرجني الذين تركوا ب�صماتهم مبجموع
�أفالمه التي ظلت �شاهدة على تاريخه
ال�سينمائي الطويل.

ت�أكد للمحكمة خالل فرتة اال�ستجواب �أن
(مري�سو) ذا �سلوك �شاذ وغريب .وظل ي�ؤكد
�أنه ارتكب جرميته مبح�ض ال�صدفة و�أنه
ال يربطه بال�شاب العربي �أية عالقة .وكان
ي�شعر ب�سعادة والآخرون يتكلمون عنه برغم
ا�ستغرابه من �أن احلديث كان عنه �أكرث منه
عن اجلرمية  .هكذا كانت نهاية (مري�سو)
ونهاية رواية (الغريب) لآلبري كامو .الرواية
التي �أثارت الكثري من الت�سا�ؤالت م�ست حتى
(كامي) الإن�سان ومدى �إميانه .

الن�ص ال�سينمائي الغريب:

انتقلت رواية -الغريب� -إىل ال�سينما �إذن
على يد املخرج االيطايل الكبري -لوت�شيانو
في�سكونتي-عام � 1967أي بعد وفاة �-آلبري
كامو -ب�سنوات قليلة .وكان قد ُر�شح الكثري
من املخرجني لهذا الفيلم كاملخرج-لو�سي،-
ووقع االتفاق �أخريا على-في�سكونتي.-
قدم في�سكونتي �إىل اجلزائر بني
نوفمرب1966وفيفري  1967وهي فرتة
ت�صوير الفيلم .وقد ورد الفيلم من بني ما
قدمه الإنتاج ال�سينمائي اجلزائري حيث يرد
التعريف به" االقتبا�س من كتاب �آلبري كامو
يحمل العنوان نف�سه .اغتال مار�صو جزائريا
ب�سبب ال�شم�س -ويقف �أمام املحكمة متهما
على اخل�صو�ص ب�سلوكه املنايف للنظام
االجتماعي �أثناء دفن والدته .املحلفون
يقررون �-إق�صاءه عن املجتمع -ويطالبون
بتوقيع عقوبة الإعدام عليه .ي�ست�سلم مار�صو
وهو داخل زنزانته يف انتظار تنفيذ احلكم
�إىل �أفكار فل�سفية حول الوجود .هذا هو
املو�ضوع الرئي�س للفيلم".11
يبد�أ الفيلم كما بد�أت الرواية بحدث غري عادي
ي�ستقبله -مري�سو� -أو -ما�سرتوياين -يف
برقية ت�صل من امللج�أ حيث و�ضع �أمه لإخباره
مبوتها.وقد ظهرت امل�شاهد الأوىل �إذ مت
ت�صويرها ببيت الروائي �-آلبري كامو -بحي
بلكور -بالعا�صمة اجلزائرية .يتلقى اخلربب�شعور عادي ال حزن فيه وال حت�سر ،ومن
هنا يبد�أ الفيلم وتبد�أ حكاية-مري�سو� .-إذ
يظهر يف �صورة رجل ال مبايل ،بارد امل�شاعر
ال يهتز للحادث الأليم  .مل يذرف دمعا ومل يلق
نظرته الأخرية على والدته �أثناء تواجده
بامللج�أ حيث ذهب لدفنها .يرك�ض �صباحا

هوام�ش:

خلف -الأتوبي�س -ليقله �إىل-مارجنو -حيث
جثمان والدته .وبعد الدفن يعود مبا�شرة
�إىل بيته ليدخن وي�أكل .وهو ما �شكل نظرة
االرتياب والغرابة للمحيطني به .ومل يكتف
بهذا فقد التقى مباري�-أو�-آنا كارينا -يف
الفيلم التي كان معجبا بها ،لرتافقه �إىل
ال�سينما يف اليوم الثاين من عودته بعد دفن
�أمه ومرافقتها له �إىل بيته وق�ضاء الليلة معا.
وبعد فرتة يرتكب -مري�سو -جرمية قتل يف
حق جزائري اثر �صدام بينهما وقد لعبت

�شم�س -اجلزائر -دورا مهما يف كونها
�أ�صبحت بطال ثانيا يف الفيلم بعد ن �أكد املتهم
�أن ال�شم�س هي التي جعلته يفقد �سيطرته
ويطلق الر�صا�صات الأربع على اجلزائري.
يقف -مري�سو -بعد ذلك يف قاعة املحكمة
وت�أخذ ق�ضيته بعدا �آخر� ،إذ تركز املحكمة
على �سلوكاته التي ر�أتها منافية لقيم املجتمع
بعد �أن �شهد عمال امللج�أ وغريهم بهذه
ال�سلوكات يوم دفن والدته .وحتكم املحكمة
عليه بالإعدام .ويف انتظار تنفيذ هذا احلكم
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كامو وسارتر ..قصة القطيعة
رحيم العراقي
م�ؤلف هذا الكتاب هو الناقد االمريكي
رونالد ارون�سون املخت�ص ب�ش�ؤون الأدب
الفرن�سي املعا�صر وفيه يتحدث عن عالقة
اثنني من كبار الأدباء واملفكرين يف القرن
الع�شرين :البري كامو وجان بول �سارتر.
انه يروي الق�صة الكاملة للقطيعة التي
ح�صلت بني الرجلني بعد عالقة �صداقة رائعة
ا�ستمرت لب�ضع �سنوات .ويرى امل�ؤلف ان
هذه القطيعة ناجتة عن خالف يف الر�أي
حول بع�ض الق�ضايا الفكرية وال�سيا�سية.
ومن الق�ضايا التي اختلفا عليها ق�ضية العنف
وم�شروعيته او عدم م�شروعيته مبعنى �آخر:
هل يحق لنا كثوريني ان نلج�أ اىل ا�ستخدام
العنف من اجل تغيري الواقع القائم ام ال؟
�سارتر قال نعم وكاموا قال ال.
وعلى هذا اال�سا�س افرتقا وح�صلت بينهما
امل�شاكل املعروفة التي �شغلت ال�صحافة
الفرن�سية ردح ًا من الزمن .لقد ح�صلت
القطيعة وامل�شادات بني الرجلني على �أثر
ن�شر كامو لكتابه املعروف :االن�سان املتمرد.
وقد حظي الكتاب برتحيب ال�صحافة الكربى
يف فرن�سا فجريدة الفيغارد قالت عنه :انه
لي�س فقط اهم الكتب التي ن�شرها البري
كامو حتى الآن وامنا اهم كتاب يف الع�صور
احلديثة!و�أما جريدة اللوموند فقالت �إنه
ال يوجد كتاب �آخر يعادله قيمة منذ احلرب
العاملية الثانية ولكن ال�شيء املقلق هو ان

بع�ض جرائد اليمني املتطرف حيَّت الكتاب
اي�ضا!
وقالت عنه احداها ب�أنه ميثل عودة
اىل القومية الفرن�سية ،بل وحتى اىل
االميان بامل�سيحية وهاجمت ال�صحيفة
الي�سار الفرن�سي كما هو معتاد النه ملحد
وكافر وزنديق .و�أثنت على البري كامو
ورحبت بعودته اىل ح�ضن القيم املحافظة
لفرن�سا .وقالت �إن كامو يدافع عن النظام
�ضد الفو�ضى التي ين�شرها االباحيون
والي�ساريون والعدميون .فبعد كتابه
ال�سابق «ا�سطورة �سيزيف» الذي ب�شر
فيه بالعبث والالمعقول و�أ�ساء بذلك اىل
ال�شبيبة الفرن�سية جند �ألبري كامو يعود
اىل ح�ضرية القيم التقليدية للأمة الفرن�سية
وهذا خرب مفرح بالطبع الن كامو كاتب
كبري .بالطبع ف�إن �سارتر وجماعته ر�أوا يف
الكتاب هجوما مقنعا عليهم وعلى تيارهم
ال�سيا�سي والفكري .ف�سارتر كان ال يخفي يف
ذلك الوقت ان�ضمامه اىل املع�سكر ال�ستاليني
ال�شيوعي وحماربته للمع�سكر البورجوازي
وقد ر�أى يف كتاب �صديقه القدمي البري
كامو خيانة للخط الثوري االنقالبي وطعنة
للأ�صدقاء يف الظهر .ولذلك كلف احد اع�ضاء
جملته «االزمنة احلديثة» بعر�ضه ونقده
وتفنيده .وهذا ما كان وقد فوجىء كامو
بالهجوم الذي مل يكن يتوقعه .ويقال انه مل
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يعد يعرف كيف يكتب واختل توازنه لفرتة
من الزمن.
ثم ا�ستعاد بعد ذلك طاقته و�أع�صابه ورد
على جماعة �سارتر بحزم .وبعدئذ اندلعت
املناو�شات بني الطرفني على م�صراعيها
ومل تنته �إال مبوت كامو ب�شكل مفاجىء يف
حادث �سيارة عام  1960وهذا دليل على ان
املعارك الفكرية عنيفة ومنهكة مثلها يف ذلك
مثل املعارك ال�سيا�سية بل وحتى الع�سكرية!
وتقول �سيمون دوبوفوار عن هذه القطيعة
ما يلي:
اذا كانت �صداقتهما قد انتهت بفرقعة كبرية
فذلك الن ا�سباب انهيارها كانت تتفاعل منذ
زمن طويل .ثم يردف امل�ؤلف قائال :الواقع
ان التعار�ض االيديولوجي بني الرجلني
كان قد تزايد �سنة بعد �سنة منذ عام .1945
فالبري كامو كان عبارة عن �شخ�ص مثايل
اخالقي م�ضاد لل�شيوعية واما �سارتر فكان
منذ عام  1940قد حاول رف�ض املثالية
واالنخراط يف التاريخ والواقعية الن�ضالية.
وكان �سارتر يزاوج بني الوجودية
واملارك�سية ويحاول االقرتاب من
ال�شيوعيني واحلزب ال�شيوعي كان �آنذاك
اكرب حزب يف فرن�سا وكانت حتيط به
هالة املجد ب�سبب بطوالته وم�آثره اثناء
املقاومة الفرن�سية �ضد االحتالل النازي.
كان �سارتر ي�ؤمن باال�شرتاكية ويعتقد

بامكانية تطبيقها على ار�ض الواقع وانهاء
احلكم البورجوازي الر�أ�سمايل يف فرن�سا
وعموم �أوروبا والغرب .و�أما البري كامو
فكان يدافع عن القيم البورجوازية للمجتمع
الفرن�سي .ومبا ان العداء بني املع�سكرين
ال�سوفييتي واالمريكي كان على ا�شده وال
ي�سمح باحلياد ف�إنه ا�صبح حمتوم ًا على
كل مثقف ان يختار مع�سكره .ولهذا ال�سبب
افرتق ال�صديقان القدميان عن بع�ضهما
البع�ض و�أ�صبحا عدوين متناحرين ف�سارتر
راح يقرتب من االحتاد ال�سوفييتي ،بل
ويقبل بزيارته والثناء عليه ومهاجمة امريكا
والر�أ�سمالية بعنف .و�أما البري كامو فكان
يكره االحتاد ال�سوفييتي ويف ذات الوقت
ال يحب الواليات املتحدة! وكان كامو ينتقد
�سارتر با�ستمرار ب�سبب ت�ساحمه مع النظام
اال�ستبدادي ال�سوفييتي وبالطبع ف�إن ذلك
كان يزعج �سارتر ويزيد من غ�ضبه على هذا
ال�صديق غري الويف يف نظره .يف الواقع ان
�سارتر كان عبارة عن �ستاليني بورجوازي
يف نظر كامو .ف�سارتر ولد يف عائلة غنية
ومل يعرف الفقر يف حياته على عك�س كامو.
ولذلك ف�إنه ي�ستطيع ان يعلن ت�أييده لالحتاد
ال�سوفييتي من دون ان يخ�سر �شيئ ًا .ف�أمه
كانت ت�ساعده مادي ًا وتدفع له حتى ال�ضريبة!
وبالتايل فال يهمه غ�ضب البورجوازية
الفرن�سية عليه النه ميلك من النقود ما

يكفيه لال�ستغناء عنها .وميكن القول ب�أن
�سارتر كان ي�ستطيع ان يرف�ض جائزة نوبل
البورجوازية الر�أ�سمالية وقد رف�ضها ولكن
البري كامو ما كان بامكانه ان يفعل ذلك ولهذا
قبلها .فقد حلت له م�شاكله املادية متام ًا.
�ضمن هذا ال�سياق ينبغي ان منو�ضع كال
الرجلني لكي نفهم �سر القطيعة املدوية
التي ح�صلت بينهما يقول �سارتر ملخ�ص ًا
عالقتهما كلها :يف الآونة االخرية ما عدنا
نلتقي اال قليال وعندما كنت ا�صطدم به
بال�صدفة يف احد ال�شوارع او االماكن كان
يلومني النني فعلت كذا وكتبت كذا ..الخ
وهكذا الحظت انه تغري كثريا جتاهي ومل
يعد كما كان يف ال�سابق ،و�أما يف بداية
عالقتنا فما كان يعرف انه كاتب كبري
كان �شخ�ص ًا فكاهي ًا مليئ ًا بحب املزاح،
بل واملزاح الثقيل وكنا نروي ق�ص�صا
مبتذلة و�سوقية امام �سيمون دوبوفوار
وزوجته.
وكانتا ت�شعران باالنزعاج من هذه
املزحات اجلن�سية ال�سوقية ..ولكن على
امل�ستوى الفكري ما كان بامكاين ان اذهب
معه بعيد ًا النه كان يخاف الغو�ض بعيدا
يف االعماق الفكرية كان يف بع�ض جوانبه
ي�شبه زعران اجلزائر ،كان مرحا جدا.
ورمبا كان �آخر �صديق جيد تعرفت عليه.
انتهى كالم �سارتر.
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تويف كامو يوم  4يناير /كانون الثاين  1960يف حادث �سيارة بالقرب من �سين�س ،يف مكان يدعى "لو غراند فو�سارد" يف بلدة
�صغرية 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� .أي�ضا قتل يف احلادث �سائق ال�سيارة الفا�سيل فيجا مي�شيل
غاليما وهو نا�شر و�صديق كامو املقرب .دفن كامو يف مقربة لورمارين يف لورمالرين (الواقعة يف فاوكلوز يف مقاطعة �ألب�س
كوتدازور) يف فرن�سا .و قد خلف كامو ابنتاه التو�أم ،كاثرين وجني اللتان متلكان حقوق ن�شر �أعماله .ن�شر عمالن لكامو
بعد وفاته.ن�شر العمل الأول املوت ال�سعيد عام  ،1970و�صور �شخ�صية ا�سمها مور�سول ،كما هو احلال يف الغريب ،ولكن
هناك جدل عن وجود عالقة بني الق�صتني .العمل الثاين هو رواية مل تكتمل با�سم "الرجل الأول" ،التي كان يكتبها
كامو قبل وفاته .الرواية هي �سرية ذاتية عن طفولته يف اجلزائر ،ون�شرت عام . 1995
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«الغريب» ألبير كامو كاتب التمرد والعدالة
ح�سونة امل�صباحي
ّ
�ألبري كامو ( 7ت /٢نوفمرب  1913ـ ـ  4ك /٢يناير
 ،)1960الكاتب الفرن�سي الفريد يف جيله وربمّ ا يف
الأجيال ال�سابقة والالحقة على ال�سواء .تلك امل�سرية
الراهنة واملتجددة ،ي�صعب على كثريين �أن يت�صوّ روا
�أ ّنها انقطعت بغتة ،على �أثر حادث �سري ،قبل ن�صف
قرن� .أعماله ور�ؤاه مل تغب يوم ًا عن ال�ساحة الثقافية
العاملية ،وروايته «الغريب» تبقى الأكرث مبيع ًا يف
العامل� ،إ�ضاف ًة �إىل ما تراكم من �أبحاث ودرا�سات حول
�أعماله .هذا االحرتام ل�صاحب «الطاعون» ،يبدو ك�أ ّنه
ث�أر مت�أخر للأديب الذي تع ّر�ض ،يف �سنواته الأخرية،
ملهاجمة الأ�صدقاء قبل اخل�صوم ،ووقف وحيد ًا يف
مواجهة احلملة ال�شر�سة التي تلت فوزه بـ«نوبل» عام
.1957
عاد فيل�سوف العبث �إىل دائرة اجلدل بعدما �أعلن
الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي نيته نقل رفاته
�إىل «البانتيون» (مقربة العظماء يف فرن�سا) «احتفاء
بالذكرى اخلم�سني لوفاته» .جان ،ابن كامو ر�أى �أنّ
املبادرة الرئا�سيّة مناورة �سيا�سية ،معرت�ض ًا على نقل
الرفات لأنّ ذلك «يتناق�ض مع مبادئ والده» .و�أ�شارت
كاترين �إىل �أنّ والدها ال يحبذ «�صيغ التكرمي الباذخة»،
بينما ر�أى حمللون �أنّ دفن كامو يف مقربة العظماء،
مي ّثل هديّة رمزيّة لأحفاد امل�ستوطنني الفرن�سيني
(الأقدام ال�سوداء) يف اجلزائر .من جهته ،ر�أى �صديق
كامو ،الكاتب الفرن�سي جان دانيال (رئي�س حترير «لو
نوفيل �أوب�سرفاتور»)� ،أنّ ال�صخب االحتفايل الذي
�سريافق �إدخاله �إىل «البانتيون» يتناق�ض مع «بطولة
االعتدال» التي كانت حجر الزاوية يف قناعات الراحل.
تعن
ور�أى �أنّ معار�ضة كامو لال�ستبداد ال�شيوعي مل ِ
�أبد ًا �أنه كان قريب ًا من اليمني ،هو الذي قال �إ ّنه يبقى
«ي�ساري ًا برغم �أنفه و�أنف الي�سار».
لكنّ �أتراب �صاحب «�أ�سطورة �سيزيف» من كبار ك ّتاب
الي�سار ،و�صفوه بالفيل�سوف الهاوي ،واعتربوا
كتاباته ذات ال ّن َف�س الكال�سيكي «تعليمية» .يومها،
ر ّد كامو« :ال �أعرف ملاذا ي�ص ّر الك ّتاب التقدميون
على �أنّ الأ�سلوب الكال�سيكي حكر على �أدباء اليمني،
فيما الكاتب الي�ساري حمكوم عليه ،لأ�سباب ثورية،
�أن يكتب بلغة الرعاع �أو بالعامية» .هكذا هاجمه
ال�شيوعيون لأ�سباب �إيديولوجية بعد �إدانته انزالقات
الثورة البول�شفية ،وانتقاده �صمت مثقفي الي�سار عن
جرائم الأنظمة ال�شيوعية...
�أ ّما عالقته ب�سارتر التي بد�أت قوية ،فانتهت ب�سجال
حاد بعدما �أ�صدر كامو «املتم ّرد» .لكنّ �أبا الوجوديّة
وخ�ص �صديقه اللدود مبقال ت�أبيني
احلديثة ،عاد
ّ
م�ؤ ّثر عام  ،1960قال فيه �إنّ �صاحب فل�سفة العبث
«مغامرة فريدة ومنفردة» و�إن «�إن�سانيته العنيدة
والطاهرة كانت تخو�ض معركة �شر�شة �ضد �أحداث
الع�صر امل�ؤملة».
يف «دفاتر �ألبري كامو» (ن�شرتها «دار غاليمار» يف
ثمانية �أجزاء بني  1971و ،)2003نقر�أ بانوراما
مل�سار الكاتب املتحول منذ جتاربه ال�صحافية الأوىل
يف اجلزائر ،حتى مقاله الأخري .اجلزء الأخري من
تلك الدفاتر ي�شمل افتتاحيات كامو يف �صحيفة
 Combatل�سان حال املقاومة الفرن�سية (ر�أ�س
حتريرها بني  1944و .)1949هنا نقر�أ �إقراره
ب�ضرورة العنف يف مقاومة االحتالل النازي ،ورف�ضه
لـ«عامل يرتكز فيه كل طرف على جرائم الآخر كي
يتمادى يف ا�ستعمال القوة» .و�إذا كانت حماكمة
جمرمي احلرب �ضرورية لتحقيق العدالة ،فهو مل
يرد حتويلها �إىل عملية انتقامية جتعل من ال�ضحايا
جالدين جدد ًا .ر�ؤيته الراف�ضة ملبد�أ العنف ترتكز
على مفهومي احلرية والعدالة اللذين در�سهما كامو
يف �سياق املد التحرري الذي تغلب عليه احلما�سة
والعاطفة والن�شوة الثورية .هكذا ،جاهد من منطلق
�أخالقي و�إن�ساين يف الدعوة �إىل ا�ست�شراف حلول
جديدة ملع�ضالت الع�صر ،لك ّنه دفع الثمن غالي ًا يف
مرحلة فرن�سية رازحة� ،آنذاك ،حتت عبء الأدجلة
والتع�صب.
ّ

خالل �شبابه� ،أ�صيب كامو بال�سل ،ما منعه من موا�صلة هوايته يف كرة القدم ،ومل
مينعه من موا�صلة حت�صيله برعاية جان غرونييه� ،أ�ستاذه يف مادة الفل�سفة .هكذا،
طورها يف �إجنازاته
كتب ن�صو�صه الأوىل التي
ت�ضمنت �أفكاراً فل�سفية عميقة ّ
ّ
ً
ثم عمل يف �صحيفة Alger Républicain
م�سرحياته.
إ�ضافة �إىل بع�ض
الالحقة� ،
ّ
ي�ستقر �أواخر الثالثينيات يف باري�س.
قبل �أن
ّ

كتب �صاحب «ال�سقطة» عام « :1946نعي�ش يف عامل
جمرد ،عامل الآالت والأفكار القطعية والأحكام املطلقة
التي ال تف�سح املجال لالختالف» .كلمات ما زالت ت�شعّ
يف�سر رمبا الإقبال الدائم على �أعماله،
براهنيتها ،ما ّ
مقابل غياب مفكرين على قدر حتدّيات الع�صر.
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لكنّ الكاتب الذي بلور نظريّة العبث وجد نف�سه غارق ًا
يف تناق�ض عبثي خالل حرب التحرير اجلزائريّة...
منذ حتقيقاته امليدانية وت�سليطه ال�ضوء على معاناة
اجلزائريني (راجع املقال �أدناه) .ويف الوقت نف�سه،
كان يعتقد ب�أن اجلزائريني والفرن�سيني ي�ستطيعون

العي�ش يف وئام على الأر�ض نف�سها� ،شرط توافر
العدالة االجتماعية وال�سيا�سية �ضمن املبادئ
اجلمهورية .لكنّ قناعته الطوباوية مل تتح ّقق �أمام
واقع ا�ستعماري بنى نف�سه على قهر اجلزائريني.
وتبقى هفوة كامو الأ�سا�سية عدم ا�ستيعابه لل�صعود
احلتمي للتيار الوطني اجلزائري .لقد و�ضع نف�سه
بني نارين :كان �ضد القمع الفرن�سي بقدر ما كان
�ضد عنف الثورة ،ما جعل الطرفني يتفقان على
نعته باخليانة .هكذا ،بقي يتعرث بينهما ،غريب ًا
ومنفي ًا �أبدي ًا ،رافع ًا �شعار الأخالق �ضد العنف مهما
كان م�صدرهّ .
ولعل ال�صحايف اجلزائري م�صطفى
�شلفي كان موفق ًا يف التقاطه تلك املفارقة حني عنون
�أحدى مقاالته يف الثمانينيات« :كامو الغريب و�ألبري
اجلزائري» .ذلك �أن �أي قارئ عربي لأعمال كامو
ينتابه �إح�سا�س بغنب حمرج ،فهو �أمام ف�ضاء كله
جزائر ح�سية الهبة مثل �شم�سها الك�سولة وغبارها
الرتاجيدي ،لكن ال�شخ�صيات فرن�سية حتى النخاع،
�سجل
غريبة ومن�سلخة عن ف�ضاء الرواية .هكذا ّ
كاتب يا�سني �أنّ رواية «الطاعون» التي تدور وقائعها
يف وهران ال �أثر فيها باملطلق للجزائريني ،ور�أى
�إدوارد �سعيد يف «الثقافة والإمربيالية» روايات كامو
انعكا�س ًا لثقافة �إمربيالية تق�صي الفرد اجلزائري
وجتتثه من ترابه.
ين�س مدر�سته االبتدائية الأوىل يف
لكنّ كامو مل َ
ق�سنطينة ...حني وقف يلقي خطاب «نوبل» عام
� ،1957شكر مع ّلمه ومكت�شفه فيها لوي�س جرمان.
يف خطابه ،خل�ص قناعاته املريرة وخيبته ،ورف�ضه
االلتزام مبفهومه ال�سارتري� .أعلن �أنّ الكاتب لي�س
يف خدمة التاريخ ،بل يف خندق �أولئك الذين ي�سحقهم
التاريخ ،و�أن الكتابة لي�ست دفاع ًا عن الإيديولوجيات
التي تدّعي حترير الإن�سان ،بل هي انحياز للإن�سان
ولو اقت�ضى الأمر مواجهة الإيديولوجيا ،كما �س ّلم
بهام�شية الكاتب وعزلته القدرية .بالن�سبة �إليه ،ال
موقع للكاتب �سوى مع املهزومني .وخالل ندوة
عقدها يف جامعة ا�ستوكهومل ،المه طالب جزائري
على عدم م�ساندته للثورة اجلزائرية ،ف�س�أله كامو عن
�سنه ،واحت ّد النقا�ش ،وعلت الأ�صوات ،و�صرخ كامو:
«لو ُخ ِ رّيتُ بني العدالة و�أمي ،الخرتتُ �أمي» (والدته
كانت مقيمة يف حي �شعبي يف اجلزائر �أيام الثورة).
�شو�ش طوي ًال على موقفه من امل�س�ألة
ر ّد �صاعق ّ
اجلزائرية ،وجعل دو بوفوار تقول �إنّ كامو ح�سم
موقفه مل�صلحة «الأقدام ال�سوداء».
خو�سيه لنزيني ،الباحث املتخ�ص�ص يف �إرث
�ألبري كامو ،جنح �أخري ًا يف العثور على ذاك
«ال�شاب اجلزائري» الذي واجه الكاتب يف جامعة
ا�ستوكهومل� .إ ّنه �سعيد ك�سال الثمانيني الذي ما
زال مقيم ًا يف ا�ستوكهومل .وقد اعرتف ب�أنه يف ذلك
الوقت مل يكن يعرف كامو �سوى باال�سم ،وقد قر�أه
الحق ًا وحاول االت�صال به يف باري�س لتو�ضيح موقفه
وتقدمي االعتذار ،ليكت�شف �أ ّنه تويف قبل �أيام .مل
يعد �أمامه حينها �إال �أن يزور مقربة بلدة لورماران
(جنوب فرن�سا) ،حيث يرقد جثمان الكاتب بني
�أح�ضان طبيعة متو�سطية هادئة ،ت�شبه طبيعة موطنه
الأ�صلي.
يف ر�سالة ن�شرها مي�شال �أونفري يف �صحيفة
«لوموند» رد ًا على مبادرة نقل رفات كامو ،خاطب
الفيل�سوف الفرن�سي �ساركوزي بنربة تهكم ّية ،م�شري ًا
�إىل �أ ّنه لو كان كامو على قيد احلياة ،لكان من �أ�ش ّد
معار�ضيه ،يقف يف خندق الدفاع عن املهاجرين
وامله ّم�شني ،ال �إىل جانب �سيا�سته اليمينية ذات امليول
العن�صرية والليربالية.
حني تويف �ألبري كامو يف حادث �سيارة عبثي وهو
يف طريقه �إىل باري�س ،ب�صحبة نا�شره غا�ستون
غاليمار ،يف  4كانون الثاين (يناير)  ،1960كان
يف ال�سابعة والأربعني .طوال العقود اخلم�سة التي
مرت على رحيله ،بقيت رواياته تباع مباليني الن�سخ،
وم�سرحياته تعر�ض على خ�شبات العامل� .أ ّما كتاباته
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املناه�ضة للعنف الثوري ،فكانت توزع �سري ًا يف
عوا�صم وجامعات �أوروبا ال�شرقية خالل احلقبة
ال�سوفييتية .يف هذا ال�سياق ،كتب جان دانيال
(م�ؤ�س�س «نوفيل �أوب�سرفاتور») م ّر ًة ي�س�أل« :ملاذا كان
مثقفو االحتاد ال�سوفييتي يف�ضلون كامو على تعاليم
رميون �آرون املناه�ضة للمارك�سية؟»
يجيب دانيال« :لأن كامو عرف الب�ؤ�س ،ونا�صر
املقاومة �ضد النازية ،وكتب عن العنف وال�شر .ثم
�إن مثقفي البلدان ال�شرقية كانوا متمردين ،وكانوا
يخ�شون الثورة ،فيما كان تقدي�س الثورة والتاريخ
يف قلب م�شاغل كامو وهمومه الفكرية والفل�سفية.
�إن هذا الرجل الذي كان يفكر مثل مونتاين ،ويكتب
مثل با�سكال ،ويعي�ش �شك الع�صر احلديث ،قدم
لنا احتمال مترد مقبوال ومعقوال» .يف ذلك احلادث
الأليمُ ،وجدت مع الأديب ال�شاب خمطوطة رواية
بعنوان «الرجل الأول» ،تعبق مبالمح من �سريته
الذاتية .ولد �صاحب «كاليغوال» يف  7ت�شرين الثاين
(نوفمرب) عام  1913يف الطارف (عُرفت خالل
االحتالل الفرن�سي مبندويف) القريبة من احلدود
اجلزائرية التون�سية ،لأ ّم من �أ�صول �إ�سبانية� ،شبه
بكماء و�أم ّية .لهذه الوالدة� ،أهدى «الرجل الأول»
وكتب�« :إليك �أنت التي لن ت�ستطيع �أبد ًا قراءة هذا
الكتاب»� .أما والده لو�سيان كامو فقد قتل يف بداية
احلرب العامل ّية الأوىل ،جند ّي ًا يف اجلي�ش الفرن�سي.
يف الف�صل الأول من الرواية التي �صدرت عن
«دار غاليمار» عام  ،1994غري مكتملة كما تركها ـ ـ ـ
بجهد ابنته كاترين ـ ـ ـ يروي كامو و�صول والده

�إىل اجلزائر ،و�سفره �إىل الطارف يف عربة قدمية
م�صحوب ًا مع زوجته احلامل وعربي ا�ستقبله يف
مدينة عنابة .عند و�صولهم �إىل القرية� ،شعرت
زوجته ب�أوجاع املخا�ض ،فهرع بحث ًا عن طبيب .يف
الروائي
تلك الليلة ،ولد جاك كورموري ـ ـ ـ �صنو كامو
ّ
ـ ـ ـ الذي ينتقل مع �أ ّمه بعد وفاة والده للعي�ش مع
جدته يف �أحد �أحياء العا�صمة اجلزائر ّية ال�شعب ّية.
يروي كامو �أي�ض ًا زيارة االبن �ضريح والده يف
مقربة «�سان بريوك» يف �شمال فرن�سا ،حيث ووري
الأب يف الرثى قبل  40عام ًا .يف ظهرية يوم ربيعي،
ي�صل �إىل هناك ،لينتبه �إىل �أنّ والده يف الرواية
هرني كورموري ،مات يف �سن �أ�صغر من �س ّنه
الآن .عندها ،تغمر قلبه موجة حنان و�شفقة جتاه
ذلك اجلندي الذي قتل يف ربيع العمر ،خالل حرب
مل يكن يفقه �أ�سبابها .يف تلك اللحظة ،يتعطل يف
ذهنه الت�سل�سل الزمني للأحداث ،وي�ضيع يف دوامة
ال�سنوات .يت�أمل مذهو ًال وحزين ًا تلك املقربة املليئة
بجثث جنود ق�ضوا يف ريعان ال�شباب ،فيما بد�أ
ال�شيب يغزو ر�ؤو�س �أبنائهم الآن .يكتب« :مل يعد
املتوج�س ال�شره للحياة
قلبي الآن �إال ذلك القلب
ّ
واملتمرد على النظام القاتل للعامل».
يف «الرجل الأول» يحكي كامو �أي�ض ًا طفولته املعذبة،
و�ألعابه مع �أطفال احلي ،وجدّته القا�سية التي كانت
تع ّنفه حني ي�شاك�س .يحكي ارتياده للمدر�سة الثانوية
يف «باب الواد» عام  ،1924وع�شقه للبحر الذي
خ�صه بن�صو�ص رائعة يف كتابه «�أعرا�س» ،وتردّده
ّ
على مكتبة خاله اجلزار .يف تلك املكتبة الغن ّية ،يقع

على «قوت الأر�ض» لأندريه جيد ،ويت�أثر ب�شاعرية
�صاحبها ون َف�سه الغنائي البديع.
خالل �شبابه� ،أ�صيب كامو بال�سل ،ما منعه من
موا�صلة هوايته يف كرة القدم ،ومل مينعه من
موا�صلة حت�صيله برعاية جان غرونييه� ،أ�ستاذه
يف مادة الفل�سفة .هكذا ،كتب ن�صو�صه الأوىل التي
طورها يف �إجنازاته
ت�ض ّمنت �أفكار ًا فل�سفية عميقة ّ
الالحقة� ،إ�ضاف ًة �إىل بع�ض م�سرحياته .ث ّم عمل يف
�صحيفة  Alger Républicainقبل �أن ي�ستق ّر
�أواخر الثالثينيات يف باري�س ،ويكتب خالل �سنوات
احلرب العامل ّية الثانية �أعما ًال �صنعت �شهرته ،من
رواية «الغريب» �إىل م�سرح ّية «كاليغوال» وبحثه
الفل�سفي املرجعي «�أ�سطورة �سيزيف»� ،إ�ضاف ًة �إىل
ان�ضمامه �إىل �صفوف املقاومة �ض ّد الناز ّية ،وكتابته
«ر�سالة �إىل �صديق �أملاين».
خالل الأربعينيات ،تك ّر�س كامو ك�أحد �أ�شهر الأدباء
الفرن�سيني على امل�ستوى العاملي ،وبقي كذلك برغم
وفاته املبكرة .ح ّتى ذلك احلني ،كانت ّ
كل ثوراته قد
«�أ�ضيئت بالنور» ،كما كتب هو بنف�سه� .أما الفيل�سوف
الفرن�سي مي�شال �أونفري فيقول عن �صاحب
«الغريب»« :لقد انتقد كامو بحدّة الر�أ�سمالية وانعدام
الإن�سانية يف �سيا�سات اليمني كما يف �سيا�سات
الي�سار ،وقال لنا �إنّ العدالة من دون حرية تقود �إىل
الديكتاتورية ،واحلرية من دون عدالة ت�ؤدي �إىل
قانون الغاب».
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