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:ددووو ووكمالل ددااوويیر كامُ لبٙ أأبيین ما (االغريیب)   

  نقديیة مقاررنةقرااءةة 

 

تقديیم:  

للكاتب )  (Mersault, contre-enquête"يیق مضاددقموررسو: تحرروواايیة بعنواانن "قبل عاميین فى االجزاائر نُشرتت 
االلغة االعربيیة بيینهھا من  ليیسدد ووأأعيید نشرهھھھا فى فرنسا االعامم االماضى ووترجمت لعدةة لغاتت ووكمالل ددااوواالجزاائرىى 
–يیبدوو لىوو(. حتى ااآلنن  ً –ووقد أأكونن مخطئا تخوفف ددوورر االنشر االعربيیة من ترجمة وونشر االروواايیة هھھھو سبب االأأنن 

ووبالطبع على ااالسالمم فيیهھا "لتطاوولهھ" ووقتلهھ عالنيیة  االمؤلفباهھھھداارر ددمم شيیخ سلفى فى االجزاائر ددعا بعد أأنن 
حيیث فاززتت وواالجزاائر لروواايیة ززووبعة فى االوسط ااألددبى فى فرنسا أأثاررتت اا .)لعمالتهھ للغربب ووللصهھيیونيیة االعالميیة

 )Prix Goncourtاالمرشحة لجائزةة "غونكورر"(ة ئيیاالنهھاووكانت ضمن االقائمة دد من أأررقى االجواائز ااألددبيیة بعد
االفنى هھا قاسمتوأأمة ووهھھھى تتخذ  ااألوولى تهھفى رروواايی ووددووكمالل ددااهھھھو نجاحح حقا االمثيیر وو .فى فرنسا لآلدداابب االشهھيیرةة
االتى  "االغريیب". ففى )Albert Camusعمالقق ااألددبب االفرنسى أألبيیر كامو (ل) l’Étrangerوواايیة "االغريیب" (مع رر

بطل  Meursault)يیقومم موررسو (لمى٬، افى ااألددبب االع معلما باررززااً هھھھذاا ليیومنا ال تزاالل وو ١۱٩۹٤٢۲ عامم صدررتت فى
ووصفهھا بهھ االتى ) l’Arabe" (العربىب"فة رّ عهھھھويیتهھ االمُ ال نعرفف عنهھ سوىى ووررااوويیهھا بقتل جزاائريي  االروواايیة

ال إإال تتأتى عاددةة ددبيیة أأةة أأجردد فى وووواايیقومم كمالل ددفى (تحقيیقهھ االمضادد) وو. االرااووىىكامو أأوو باألحرىى موررسو 
جعل ب بل وومكمل فى آآنن معاكسمنظورر من  )االغريیب(اددةة سردد رروواايیة إعب ليیس فقط ن ثقة متناهھھھيیة بالنفس٬، ع

ً  ااً دديیكورركامو تخذهھھھا اااالتى بيیئة االمجردد أأكثر من االجزاائر نفسهھا  االعربى عطاء إب أأوويیبدلروواايیتهھ. ال غيیر  مسرحيیا
يیقضى سنوااتت وواالذىى هھ االقتيیل ااسما (موسى) وويیجعل من بطل رروواايیتهھ ووررااوويیهھا (هھھھارروونن) االشقيیق ااألصغر ل

ً عمرهه م ً فجوعة االموواالدتهھ قبل من  دفوعا يیبدوو ووكأنهھ  دد)تحقيیق االمضا(االبداايیة ووفى  .بنهھاال ووررااء ااالنتقامم سعيیا
بيینما تركك ووااحد ووقت سطوررةة االتى جعلهھا كامو تحيیط بقصة موررسو بجعلهھ قاتال ووضحيیة فى دداانة ووااضحة لألُ اا

وولكن عندما نضع االكتابب جانبا نشعر بأنن هھھھناكك  .سمع لهھيیُ  ووال صوتتناددىى بهھ يیُ  االقتيیل صفراا بال ااسم(االعربى) 
بأكملهھ. ااً بلد نتظم اارربما ووقاتل ووأأكثر من ضحيیة أأكثر من   

 



وواالروواايیة كامومابيین  االخلفيیة:  

) La Pesteرروواايیة "االطاعونن" (ددبب االفرنسى ددررااسة ااألمنهھج عليینا فى  كانن مقرررااً االجامعيیة أأذذكر أأثناء ددررااستى 
شريین عاتت االقرنن االيیرربعيینأأووااخر فى أأفى مديینة ووهھھھراانن االجزاائريیة أأحدااثهھا و تدوورر يیر كامُ لبٙ ألووهھھھى رروواايیة أأخرىى 
االشعورر ف تعامل االسكانن مع االمآسى االتى سببهھا وويیووك ٬،يینةضربب االمد االذىى لطاعوننااووتتحدثث عن ووباء 

ففى حيین  .عن االعالم االخاررجىووعزلهھا نة يیلمدلصحى االحجر االن عاالتى نجمت وواالخوفف  قةرْ بالعزلة وواالفُ 
ااساةة أأوو ددفن ضحايیاهه أأوو مجردد محاوولة االتعايیش معهھ واانخرطط غالبيیة االسكانن فى مقاوومة االوباء أأوو فى عالجج أأوو مُ 

االبضائع تهھريیب  فى محاووالتت االهھربب من االحصارر االمضرووبب حولل االمديینة أأوو ااالستفاددةة مناانشغل االبعض 
االظرووفف ااٳلستثنائيیة االتى خلقهھا. وووواالبشر   

لمستوططنيین من اافيیهھا  شخصيیاتتاالكل أأنن وولل مرةة وواانا أأقرأأ االروواايیة أللفتت اانتباهھھھى مورر االتى ووأأذذكر أأنن من ااأل
ووكأنن مديینة ووهھھھراانن حتى فى أأددوواارر هھھھامشيیة وططنيیيین لسكانن االلحدااثهھا تدوورر فى غيیابب تامم نن أأأأبل لفرنسيیيین اا
ً را جزاائهھيیسكنال ديین ااً أأوو بربر ااكانو يیونن عربا رر فكريي هھھھذاا أأثالم  قيیقووال أأذذكر على ووجهھ االتح. أأوو حتى ُمولّٙ

فى ذذهھھھنى وولكنهھا  ترووحح ووتجئ  االفكرةةوو يیلقي بظاللهھ علّي  ظظلووللجزاائريین في مشاهھھھد االروواايیة  االغيیابب االتامم 
لتفسيیرهھھھا. كانن أأحد هھھھذهه االتفسيیرااتت هھھھو ررمزيیة االروواايیة  جاهھھھدااً  يید قد شغلت تفكيیرىى للحد االذىى جعلنى أأسعىبالتأك

ً  نفسهھا فهھى فوقق كونهھا عمالً  ً  أأددبيیا ً  ررفيیعا ً  تصوررااً  فى حد ذذااتهھ فهھى تمثل أأيیضا لصرااعع االبشريیة االداائم ضد  فلسفيیا
 ً  يیدااً قتعكثر أأوو تحديیدااْ ددقق مستوىى أأ علىوو كامو. من عبثيیة االوجودد كما يیرااهھھھا قوىى االشر ووما يیعكسهھ ذذلك أأحيیانا

اانشقاقق ددااخل فرنسا بيین لميیة االثانيیة ووما خلقهھ من الغزوو االناززىى لفرنسا خاللل االحربب االعلاالروواايیة رمز ت
ً  االمتعاوونيین مع ااالحتاللل ااأللمانى وواالمقاووميین لهھ ً  وواالذىى تركك شرخا قبيیل لم يیندمل تماما بتحريیر فرنسا  مجتمعيیا

 سيیرااً فت نىعطلم تحدااثث االروواايیة أأااألددبيیة ووتواافقهھا مع مجريیاتت وولكن هھھھذهه االرمزيیة مع ووجاهھھھتهھا . نهھايیة االحربب
ً مُ  ً مكانيیة حضوررهه إإاالذىى لم أأجد فى االجزاائرىى وووجودد االتغيیيیب ل قنعا ً  تعاررضا تت االمختلفة امع االمستويی أأوو تناقضا

.تلك ااألحدااثث قرااءةة ررمزيیة بهھااالتى يیمكن   

ً  يیرااً فستاالتقصى وواالبحث بعد كتشفت أأثم  بشكل مباشر من تعقيیدااتت أأخرىى تخص  نن لم يیخلُ ووإإ يیبدوو بسيیطا
ً و فى يیر كامُ لبٙ أأد وولد قف ددبيیة.مضمونن ررسالتهھ ااألأأكثر من ة االمؤلف شخصيی فى ) بلدةة موندووفى (االذررعانن حاليیا

أأوو االغربة  تناقضبالاسس سحأأىى ووكانن فرنسى االجنسيیة جزاائرىى االمولد من غيیر  ١۱٩۹١۱٣۳نوفمبر  فىلجزاائر اا
ن محافظة فرنسيیة ليیست أأكثر م"ووهھھھراانن بالنسبة لهھ فمديینة  ٬،حضوررههأأىى جانب من االبحر االمتوسط كانن على 

ال تختلف  )’rien de plus qu’une préfecture française de la côte algérienne‘( "ئرىىعلى االساحل االجزاا
االمستوططن  نظاررمهھا من االجزاائر وومدنهھا االتى أأحبلى إإنن نظر أأ فال غروو .فى نظرهه عن ماررسليیا أأوو بارريیس

ااالحتاللل ااأللمانى ووكانن من االذىى حارربب بب وودداااالحائز على جائزةة نوبل لآل. وواالتناقض هھھھنا أأنن كامو االفرنسى
 نسانيیتهھاإإمبدأأ عدمم  طلقا منعداامم منفالسفة االيیسارر االفرنسى فى فترةة ما بعد االحربب االعالميیة ووعاررضض عقوبة ااإل

ررغم كل قناعاتهھ وو تحادد االسوفيیتى٬،حقوقق ااالنسانن فى ااإلنتهھاكاتت إإتقد ووأأن حتى لمن تعاوونواا مع االغزااةة االناززيیيین
فى فرنسا أأرركانن االحركة االثقافيیة ؤيید ااستقاللل االجزاائر كما فعل االعديید من لم يینسانيیة وواالفلسفيیة إلاااالعقائديیة وو

ً  .ررووننآآووفراانز فانونن وورريیمونن  فواارروبولل ساررتر ووسيیمونن ددوو بجونن مثل  ى أأقل ااتسم عل فقد ااتخذ كامو موقفا
. فرنسيیةئر هھ االحريیة لشعب االجزاائر على شرطط أأنن تبقى االجزاابالتناقض أأرراادد بتقديیر باالززددووااجيیة ٳنن لم يیكن 



ررفض ووعدااء االيیميین االفرنسى االذىى  أأصدقائهھ فى االيیساررمعاصريیهھ وونهھ ووبيین يیاالموقف فى قطيیعة بووتسبب هھھھذاا 
حريیة وواالعداالة وواالمساووااةة.عن االررؤؤيیتهھ لتحالف (متوسطى) أأوو أأىى حديیث  لم يیقبلددعوتهھ للهھدنة وو  

لل حولهھ٬، هھھھو جزء من قناعتهھ أأوو االتزاامهھ االقائم على أأنن االجزاائر ااهھھھل كانن حب كامو للجزاائر٬، وواالذىى ال جد
اامتداادد حتمى لفرنسا عبر االبحر االمتوسط؟ هھھھذاا سؤاالل مثيیر للجدلل بال شك ووقد ال يیسمح االمجالل هھھھنا بالتعرضض 

أأنن كامو كانن كاتبا ذذاا نزعة يیمكن االقولل فيیما يیخص هھھھذهه االدررااسة وو هھنجابة عإلوواالمختلفة فى اا ةةللجواانب االعديید
وواارردد سعيید) فهھو ددإإ("ررجل أأخالقى فى موقف غيیر أأخالقى" كما ووصفهھ للجزاائر نسانيیة وولكنهھ لم يیختر االعداالة إإ

وولكن من جانب آآخر كانن حبهھ ووتعلقهھ بالجزاائر من جانب قد عاررضض سيیاساتت فرنسا (االكولونيیاليیة) فى االجزاائر 
قد يیكونن أأهھھھتمامهھ هھھھناكك٬، ووعكس فى أأعمالهھ االفنيیة االتى كانن مسرحهھا إإنوواالذىى رربما  ااستيیطانى ووتفهھم نطلقمن م
من غيیر مجردد االتفكيیر فى خلق أأىى االحبكة االفنيیة فى رروواايیاتهھ من منظورر فرنسى حصر فى االتركيیز على قد أأن

– رقىّ توااززنن عِ  . هھھھذاا )politically incorrect(سيیاسيیة" االحساسيیة "فقداانن االيیر االيیومم بتعيیمكن ووصفهھ بمما  
خيیرةة حيین حاوولل فى سنوااتهھ ااألووااضحا  اابدفى نفسيیة كامو االتمزقق االدااخلى مرحلة االذىى رربما ووصل ض قااالتن

االذىى ) Chroniques algériennesجزاائريیة" (كتابهھ "سجالتت فى  ههودداانة االعنف أأيیا كانن مرتكبإإتبريیر موقفهھ من 
تضمن نقدهه االحادد تاالتى كتبهھا منذ أأووااخر االثالثيینيیاتت وو االتتووهھھھو مجموعة من االمق ١۱٩۹٥٨۸ أأصدررهه فى عامم

لم يیجد فيیهھ  االذىىوويین يیغاللل االذىى حاقق بالجزاائرتسيیاساتت ااالستعمارريیة فى االجزاائر ووتفهھمهھ للظلم ووااالسااللبعض 
تقاللل سوويیمكن تفسيیر موقف كامو االمعاررضض ال .االسالحح ووااستعمالل االعنف ضد االُمسٙتعِمر هھملحمل مبرررااً مع ذذلك 

 �����بال أأكثر من خوفهھ على فرنسا  �����بال خوفهھ على االجزاائر  اانن من أأسبابهھ زاائراالج
هھھھيیمنة تغولل وو(كانن تخوفهھ ووقتهھا من على مستقبل االجزاائر  قاتلةنفصالل ستكونن لهھ تدااعيیاتت باعتبارر أأنن ااال

تسعيینيیاتت ل "االسوددااءعشريیة ل"ااأأحدااثث االجزاائر االدااميیة فى فى  نجد قدوو مصر االناصريیة على االمغربب االعربى
مثل هھھھذهه من ووفف كامو مخاما يیبررر تلقى بظاللهھا االقاتمة على جزاائرااليیومم٬، وواالتى ال تزاالل  ٬،االقرنن االماضى

ً  يیلق). لم !مختلف تماماووددااخلى فى هھھھذهه االحالة االتدااعيیاتت ووإإنن كانن مصدررهھھھا   كتابب "سجالتت جزاائريیة" أأهھھھتماما
أأددلى أأنهھ حباطط ووااأللم للحربب االداائرةة فى االجزاائر ووأأعلن مما جعلهھ يیشعر باالت ناقديیهھ سكِ يیُ قنع أأوو يیُ وولم  كبيیرااً 
فى حاددثث سيیاررةة االتزمم  ١۱٩۹٦٠۰خيیرةة قبل ووفاتهھ االمبكرةة فى يینايیر ى االسنوااتت ااألووف .ووليیس لديیهھ االمزيید بدلوهه

.١۱٩۹٦٢۲فى ماررسس انن) يیع ااتفاقيیة (اايیفيیكامو االصمت حيیالل االمسألة االجزاائريیة وواالتى ُحسم فيیهھا ااألمر بتوق  

اموو:كأألبيیرر (غرريیبب)   

ااالنسانن  صمتهھ عن ووجوددتفسر لحد كبيیر ريیاتت أأيیامهھ خأأُ فى كامو  ا االتزمم بهھوولعل ظظاهھھھرةة االصمت هھھھذهه االتى 
–ال تخلو وواالتى  اتهھ االتى تدوورر أأحدااثهھا فى االجزاائررروواايیاالجزاائرىى فى  –للمفاررقة   لطبيیعة فى باغنى من ت 

ً االسماء ووررمالل االشاططىء صفاء أأموااجج االبحر ووووهھھھج االشمس وواالجزاائر من  فى هھھھامة  أأددووااررااً  وواالتى تلعب أأحيیانا
ً مسيیاقق أأحدااثث االروواايیة. ووقد يیبدوو ذذلك االصمت  فالروواايیة ووذذلك لمفاررقة أأخرىى  )االغريیب(وولى تة ااأليیرروواافى  دوويیا

عن ) وواالذىى يیميیزهه هھ (االعربىلى أأصلإإاررةة شااإليیحددد هھھھويیة صاحبهھا هھھھو ما كل جزاائريیة شخصيیة كما ذذكرنا  بهھا 
أأوو لتذكيیرنا بهھ ووكأنهھم ااألصل  )ىاالفرنس(أأصلهھم ال يیحتاجج االمؤلف لتعريیف  وواالذيین باقى شخصيیاتت االروواايیة

ً  ٬،االوحيیداالدوورر. هھھھو االدخيیل )االعربى(وو هھھھو أأنن هھھھذاا (االعربى) االذىى يیلعبهھ  ٬،فى مساقق ااألحدااثث ووإإنن كانن ااساسيیا
لتقى يیووواادد فرنسى أأهھھھانن شقيیقتهھ االعاهھھھرةة! من قٙ فهھ رلش االبحر فى مديینة االجزاائر لالنتقامم  ئلى شاططإإيیحضر 

 فيیهھا قوىى االطبيیعة ددووررااً ددىى ؤووفى موااجهھة عبثيیة ت ٬،واادداالقٙ صديیق  )ررسووم( ووررااوويیهھا ببطل االقصةمصاددفة 



 ً حرااررةة االشمس  سوىى أأننسبب  ووأأمن غيیر دداافع  دديیهھ قتيیالروويی )االعربى(على االناررررسو باططالقق ويیقومم م أأساسيیا
ميیض االملتهھب قد أأحرقق أأهھھھداابى ليیطعن كأنن هھھھذاا االووو..."االسماء بدتت ووكأنهھا أأنشقت لتمطر ناررااً  :يیهھأأعمت عيین

  .االمسدسس"ززنادد ت يیدىى على شعرتت بكيیانى كلهھ يیتوتر ووضغطٙ ف ىّٙ يیعيین

ً  شخصيیة االقتيیل سم موسى فى حبكة فنيیة اامن رروواايیة كامو ليیعطيیهھا  هھھھذهه هھھھى االتى يینتزعهھا كمالل ددااوووودد اانتزااعا
وويیتنقل ددااوووودد لومم كامو على تجاهھھھلهھا. يی) االتى ’l’histoire de cette histoire‘يیحكى فيیهھا "قصة هھھھذهه االقصة" (

–بيین أأحدااثث االروواايیتيین فى حواارر آآحاددىى  –إإنن صح هھھھذاا االتعبيیر   يیقف فى جانب ووااحد منهھ االرااووىى وواالمؤلف  
ددااوووودد وويیقف فى االجانب ااآلخر االصامت منهھ فى هھھھذهه االمعالجة االدررااميیة االرااووىى وواالمؤلف ااآلخر نن/هھھھارروو

موررسو/كامو.   

فهھو مبنيیة على االكثيیر من االسلبيیاتت ررسو ومبأنن شخصيیة االرااووىى نشعر  اموك )غريیب(فى االجزء ااألوولل من 
ً هھ ذذااتشخص يیعيیش ددااخل  ً  منطويیا ووهھھھو شعورر  ال يیثيیر ااهھھھتمامهھ ئأىى شبووهھھھو ال يیستطيیع أأنن يیشغل نفسهھ  المباليیا

كأنهھ نهھ يیبدوو ووأأثم  .نانيیة أأوو حب االذااتتلى ااألإإمنهھ جتماعي االتدااخل وواالتعامل ااإلعدمم االمقدررةة على لى إإأأقربب 
ً  يیعانى فتوررااً  فهھو يیرىى لى االحقيیقة إإاالعكس أأقربب يیكونن قد أأوو بدنى نوعع من االتكاسل االفى يینعكس بدووررهه  عاططفيیا

لم يیشعر بحاجة أأوو النهھ عند ووفاةة وواالدتهھ  فهھو لم يیبكِ تطغى على مشاعرهه االعاططفيیة  ام كثيیرااً أأنن حاجاتهھ االجسديیة 
 .بيینهھماتوااصل من االكثيیر االوولم يیعد هھھھناكك ن عالمهھ االمباشر لداارر االعجزةة أأنعزلت عذذهھھھابهھا فمنذ فى االبكاء رغبة ب

ً إإثم  ً  نن االموتت ليیس مفاجئا ووهھھھو ال يیستطيیع أأنن يیفهھم لماذذاا ال يیفهھم ااآلخروونن هھھھذهه  ٬،لمن هھھھم فى عمرهھھھا أأوو غريیبا
ً ووااضحيیبدوو فى فعل االشىء أأوو عدمم فعلهھ  ررااالخيینن إبالنسبة لهھ فوو .ططبيیعيیة يیرااهھھھااالتى  ااألشيیاء  ٬،من غيیر تعقيید ا

هھا ااذذاا من لزووااججلعداادد تااسعلى  هھيیخبر صديیقتهھ ماررىى االتى يیستمتع بصحبتهھا بأنهھ ال يیحبهھا وولكنقاسيیة بصرااحة ف
٬، فاألمر عندهه سيیانن.اكانت تلك ررغبتهھ  

أأحيیانا فى خفق االذىى يینوعا من تبلد ااالحساسس لفتورر االعاططفى وواالكسل االجسدىى مظاهھھھر االيیمكن أأنن نضيیف وو 
كانن فى وولل فى االمكانن ااألف .ررسوومأساةة مووررااء لنتفهھم ااألبعادد االحقيیقيیة ضميیر اال زووخاالعقل أأوو ااالستجابة لندااء 

قل بهھ وولكنهھ لم يیفعل ألنهھ شعر"بثِ اعقأأعلى  عوددبأنن يی فى االشاططىء أأنن يینهھى االموااجهھة مع (االعربى) تهھااستطاع
هھ (شقيیقة حدىى فتيیاتااااستدررااجج واادد فى االقٙ  مع جاررهه رريیموننررسو وم توااططؤنجد فى وو ."كتفيیهھاالشاططىء كلهھ على 

نبىء عن غيیابب تصرفاتت  تُ  ٬،عند االشرططة رريیمونن بأنن يیشهھد ززوورراا لصالحثم مواافقتهھ  ٬،يیهھاالعتدااء علاالعربى) ل
ً لكسل ووعدمم ااالكترااثث بداافع من اا ررسولكن مووو. حسن ااالددررااككاالفطنة وو لمساعدةة  ذذلك لعدمم فعل ال يیرىى سببا

يیبدأأ  اال دداافع عقالنى أأوو مبررر أأخالقى لهھ لتىسلبيیة اااال ههووبهھذرريیمونن االذىى ال تجمعهھ بهھ غيیر عالقة هھھھامشيیهھ. 
على (االعربى) أأططلقهھا  االتىخمس اال لى شاططىء االبحر وواالرصاصاتتإإحتومم قودد كقدرر ميیذىى ألحدااثث االاامسلسل 

لماذذاا ااستمر فى ااططالقق االنارر على  تحرىىمسألهھ االيیعندما وو. بابب االتعاسة"لى عقاتت متساررعة طرْ ك" تتووّٙ وودد
 ووكأننااالجابة ووما يیخطر فى ذذهھھھنهھ هھھھو شعوررهه بالشمس االمحرقة على جبيینهھ  موررسو ال يیستطيیع ٬،سد مسجىً ج

يیشعر بأنهھ ااذذاا كانن ناددما على جريیمتهھ يیجيیب  يیسألهھ ووعندما تتحكم فى حوااسهھ ووأأحاسيیسهھ.ال تزاالل االطبيیعة 
ً  ."االضيیق أأكثر من االندممنوعع من "ب  ووفى جهھل مريیع ليیس فقط  بمجريیاتت ااألمورر فى االعالم حولهھ بل أأيیضا

ووخطوررةة االجريیمة االتى أأررتكبهھا تصيیبهھ االدهھھھشة عندما يیعرفف أأنن االمحكمة ستُعيین محاميیا للدفاعع عنهھ. ففى بجديیة 
   ".مفهھومهھ أأنن ااألمر لم يیكن يیستدعى كل هھھھذاا االعناء ألنهھ يیرىى أأنن قضيیتهھ "فى غايیة االبساططة



ر مالمح االتغيیّ  تبدأأ مالمح االتحولل فى شخصيیة موررسو فى االظهھورر أأوو باألحرىىفى االجزء االثانى من االروواايیة 
تكادد تكونن غيیر تتم بطريیقة يیجعلهھا ااٳلبدااعع االفنى لكامو  ةتدرريیجيی فى نظر االقاررئئ لشخصيیتهھ ووهھھھى عمليیة

لنكتشف أأنن لهھا جواانب ٳيیجابيیة موررسو  ةعيیبة فى شخصيیفنجد أأنفسنا نعيید تقيیيیم االخصالل االسلبيیة وواالمٙ  ٬،محسوسة
ً يیبدوو هھھھذاا االتحولل فى أأذذهھھھ لم ننتبهھ لهھا من قبل. فةمشرّ   اننا بعد ااعتقالهھ وولعل فقداانهھ للحريیة فى حد ذذااتهھ يیفتح لهھ بابا

") يیتزاامن مع ("تذكرتت أأنى قد قتلت ررجالً  جريیمتهھدد ابعالأأنن ااددررااكهھ وومن االمفاررقة . تعاططفنامن  صغيیرااً 
 ً . فى االمأززقق االذىى ووضع نفسهھ فيیهھ مع نفسهھ ررغم ما قد يیسببهھ لهھ ذذلك من متاعب ااصرااررهه على أأنن يیكونن صاددقا

ً كانن قد شعر بالحزنن يیومم ووفاةة وواالدت اايیسألهھ محاميیهھ ااذذ فعندما  منما يیكونن قد أأحب أأمهھ وولكن " هھ يیجيیب بانهھ غالبا
ووعندما يیسألهھ االمتحرىى ااذذاا كانن قد أأحب أأمهھ يیجيیب  .ر كل االناسس برغبتهھم فى موتت أأحبتهھم"عر يیشخآلووقت 

أنن حيیاتهھ يیخبرهه باالذىى رىى من قبل االمتح يیمكن اانن يیتوقعهھ أأىى تعاططف فقدثم يی "نعم٬، مثل أأىى شخص آآخر".
"هھھھل تريید لحيیاتى أأنن  قائالً أأنن يیتوبب االى هللا ططالبا منهھ  بصليیب صغيیر فى ووجهھهھوويیلوحح  هھاايیمانقوةة مبنيیة على 

بأنهھ ال يیشارركهھ ذذلك اااليیمانن.ُملِح  من غيیر ددااععٍ وولكن فى صدقق  موررسوجيیبهھ يیفتفقد معناهھھھا؟"   

موررسو ضيیة أأخالقيیة جديیدةة فى ذذهھھھن االقاررئئ فيیبدوو يیشكل هھھھذاا ااالصراارر على االصدقق ررغم عوااقبهھ االوخيیمة أأرر
 منعليیهھ ما يیبدوو ووأأنن  ال تهھمهھ آآررااء ااألخريین فى االتعبيیر عما فى ددووااخلهھ أأنهھ ررجال تحكمهھ عدةة مباددئئ لعل أأهھھھمهھا

ً  (l’insensibilité) فقداانن االحساسيیة مظاهھھھر . قولل االحقيیقةب خالقىاالتزاامهھ ااألمن  فى االتعامل معهھم يینبع أأساسا
ضطر للحكم أأنن يیهه عدمم ررغبتهھ فى تباعد عن االناسس ووااألحدااثث قد يیكونن مرددُّ االعامم االذىى يیعطيیهھ بالووااٳلنطباعع 

ً عليیهھم  ً  سلبا فى االتفاعل مع فائقة اال هھجتماعى فمقدررتأأنهھ ال يیعانى حقيیقة من االخوااء االرووحى ووااإلثم  .أأوو اايیجابا
ً ووتهھيیمن على فكرهه  هھفاالطبيیعة ال تغذىى عوااطط  .فسهھ فيیهھنكيیف مع أأىى ووضع يیجد على االت فحسب بل تعيینهھ أأيیضا

فى شهھوررهه ااألوولى ووتمتع بالمناظظر من شرفة شقتهھ. يیووماررىى  معلبحرفى اايیستمتع بالسباحة فى أأيیامم حريیتهھ فهھو 
 من أأصعب ااألمورر عليیهھ: "فمثالً ) ’des pensées d'homme libre‘(" كرجل ططليیقكانن "االتفكيیر فى االسجن 

وواالماء يینزلق على جسدىى  تحت قدمىّ ااالموااجج صوتت ا أأتخيیل لل للبحر ووأأنوونزاالفى  كانت تنتابنى االرغبة
سوىى أأفكارر  ووبعدهھھھا لم تعد لدىىّ  وواالشعورر بالرااحة يیغمرنى ووفجأةة أأشعر كم هھھھى متقارربة جدرراانن سجنى

  .االسجيین"

ً علهھ ليیس وول فى أأنهھم لو تركوهه  فكر كثيیرااً  فيیقولل أأنهھيیهھا ف تجد مالذذااً للطبيیعة وو حنّ كاررهه كسجيین تفنن أأأأ غريیبا
ً يیئذذلك شاالتعودد على هھ نٙ لى االسماء ألمكٙ إإفى جذعع شجرةة من غيیر أأنن يیكونن لديیهھ ما يیشغلهھ سوىى االنظر يیعيیش   ا

 ً يیومم فى عالم آآخر٬،  ذبصبرنافكما كانن يینتظر "ببااالسح ررتحاللاارر االطيیورر أأوو "عبوفقد كانن سيینتظر . فشيیئا
لى متع إإسهھل ااالستجابة هھھھذاا االتماززجج بيین االرووحح وواالجسد يیجعل من اال .بيین ذذررااعيیهھجسد ماررىى ليیضم  االسبت

ووهھھھو ال يیستطيیع االحيیاةة االبسيیطة ووااالستمتاعع االكامل بهھا من غيیر االتقيید بما يیضعهھ االمجتمع من أأعراافف ووتقاليید. 
ألحد ٳال أأنن االسجانن يیشرحح لهھ  ءً فى االبداايیة أأنن يیفهھم عندما صاددرروواا سجائرهه لماذذاا يیحرمونهھ من شئ ال يیسبب سو

أأيیامم من االمعاناةة يیتخلص من االٙتْوقق االشديید ٳلى االتدخيین ووعندهھھھا يیقولل  من االعقابب وولكنهھ بعد أأنن ذذلك كانن جزءً 
ً (أأوو رربما ميیزتهھ)يیعقب على عبثيیة االقراارر هھووكأن . "لى بالنسبة : "لم يیعد االعقابب عقابا  

ً هھھھنا  –نصفهھ يیمكن أأنن  على جانب آآخر من شخصيیة موررسو نبدأأ االتعرفف بشكل أأكثر ووضوحا ادد رربما الفتق 
– تعبيیر أأددقق ً  مرتكزااً ووشغفهھ بالحيیاةة  وواالتى يیشكل فيیهھا وولعهھ بالطبيیعة )تفكيیرههوجودديیة ب(  ووتقترنن هھھھذهه  .أأساسيیا

 .ااألشيیاء ووااألحدااثثوواالتى تحكمهھا العقالنيیة  دديیة فى مفاررقة فلسفيیة بحالة ااالنسانن االعبثيیة فى االوجوددواالوج
االموااجهھة االقاتلة  ة منااالبدااعع االفنى االتى يیربط فيیهھا كامو ررحلة موررسو االمأسويیووتشكل محاكمة موررسو خلفيیة 



فمحاميیهھ يیتراافع فى ما يیدوورر من حولهھ كل عن فدااخل االمحكمة يیشعر بأنهھ االغريیب  .مقصلةااللى إإشاططئ االعلى 
ً  هھاكأنوونهھ عقضيیتهھ بمعزلل  فاةة أأمهھ أأكثر من حكى عن مشاعرهه عند وواالشهھودد تإإفاددااتت ووغيیرهه  تخص شخصا

االناسس ض غْ بُ بمدىى مما يیجعلهھ يیشعر ("تحدثواا كثيیراا عنى٬، وورربما عنى أأكثر من جريیمتى")  تهھاتت جريیممالبس
أأيي  يیرىى موررسو ووهھھھو يیرااقب هھھھذهه االمهھزلة االقضائيیةال وو ."مذنب"حقيیقة أأنهھ  للمرةة ااألوولى أأيیضا يیدررككوولهھ 
فى حيین يیعلن وولكن بتوضيیحاتت"  مذنب"أأنهھ عنهھ بحجة اافع فمحاميیهھ يید ٬،ى االدفاعع ووااإلتهھاممررقق بيین مراافعتٙ اف

فى االيیومم االتالى أأنن االمتهھم " هھھھو هھحيیوضتوو كل ما يیمكن أأنهھ "مذنب من غيیر توضيیحاتت" فيین للمحلّ االمدعى االعامم 
ً هھ لمما يیجع٬، "ىىكوميیدفيیلم  ةةشاهھھھدذذهھھھب لموو حميیمةالقة مع فتاةة ووبدأأ معهھا علسباحة ااستمتع بالوفاةة أأمهھ   متهھما

 هھقتللدفن أأمهھ أأمم بمتهھما  هھلااذذاا كانن موك بغضب هھ ليیتساءلل. ووهھھھنا يیتدخل محاميیقد ددفن أأمهھ بقلب مجرمم"بأنهھ "
ال إإيیثيیر ووهھھھو تساؤؤلل ال ٙ .)’?est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme‘( ؟ررجال

. أأهھھھميیتهھ االقصوىىررغم  ددااخل قاعة االمحكمةفى االحضورر االضحك   

االمنطقيیة بتساؤؤلل آآخر: نهھايیتهھ هھھھذاا االتساؤؤلل وويیأخذهه لوواالقاررئئ لروواايیة كامو بتمعن ال يیمكنهھ إإال أأنن يیتوقف عند 
االداامغة لقتلهھ قراائن ووعاططفيیة (مشاعرهه حيیالل موتت أأمهھ) ووليیس بال قراائن ظظرفيیةبموررسو اانهھ لماذذاا تمت إإدد

دٍ (االعربى)  ً  ررددااً اايیكونن ووقد . ووبما أأنن حكم ااالعداامم ووٙسْبق إإْصراارر عن ٙتٙعمُّ ووحدهھھھا من ددوونن فى هھھھذهه االحالة  أأيیضا
ً هھذهه االقراائااليیهھ االمحكمة باانتهھت االذىى فانن االحكم لق بمشاعرهه تتعإإفاددااتت   معفى نهھايیة ااألمر ن يیتواافق قانونيیا

كامو وولعل . السبابب مختلفة ووبطريیقة خاططئةقد تم االتوصل إإليیهھ ووإإنن كانن جراائم االقتل االعمد متوقعة لاالعقوبة اال
هھا من االبنيیة االفكريیة ستخالصُ إإمكن يیُ لعدةة أأسبابب اسلوبب حاذذقق ووسلس قد ااختارر هھھھذهه االطريیقة إلدداانة موررسو ب

من االقاتل  اانن االتركيیز على جريیمة االقتل كانن سيینقل مفهھومم (االضحيیة) ٬،وواالسيیاقق االدرراامى للروواايیة ككل. أأووالً 
االتى موررسو خصيیة شاالمعقدةة لتركيیبة ووبالللروواايیة التوااززنن االدرراامى بيیخل  امم(االعربى) لقتيیل اا إإلىموررسو 

ً يیتعاططف معهھ  بناهھھھا كامو بتدررجج ليیجعل االقاررئئ من االمهھم من كانن لعلهھ  ٬،وويیشعر بأنن ظظلما قد حاقق بهھ. ثانيیا
كشافف ااستعلى للداللة دداانة أأوو باألحرىى ززيیف ااألددلة االتى تمت بهھا ااإل اابراازز عدمم عداالة االمحكمةمنطلق فلسفى 

ً  ووتصرفاتهھ وومصيیرهه.شخص موررسو فى  يیةددولوجمفهھومم ااكامو ل فى موااجهھة موررسو  وويیبدوو هھھھذاا ووااضحا
تهھم أأُ ساةة االقسيیس االديینيیة مؤكداا عبثيیة ااالشيیاء: "ماذذاا يیهھم ااذذاا واامع قسيیس االسجن عندما ررفض بشدةة مُ ة االغاضب

مفتوحح: "ووللمرةة ااألوولى ب بالقتل أأوو أأُعدمم النهھ لم يیبِك عند ددفن أأمهھ؟" ووفى االنهھايیة يیستقبل موررسو نهھايیتهھ بقل
 أنى كنت سعيیدااً ب فى آآخر ااألمر ووأأحسستُ فيیقا رروو أأخويیا حنونن٬، ووااجداا إإيیاهه يیشبهھنى٬،مباالةة عالم الإإنفتحُت على 

لم يیتبق سوىى أأنن يیتوااجد جمع غفيیر يیومم تحتويینى وحدةة الأأشعر بال وولكى يیكتمل كل شئ وو ووسأظظل سعيیدااً 
.ااعداامى وواانن يیستقبلونى بصيیحاتت االكرااهھھھيیة"  

 ً لفرنسى فى إإعتراافف ضمنى بعنصريیة االنظامم االقضائى اا على ٬، قد يینطوىى عدمم االتركيیز على جريیمة االقتلثالثا
ذذلك االوقت خاصة فى االمستعمرااتت بحيیث يیصعب محاكمة مستوططن فرنسى أأوو االحكم عليیهھ باإلعداامم لمجردد 

ووليیس  ةة االقضاءلعدمم كفاءبخالفف ااالشاررةة فى االروواايیة لذلك ال يیوجد تلميیح كن . وولجزاائرىى قتلهھ موااططن
كة االفنيیة للروواايیة أأوو ووإإنن كانن تجاهھھھل قضيیة (االعربى) كشخص ووكضحيیة٬، سوااء فرضت ذذلك االحبعنصريیتهھ 

٬، يیعد من محاسن االروواايیة من نظرةة عامة للقضاء االفرنسى ههاانتقاددتضمنهھ أأوو  أأفرززهه عدمم االحساسيیة من قبل كامو
دد وواالذىى يیتناوولل قضيیة وومختلفة تماما. فقد أأعطتنا بعد مضى ااكثر من سبعيین عاما "االتحقيیق االمضادد" لكمالل ددااوو

من رروواايیة كامو بل٬، فى مفاررقة أأددبيیة أأخرىى٬، تضيیف إإليیهھا ووتعيیدنا (االعربى) من ووجهھة نظر جزاائريیة ال تنتقص 
تنا االسابقة.االتأملهھا لنكتشف ما فاتت عليینا فى قرااء  



دد:وو(غرريیبب) كمالل ددااوو  

ووعمل صحافيیا  ووتشبع باللغة االفرنسيیة االتي يیكتب بهھافى مديینة مستغانم  ١۱٩۹٧۷٠۰يیونيیو  ١۱٧۷دد فى وووولد كمالل ددااوو
خاصة بمقاالتهھ االجريیئة االتي يینتقد فيیهھا االنظامم االجزاائريي رفف ووعُ  )Quotidien d'Oranفى "يیوميیة ووهھھھراانن" (

. فى االجزاائرتتعلق بالديین وواالثقافة وواالمجتمع خالفيیة لقضايیا ى كما يیتعرضض فيیهھا االفسادد االحكوم  

 ً ال  تتكشف لنا االروواايیة بتدررجج ددااخل حانة بمديینة ووهھھھراانن فى منولوجج يیحاددثث فيیهھ االرااووىى هھھھارروونن كل ليیلة  شخصا
ً تلميیحإإال نهھ نعرفف ع أأنهھ ددااررسس فرنسى جاء ليیبحث عن االخلفيیة االحقيیقيیة لقصة موررسو وويیبدوو فى هھھھذاا ااالسلوبب  ا

ددااخل حانة فى االمحامى ووىى ااوواالتى يیحكى فيیهھا االر (La Chute)االقصصى تأثر ددااوووودد بروواايیة كامو "االسقوطط" 
 نوعع آآخر أأكثر تعقيیدااً  دد على لسانن هھھھارروونن قصة سقوطط منووأأمستردداامم قصة سقوططهھ ااألخالقى. ما يیحكيیهھ ددااوو

م لعبر تارريیخ ممتد ططواالل عمرهه وومشحونن باالحدااثث االشخصيیة وواالتارريیخيیة من فجيیعة االموتت ووووجيیعة االفقد ("
ددتت االتخلص من االظل االثقيیل االذىى حولل حيیاتى إإلى أأررٙ ") وومذااقق ااالنتقامم االمر ("شئ من موسى حتى جثتهھبق تيی

االسمنة من أأكل محاصيیلنا") وونضالل ددموىى من أأجل  ") ووحكم االمستوططنيین االبغيیض ("االذيین أأصابتهھمظظالمم
ااستقاللل يیتمخض عنهھ فجر كاذذبب ("أأضعنا االوقت فيیهھ جريیا حولل أأنفسنا").  

وويیبدأأ ددااوووودد بالتفافف حولل جملة كامو االشهھيیرةة االتى اافتتح بهھا رروواايیة (االغريیب): " االيیومم ماتت أأمى٬، أأوو رربما 
) فيیقولل فى توااززنن عكسى: "االيیومم أأمى ما ’Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier‘باالمس" (

) وويیجعل شخصيیة ااألمم منذ االوهھھھلة ااالوولى ’Aujourd’hui, M’ma est encore vivante‘تزاالل على قيید االحيیاةة" (
 ً ً ساسيیاا ااً فى كل منهھما ددووررددىى ؤبيین االروواايیتيین حيیث تمهھما  رراابطا . ففى حالة موررسو فاإلدداانهھ االتى أأددتت للحكم ا

 من ااتهھامهھ بعدمم االمباالةة عند ددفن أأمهھ ووكأنهھا تعاقبهھ من ووررااء االقبر أأوو كأنن االمجتمع يیعاقبهھ باعداامهھ جاءتت
ووكأررملة كانت  ٬،تعرفف كيیف تجعل ااالشباحح تعيیشكما يیصفهھا بعد موتهھا. أأما بالنسبة لهھارروونن فأمهھ  لةابالوك

منذ ططفولتهھ متسللة كرست حيیاتهھا لتتحكم فى حيیاتهھ وو ٬،"ااكثر من ززووجة ررجل ميیت فهھى ززووجة االموتت ذذااتهھ "
وولعل عبثيیة  ددااخل جلدهه لتجعل منهھ أأددااةة اانتقامهھا لمقتل شقيیقهھ ("أأنن تجعل موسى يیعيیش بعد موتهھ فى مكانى").

عمليیة بال نهھايیة فى هھھھا تتدحرجج االى االقاعع اايیشعر ووكأنهھ يیجر جثة شقيیقهھ كل يیومم لقمة االتل ليیر جعلهھتحالتهھ هھھھذهه 
). Le Mythe de Sisyphe( سطوررةة سيیزيیف"أأ"عمل فنى آآخر لكامو:إإيیماءةة عابرةة إإلى فى   

) أأنن تقتل أأحداا ثم تنتزعع منهھ حتى موتهھ""(هھھھو االغضب لما حل بشقيیقهھ موسى  فى االبداايیة ما يیميیز حديیث هھھھارروونن
ووهھھھو غضب يیتزاايید ددااخلهھ بمروورر سنوااتت عمرهه وويیعيید ااجترااررهه كصوررةة مصغرةة فى ذذهھھھنهھ لما حل ببالددهه فالعالم 

وولم يیعد هھھھناكك أأثر لفقدهھھھم ألنن  ههلشقيیقهھ وونهھبهھ لبالدد )’el-roumi‘جنبى" (كانن شاهھھھداا على جريیمة قتل "ااأل
. وويیحكى هھھھارروونن قصة االبحث ووكأنن كل شئ قد حدثث فى غيیابهھموورربما االهھويیة أأجدااددهھھھم خسروواا ااألررضض 

على شاططئ االبحر ووفى أأحيیاء االمديینة ووهھھھو ططفل فى االسابعة يیجرىى ووررااء أأمهھ  عن موسى مضنى بال جدووىىلاا
–االرسمى من االصمت بجداارر هھا االمكلومة ليیوااجٙ  – جهھل أأوو عدمم ااكترااثثعن   ووكأنن موسى لم يیكن أأوو كأنن االبحر  

شاططئ االمشؤوومم (ووفى اال) بعيیداا عن االمديینة ووHadjoutقد اابتلع جثتهھ. ثم تأخذهه أأمهھ ليیعيیشا فى قريیة حاجو (
ت فيیهھا أأمم موررسو). بقربهھا دداارر االعجزةة االتى مات تاالقريیة هھھھى االتى كانإنن ررمزىى آآخر مع رروواايیة كامو فدااخل ت

 تهھا االشخصيیة مزااررااً اسأشبابهھ تحت مرااقبة لصيیقة من أأمهھ االتى جعلت من موويیعيیش هھھھارروونن ططفولتهھ ووصباهه 



ً  دداائما للمناحة وواالغضب وومن شبح موسى ززاائرااً  : "لم تتركنى أأضيیع مطلبهھا االدموىىببيینهھم لتذكيیر هھھھارروونن  مقيیما
ووقتا من غيیر شحذ سكيین أأنتقامنا االعائلى".   

من جماعي للفرنسيیيین  لررحيیففى االشهھورر االسابقة لهھ كانن هھھھناكك  ٬،ااالنتقامم مع مشاررفف ااالستقاللل جاء ووقت
ووأأنتهھزتت أأمم هھھھارروونن فرصة ررحيیل االعائلة االتى كانت تعمل خاددمة عندهھھھا لتستولى بوضع االيید على  ٬،االجزاائر

نزلل فيیحمل االمنزلل ووتسكن فيیهھ مع اابنهھا االشابب. ووفى ليیلة مقمرةة يیصحو هھھھارروونن على صوتت حركة فى االم
 ً ً  وويیتوجهھ ناحيیة االصوتت ووأأمهھ من خلفهھ فيیجد نفسهھ فى موااجهھة ددخيیل فرنسى رربما مسدسا . ظظن االمنزلل خاليیا

ووفى كلماتت كأنهھا صدىى لما حدثث فى موااجهھة موررسو مع موسى على االشاططئ يیقولل هھھھارروونن أأنن كل ما كانن 
أأىى ترااجع من جانبى يیحرمهھا من  عليیهھ فعلهھ اانن يیدووررعلى أأعقابهھ وويینتهھى كل شئ وولكن "أأمى كانت هھھھناكك لتمنع

ااالنتقامم...كانت تلك فرصتنا لندفن موسى بطريیقة الئقة". ووعندما ااططلق هھھھارروونن ررصاصتيیهھ كانن االصوتت 
على موسى قبل عشريین االخمس ططلقاتت موررسو كانت لتذكرنا كيیف على بابب االخالصص" خاططفتيین "كطرقتيین 

على بابب االتعاسة".  متساررعة عاما ووكأنهھا "ططرقاتت  

ً شتيیكوو ال يیسمى جريیمتهھ للخالصص االذىى ظظل يینشدهه ططواالل حيیاتهھ. فهھو  ف هھھھارروونن أأنن قتل االفرنسى لم يیك ططريیقا
 ً يیكونن قد وو) رربما عن ااستحقاقق وولكن من غيیر شرفف une restitutionأأوو ااستعاددةة لما فقد ( قتال وولكن تعويیضا

هھھھارروونن بعد  يیظل. وواالتل بال اانقطاععأأعلى  جرهھھھاأأيیضا أأضافف جثة جديیدةة عليیهھ إإال أأنهھ أأعادد إإليیهھ االحيیاةة ااالنتقامم قد 
مداارر تكتنفهھ االعبثيیة ووعدمم أأيیضا لهھا كما كانت فى حالة موررسو٬،  يینتظر عقوبتهھ وولكن االعداالة فى حالتهھااعتقالهھ 

يیومم بعد  بل حولل أأنهھا حدثت االمنطق. فالتحقيیق معهھ ال يیدوورر حولل جريیمة االقتل االتى أأررتكبهھا فى حق االفرنسى
وضح لهھ ضابط جيیش االتحريیراالذىى حقق معهھ أأنهھ لو قتل االفرنسى أأثناء حربب . ووكما يینن ااالستقالللااعالمن 

ً  ووااحداالتحريیر بدال من يیومم   حربب فالقتل أأثناء االحربب يیختلف عن االقتل بدوونن بعد نهھايیتهھا لكانن االوضع مختلفا
 ً ديید فى ووجهھهھ علم االجزاائر االج ("فهھناكك قواانيین يیجب أأنن تتبع"). ثم يیريید االضابط أأنن يیعرفف ووهھھھو يیلوحح غاضبا

. ثم يیهھدأأ بالمتحرىى ووهھھھو يیلوحح بالصليیب فى ووجهھ موررسوليیذكرنا  ٬،لماذذاا لم يیشارركك هھھھارروونن فى حربب االتحريیر
كما ااخبرتهھم أأمهھ (ووإإنن كانن "ااالستشهھادد" قد تم على يید فرنسى لهھ ااذذاا كانن شقيیقهھ قد"ااستشهھد" أقليیال بعد أأنن يیس

قبل عشريین عاما).  

إإنن لهھ  االم يیوضحوهھم نوعع من عدمم االعداالة ف افيیهھ هھعدمم محاكمتألنن فى االنهھايیة يیطلقونن سرااحهھ مما يیثيیر غضبهھ 
 ً ً  أأوو قاتالً  كانن مجرما االتخلص ااحمق ال يیملك االسيیطرةة على نفسهھ. ووهھھھو ببساططة يیريید مجردد أأوو ضحيیة أأوو  أأوو ميیتا

 هھھھانة لى...لقد قتلت ررجالً دتت موقفهھم غيیر االمبالى يیكادد يیكونن إإ"ووج :أأخذ يیحيیط بهھذذلك االظل االثقيیل االذىى من 
كن يیبدوو أأنن االتوقيیت فقط شكل مشكلة مبهھمة لهھم...ووكأنن اانتقامى قد تم ااختزاالهھ إإلى نفس مستوىى مقتل موسى وول

من عدمم ااألهھھھميیة". ووكما حدثث تغيیيیر فى شخصيیة موررسو بعد ددخولهھ االسجن٬، حدثث تغيیيیر لهھارروونن بعد ااططالقق 
ً ("مذنب تماما مثل موررسو يیشعر أأنهھ فهھارروونن سرااحهھ.  ً يیالنهھ ) "تلاالقاونْ صِ  ااكتشفت ااننى عمليیا اانن  رفض أأيیضا

فالذىى ضايیق االضابط االمحقق أأكثر من االتوقيیت غيیر االمناسب لجريیمة  ٬،االدوورر االذىى فرضهھ االمجتمع عليیهھددىى ؤيی
ً ارروونن اذذ هھھھخااتاالقتل كانن  ااثناء حربب االتحريیر (مما يیذكرنا بالموقف االمشابهھ االذىى ااتخذهه كامو غيیر مبالى  موقفا

لتهھامم هھھھذاا إإحدااثث وواالتطوررااتت بعد ااالستقاللل فيیالحظ أأنن االناسس قد "بدأأوواا فى نفسهھ). ثم أأنهھ بدأأ يیلتفت أأكثر لأل
ررةة اشإإفى  ٬،ليیمنع سقوططهھم فى االهھاوويیة مقابل ٍل قٙ ااصبحواا فى حاجة االى ثِ وواالبلد االمدهھھھش االذىى ااستعاددووهه" 



لتى قد تقودد ااوو) ’le serpent sans fin‘لى االحربب ااالهھھھليیة أأوو ما ووصفهھا "باالفعى االتى ال نهھايیة لهھا" (ووااضحة إإ
  .االبالدد االى موتت سابق ألوواانهھ

 ً ً  ووأأذذاا كانن هھھھارروونن قد ااتخذ موقفا فى حربب االتحريیر فانن موقفهھ من ططرفى االمعاددلة فى االحربب ااالهھھھليیة  ووسطا
ً رتا(االعسك ً  رريیا ووااالسالمم االسيیاسى) لم يیكن ووسطيیا لكليیهھما فهھو ضد االتكيیف مع ااألووضاعع أأوو  بل كانن رراافضا

بعد ااالستقاللل  شاهھھھد حماسس مايی. فبعد أأنن حريیتهھ االفردديیةبحرصهھ على قنا ززعمهھ االتماشى مع ااألعراافف ااذذاا صد
من االخوفف يیجرىى تحت االسطح: "فالوحش االذىى سمن خاللل سبع  يیشعر بأنن تيیاررااً  ووااالووهھھھامم تنهھارر سهھذ نفيیستنف
ثل من االحربب ااصبح شرهھھھا...ووبدأأ صرااعع خفى بيین االقاددةة االمنتصريین". أأما ررفضهھ لالسالمم االسيیاسى فيیتم يینسن

فى نظرتهھ للديین وواالتى يیمكن أأنن يیفهھم منهھا ررفضهھ ليیس فقط لكل االديیاناتت بل ألىى ووسيیط بيینهھ ووبيین رربهھ: "أأوودد 
ااالسالميیة: "أأرريید االتوجهھ  وواالتنظيیماتت لى ررفضهھ للحركاتتاأأنن أألقاهه لوحدىى عند موتى كما عند مولدىى" ووبالت

–منظمة" إإلى هللا على قدمّى إإنن ددعا ااألمر وولكن ال أأرريید االذهھھھابب فى ررحلة  ااذذاا  االنقل االعامم االديینىهھا بلعلهھ يیقصد  
)’J’aime aller vers ce Dieu, à pied s’il le faut, mais pas en voyage organisé‘( صح االتعبيیر  

هھھھارروونن ووموسى ألهھھھم شخصيیتيین فى رروواايیتهھ مجردد  ىسمر عند هھھھذهه االنقطة: هھھھل ااختيیارر ددااوووودد إلخمة تساؤؤلل آآووثّ 
قد  هھذاا االوضوحح يیحمل ررمزيیة دديینيیةبشقيیقيین دهھھھا أأمم أأنن ااستعمالل ااسمى نبيیيین ال تستحق االتوقف عن مصاددفة

سهھ فقط ااسم أأثم لماذذاا يیعطى هھھھارروونن وولو فى رر  يیفهھمهھا االكثيیروونن؟ قد الوو وويیفسرهھھھا بطريیقتهھ يیفهھمهھا االبعض
اررةة فى ااش )’le fantôme de la bouteille‘ووررووااددهھھھا بما فيیهھم ما ووصفهھ "بشبح االزجاجة" (موسى لناددلل االحانة 
اء محاكمتهھ ووأأعطاهه ن؟ (تذكرنا بالصحفى االذىى ظظل يیحدقق فى موررسو أأثلنفسهھ أأوو ال تكونن قد تكونن لكامو أأوو

فقد جعل هھھھارروونن من توااجدهه فى االكتابيیيین ذيین االنبيیيین هھھھ ىوومهھما يیكن من اامر ااسم ).نهھ يینظراالى نفسهھأاالشعورر ب
واانيین ااالسالميیة فيیطلب من محاددثهھ فى االحانة قسالميیيین وواالااال لالشاررةة ااكثر من مرةة لتزاايید نفوذذفرصة االحانة 
...لماذذاا فقط فى االجنة اانن يیسرعع فى شربب كاسهھ "ألنهھ بعد سنوااتت قليیلة ستكونن االحانة االوحيیدةة موجوددةةمثال 

  !؟"هھھھناككتعامل االخمر هھھھنا ووكأنهھا من عمل االشيیطانن فى حيین أأنهھا ستجرىى أأنهھارراا 

كامو فيیحولل  رروواايیة حولل آآخر بالتفافف  "حقيیقهھ االمضاددت"فى االجزء ااألخيیرمن  ددااووووددووكما فى بداايیتهھ يیقومم 
) وويیجعل االرااووىى موررسو هھھھو االمؤلف بدال من l’Étranger" (االغريیب") بدال عن L’Autreااسمهھا إإلى "ااآلخر" (

ال مستقبل لهھا حبهھا هھھھارروونن السابيیع فى عالقة يی. ثم يیجعل من (مريیم) االباحثة عن حقيیقة (االعربى) وواالتى كامو 
لمقتل شائن هھھھى االوسيیط فى تعريیفهھ بروواايیة موررسو ووما تحويیهھ من تجاهھھھل بة أأملى فى االحب") ("قنعت بحب خيی

دداللة أأكثر من كونهھ االمصطلح االعربى االمقابل السم  ريیممووللقاررئئ اانن يیتساءلل هھھھنا هھھھل السم شقيیقهھ موسى. 
ً هھھھنا  مريیم تحمللااإلشاررةة أأمم أأنن لروواايیة كامو؟ خر آآ صدىىً (ماررىى) صديیقة موررسو فى  يیمكن دديینيیة زيیة ررم أأيیضا

–للقاررئئ تفسيیرهھھھا –أأووعدمم تفسيیرهھھھا   مقارربة موررسو ووكامو بيین ددوواارر ااألتباددلل ثم أأنن ل من أأىى منطلق أأرراادد؟ 
ً أأحيیانا نفسهھ  ددااوووودديیتقمص أأخرىى حيین  بأنن ما يیدوورر من أأحدااثث  شخصيیة هھھھارروونن مما يیعطى االقاررئئ اانطباعا

ً أأكثر من سردد رروواائي ووليید هھھھى متشابكة وومتدااخلة فى االروواايیتيین  ً  االخيیالل بل تبدوو أأحيیانا أأوو مرااجعة  ووكأنهھا ووصفا
ُ  .ةيیالحدااثث حقيیق – فى االنهھايیة أأوو من منظورر مختلف تماما –خرىىأأفى مفاررقة اابدااعيیة   كأنن كل ما ررووااهه هھھھارروونن 

فهھو فى االنهھايیة يیثيیر  خطرفاتت عجوزز مشتت ااالفكاررددااخل حانة بمديینة ووهھھھراانن!ال يیعدوو أأنن يیكونن أأكثر من 
لل حقيیقة ما ررووااهه لمحاددثهھ فى االحانة: "أأنا شقيیق موسى أأوو ال شقيیق ألحد وورربما مجردد فى أأذذهھھھاننا حو تساؤؤالً 



كذاابب أأشر االتقيیتهھ أأنت لتمأل كرااسة ددررااستك. فما هھھھى االحقيیقة فى ماحكيیتهھ لك؟ هھھھذاا خيیارركك يیا صديیقى!" فكأنن 
 ً )  ’À toi de trancher‘( : عليیك أأنت أأنن تقررر!ددااوووودد فى االنهھايیة يیقولل للقاررئئ أأيیضا  

–وودد ووعلى تحقيیق دداااالقليیلة  خذآممن اال لعلوو –على ااألقل  ىىفى تقديیر  أأخيیر مع رروواايیة كامو حيیث  يیأتى من تماههٍ  
ً حقيیقى يیقتبس من غيیر ددااعع  مامم االمسجد إإمن موااجهھة موررسو االدررااميیة مع قسيیس االسجن ليیوبخ  ططويیالً  مقطعا

لتوااصل االفكرىى وواالفنى فى لا ئشيی بنفس االكلماتت االتى ااستعملهھا كامو/موررسو. هھھھذاا ااالقتباسس االطويیل ال يیزيید
ا باسلوبب سلس وومشحونن ووذذىى موواالمفاررقاتت فيیهھررباتت امقاالتوأأمة بيین االروواايیتيین وواالتى يینجح ددااوووودد فى رربط اال

خلق موااجهھة ذذنن إإ فى ااالمكانن نأألم يیك ررمزيیة ووتوااززنن يیكادد يیكمل االتطابق بيین شخصيیتى هھھھارروونن ووموررسو.
من تجربة االجزاائر نفسهھا وواالتى ووصل فيیهھا االتطرفف حاةة ومست بمعانن ووكلماتت مامم االمسجدإإأأخرىى بيین هھھھارروونن وو

االديینى حد االحربب ااألهھھھليیة؟ أأوو ماذذاا لو كانت االنهھايیة فى شكل ااستمراارر لتخيیالتت فى ذذهھھھن هھھھارروونن عند صعوددهه 
 ً كل خطايیاهه ثم يیخبر محاددثهھ فى االحانة فى جملة رراائعة: "هھھھل يیمكنك أأنن تتخيیل ما  لمئذنة االمسجد ليیعددد صائحا

ى عجوزز مثلى أأنن يیتحملهھ ووهھھھو ال يیؤمن با; ووال يیصلى فى االمسجد ووال ززووجة لهھ ووال أأططفالل وو مع ذذلك يیتعيین عل
فى ذذهھھھن ددااوووودد  حدددااً م كونن لالقتباسس معنىً يیرربما فى نفس االوقت ااستفزاازز؟". وووويیستعرضض حريیتهھ فى عالنيیة 

تفهھم بشكل أأنن يیمن ن يیصعب على من هھھھو غيیر جزاائرىى أأنن يیتمكسبر أأغوااررهه كما قد  قاررئئ ال يیستطيیع كلقد 
االذىى  )cross-cultural( نظرتهھ الهھھھميیة وومعانن االتقاططع وواالتوااصل االثقافىووددااوووودد االخاصة تصوررااتت اافضل 

كامو بجزاائر ددااوووودد. ما بعد يیربط فرنسا   

فى شمالل  سائر ددوولل االمغربب االعربىمن ترااثث ااسالمى ليیس فقط ب يیجمع االجزاائر مافإنن أأمر مهھما يیكن من وو
االهھوسس االديینى وومحتكرىى صناعة مرووجى فى شرقق االقاررةة ووغربهھا قد أأفرزز أأيیضا ظظاهھھھرةة  أأفريیقيیا بل أأيیضا

من ززعيیم حزبب سلفى فى  الدعوةة ااألخيیرةةف .سس ووااستباحة ددماء خلق هللاووز االرؤؤحاالفتاووىى بموززعى وو كفيیراالت
ً  دد تقف ددليیالً وووواالقتل كمالل دد االجزاائر اةة ال تزاالل تعشعش رةة للحريیهھ ووللحيینكِ لمعلى أأنن االمعتقدااتت االباليیة اا مؤلما

فى رروواايیة (االطاعونن) يیقولل أأحد أأبطالل االقصة: عقولهھم عن تقبل االعلم ووااالبدااعع االفنى. ن أأنغلقت فى أأذذهھھھانن االذيی
 ً االشر.  عمل لى عمل االخيیر منإإمن االجهھل...وواالناسس فى غالب أأمرهھھھم أأميیل  "اانن االشر فى االعالم يیكادد  يیأتى دداائما

قد تزيید أأوو تنقص ووهھھھذاا ما نسميیهھ بالرذذيیلة أأوو االفضيیلة وواالرذذيیلة االتى جهھالء لدررجة  . فهھموولكن هھھھذهه ليیست االقضيیة
قتل..."يیال يیجدىى معهھا ااصالحح هھھھى االجهھل االذىى يیتصورر أأنهھ يیعرفف كل شئ وولذاا يیعطى نفسهھ االحق ل  
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