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الملخص:

تسلط الدراسة الضوء على دراسة الشخصية الرئيسية في رواية "الغريب" اللبير كامي من منظور

مفهوم هايدغر عن الدازاين .ان هذا التحليل الدازايني يركز خاصة في مفهومه عن األصالة وفقدها.

إن القلق الوجودي في فلسفة هايدغر ،مؤشر واضح على أن الحياة ال معنى لها ،ولكن اإلنسان

ويمنح الشرعية والمعقولية
صاحب الحضور المركزي في هذا العالَم هو الذي ُيعطي الحياةَ معناهاَ ،
للوجود ،وبالتالي فاإلنسان يصنع ن ْفسه بن ْفسه ويصنع عالَمه المحيط به .وال يمكن لإلنسان أن يجد
ن ْف َسه إال إذا كان ح ار .والحرية هي العيش بأصالة ,ولحظات الزيف يعني فقدها .ال يمكن للكائن

اإلنساني أن يشعر بذاته وأن يختبرها إذن كإمكانية إال في إطار ما يدعوه هايدغر "استباقية الموت".

فاإلنسان هو ذلك الكائن المنذور ،حقا وأصًل ،للموت .ذلك ألن كينونة اإلنسان ال يمكن أن تكون
معرضة بصورة دائمة إلمكانية االنغًلق
منفتحة على ذاتها وعلى اآلخرين إال من حيث أنها كينونة ّ
عن كل ما هو موجود.

الكلمات المفتاحية :الدازاين ,األصالة ,الزيف واالبتذال ,القلق ,الموت

Abstract:
The study aims at analysing the protagonist of Albert Camus' novel, " The
Outsider" in the light of Heidegger's notion of Dasein. This kind of
Daseinanalysis focuses primarily on the the Heideggerian idea of Authencity.
A dasein can be either authentic or inauthentic. This entails an endless state of
angst or anguish. A state of a being less or more free. A permanent
anticipation of death, according to Heidegger, is the fate of the authentic man.
Keywords: Dasein, Authencity, Inauthencity, Angst, Death
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فييي مسييتهل كتابييه "الرجييل المتمييرد" يكتييب ألبييير كييامو قييائًل" :هنالييك جيرائم مبعاهييا العاطفيية وهنيياك
ج يرائم مبعاهييا المنطييق ،والحييدود التييي تفصييلهما مبهميية ،غييير أن القييانون ،بشييكل م يريح ،يفييرق بينهمييا عيين

طريييق فك يرة اإلص يرار والترصييد ،نحيين فييي زمييان الترصييد والج يرائم الكامليية ،لييم يعييد مجرمونييا أطفيياال ع يزال
يعطون الحب مبر ار لجيرائمهم ،إنهيم عليى العكي

مين ذليك ،ناضيجون وحجيتهم دامغية :إنهيا الفلسيفة القيادرة

على خدمة كل شيء ،وحتى أن تجعل من القتلة قضاة".1

هذه العبارة الكاشفة تنفع ،ربما ،أن تكون ديباجة لرواية "الغريب" المشرقة والمحييرة ،فبطيل الروايية

قات ييل ،ولكن ييه قات ييل م يين ن ييو خ يياو ،قات ييل غي يير نمط ييي ،وم يين ي ييدري ربم ييا يك ييون ف ييي النهاي يية فيلس ييوفا ،أو

مستخدما لفلسفة ما.

وماذا لو كانت فلسفة األلماني " مارتن هايدغر" إحداها؟ أال تنفع فلسفة صاحب " الوجود

والزمن" لتسليط الضوء على بطل "الغريب" وجعله "اقل غرابة" ""Démystifie؟ .وخاصة في مفهومه عن
األصالة وفقدها ""Authencity/ Inauthencity؟ إن القلق الوجودي في فلسفة هايدغر ،مؤشر واضح

على أن الحياة ال معنى لها ،ولكن اإلنسان صاحب الحضور المركزي في هذا العالَم هو الذي ُيعطي

ويمنح الشرعية والمعقولية للوجود ،وبالتالي فاإلنسان يصنع ن ْفسه بن ْفسه ويصنع عالَمه
الحياةَ معناهاَ ،
المحيط به ،وال يمكن لإلنسان أن يجد ن ْف َسه إال إذا كان ح ار .والحرية هي العيش بأصالة ,ولحظات الزيف
يعني فقدها.
فلسفة هايدغر تقوم على فكرتين مركزيتين هما الوجود والعدم وضمن هذه الانائية على اإلنسان

أن يشعر بالقلق تجاه مصيره ألن نهايته الحتمية هي الموت .وهي قائمة على اًلاة أركان :القلق ،

االغتراب ،الموت .للوهلة األولى يبدو هايدغر ذلك الفيلسوف التقليدي الذي يطمح إلى بلوغ الحقيقة "

الموضوعية" وباني نظام نسقي ,عماده ولبناته مصطلحات أكاديمية ارتبطت بكانت وهيغل  ,وغايته
تفسير معنى "الوجود" .وعلى قاعدة من سؤال ,في الظاهر يبدو تخمينيا "ماذا نعني حقا بكلمة ' وجود'؟"

حاول التأسي

ل" انطولوجيا أساسية".

ولكن الحقيقة أن سؤال هايدغر هو ابعد ما يكون عن الظن والتخمين .ألي

سائر األسئلة ,أكارها أساسية و محسوسية ",واإلجابة عنه بمقدورها ترك اار ملمو

2

هو " دونا عن

على أية حياة".3

وقبل محاولة اإلجابة عن هذا السؤال الكًلسيكي " ,ما يوجد؟" فاألجدر بنا ,حسب هيدغر ,اإلجابة أوال

عن معنى " يوجد" .والسبيل الى ذلك هو باالنطًلق من ال" دازاين" األصيل ,والذي هو التمايل المخلو
للوجود .فكونك " دازاين" هو ما يجعلك تطرح هذه األسئلة .فهي تهم فقط الكائن األصيل .الذي بقدر ما
"أخفيت" أصالته أعطيت سلفا.

4

"فما يعطي المعنى هو البحث عن تلك األصالة" 5فما يجعل الدازاين

أصيًل ,ال مجرد نسخة أخرى ضمن أخريات ,هو التساؤل والبحث والصيرورة ,أي ,كوعي متسامي
6

 ,transcendent consciousnessيهدف بقصدية  intentionalityإلى أن يصير أصيًل "
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يسميه هايدغر» ،
إن الكائن المتضمن بهذا الشكل في التساؤل الذي يطرحه حول الكينونة ال ّ
يسميه دازاين ،وهو لفظ استُعمل في اللغة األلمانية لترجمة اللفظ الًلتيني
إنسانا« وال حتى »ذاتا« بل ّ
 Existentiaالذي يعني حرفيا الكينونة  -هناك) أو الكائن-هناك (.وسيعطي هايدغر هذا اللفظ مدلوال
خاصا جدا ،حيث لم يعد لفظ  Daseinيعني لديه الوجود بصفة عامة ،بل أصبح يخو فقط نمط
كينونة الكائن اإلنساني .يجيب هايدغر عن هذا السؤال بتبيين أن لمسألة الفلسفية ،أي مسألة الكينونة،

تجد أصولها وجذورها في كائن خاو قادر على طرح تساؤالت ال بشأن الكائنات األخرى فحسب ،بل
بشأن كينونته نفسها أيضا؛ إذ إن فهم الكينونة نمط من أنماط الكينونة أو سلوك إنساني :إن أسا

الكينونة إذن هو اإلنسان ،أي ذلك الكائن الذي لديه فكرة الكينونة .هكذا نرى أن مسألة الكينونة تصبح،
مع هايدغر ،أكار المسائل تجسُّدا وعينية :مسألة الكينونة هنا ليست مسألة بالغة التجريد بل مسألة

ملموسة تخو ذلك الكائن نفسه الذي يطرح هذه المسألة ،وذلك ألن هذه المسألة وهذا السؤال المتولد
7

عنها يشمًلن المتسائل ذاته.

إن غاية التحليًلت الوجودية األساسية -التي تش ّكل القسم األول من الجزء المنشور من الكينونة

والزمن-هي بالضبط تعريف كينونة الدازاين في كليتها .ومنطلق هذا التحليل هو الكينونة اليومية للكائن
داخًل في عًلقة

اإلنساني )أوللدازاين( ،الذي تُعتبر بنيته األساسية هي الكينونة -في -العالم؛ فالعالم لي
تخارج مع الكائن اإلنساني ،ألن هذا األخير لي ذاتا بحاجة إلى الخروج من ذاتها لتذهب نحو

موضوعات العالم ،بل إن الكائن اإلنساني وجود على مقربة من األشياء دوما ،وهو في حالة تفاعل
وتبادل دائم معها .يتعلق مدلول الكينونة -في-العالم بظاهرة واحدة موحَّدة يقوم تحليلها على استخراج

اللحظات البنيوية األساسية من أجل التوصل ،بعد ذلك ،إلى فهم ما يش ّكل كيان هذه الكينونة ووحدتها.8
سأحرر نفسي من قلق
يقول «هيدجر»:إذا قبلت الموت في حياتي واعترفت به وواجهته مباشرة،
ّ
حر في أن أصبح نفسي .يضفي هيدجر صفتين جوهريتين على
الموت وحقارة الحياة ،وحينها فقط سأكون ا

الدازاين .1:الدازاين موجود« :يكمن جوهر الدازاين في وجوده» .2.الدازاين يخصني« :الكينونة التي تقع
على عاتقنا مهمة تحليلها ،هي دائما ملكي».

الصفة األولى التي تبدو بديهية ،تنو على أن الدازاين ،وهو الكائن المهموم بكينونته ،ال يمكنه إال

أن يكون موجودا قبل كل شيء :من الجوهري أن يكون موجودا .يبدأ هيدجر عبر اإلشارة إلى «الجوهر»
في صياغة ما يعنيه بالكينونة...
بنف

الطريقة التي يتشابك بها الدازاين مع العالم ،يتشابك كذلك مع األشخاو اآلخرين .بالنسبة

لهيدجر ،نحن ال نوجد كأفراد مستقلين .بل بنف

الطريقة التي أُلزمنا بها بالوجود في العالم ،نحن ملزمون

كذلك بالوجود مع اآلخرين .بالنسبة لهايدجر ،من المستحيل أن يوجد «أنا دون اآلخرين» لذا في مقاربة

هيدجر هناك دائما خطر يهدد الدازاين من قبل قوة «اآلخر» كلية الحضور .بتعبير هيدجر ،مما يعني

«اآلخر» موجود هناك في خلفية التفكير .لكن مع ذلك فالقيام بالفعل فقط عبر التلقي من الي«اآلخر»
يعرض الدازاين لخطر «الزيف» أو انعدام األصالة بحسب تعبير هيدجر .يصبح الدازاين مزيفا مفتقدا
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لألصالة حين ينكر «ذاتيته» .في موقف الزيف وانعدام األصالة يقف الدازاين معرضا لخطر التنازل،
والحيرة النفسية ،واالستيًلء من قبل اآلخر ،حتى يصير «كل يصير الجميع آخر ،وال أحد هو نفسه».
تشير األصالة والزيف إلى نمطين من أنماط الوجود مع درجات مختلفة من التأكيد على «الذاتية» .يصف

هيدجر نمطي الوجود هذين بمصطلحات الرؤية والضوء .ترتبط األصالة بالطبيعة النورانية – استضاءة

الكينونة – في حين يغطي الزيف ضوء الكينونة إذعانا لبصيرة الي "اآلخر".

يميز الدزاين الهايدغري هو انفتاحية هذا الكائن تجاه ذاته وتجاه الكائنات األخرى ،وهي
إن ما ّ
السمة التي يعتبر هايدغر أنها تش ّكل الصفة الخاصة المميزة للوجود ،لي مجرد كيان جوهري قائم ،بل
كائن هو باستمرار في حالة " ارتماء وانقذاف" .وهو ال يحقق وجوده إال من خًلل العًلقة الاًلاية التي
يقيمها مع ذاته ،ومع الموجودات األخرى ،ومع العالم .لي

متمركز حول نفسه،
ا
الوجود اإلنساني وجودا

كما هو األمر في مفهوم الذات محور الفلسفة الحدياة ,بل هو ،على العك

منفتحة والعًلقة بآخر غير ذاته في أساسها  -كما يقول هايدغر » منخرجة«.

من ذلك ،كائن أو كينونة

9

وحتى عندما ال نكون منشغلين باألشياء وبأنفسنا ُيداهمنا هذا ” الك ّل من الموجودات األخرى والعالم”
ماًل في القلق األصيل .ما معنى القلق األصيل؟ وهل هناك قلق أصيل وآخر غير أصيل؟ وما دخل هذه

عرفه هايدغر بأنه القلق العميق الذي
الحاالت الوجدانية الشخصية في ماهية الميتافيزيقا؟ القلق األصيلُ ،ي ّ
ِ
الصامت الذي يجمع ك ّل األشياء ،ك ّل النا بمن فيهم نحن،
َي ُ
غدو َ
وي ُروح في باطن اإلنسان مال الضباب ّ

السوي" وال
المباالة غريبة هذا القلق لي بالشيء السلبي والمكروه ،كما هو األمر عند اإلنسان "
ّ
في واقع ُ
عرضي وعابر ،بل هو على العك من ذلك الواقع األساسي
نظر إليه من جهة أنه أمر
ينبغي أن ُي َ
ّ
لوجودنا بل إنه يكشف عن الوجود في جملته.

فاإلنسان يقلق ألنه يدرك بأنه محكوم عليه في النهاية بالموت الذي هو العدم نفسه ،فمنشأ القلق

عند هايدغر هو الخوف من العدم ،وهنا يقول هايدغر " :وما الخوف إال حالة الخوف المطلق أمام العراء

المطلق ".فالقلق هو الذي يجعل االنسان يتعرف على وجوده الًلمشرو والوجود الحقيقي أو األصيل عند
هايدغر إنما هو ذلك الوجود الذي تشعر معه الذات أنها قائمة بنفسها ،مسؤولة عن ذاتها ،وأنه البد أن

تتحمل مسؤولية وجودها واختياراتها ،وأن تكون قادرة على اتخاذ الق اررات بوعي كامل باألوضا والظروف

التي تحيط بها.

فالوجود األصيل عند هايدغر هو الوجود المفعم بالقلق الوجودي" والقلق على نحوين :قلق من

الشيء وقلق على الشيء والموجود في العالم يقلق على إمكانياته التي لن يستطيع مهما فعل أن يحقق

منها غير جزء ضئيل جدا :أوال ألن التحقيق يقتضي االختيار لوجوه والنبذ لسائر الوجوه ،واانيا ألن امة
حقيقة كبرى تقف دون استمرار التحقيق أال وهي الموت.10
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إن القلق يختلف جوهريا عن الخوف ،الخوف مرتبط دائما بموضو محدد حيث يتفق فينا
إحسا

بالخطر من هذا الشيء .إن الخوف هو استمرار خوف من شيء محدد على شيء محدد داخل

العالم .اذا كانت هذه هي حالة الخوف فإن حالة القلق ال تشبهها" فالقلق هو دوما( قلق أمام ) ...ولكنه
لي

أبدا قلق أمام هذا الشيء أو ذاك ،فالقلق " أمام ".هو دوما " قلق على "..ولكنه لي

ذاك 11فالقلق إذن غير قابل للتحديد ولي

هناك ما يجده بحد.

قلقا على هذا أو

إذن ما يشعرنا بالقلق هو باألحرى الوجود في العالم ،يقول هايدغر ":إن ما يشعر المرء بالقلق

هو الوجود في العالم بما هو كذلك. "12القلق اذن هو الشعور األنطولوجي األول الذي ينبه االنسان ويفتح
عينيه على حقيقة وجوده ،فالقلق هو الطريق الذي يجد لمرء نفسه بواسطته.

أما الوجود الزائف أو المبتذل "  " Inauthentiqueعند هايدغر فهو ذلك الوجود العيني الذي

تهبط فيه الذات بنفسها إلى مستوى الموضو  ،فتميل إلى االنغما

في المجموعة ،فهو وجود نمطي

غارق في الحاضر حيث ينفصل الشخو عن امكانياته الذاتية والخاصة ويصبح تابعا إلرادات اآلخرين

فيسقط في حالة من االغتراب ويتحول وجوده إلى شيء غريب عنه .فالعالم الذي نعيش فيه هو عالم
مشترك بيني وبين اآلخرين ،إال أن هذا الوجود مع اآلخرين قد يكون إيجابيا ،وقد يكون سلبيا وهو ما
يسميه هايدغر بالوجود الزائف .كيف لإلنسان أن يتخلو من هذا الوجود الزائف ليحقق وجوده األصيل؟

يجيب هايدغر أن" اإلنسان عندما يهرب من وجوده الزائف مع اآلخرين يجد نفسه أمام حقيقة الموت الذي

يضعه أمام اختيارين ال االث لهما ،إما أن يفر إلى اآلخرين ويحتمي بهم فيعود بالتالي إلى عالم الزيف
والسطحية ،واما أن ينعزل لوحده ،لينتظر مواجهة مصيره المحتوم.

فهايدغر ينادي بالعًلقة مع اآلخرين ،فالذات ال يمكنها أن تبقى منعزلة ،فهي دائما منفتحة

على اآلخرين ،ألنها دائما في وجود مشترك .واإلنسان ال يستطيع السيطرة على األوضا التي وجدها وال
يستطيع تغيير هذه األوضا .فاإلنسان عند هايدغر " كائن وحيد في العالم أتى من عالم مجهول ويتجه

إلى مستقبل هو العدم أو الموت" .13إذن فالوجود عند هايدغر ال يقتصر على الموجود الفردي الواقعي،

أي ال يقتصر على الكائن الموجود بل يتعداه إلى طبيعة الكائن بصفة عامة .وهايدغر ينظر إلى االنسان
باعتباره موجودا في العالم يعيش مع اآلخرين ،يفكر ويتصرف وسط الجماعة ولي

النو من الحياة يسميه هايدغر بحالة السقوط.

بمعزل عنهم ،هذا

فحالة السقوط تعني أن الوجود في هذا العالم لم يكن أم ار متوقفا على إرادة االنسان؛ بمعنى أنه قد

رمي به في هذا العالم فسقط فيه فًل يملك هذا االنسان إال التسليم بهذا العالم الذي يعيشه "،لكن هذا
السقوط ال ينطوي على معنى من معاني الذم ،بل هو أمر إيجابي ،إذ بغيره ما كان يمكن وجودي أن
ينكشف لنفسه ،ولواله لظل وجودي في إمكانيات للوجود ال نهاية لها ،إن سقوطي معناه أيضا( خروجي-

عن ..وهذا الخروج-عن ..هو الذي فيه أحقق إمكانيات وجودي " .حالة السقوط هذه اذن هي الطريقة

الوحيدة للحضور لدى العالم.

501

إال أن الوجود في العالم ال يفيد الوجود مع األشياء فقط ،فإلى جانب األشياء يوجد األحياء "الغير"
ولهذا فإن الوجود عند هايدغر هو أيضا وجود مع الغير في العالم ،وهذا الوجود مع من شأنه أن يزيف

من الوجود األصيل ،فيجعل من الوجود وجود مبتذل وزائف ،ويجعل من الحياة حياة متشابهة ذلك ألن
األنا أو اآلنية تعيش بين آنيات وبالتالي فهي ال تعيش عيشتها الذاتية الخاصة ،بل تعيش على غرار هذه

اآلنيات ،فاإلنسان وسط مجموعة من النا
بمقيا

النا  .فهذه األنا عندما تنغم

تجده يفكر كما يفكرون ويعمل كما يعملون ويقي

األمور

في المجموعة  ،تصبح نسخة امن النا  ،تردد ما يقولون وتسلك

سبيلهم ،وبذلك ُيقضى على فردية الفرد ،وبالتالي على وجوده الحق واألصيل ويصبح مجرد شيء ضمن
أشياء .لي مجال الحياة اليومية إذن هو المجال الذي سيستطيع فيه موجود "مشتت االهتمام" أن يعار
المجال الذي يكون فيه الكائن اإلنساني منتميا إلى ذاته ومطابقا لها .

على وحدته ،ألن هذا المجال لي

إما بصورة مًلئمة وا ّما بصورة غير مًلئمة ،ألن هذا الكائن هو
يمكن للكائن اإلنساني أن يكون ذاتَه ّ
إمكانيته ذاتها ،وألن عليه أن يتملك كينونته الخاصة به .في ما » عدم األصالة « و » األصالة « و »
14

عدم الصدقية « و » الصدقية«.

هذا الدازاين الزائف ,غير الصادق واألصيل يصير " في-متناول-اليد" لآلخرين .خاضعا وجاه از

لًلستعمال ,للتًلعب وللمًلحظة .بفقد الشعور الفريد للكينونة ,فإنني اجعل من ذاتي نهبا " للدكتاتورية
الحقة ألي كان ,تنشرني وتبلع ذاتي األصيلة ,وتطرحني أرضا إلى مستوى العوام"  .في عالم الزيف" كل
واحد هو آخر ,وال احد هو ذاته" .حفظ التوازن الهش بين الشعور بالكينونة والشعور بالعالم والذي هو

عًلمة األصالة ,ينهار عندما يستسلم الدازاين ويعطي نفسه بالكلية للعالم ويستغرق في تفاصيله .عندما ال
يكون الدازاين ب"جانب نفسه" يكون حينها قد " سقط بعيدا" عن اإلمكانية األصيلة ليكون ذاته وهو قد

"خضع" للعالم .السقوط هو االستغراق في حالة الكينونة-مع-بعضنا ,والتي هي لحظات الارارة والفضول
واالبهام.

15

ويصف لنا هايدغر توجه الدازاين نحو شكل الوجود الزائف ك" غوو في اللجة" السحيقة

لليومي العدمي المزيف والسالب ,الذي ملؤه الحديث "الفارغ" ’ ( ‘idle talkفي مقابل الخطاب "االصيل"
16

(authentic ‘discourse

حينها يغدو العالم غريبا وموحشا ,والنف

ضمن-العالم ,شيئا كغيره من األشياء.17
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فيه يتيمة .وتصير "جزءا" من-

 /1تجليات األصالة والزيف في شخصية "الغريب":
تسرد رواية "الغريب" بشكل كرونولوجي أفعال واشارات مورسو ،حتى األقل شأنا ،بطريقة واضحة
ودقيقة ،واستخدمت لذلك حتى الروائح والح اررة والضوء الساطع ،في القسم األول من الكتاب ،يظهر لنا

"مورسو" غريبا جدا ،في طبعه وسلوكه ،فًل يبدو أبدا مدركا لما له وما عليه ،عاج از بين التمييز بين ما
هو خير وما هو شر ،عن قيا

نتائج أفعاله وفي الحقيقة يبدو طفًل.

في القسم الااني ،هو في السجن ،ينتظر المحاكمة ،التي تنتهي بإعدامه وهناك تمر عليه لحظات

كايفة من وعي الذات .إن هذه الحبكة البسيطة في السطح ،تخفي تحتها عمقا فلسفيا عميق الغور ،عن
غربة اإلنسان وجوهره المنعزل ،وهو ما يعطي تفسي ار لبقاء الرواية ،سبعين عاما بعد صدورها في

( ، )1492محافظة على راهنيتها وطزاجتها ،وعمًل مركزيا في األار الفني أللبير كامو ،وعلما عليه.

"إنها رواية ال تفحو الواقع وانما الوجود" ،18وهي رواية من "الشكل الكبير للنار ،حيث يختبر

الكاتب إلى أقصى مدى ،عبر أنات تجريبية (شخصيات) بعض مواضيع الوجود".19

إن بطييل الرواييية يشييترك مييع بقييية الشخصيييات فييي صييفة طاغييية ومكييرورة ،إن كييل األف يراد الييذين

تصفهم الرواية هامشيون ،فهم وحيدون ،مقطوعون من أسرهم وخلفياتهم االجتماعية ،يكابدون معاناة المليل

والحياة الرتيبة ،وال يبدو أنهم يجدون سهولة في إضفاء معنى للحياة اليومية التي يعيشونها.

إن الحضييور الطيياغي والجاذبييية الشييديدة التييي يبعاهييا بطييل الرواييية فييي المتلقييي تكيياد تلغييي حضييور

بقييية الشخصيييات ،فييًل يكيياد المييرء ي ارهييا ،وهييي قابعيية فييي ظييل هييذه الشخصييية الفريييدة ولكيين ال منيياو ميين

تسليط الضوء على هذه "االنيات" التجريبية ،فهي وان كانت حسب تصينيف فورسيتر ،شخصييات سيطحية،
وفييي الغالييب منمذمجيية  Typifiéوغالبييا بييدون عمييق بسيييكولوجي ،فهييي كانييت فاعليية فييي دفييع الحبكيية إلييى

األمام واعطاء الحدث مداه.

وسيكون العمل باألسا  ،إضيافة إليى مقاربيات أخيرى ،معتميدا عليى أطروحيات عليم الينف

نراها جد مفيدة ،في هذا المقام لتفكيك شفرة الغرابة والعبث الذي ميز عمل ألبير كامو.

والتيي

إن الشخصية األهم بعد البطل ،هي بيًل شيك شخصيية األم ،وتيأتي هيذه الرتبية فيي اعتقادنيا لتيأاير

األم ،غير المباشر ،على الحدث ،ففي لحظة من لحظات الروايية ،بيدا أن البطيل ميدان ليي

القتل ،ولكن بجريمة عدم البكاء في جنازة أمه.

بسيبب جريمية

وفي الظاهر القريب المتناول ،ال يبدو أن للبطل روابط قوية مع أمه ،وحتيى عنيدما كانيت مسيجاة

فييي التييابوت رفييض رؤيتهييا" :تقييدم (الب يواب) نحييو التييابوت ،ولكنييي أوقفتييه سييألني "أال تريييد رؤيتهييا؟ فأجبتييه

"ال؟"

20

وفي أخريات حياتها المترملة قررت أن توصي بدفنها وفق الطقو

الدينية رغمم أنها كانت ملحدة،

وازدادت وحييدتها وطييأة حتييى أنهييا ،فييي نييزوة طفولييية ،ربطييت نفسييها فييي عًلقيية عاطفييية مييع "تومييا

أحد العجزة نزالء الملجأ.21
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بيريييز"

وحسييب منطييق الرواييية ،فإنييه لييي

ميين الصييعب القييول أن العًلقيية بييين ميرسييو وأمييه كانييت لغتهييا

الصمت ،وأنه كانيت هنياك مسيافة بسييكولوجية تفصيلهما عين بعضيهما ،وكيان نياد ار ميا يتيذكرها" :ألول ميرة

منذ وقت طويل فكرت في أميي" ،وفيي ييوم ارتكابيه لييوم الجريمية فيإن الشيم
وال أقل ,إال "الشم
ألي

نفسها يوم دفنت أمي".22

التيي ضيايقته ليسيت,ال أكاير

مصدر هذه الًلمبًلة في سلوك البطل اتجاه أمه ،والتي انسحبت بعد ذليك عليى بقيية العيالم،

هيو بالضيبط واحيد ،عًلقية متيوترة فيي حياتيه المبكيرة .إن بطيل الروايية وكاتبهيا ،عاشيا بينف

الكيفيية ،عاشيا

حييياة بييًل أب ،فمنييذ طفولتهمييا المبكيرة كانييا يتيمييين ميين جهيية واحييدة ،واألم كانييت العييالم كلييه فييي طفولتهمييا،

وهذا التعلق باألم هو مصدر صراعات داخلية ال واعية في ذاتية البطل ،وربما أملى عليه عقله الباطن أن
تكون البرودة هي ما يميز أمه في عًلقتها بالعالم.

"إن لبييرودة األم ،فييي جدلييية الحييياة النفسييية ،معينييات أخييرى ،فهييذه البييرودة ضييرورية الحتفاظهييا بي ي

"وجيه العييذراء" ومين اييم لتكيري

االنفصييال ليدى المعصييوب األوديبيي – الييذي هيو االبيين – بيين تيييار الحييب

وتيار الشهوة" ،23في نهاية الرواية ،وعندما تستبد بالبطل لحظة وعي كايفة ،فان ذكرى أمه تحل عليه بكل
قوة ومعها رغبة في التصيالح ورغبية أخيرى فيي التكفيير ،إن هيذين اليدافعين ال يحضيران فيي ذهين الميرء إال

إذا طغييى عليييه ،إحسييا

بالييذنب ،وهييذا اإلحسييا

لييي

طارئييا علييى نفسييية البطييل ،فهييو يعتقييد أنهييا الوضييع

الطبيعي لألشياء",وعلى أية حال فان اإلنسان يكون دائما مذنبا بصورة ما".24

وعبيير البطييل عيين شييعور خيياو قييائًل" :نفييذ إلييى نفسييي هييذا السييًلم العجيييب اللطيييف العجيييب ...

وألول مرة منيذ وقيت طوييل فكيرت فيي أميي" ،وهيو يتصيالح معهيا أكاير حيين يقير لهيا بفكيرة أن تتخيذ عشييقا

لها" ،وبدا ليي أنيي فهميت لمياذا اتخيذت لهيا فيي أخرييات حياتهيا "خطيبيا" كميا ليو كانيت ترييد أن تبيدأ الحيياة
من جديد" ،هو أيضا يريد أ يفعل ذلك اقتداء بأمه "وأنا أيضا اح

بأني مستعد ألن أحيا من جديد".25

وهو ربط رمزي للعًلقة بينه وبيين أميه فيي لحظاتيه األخييرة ،أن البطيل اسيتبدت بيه رغبية غامضية

للتكفير والتطهير عن طريق العقاب في نف

السياق الذي حضرت فيه ذكرى أمه" .ولكي ينتهي كل شيء

على ميا ييرام ولكيي ال أشيعر كايي ار بالوحيدة ليم يعيد أميامي إال أن أتمنيى أن يحضير متفرجيون كاييرون ،ييوم

تنفيذ الحكم بإعدامي ،وان يستقبلون بصيحات الكراهية".26

إن التركيز على عًلقة البطل بأمه ربما يكون مفس ار لطبا البطل الشياذة ففيي النهايية ،ربميا تكيون

ال مباالته ،وهدوءه الغريب نتاج رغبات عدوانية مكبوتة ،عدوانية ظهرت بشكل فج وصارخ مرتين،
الق ي

لحظة إطًلقه النار أربع مرات عليى جاية هاميدة ،ولحظية الغضيب المتيوحش اليذي أظهيره فيي وجيه

الييذي ازره فييي زنزانتييه قبييل اإلعييدام .إن توحييد البطييل واسييتكفاؤه بنفسييه ربمييا ال يكييون فييي النهاييية إال

غط ي يياء لعدواني ي يية عميق ي يية ومكظوم ي يية" :الك ي ييائن الع ي ييدواني والمن ي يياف

واستكفائيا".27
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يك ي ييون ف ي ييي ج ي ييوهره متوح ي ييدا ومع ي ييزوال

إض ييافة إل ييى األم ،نج ييد أيض ييا رئ ييي

العم ييل ،وه ييو ف ييي عًلق يية ميكانيكي يية روتيني يية م ييع "ميرس ييو".

و"سيلسييت" صيياحب المطعييم والييذي ال يظهيير فييي الرواييية إال كصيياحب المطعييم الييذي يييوفر للبطييل حاجيية
بيولوجية ،هي الطعام ،كل يوم فترة الغذاء .يظهر بعد ذلك كشاهد في المحاكمية ،ولكين بشيهادة خرقياء ،ال

يعتد بها.

ايم الملجييأ بكييل الكييور اليذي يشييغله :المييدير ،البيواب وزوجتيه ،مجمييو العجيزة ،الممرضيية وقسييي

مييارنجو ،مييع كلبييه األجييرب ،وريمييون جيياره األقييرب ،والييذي دخييل البطييل بسييببه د ارمييا القتييل ،وهييو شييخو
مدعي ،شديد الصخب ،يعاشير اميرأة عربيية وبسيبب اهانتيه لهيا ،أو بسيبب عقيدة الشيرف ،تعيرض لًلعتيداء

من طرف الاًلاة العرب.

اييم ميياري ،الفتيياة التييي كييان يلتقيهييا فييي المسييبح ويعاشييرها ،وهييي تماييل نييداء الحي

وعيده بيالزواج ،فييان البطيل ليم يكيين فيي العميق يكيين لهيا أي أحاسيي

والغرييزة ،ورغييم

قوييية ،هيي فقيط مصييدر سيعادة البطييل

ألنهييا بحسيييتها وجسييدها مالييت خروجييا ميين العباييية وارتياحييا مؤقتييا وعييابرا ،ذلييك ،أنييه بالنسييبة لميرسييو ،فييان
التعبير عن الرغبات الحسية الشهوانية ارتبط بإغراء كان يجد صعوبة في التحكم فيه.

الشيء الًلفت في الشخصيات الاانوية التي أاات رواية كامو هو مدى سطحيتها .إنه من الممكين

أن تغييير بشخصيييات أخييرى فييي سييياقات مش يابهة دون أن يختييل بنيياء العمييل وقصييديته العاميية ،إنهييا مجييرد
خياالت وأشباح أمام الحضور المفرط في حضوره للبطل.

إن هذه الرهافة التيي تًلقينيا بهيا الشخصييات فيي عميل كيامو تيذكرنا بيرأي "لوكياتش" عنيدما صيرح

"نجييد فييي أعمييال كييامي ذاتهييا انحييدا ار بالشخصييية اإلنسييانية .ان شخصيييات الطيياعون تبقييى ظييًلال .وهييي

مهمييا كانييت موحييية كقصيية مجازييية للوضييع اإلنسيياني ،ومهمييا كانييت المشيياكل الخلقييية التييي يايرهييا وصييف

كامي للطاعون ،فهي مشكًلت مرهفة .ومع ذلك فلي

األسلوب المقتصيد اليذي يحيافظ علييه بتماسيك ارئيع

هو السبب في االنحدار ،إنه االفتقار إلى منظور ،فحياة شخصياته بًل اتجاه ،بًل دوافع بًل تطور".28

واذا كييان هييذا ال يرأي بصييدد الطيياعون ،فأنييا أرى ألنييي ق يرأت الييروايتين أن هييذا ال يرأي ينسييحب علييى

رواية الغريب ،وان كنت أعتقد أن شخصية ميرسو ولو بشكل نسبي أبعد من أن تكون بطًل.
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 /2عبثية البطل:
"يعلم المرء أن الشم

أحيانا مظلمة"هكذا يعتقد البير كامو ،وهكذا هو بطله الغريب جدا ،فبساطة

ميرسو اآلسرة ،ومنطقيه الصيارم ،فيي مخاطبتيه للعيالم والسيير فييه ،يبيدو النتيجية الطبيعيية لبيذل جهيد خيارق

وطاقة كبيرة للحفاظ على "التوازن" من أن يهتز.

حين قتل مرسو العربي ،أدرك مباشرة أنه دا

على اللغم ،فيي الحقيل الواسيع اليذي أراده أن يبقيى

صامتا ،ساكنا ،دون أحداث كبرى" ،فهمت أني حطمت توازن النهار ،الصمت المتميز للشاطئ الذي كنت

فيه سعيدا" ،يأتي مصير ميرسو ليفضح االختًلف الواسع مع مصائر بقيية الشخصييات ،مصيائر مبتذلية ،
عادييية وتافهيية .فنصيييبهم وحشييية الشيييخوخة والمييوت ،وال مهييرب لهييم ،ومصيييرهم يؤكييد أيضييا علييى االنعييدام
الرهي ييب للتف يياهم ب ييين البش يير ،أنه ييم آمل ييون ف ييي التفات يية اآلخي يرين إل يييهم ،غي يير أن اآلخي يرين ال ينظ ييرون ،وال

يصغون ،ويغادرونهم إلى موتهم.

ميرسييو ال ينتظيير ميين اآلخيرين شيييئا .انييه ييرفض أن ينخييرط فييي منظوميية الرييياء االجتميياعي ،وهييذه

هي مأساته ،وبدا أن سعادة ميرسو هي في الحفاظ على عالمه الخاو المكرر مين الرتابية المطمئنية التيي
ال يفسدها شيء  ،وجود مدور ال بداية وال نهاية له.

ولكيين العييالم تسييرب إلييى هييذه الرتابيية ،وعبييث بهييا ،قبييل لحظيية القتييل علييى الشيياطئ يقييول مرسييو:

"فكرت أنه علي اآلن أن أستدير فينتهي كل شيء ،غير أن شاطئا بأكمله كيان ييرن بالشيم

وييدفعني مين

الخل ييف دفع ييا" ،وكان ييت النتيج يية أن وج ييد نفس ييه أم ييام الب يياب ال ييذي تجنب ييه بإصي يرار .الب يياب ال ييذي قادت ييه إلي ييه
الرصاصات التي أفرغها في الجسد الميت" :وكأنها أربع دقات قصار دققتها على باب الشؤم".29

يتكشف مرسو كشخو غير تقليدي ،غير نمطي ,خارج المجتمع وقيمه ،تلقيه لألشياء يجعيل منيه

كائنا هامشيا .ال يتلقى من األشياء إال صداها ،ويظهر عاج از عن إظهار انفعاالتيه ،إنيه رجيل بيًل نيزوات،
بًل مًلمح ،فًل نجد له في الروايات صفات جسمانية أبدا ،ومًلمحه النفسية ال يكاد القارئ يقبض عليها.

في عًلقته الحسية مع "ماري" بدا عاج از عن الحب الحقيقي .فقط هو يرغبها .يظهر مرسو كرجيل

قاعدي ،يكاد يكون بدائيا ،مشغوال في يومياته بتصريف حاجاته األكار أساسية ,واألكاير بيولوجيية :األكيل،
النوم ،الجميا  .يتكشيف كحييوان هيادئ تقيوده غ ارئيزه ،وهيذا الملميح الغ ارئيزي المهييمن عليى بطلنيا ،يتناسيق
مع العناصر المحيطة به ،كالشم  ،البحر ،الرمل...

إن طغييان عناصيير "الميياء" و"الشييم " و"النجييوم" فييي الرواييية ،وتيواتره عبيير انايييا السييرد يرمييز غالبييا

للتطهير واالندماج ،واالنخراط مع العناصر األولية للعالم ،وربما رغبة في االنحًلل واليذوبان فيهيا ،إن هيذا

اللجوء المتكرر إلى الطبيعة ،دليل غربة البطل عن النسق االجتماعي المحيط به ،والذي ال يجد فيي نفسيه
أي دافع للتعامل معه.
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إن االنغما

في عناصر الطبيعة ،يعطي للعميل صيبغة أسيطورية ويجعيل منيه معيادال موضيوعيا

للتطور االنفعالي للبطل .كاير من النقاد يرون الًلوعي "العام" شبيها "برحلة ليلية" يقصد بها" :أسطورة من
األنماط األولية باألسا

تتضمن تغيي ار روحيا في المسافر ،في شكلها الكًلسييكي الرحلية هيي نيزول داخيل

األرض ،متبوعة بالعودة إلى الضوء".30

يتكشييف مرسييو أيضييا عيين جمييود شييديد فييي مشيياركة اآلخ يرين مشيياعرهم ،أو علييى األقييل التظيياهر

بيذلك ،عنيدما تسييأله "مياري" ،إذا كييان يحبهيا ،اعتبيير ذليك ال يعنييي شييئا وعنييدما تظهير الحييزن ليذلك فإنييه ال
يظهر المواساة وال يحاول أن يظهير تفهميه لألمير "لحظية بعيد ذليك سيألتني إذا كنيت أحبهيا ،أجبتهيا أن هيذا
لي

مهما ،ولكن يبدو أنه ال ،وحينئذ بدا عليها الحزن".31

إن استهًلل الرواية أعطى تجسيدا لغ اربية البطيل ،أن الشيكل اليذي بيدأ بيه االسيتهًلل جياء إليى حيد

كبير موفقيا فيي تحدييد ال نمطيية البطيل والعميل بكامليه ،فقيد خيًل منيذ البدايية مين تقيديم الشخصييات ،وجياء
في جمل قصيرة خالية من الحوار ،الكتابة تمت بمساعدة الضمير األول ،يتغلغل القارئ في القراءة مكتشفا

منذ البداية أن األحداث تسرد ببساطة شديدة بمساعدة تركيبات نحوية قاعدية ،غالبا جمًل أسمية.
تبدو األفعيال ميكانيكيية,عاريية .تصيدم باألسيا

أولئيك اليذين تعيودوا عليى قيراءة الروايية التقليديية.

"الملجأ يبعد كيلومتين عن القرية ،سرت على قدمي ،أردت رؤية أمي فو ار" ،32ال نجد توصيفات ،نعليم أن
األم توفيت ،ولكن بدون توصيفات وال ذكر لألسباب ،فقط تتًلحق األحداث هكذا بكل بساطة وصفاء.

إن هذا الغياب للتوصيف يقيوي شيعورنا بغيياب الذاتيية ليدى ميرسيو" :قليت نعيم فقيط حتيى ال أكاير

الحييديث" ،33ولكننييا ال نعييرف لميياذا ال يريييد أن يبسييط فييي الكييًلم ،التييأبير فييي الرواييية جيياء داخليييا ،أي أن
األحييداث ينظيير إليهييا ميين خييًلل عينييي السييارد ،مرسييو .ال يتييورط البطييل شخصيييا فييي السييرد ويسييتعمل فقييط
نفي

اللهجيية ،لهجيية حيادييية ،ال تسييمح بتسييرب أي انفعييال ،إن مييوت األم يحكييي بيينف

يأخذها أو السيجارة التي يدخنها.

لهجيية القيلوليية التييي

نحيين إذا أمييام صييورة لبطييل غييير نمطييي ،ال مبييال تمامييا ،وال يحييل فييي األحييداث ،إنهييا فقييط تنزلييق

عليييه ،انييه يفعييل فقييط ألن العييادة تفييرض نفسييها "أكلييت فييي المطعييم ،عنييد سيلسييت ،كمييا العييادة" ،بييل نييرى

العك  ،نرى سيلست في تلك اللحظة يعبر عن نفسه بالقول" :لي
مفقودة في النو ،والذي يعك

لدينا إال أم واحدة" ،34الروابط المنطقية

الطابع الميكانيكي واالعتيادي واليومي للسارد.

ومن االنفعاالت النادرة لميرسو عبر كامل انايا النو رغبته في البقياء فيو ار ميع أميه واإلشيارة إليهيا

بي "ماما" وهو لفظ انفعالي طفولي .أو عندما ينتابه شعور بالذنب عندما يرد عليى رئيسيه فيي العميل "ليسيت

غلطتي".35

المشهد الختامي يتبدى أكار إنسانية ويرفع عن القارئ بعض الحرج أو االنزعاج الذي الزمه طيلية

الرواييية .وقتييا قليييًل قبييل إعدامييه ،يظهيير مرسييو أكايير صييفاء ووعيييا بمحيطييه ويحييل عليييه "كشييف" يجعلييه فييي
انسييجام مييع نفسييه ومييع العييالم ،وهييي لحظيية "التطهييير حسييب المصييطلح األرسييطي للتراجيييديا ،فالتراجيييديا
حسب أرسطو ،محررة وتسمح بتصفية المشاعر والتطهير عن طريق التماهي.
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يبلغ االحتجاج ،عند مرسو ،ذروته في الفصل االخير "وحينئذ شعرت كأن شيئا ينفجر داخليي ،وال
أعرف لماذا ،فشرعت أصرخ بأعلى صوتي أشيتمه (الكياهن) وأمسيكت بيه مين ياقية اوبيه الكهنيوتي وأفرغيت

عليييه كييل مييا يعتمييل فييي صييدري ،وأنييا اهتييز بانتفاضييات فيهييا الفييرح والغضييب ...واختنقييت وأنييا أصييرخ بكييل

هييذا ...وبعييد أن أغييادر شييعرت بالسييكينة" ،36ويعايير البطييل أخي ي ار علييى االنسييجام ،وهييو ميين تييأاير الح يوار
الييداخلي التطهيييري ،يجييد البطييل فييي نفسييه القييوة للولييوج فييي الصييفاء ووعييي اليينف  ،يلعييب الكيياهن هنييا دور
اإلسقاط ،انعكا

الذات على المرآة ،إن غضبا مكبوتا داخل نف

مرسو تجد لها متنفسا عند الكاهن الذي

يكيين لييه االحتقييار والييبغض .بفضييله نجييد البطييل يعبيير بعبييارات ميين ماييل" :شييعرت بالسييكينة" "شييعرت أنييي

مجهد"" ،الحياة من جديد"" ،نفذ إلى داخلي هذا السًلم"" ،ألول مرة منذ وقت طويل"...37

بفضييل هييذا التطهييير يتصييالح البطييل مييع نفسييه ،وهييو علييى أعتيياب المييوت "وأنييا أيضييا أشييعر بييأني

مستعد ألن أحيا مين جدييد وكيأن هيذا الغضيب الحيانق اليذي اسيتولى عليي اجتيث الشير منيي ،وأفرغنيي مين
األمل"" ،ألول مرة تتفتح نفسي عليى الًلمبياالة الحنونية للعيالم ،وأحسسيت أنيي كنيت سيعيدا وال أزال كيذلك"،
وكأننييا أمييام بطييل تراجيييدي ،يولييد ميين المييوت ،والمييوت يحييرره ،والغريييب أنييه فييي هييذا الفصييل ،والبطييل ال
يفصله عن لحظة إعدامه إال ساعات قًلئل ،أن نجد أنفسنا أمام مفارقة زمنية ،وهيي االسيتعمال الملحيوظ

لصيغ المستقبل بكل أنماطها ( )Futur/plus-que-parfaitو( )vivre J’aurai puأو( du fond de
 ، )mon avenirوكأن البطل ما زال أمامه مستقبل يعيش فيه ،وهكيذا يعيي البطيل حياتيه بموتيه ،والميوت
يصبح مرادفا للوعي والصفاء "مع نجوم على الوجيه" ،38وهيذا الفيرح الغرييب والفجيائي بموتيه ،يتضيمن فكيرة

أنه يقترب من اللحاق بأمه.

إن تجاوز التمرد والتذمر ،الذي بلغه البطل ،يجعله جدي ار بأن يعيش األع ار

مع العالم وعناصره،

الموت جعل هذا االنسجام ممكنا ،ولم تعيد السيعادة مسيتحيلة ذليك أنهيا غيدت مرادفية للرضيا والتقبيل وعبايية

الحياة ،أي االستسًلم وعدم محاربة ما ال يمكن تًلفيه.

يظهيير مرسييو كبطييل تراجيييدي وعبا يي فييي آن ،العبييث ،أي القطيعيية مييع ت يوازن العييالم ،فييي فقييدان

التنسيق مع عناصره ،إن الفعل االجرامي لمرسو عند قتله للعربي هو اعًلن حيرب ضيد نظيام الطبيعية ،ليم

يعييد التناسييق ممكنييا ونظييام اليييوم تخييرب "فهمييت أنييي حطمييت تيوازن النهييار" ،لييم تعييد هنيياك إمكانييية للت ارجييع
"عندها ترنح كل شيء" إن العبث يتجسد في الغيياب الكاميل ليدوافع الجريمية ،وال يبيدو البطيل مالكيا إلرادتيه
"البقاء هنا أو الذهاب ،هو امر سييان" وهيو غيير مسيؤول تماميا عين فعليه "اسيتجاب الزنياد للضيغط" .وكيأن
المسد

انطلق من نفسه ،كل شيء يهرب منه ويصبح غريبيا ،ويسيتولي علييه العبيث ،ويصيبح فعيل القتيل

نظي ار لعبث صريح.

حتى الزمن يبدو مشاركا ومتواطئا .فيبدو متجمدا ،وكأنه يراقب األحيداث "ميرت سياعتان وليم يتقيدم

النهار" ،إنها نف

الشم

ذلك اليوم اليذي دفنيت فييه أميي" ،والصيورة المجازيية تزييد فيي تقويية هيذا الجانيب

القدري "محيط من معدن يغلي" ،و"البحر بكل أنفاسه المتسارعة والمخنوقة ,بأمواجه الصغيرة".39
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الضوء لعب أيضا دو ار مهما ،وبدا كأنه المسئول عن فعلة مرسو .فقد غبش بصره "صيورته ارحيت
تتراقو أمام ناظري"" ،عيناي عميت خلف هذا الستار من الدمو والمليح" ،وفقيد اليتحكم ربميا بسيبب "لعبية

الضوء والظًلل" ،40وهذا اإلعشاء البصري جعل مرسو يعتقد أنيه اعتيدي علييه حتيى بليغ بيه األمير أن راح
يتخيييل خنجيير العربييي سيييفا اييم ترسييا ،وهكييذا وكييأن الشييم

صييارت هييي القييدر الييذي قيياد البطييل إلييى فعلييه

المحتوم .الشم  ،وهي كلمة تكررت اماني مرات في النو.

إن هذا اإلنسان العباي ال يستجيب للمشاعر إال في لحظات نادرة مين الضيعف الشيديد ،إن عالميه

هو األرض وسبيله إلى هذا العالم هي حواسه" ،لم ألبث أن غفيوت بتيأاير مين حي اررة جسيمها" ،وعنيدما ييزج
بييه فييي الزن ازنيية فييإن عًلقتييه بميياري تكييون قييد انتهييت ألنييه ال سييبيل الييى لمسييها" :خييارج فرقيية أجسييامنا اآلن،
لي

هناك ما يجمعنا ،وابتداء من اليوم ،ستأخذ ذكراها من نفسي شكل الًلمبياالة .إن حواسيه الخمي

هيي

نافذتييه علييى العييالم كالسييمع" :وكنييت أسييمع دقييات قلبهييا الضييعيفة" ،41واللم ي " :كييان سيياقها ملتصييقا بسيياقي

وكنت ألم .42"..

إن المفارقة تتجسد في فكرة أن مرسو رمز لإلنسان البريء الذي ال يحسن لعبة الرياء االجتماعي،

لقد حكم على نفسه بالنفي واإلبعاد عندما لم يتجياوب ميع آلييات النفياق والمواربية والمجاملية والمداهنية التيي
تضمن سيرورة المجتمع في أطر من التنازل والتفاوض.

إن عباييية البطييل ميين عباييية كاتبييه فقييد عييرف عيين ألبييير كييامو هييذا التوجييه نحييو فلسييفة العبييث ،وقييد

عبر عين ذليك فيي الكايير مين كتاباتيه ،وقيد كيان كيامو يعتبير تليك فلسيفة ،ونفسيه فيلسيوفا ،ولكين كتاباتيه ليم
تبلغ المنظومة والدقة االصطًلحية للكتابات الفلسفية الخالصة وبقيت عند حدود األدب والتأمًلت.

يقول في كتابه "أسطورة سيزيف" بصدد فكرة العبث في الوجود االنساني" :وجدنا على هذه األرض

لكي نحيا ونعيش ،وتعودنا على الحيياة قبيل السيؤال عين لمياذا؟ سيرعة األييام تهيوي بنيا إليى تقيادم أجسيامنا،
تيار يجرنا نحو الموت ،ولي

هناك مشهد يبعث على السخرية من إنسان يفتخر بشبابه ،فًل معنى ليذلك،

إال تخطيطا بيانيا ينحدر به إلى الموت".43

وهييذه النظ يرة التشيياؤمية حييول افتقيياد المعنييى فييي الوجييود اإلنسيياني يت يواتر فييي مواضيييع كاي يرة ميين

أعماله" :سنستيقظ كل يوم ،نركب الحافلة للعمل أربع ساعات في اليوم ،نتناول إفطارنا ام نعود إلى العمل
ألربييع سيياعات أخييرى وبعييدها ننقلييب إلييى بيوتنييا لنتعشييى وننييام ،وهكييذا علييى ميير األي يام ،وفييي يييوم مييا ،بعييد

الملل ،يبدأ التساؤل وتصيبنا الدهشة".44

وربما يكون كامو جسد كل فلسفته في التماال الذي نحته وسماه "مرسو" والذي صيب فييه كيل قلقيه

ورغبته في الحياة وافتنانيه بيالموت "الميوت السيعيد" كميا يسيميه" :أنيا ال أرييد أن أكيذب عليى هيذا العيالم ،وال

علي أحد ،أريد أن يقودني وضوحي إليى أقصيى األمياكن حتيى أشيهد نهيايتي بكيل غيرتيي
أرضى أن يكذب ّ
على الحياة وجزعي من الموت".45
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 /3تشظي الذات واختالل العالم:
خطأ مرسو كيامن فيي ذاتيه ،إنيه يتصيرف فيي وضيع إنسياني نمطيي بيًل نمطيية قاتلية ،وكيأن روحيه
فيي لحظية ميا ميين زمين حياتيه ،تكلسيت .وألنهييا صيارت مين صيخر فإنهييا قاوميت بصيًلبة الصيخر وبرودتييه
وصييممه ،ولكيين ال بييد أن تحييل لحظيية التفتييت ،وكييامو نفسييه يبييرر محاكميية بطلييه ببسيياطة "ألنييه ال يلعييب

اللعبة" ولكن لماذا مرسو ال يريد أن يلعيب لعبية المواضيعات االجتماعيية؟ لمياذا يصير عليى التشيرنق داخيل

ذاته الجافة؟

يقول "جرمين بري" إن مرسو "غريب على المجتمع ،ألنه يرفض أن يهادن عرفها وطقوسها".46
فيي لحظيية كشييف يييدرك مرسييو بنفسييه أنييه ميين طينية أخييرى غييير طينيية البشيير اآلخيرين ،ويجييده أمي ار

مبير ار أن يضييحي بنفسيه "المارقيية" "الشيياذة" فيي سييبيل القبيلية" ،لييم يبييق ليي إال أن أتمنييى أن يكيون اميية عييدد
كبير من الجمهور يوم إعدامي وأن يستقبلوني بصرخات الكراهية".47

"مرسييو هنييا يصييبح ضييحية م ارسييمية ،وتصييبح نهايتييه تأليهييا شييعائريا"" ،48ميين الواضييح أن موقييف

مرسييو الييذهني فييي أول األميير عيياجز عيين معالجيية أبسييط حييياة ممكنيية وجييوهر "العبييث" فييي قضييية أنييه لعييدم
إكترااه ،انحاز إلى العنف والميوت ،ال إليى الحيب والحيياة ،إنيه ليم ينطيق بيأي سيؤال وأخطيأ خطيأ فاحشيا...

وهكييذا فييإن كييامو يييوحي فييي "الغريييب" بييأن اإلنسييان فييي وجييه العبييث ال يجييب أن يبقييى فييي وجييوده سييلبي،
فاإلخفيياق فييي التسيياؤل حييول معنييى فرجيية الحييياة إنمييا هييو الحكييم علييى أنفسيينا كييأفراد وعلييى الييدنيا بأسييرها

بالصيرورة إلى ال شيء".49

وربما تكون الجملة الموحية التي ذكرها أحد البياحاين مفسيرة لذاتيية البطيل الشياذة" :،ليم يكين مرسيو

إنسانا في هذا العيالم ،إنيه ذاتيه" ،50وهيذا ميا مينح مرسيو ،دون أن يعيي ذليك ،صيفة التعيالي والتكبير ،إنيه ال
يجد ما يقوله للبشر ،وال يتواضع حتى لإلجابة عن تساؤالتهم ،لي

إنه فقط يغمغم ،لي

لآلخرين الحق في استخراج كلمة منيه،

لآلخرين الحق فيي اسيتخراج كلمية منيه ،إنيه فقيط ييتلفظ أميامهم عنيدما ييرى أن هناليك

داعيا ملحا ،أو فقط يقول" :نعم ،حتى ال يتحدث أكار" ،51إن أهيم سيمة مين سيمات مرسيو ،كميا رأى كيامو
نفسه ،هي "رفضه الكاميل أن ال يقيول شييئا إال ميا يعتميل فيي صيدره" ،52إن مرسيو رجيل متيوتر  -بتعرييف

كامو – إنه في تحدي واضح للوجود أمامه ،وعباية فلسفية يسير على نهجها ،في تحيد لقواعيد اللعبية التيي
صاغها المجتمع.

إن العبث والًلمعقول الذي يستولي عليى مرسيو "هيو أقصيى درجيات التيوتر ،وهيو يبقيى عليى هيذا

التوتر بمجهوده الشخصي المنفرد ،ألنه يعرف أنه عن طريق هذا اإلدراك ،وعن طريق التمرد المتجيدد كيل
يوم ،إنما يقيم الدليل على الحقيقة الوحيدة بالنسبة إليه ،وهذه الحقيقة ليست إال التحدي ،وهي أولى النتيائج

العملية التي تترتب على عملية الرهان".53
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إن غرابة البطل تتجلى في الرغبة الملحة التي ال تغادره للذوبان في عناصير الطبيعية .إن الشيم
التييي تحييرق وتحيييل األشييياء رمييادا ،والبحيير الييذي يحيييط األجسييام عيين كييل جانييب وكييأن رحمييا ضييخما أحيياط
بها ،هي مواضيع متكررة في العمل ،وربما اختار كامو لبطله اسم مرسو رم از لهذين العنصرين الطاغيين.

فصييوتيا يحيييل اسييم مرسييو الييى ( merالبحيير) و( soleilالشييم ) ،ورغبيية االنحييًلل والعييودة الييى

رحييم األرض ،يشييارك كييامو نفسييه هييذه الرغبيية مييع بطلييه ،وتتكييرر فييي أعمالييه االبداعييية أو النقدييية بشييكل

مت يواتر ،فميياًل يختييار كديباجيية لعملييه "اإلنسييان المتمييرد" مقوليية للشيياعر األلميياني هولييدين جيياء فيهييا "وبكييل
انفتاح أكر قلبي لألرض الجادة والمتألمة ،وغالبا وفي الليلة المقدسة ،أعد بأن أحبها بكيل إخيًلو حتيى
الموت ،بدون وجل ،مع حملها الاقييل من القدرية ،وأن ال أحتقر أيا من ألغازها ،وهكيذا ،أوايق إليهيا بواياق

أبدي".54

إن ألبير كامو في أعماله وخاصة في الغريب ،ينشد عالما خاصا به ،لم يينجح فيي تبييان معالميه،

ولكنييه –علييى األقييل – لييي

العييالم الييذي نعرفييه ،إن فنييه" :اتهييام دائييم للعييالم أو تمييرد علييى الحييدود الطبيعييية

للوجييود ،وعلييى حقيقيية المييوت ،وال يمكيين لماييل هييذه التمييرد أن يييدمر العييالم الييذي يسييعى إلييى نبييذه ،ولكنييه

يستطيع – على األقل – أن يخلق عالما من األنماط والمال يتفق مع آماله.55

إن جدلييية العييالم والييذات ،فييي عييالم منهييد ،تغييدو عملييية معقييدة إلييى أقصييى الحييدود ،ويصييبح أول

ضحاياها في العالم الفني أللبير كامي ،هي الشخصييات وعليى أرسيها الشخصيية الرئيسيية ،إنهيا تيدفع امين
رغبة الكاتب في مساوقتها مع هذا العالم المختيل" ،وتفقيد الشخصييات كيل الصيفات الفرديية ،وكيل الصيفات
لإلنسان كإنسان ،ويبدأ كامو يشكو من ضيا سر التصوير العمييق ،وقيد تنيبض رواياتيه بالحيويية إال أنهيا
تفتقيير إلييى المييادة اإلنسييانية والييروح اإلنسييانية ،ويترتييب عيين هييذا االهتمييام بالوضييع اإلنسيياني مجييرد كتابيية

رمزية".56

نجد في رواية الغريب أن العالم الذي يعيش فيه السارد ،العالم الذي قبله الجميع بدون تسياؤل فيميا

مضييى ،اسييتبدل بعييالم آخيير غييير مفهييوم ،ال مكييان فيييه للتحليييل المنطقييي ،انعييدمت فيييه الغايييات األخًلقييية،

عالم يتفكك ,انعدمت فيه الوحدة بين اإلنسيان وحياتيه ،انهيا عيالم عبايي و"النتيجية النهائيية للمنطيق العبايي،
هي في الواقع ،المحافظة على هذه المواجهة اليائسة بين التساؤل اإلنساني وبين صمت العالم" .57كميا ان

انيه عيالم متاائيب .حييث ال”هيم ”هيو المهييمن .ييذكر بيالمفهوم اليذي َن َحتيه هاييدغر ,فيي محاضيرة بتياري
" ،1929السيأم العمييق”؛ باعتبياره النفسيية األساسيية فيي تليك الفتيرة .ووفقيا ليه ،فقيد أصيبح الوجيود مميًل
لإلنسان.

إن هذا التفكك واالختًلل يأخيذ فيي الينو تعبييره الشيكلي فيي الينو ،إن تجربية التشيظي تتخيذ لهيا

معييادال موضييوعيا فييي األسييلوب الييذي تكتييب بييه تجربيية الًلمعقييول فييي الرواييية ،فوضييع مرسييو كغريييب يتأكييد
برفضه التفسيرات االجتماعية أللفياظ بعينهيا "أخيذ منيي وقتيا أن أفهيم الميدعي العيالم ،فيي هيذه اللحظية ،فقيد

قال "عشيقته" ،أما بالنسبة لي فقد كانت فقط "ماري".58
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إن الييروابط المنطقييية وحييروف العطييف التييي تنطييوي علييى العليية والمعلييول ،نييادرة فييي اليينو كاييرا،
ونجيد بيدل اليربط المنطقييي ،تتابعيا بسييطا فيي كلمتييي "و" أو "ايم" ،وهيي بنياء يييوحي بالتفكيك ،وتغيدو الجمييل
وحدات مستقلة ال جسور بينها ،وهذا االقتضاب والتقتر يزييد فيي إحسيا

بغ اربية عيوالم الينو ،وهيذه الفقيرة

كماال تعطي صورة لهذا االقتضاب:

"كييان يسييكن فييي غرفيية واحييدة لهييا مطييب ميين دون نافييذة ،فييوق سييرريره تماييال ميين الجييو أبيييض

ووردي ،وصورتان ألبطال رياضيين وصورتان أو اًلث لنساء عاريات ،وكانيت الحجيرة قيذرة والفيراش غيير

مرتب".59

وتتييدرج الرواييية فييي عك ي

هييذا التفكييك بإلحاحهييا علييى عنصيير الييزمن ،فييإذا كييان القسييم األول ميين

الرواييية يحتييوي علييى إشييارات للييزمن كي ي "البارحيية" و"اليييوم" و"األحييد" فييان القسييم الايياني يييتمطط ويخلييو ميين
اإلشارات الزمنية الصريحة ،وتحل محلهيا إشيارات رمزيية كتعاقيب اللييل والنهيار أو اليدرجات اللونيية للسيماء

أو النجييوم ،وه يذا االنشييطار الزمنييي بييين القسييمين ،رمييز إلييى انشييطار البطييل بييين الًلمبيياالة النسييبية إلييى
الًلمباالة المطلقة ،والنتيجة الحتمية لهذا الوضع هي الدخول في ص ار أساسه التمرد.
تمرد مرسو ضمني ولي

تمردا علنيا يتمايل فيي الصيمت واالقتضياب وعيدم اليدخول فيي حيوار ميع

العييالم واالكتفيياء بمًلزميية زاوييية ميين زواييياه إلييى النهاييية ،فييي رغبيية للتجييان

مييع جييزء حميييم فييي ذات مرسييو

دعاه إلى هذا التمرد الصامت ،وهو كما يقول –كامو – جيزء أصييل مين نفسيية كيل إنسيان متميرد" :إن فيي
كل تمرد انخراطا كامًل وعفويا لإلنسان في جزء ما من ذاتيته".60

إن هذا االنخراط في جزء من الذات ربما هو المحاولة للابات على شيء قار يحمي البطل مين أن

يجرفه العالم المتناقض الذي أمامه ،إن مساحة الشيك فيي العيالم وفيي ذاتيه هيي مين الشسياعة بحييث تكيون
خصيصيية لييه ،والًلمبيياالة التييي يقابييل بهييا البطييل العييالم ،ربمييا هييي التقطييير الصييافي لهييذا االرتييياب ،فعنييدما

يغمرنييي عييدم اليقييين فييي تلقييي العييالم لنظرتييي وأحكام ييه عليهييا ،فييإن االنسييحاب هييو الطريييق األسييلم ،ف ييًل
يستطيع أن يكون حكما على أفعالي وأقوالي من هو لي

موضع اهتمام عندي.

إن هذه النزعة التشكيكية هي ما تجعل بطل الغريب وجوديا بامتياز" ،تبين أييري

مييردوك سيمات

البطييل الوجييودي ،كمييا توض يح الفييرق بييين الماركسييي والوجييودي مفضييلة الوجييودي علييى الماركسييي بطبيعيية
الحييال ،ذلييك أن الماركسييي حسييبها غييير قييادر علييى الشييك فييي نفسييه ،فييي حييين أن الوجييودي يشييك أبييدا فييي
نفسيه وفيي صيحة ميا يصيل إلييه مين قي اررات ،ويتخيذ الوجيودي ق ار ارتيه فيي الحيياة فيي انسيجام وهيو يييدرك أن

موقفه ال يمكن أن يكون تمايًل للحقيقة المطلقة بحال من األحوال وال يضمن مطلقا سًلمة اختياره كما أن
الوجودي يؤمن أن الطبيعة لي

وراءها أيية غايية كميا أنهيا تنطيوي عليى العبيث" ،ويتجليى المييل اليى الشيك

في كاير من عبارات مرسو المتمردة" :أما اآلن فيبدو لي كأن أمي لم تمت" ،61و"فكرت حينئيذ أنيه ليم يكين

ينبغي أن أقول ذلك" ،و"على أية حال فإن اإلنسان يكون دائما مذنبا بصورة ما".62
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إن هذا التردد والشك في ذاتية البطل تنطوي على تناقض ممزق للروح ،أنه من جهية رفيض للعيالم
واآلخرين يتكشف في صعوبة الدخول معهم في حوار عميق وصحي ،وفي نف

الوقت استحالة االنفصال

عنهم بشكل حاسم ونهائي ،إن الغياب الحاد والفج ألي شكل نامي ومتطور للحوار في الروايية ظياهرة تشيد

انتباه المتلقيي مباشيرة فيي "الغرييب" "أخبرتيه أن هيذا ليي

ذنبيي ،ولكنيه ليم ييرد"" ،سيألني إذا كنيت جئيت مين

بعيد :قلت "نعم" حتى ال أتحدث أكار"" ،بدأت حتى أفسر له ولكنه قاطعني""" ،سألني :أال تريد؟ قلت :ال"،

"انسييحبت قليييًل إلييى الييوراء ولكنهييا لييم تبييد أي مًلحظيية" ،عنييدما كانييت أمييي فييي المنييزل فإنهييا كانييت تكتفييي
بمتابعتي بعينها وهي صامتة"" ،وجلسنا صامتين طويًل".63

إن هييذا الغييياب للحيوار داخييل اليينو مؤشيير لغييياب عًلقييات تواصييل طبيعييية بييين األنييا واآلخيرين،

"م يين طبيع يية األعم ييال الدرامي يية اإلحس ييا

المض ييجر بع ييدم إمكاني يية إجي يراء دي ييالوج مباش يير وصي يريح ،وك ييأن

الشخصيات من دون أي دا وبًل اقة ترسل المًلحظات واليردود فيي الفيراغ ليي

مين أجيل اإلبيًلغ بشييء

ما ،ولكن على نحو ما من أجل إيجاد شريك في الديالوج ،فكم هي في حاجة ملحة إلى عًلقة وطييدة وكيم

تلك العًلقة غير موجودة".64

إن هذا الغياب يكشف التناقض فيي الوضيع اإلنسياني ،بيين رغبية البقياء ملتصيقا بيه ،والعجيز عين

التحاور معه ،ويدفع هيذه الحيال إليى طبيعية متيوترة فيي العًلقيات ،طابعهيا ضيغط مكبيوت ومكظيوم ،عنيدما

تغييب ملكية الحيوار بميا لهييا مين دور صييحي وتطهييري فييي البيوح والتنفييي

عين الضييغوطات والتوصيل إلييى

تفاهم ولو غير كامل ،وهذا يوحي بتفسير لعدم قدرة مرسو على البكاء على امه .أنه،بسبب الصمت اليدائم

بينهميا ,فإنهيا تكييون قيد ماتييت منيذ زميين طيويًل رمزيييا ،وليم يعييد هيو فييي الحقيقية ينتظيير إال أن تميوت رسييميا
وهو ما عبر عنه في الرواية بيالقول" :بعيد م ارسييم اليدفن سيتكون القضيية مغلقية وكيل شييء سيوف يتخيذ ليه

طابعا رسميا" ،65إن ابنيا يسيتعمل كلميات بيإرادة ومصيطلحات قانونيية مايل" :قضيية مغلقية" و"طيابع رسيمي"
انما يدل على انطفاء كل عاطفة اتجاه األم ،والموت الرمزي لها.

"هنا التناقض .اإلنسان ييرفض العيالم كميا هيو ،دون أن يتقبيل الهيروب منيه ،فيي الواقيع فيإن البشير

متمسييكون بعييالمهم وال يرغبييون فييي تركييه ،ويعييانون ميين فكيرة أنهييم ال يسييتطيعون امتًلكييه بالكامييل ويجييدون

أنفسهم غرباء في عالمهم ومنفيين في موطنهم ذاته" ،66إن فكرة التملك واستحالته في الواقع فكرة مأساوية،
فكرة عن الشرط اإلنساني المحكوم بعزلة ال غور لها ،إننا ال نستطيع أن نتملك الذين نحبهم ،وال أن نلم

جوهرهم األصيل وحتى الماديات هي أبعد من أن تكون متأهبة المتًلكنا لها ،فهي عرضة للتلف والضيا
واالنحًلل ،وهذا ما يدفع النفو

الذكية والعميقة ،بدافع مين وعيي هيذه الحقيقية الكونيية ،إليى االنكفياء عليى

ذواتهم وعدم الاقة مطلقا في إغراءات العالم اآلخر.
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إن مرسو في غربته الًلواعية عن العالم ربما يكون فيي النهايية ميدفوعا ببصييرة نافيذة عرفتيه بهيذا
النقو الفادح في طبيعة الوجود البشري ،إن هذا الموقف لدى مرسو يتوضح في كونه يترفع بشكل متيوتر

عن تقديم شروحات وتفسيرات لمواقفه ،وتك ارره ،لعبارات تفيد أن األمر ال يستحق أو أن األمر سييان" ،هيذا

ال يدل على شيء"" ،67أجبته بنعم ولكن في العمق كان هذا متساويا عندي"" ،بيدا علييه التضيايق وأخبرنيي

أنني دائما أتهرب من اإلجابة"" ،وشرحت لها أن األمر ال ينطوي على أية أهمية".68

بطييل كييامو الغريييب بييًل مًلمييح ،الجسييدية غائبيية والنفسييية مختزليية الييى حييدها األدنييى.فييًل نعييرف لييه

عم ار ومظهره الجسدي غير واضح ،وتختزل معرفتنا به عن طريق تتبع ردود أفعاليه الخارجيية ،وليوال وجيود

هييذه المي يزات الخارجييية فكييان يمكيين أن ال ن يراه وال نعييرف لييه أيضييا فضيييلة بييارزة كالشييجاعة أو الييذكاء ،أو
التعاطف ،إنه بالفعل كائن عصي على التحليل ،بل حتى عن التصنيف ،إنه فعًل شخو بًل مًلمح ،إنه

رجل من دخان يجد المرء صعوبة في القبض عليه.

إن البطل ،وكل شخصيات الرواية على العموم ،تكاد تكون مجردة ،والنار الذي يصفها سرد عار،

وكتابة بيضاء ،تكاد تكون "تقري ار عن حالة مرضيية" وحتيى ألبيير كيامو ،فيي حديايه عين الروايية األمريكيية،
يتنبه إلى هذا األمر عندما يقول" :إن هذه الرواية ،الخالية من الحياة الداخلية ،حيث يبيدو أن البشير ينظير
إليهم من وراء مرآة ،تنتهي منطقيا ،عندما تعطي ،كموضو وحيد ،اإلنسان كوسيلة ،فانها تنتهي إلى خلق

البييااولوجي (المرضييي)" ،69ويضيييف الحييق" :إن هييذه الشخصيييات التييي ينصييبها الروائيييون األمريكيييون فييي
وجد العالم الحديث ،إن هي إال آالت شقية تعييش فيي أكاير األنسياق ميكانيكيية ،وتعتليي السياحة كاحتجياج

مرضي ،ولكنه عقيم"

70

وهذه اآلراء فيي أرييي تنسيحب عليى كيامو ،ليي

عليى بقيية أعماليه كالطياعون التيي تختليف جيذريا

عن الغريب ،ولكنها تصدق على شخصيات مال مرسو.إن غرابة طبا مرسو ربميا هيي فيي النهايية ليسيت

إال انعكاسا لحالة مرضية وربما هي إسقاط لحالة كامو ،المعروف عنه أنه كان مريضا بالربو.

إن التقوقييع داخييل الص ييمت ،والتييأار سييلبا وايجاب ييا بييوفرة الض ييوء وندرتييه والعجييز ع يين الييدخول ف ييي

عًلقييات سييوية مييع الجيين

اآلخيير ،هييي كلهييا أع يراض مرضييية نفسييية ،ربمييا تشييتملها حيياالت مييا يسييمى بي ي

"االكتئيياب" ،إن األصييحاء علييى تعبييير فرويييد هييم ميين "احتييوت شخصييياتهم علييى ممي يزات اإلنسييان السييوي
والييذي هييو فييي نظيير الطبيييب النفسيياني (ادوارد جلوفييان) "ميين يخلييو ميين أع يراض الص ي ار العقلييي ولييه قييدرة
ترضييي علييى العمييل ويسييتطيع أن يحييب النييا

إلييى جانييب حبييه لنفسييه" ،71ومرسييو ال يحييب أحييدا ،وحتييى

عًلقته بماري خالية من الحب ،واكتفت بعًلقة حسية خالصة" :سألتني ،إذا كنت أحبها ،وأجبت كما فعلت

من قبل ،أن هذا ال يعني شيئا وأني بًل شك ال أحبها".72

إن تحليل شخصية مرسو يلتقي بصعوبات تتعلق بشح في مًلميح هيذه الشخصيية الفرييدة وخلفيتهيا

االجتماعية ،وهي تأكيد عليى غربية البطيل وغ اربية الروايية ،إن أي تحلييل نهيائي ومسيتفيض ال يتسياوق ميع

إرادة الكاتب في تحقيق ال معقولية هذا الشخو ،وألن البطيل غيير محتميل التحقيق بهيذا الشيكل فيإن العيالم
الذي يصوره ال يكون ،إال إسقاطا لعالم مفترض ،قيد التنظير.
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ك ييامو نفس ييه يق ييول" :إن الع ييالم الروائ ييي ل ييي
العميقيية ،ذلييك أن األميير يتعلييق بيينف
ضييعفنا ،وقواتنييا ،عييالم لييي

إال التص ييحيح لعالمن ييا ه ييذا ،متتبع ييين رغب يية اإلنس ييان

العييالم ،المعانيياة هييي نفسييها الكييذب والحييب ،أبطييال الرواييية لهييم لغتنييا،

ال أقييل وال أكايير جميياال وتماسييكا ميين عالمنييا ،لكيينهم علييى األقييل ،يجييرون إلييى

نهاية مصيرهم ،وال يوجيد أبيدا أبطياال يهيزون الواحيد كأولئيك اليذين يمضيون إليى النهايية مين عياطفتهم ،هنيا

نفقد مقاسهم ،ذلك أنهم يبلغون النهاية التي ال نبلغها نحن أبدا".73
 /4البطل وسقوطه:

عبيير كييامو م ي ار ار عيين رغبتييه فييي أن يكتييب مأسيياة ،واعتبيير أن المأسيياة هييي األرقييى بييين الفنييون،
و"الغريييب" ربمييا تكييون محاولتييه األهييم لتحقيييق هييذا الهييدف :مأسيياة روائييية تختلييف عيين المآسييي المسييرحية،

معاصرة في مقابل المآسي القديمة عند اليونان ،وبعدها عند شكسبير وراسين وكورناي.

يبييدأ المسييار التراجيييدي للرواييية بييإعًلن الييالم البسيييكولوجي عنييد بطييل الرواييية مرسييو "الييالم الييذي

يتما ييل ف ييي طبيع يية نفس ييية خاص يية ال تتن يياغم م ييع محيطه ييا القري ييب ،إن جريم يية القت ييل م ييا ه ييي إال المع ييادل

الموضييوعي لجريميية أخييرى مغييروزة فييي الطبييا  ،إن البطييل مقييدر لييه أن يجييرم ويعاقييب علييى هييذه الجريميية
والتي يستشعرها هو نفسه بشكل حدسي" ،وعلى أي حال فان اإلنسان يكيون دائميا ميذنبا بصيورة ميا" .74إن
صورة لخطيئة األولى في الموروث التوراتي تكشف عن نفسيها هنيا ،وال سيبيل إليى تغييير هيذا الشيعور عنيد

البطل ،فبقيدرة عجيبية ينتظير مرسيو الضيربة التيي يخبؤهيا ليه القيدر عنيدما يغليق البياب قيائًل" :أجبيت أن ال
أحد أبدا يغير حياته".75
وهذا اإلحسا

بالخطيئة لم يكن يغادره ،ففي الملجأ عندما أحاطت بيه زمييًلت أميه حيول تابوتهيا

فكر" :وخطر لي في لحظة انطبا غريب أنهن هنا لمحاكمتي" ،76وحتى في أاناء محاكمتيه بيدا أن البطيل
غييير متضييايق ميين أي شيييء ،وكييأن المحاكميية فقييط تمايلييية طقوسييية للقيياء قييدره المحتييوم عليييه منييذ األزل،

"رجال الدرك كانوا لطفاء معي ،المحامي ربت على ذراعي ،ولم أكن أفكر في شيء ،طلب رئي
إذا كان عندي ما أضيفه ،فأجبت "ال" وحينها أخذوني".77

الجلسية،

بل إن البطل يغبط نفسه على هذا الحظ ،كونه فيي الزن ازنية "أسيتطيع القيول ،مين جهية أخيرى أنيي

بشييكل مييا ،كنييت محظوظييا أانيياء كييل هييذا الوقييت ،أمييي كانييت غالبييا تقييول أننييا لسيينا أشييقياء بالكامييل" ،78إنييه

أيضا يجد المتعة وهو على كرسي االتهام" ،حتى وان كان عليى مقعيد االتهيام ،فيان الواحيد يجيد دائميا إايارة

في سماعهم يتحداون عنه".79

إن هذه القدرة تعطي الملمح األول للجانب التراجييدي فيي شخصيية مرسيو" :الروايية تفتيرض عمليية

التطهييير ،ففيهييا ،البطييل ونحيين أيضييا يجييب أن نعيييش اإلحسييا

بعييدم الهارمونييية ،وللعييالم أن يفييرغ علييى

مسرح األحداث كل ما هو فضييع ،والبطيل يأخيذ عليى عاتقيه الضيربة التيي يجيب أن يتلقاهيا عليى أيية حيال
أحييد آخيير والضيربة حتمييية ال مفيير منهييا ،ولكيين فييي مقابييل ذلييك يكييون البطييل فييي عمييق مركييز الكييون ،ألن
الرواية تكشف أن مركز الكون دائما الصيراعات المفجعية التيي تفتيت القليب وأن تكيون بطلهيا هيذا يعنيي أن

تكون رمز اإلنسانية ،تكون األول والمتفرد".80
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والبطل في الرواية مقتنع أن القدر اختاره لهذه المأساة" :ماذا يهمني فيي ميوت اآلخيرين ،فيي حيب
أم ،ماذا يهمني في إلهها ،الحيوات التي تختار واألقدار التي تنتخب ،ذليك أنيه وحييد يجيب أن يختيارني أنيا
ليه حظيوة ،ليي

 ...هل يفهم (القسي ) ذلك ،هل يفهمه إذا؟ كيل النيا

هنياك إال امتييازات" ،إن ميا حيدث

للبطييل ميين قتييل ومحاكميية اييم إعييدام امتييياز حظيياه بييه القييدر ،وهييو سييعيد بهييذا الحييظ ،وهييذا االستسييًلم للقييدر

ملميح آخير مين مًلميح البطييل التراجييدي" :فيي التراجييديا الكًلسييكية المنطقييية تقيوم قيوانين الجين

الييدرامي

بدور القيدر اللحيوح المتسيلط اليذي يخضيع كيل شييء ،واليذي ال يمكين ألحيد أن يفعيل شييئا ضيده حتيى وليو

بطعنة خفيفة".81

والقدر في العمل الفني هو الرمز إلرادة الكاتب عبر الدراما ليقيول كلمتيه فيي وجيه العيالم ،إن قتيل

البطييل "الغريييب" ربمييا يكييون رغبيية الكاتييب الًلواعييية لتخليييو العييالم ميين "الضييمير الشييقي" الييذي يسييكنه،
فمرسو في كامل انايا السرد يبدو كشبح يقض على البشر مضيجعهم ،وقيد قتيل لكيي "يتسينى" الحفياظ عليى

نظام ما "أريد أن أطرد األشباح من عالمي فًل أمأله إال بحقائق الجسد التي لن يسعى أن أنكر وجودها"
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إن قتل البطل في المنطق الدرامي ،كما االنتحار في المنطق الواقعي ،يعنيي فيي كايير مين جوانبيه

رغبة في االنتقام وليدة يأ

من الواقع وعجز عن العاور على مكمن للتصالح معه" :بموت البطيل وبشيكل

متناقض ظاهريا يبيدو كميا ليو أ الكاتيب ينيتقم مين العيالم ،وهنياك الجملية الشيائعة "المؤليف قتيل بطليه" ولكين

المهم أيضا بأيدي من فعل ذلك ،وذلك ال يتوقف على مدى يأ

فقط للمقتول ولكن لمن يقتل أيضا".83

والموقفان كًلهما يوجدان عند كامو ،اليأ

المؤلف من الواقع ودرجة مشاطرته ليي

من الواقع والمشاطرة لمن يقتل ،عبر كامو مي ار ار عين

رغبتييه فييي الوصييول إلييى منطقيية وسييطى يكييون فيهييا تصييالح مييع المجتمييع فميياًل يقييول" :لييي
عبقري قط مبني على أسا

هنيياك عمييل

مين الحقيد أو االحتقيار ،فيًل بيد للخيًلق الحقييق ،فيي زاويية ميا مين قلبيه ،وفيي

لحظة ما من تاريخه ،أن ينتهي دائما للمصالحة" ،84أما يأسه من الواقع فقد كيان موقفيا شيهي ار مكيرو ار عنيد
البييير كييامي ,وهييو موجييود فييي أغلييب أعمالييه الفلسييفية تحييت مسييميات "المتميرد" و"العبييث" كأسييطورة سيييزيف
والرجييل المتمييرد وغيرهييا ،ويكفييي أن نعييرف أن كييامو كييان قييد وسييم القييرن الييذي عيياش فيييه ،القييرن العشيرين،

ب"قرن الخوف".85

إن ق ي ييارئ الغري ي ييب يش ي ييعر أن م ي ييوت مرس ي ييو م ي ييوت مس ي ييتحق ،م ي يين الص ي ييعب تبري ي يير ه ي ييذا الش ي ييعور

الميتييافيزيقي ،وال أحييد ميين النقيياد ميياًل أشييار إلييى غييير ذلييك ،والقييارئ ال يخييرج محطمييا عنييد النهاييية الحزينيية
للرواييية ،ولكيين بييالعك

يخييرج وشييعور غييامض بال ارحيية الوجودييية يخالجييه ،وهييو ربمييا تحقيييق ,ولييو يسييير,

لمفهوم التطهير  Catharsisفي التراجيديا اليونانية كما عند سيوفوكلي  ،ونجياح الكاتيب فيي إبعياد القيارئ
عن شعور األسف على البطل اقتراب من تحقيق الح

التراجيدي "ال يجب أن يكون هناك أسف أو حيزن

حقيقيين على األبطال حين يقتلوا ،حيث أتهم سيكونون موضع الشفقة والعطف إذا ما بقوا أحياء".86
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إن المفهوم المياولوجي للتضحية والقيرابين يفيرض نفسيه بقيوة ،والقربيان طقي

دينيي ورميزي تواجيد

مر حين من اليدهر،
في أغلب الحضارات ،واذا كان التطور أحال هذا الطق الى التضحية بالحيوان فإنه ّ
في الحضارات البدائية ،أين كانت التضحية بالبشر ،وخاصة األطفال ،هي العرف الشائع.
ميوت البطيل كيان فييي اللغية .إن كيل ملفيوظ يدفعييه نحيو الميوت دفعيا ،إن كييل تيدخل لفظيي ميا كييان

ليزيد الطين إال بلة ،وكأن اللغة متآمرة ضده ،أو هو في تواطأ مع اللغة ضد نفسه ،إنها تفصح عن الطبع

المعاند والحرون" :فقلت له إن اإلنسان ال يغير حياته مطلقيا ،وأن جمييع أنيوا الحيياة تتسياوى فيي النهايية،
أن حيياتي هنيا لييي

فيهيا ميا يييدعوني إليى التضييايق منهيا عليى اإلطييًلق" ،87لغية تغليق بنفسييها وارادتهيا كييل

باب للخًلو" :ال شييء ،ال شييء عليى اإلطيًلق يحميل أي أهميية ،وأنيا أعيرف يقينيا لمياذا" ،88إن كيل ميا
يلحق به ،من طرف المجتمع واآلخرين ،لي

جيدي ار عنيد البطيل بالنقياش واألخيذ واليرد" :أعلميوني فقيط أنيي

كنت مذنبا ،وأنا كنت مذنبا ،وقد دفعت الامن ،وال يمكن مطالبتي بشيء أكار".89

إنه الصمم العميق ،صمم بسيكولوجي ال غور له ،إن إرادة طاغية لصيمم رميزي تحيرك مرسيو مين

البداييية إلييى النهاييية" :للميرة الاالايية ،رفضييت اسييتقبال القسييي  ،ليي

لييدي مييا أقولييه لييه ،لييي

لييدي رغبيية فييي

الحديث" ،90إن الكًلم وسماعه هو ذروة التضايق عند مرسو" :ولم يعد لدي إال رغبة عجولة أن ينتهي كل
هيذا ألعيود إليى زنزانتيي حييث يًلقينيي النيوم" ،91إن كلمييات واضيحة ،فيي لغية بسييطة ،وهيدف معليوم ،كييان
كفيًل بإنقاذ مرسو ،وكان للغته الغريبة نتيجة طبيعية هي الموت.
يقول ألبير كامو في "اإلنسان المتمرد"" :إن كل لب

وكل سوء فهيم يقيود دوميا إليى الميوت ،اللغية

الواضحة ،والكلمة البسيطة ،وحدهما قادرتان على اإلنقاذ من هيذا الميوت ،إن قمية القميم فيي كيل التراجييديا

تكمن في صمم األبطال ،على خشبة المسرح ،كما في المدينة ،فالمونولوج يسبق الموت".92

إن األبط ييال التراجي ييديين م ييع ك ييل جب ييروتهم وص ييًلبتهم ،ك ييان له ييم الم ييا نفس يييا ،ك ييان الس ييبب ف ييي

سقوطهم ،شكًل من أشكال "عقيب آخييل" ينفيذ إلييه السيهم ويكيون سيبب النهايية" ،عقيب آخييل" كيان "التيردد"
عند "هاملت" ،وكان الغضب "السريع" عند عطيل ،وكان "عميى البصييرة" عنيد أودييب ،أميا عنيد مرسيو فقيد

كان "الصمم".

"البطييل البييريء –نسييبيا – يبييدي عيبييا أو نقصييا أو المييا  Flawنفسيييا ماييل :التييردد والكبرييياء ..هييذه

العيييوب هييي التييي تسيياهم حتمييا فييي تييأجيج الصي ار اييم الكارايية" ،93وتبلييغ فكيرة "الصييمم النفسييي" عنييد مرسييو

أوجهييا عنييدما يقييع القييارئ ميع تعبييرات للبطييل وهييو فييي لحظيية التفاعييل االجتميياعي تبييين انفصيياله التييام عيين
محيطييه ،حتييى يظيين القييارئ – محقييا – أن مرسييو رجييل ميييت وسييط نييا
أستطع أن أتقبل أن هذا العيالم يتيزاحم لرؤيتيي ،فيي العيادة ،النيا

أفهم أنني سبب كل هذا االضطراب".94
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أحييياء "أعتقييد أنييه فييي البداييية لييم

ال ينتبهيون لشخصيي ،لزمنيي جهيد حتيى

إن ما يراه هو فقط هو الصحيح ،ولي

للعالم دخل ال من قريب أو من بعيد ،فيي رؤيتيه .لقيد غيدا

وكأنه ينظر من موشيور مكسيور عبيره ال ييرى إال لونيا واحيدا" :كنيت وااقيا مين نفسيي ،وااقيا مين كيل شييء،
وااق من حياتي وهذا الموت الذي هو على وشك القدوم  ...على األقل ،أنا متمسك بهذه الحقيقة كميا أنهيا

هي أيضا متمسكة بي :كنت على حق ،ما أزال على حق ،وأنا دائما على حق".95

إنهييا تعييابير أبعييد مييا تكييون عيين رجييل يملييك حساسييية .عيين رجييل متمسييك بمواقفييه عيين وعييي وعيين

إدراك ،إنهييا تبييدو فقييط موقفييا متجمييدا  ،Figéيصييدر عيين دوافييع غامضيية ،لرجييل ،رغمييا عنييه ،ال يريييد أن
ينصت تماما ،وأن ال يتكلم إال ليقطع حبيل الحيديث ويايوب إليى عزلتيه" :بيدا ممتعضيا ،وأخبرنيي أنيي دائميا

أجيب ييه بته ييرب ،وأن ييي غي يير طم ييوح البت يية وأن ه ييذا س ييوف يضي يرني ف ييي مي ييدان األعم ييال حينه ييا ع ييدت إل ييى

عملي" ،96ال سبيل إلى النقاش مع مرسو.
في رده عليى نصيائح رئيي

العميل ،يكتفيي بيالعودة إليى المكتيب دون أن ينيب

بكلمية" :كنيت عليى

وشييك أن أقييول أنييه مخطييئ فييي عنيياده معييي ،فالنقطيية األخي يرة لييم تكيين علييى ذلييك القييدر ميين األهمييية"،97
وقاضي التحقيق ،وهي مهنة تقتضي الصبر والذكاء في استخراج االعت ارفيات ،وجيد نفسيه عياج از تماميا فيي

مخاطبيية مرسييو" :رمقنييي بإمعييان وبييبعض الحييزن وراح يتمييتم" :لييم أرى فييي حييياتي أبييدا نفسييا متصييلبة ماييل
نفسك ،المجرمون الذين وقفوا قبالتي كانوا دائما يبكون أمام صورة األلم هذه (صيورة العيذراء ميريم) 98وتبليغ

قمة االنغًلق النفسي ،والتصميم في النأي عن العالم ،في العبارة التي ترد في ختام الرواية ،التيي تبيدو فيي
الظاهر تصالحا مع العالم ،ولكنها للمتمعن تعني العك  ،فمن داخل زنزانته وعشية إعدامه يصرح مرسيو:

"وألول مرة تتفتح نفسي على الًلمباالة الحنونة للعالم".99

إن جانبا من كينونة الدازاين يبقى ذاتيا "ملكا للدازاين" بشكل كامل ،رافضا اإلذعان لآلخر ،وهيو

ميوت اليدازاين .يمايل الميوت حجير األسيا

للذاتيية ،باعتبياره الجانيب الًلعًلئقيي مين اليدازاين اليذي يبقيى

بعيدا عن متناول " اآلخر" .يسميه هايدجر اإلمكان الًل-عًلئقي األكار "خصوصيية".الميوت مين منظيور
هيدجر لي

مجرد حدث يقيع فيي نهايية حيياة اليدازاين .ليي

بل هو مال النضج بالنسبة للامرة على حد وصف هايدجر.

الميوت لليدازاين مايل المحطية بالنسيبة للقطيار.

إنهييا الم يرة األولييى إذا ،وفيهييا تتفييتح نفسييه ،ولكيين علييى ميياذا  ..إن "الييًل" هييذه تحمييل كييل المفارقيية

المأساوية ،إن نفسه لم تتفتح إال على المباالة العالم ،ولي

كانت نف

على مباالته ،إن االنغًلق يواصل خطاه ،فإذا

مرسو انفتحت ،فان العالم ،وبكل حنان ال مبالي.

تبلييغ هييذه النزعيية التشيياؤمية درجيية العييدم .إن العدمييية  Nihilismتصييبح عنوانييا علييى بطييل الرواييية،

ومييا دام البطييل قييد وجييد ,فييان الرغبيية الملحيية اآلن هييي أن "ال يوجييد" .رغبيية فييي السييير نحييو "عييدم الوجييود"

حاياا .إنها لحظة عميقة من التمرد ،فمادام الوضع البشري بهذه المأسياوية ،فيأن مرسيو يرييد ان يقيول ربميا
" ،مادام ال سيبيل لإلنسيان إليى الحصيول عليى خيًلو  ،فلمياذا البقياء ،وميا جيدوى الحيديث".وتيذكر الواحيد
بصييرخة كا ارمييازوف ف ييي رواييية دوستويفس ييكي الشييهيرة" "إن الحرك يية األكايير ش ييدة للتمييرد تج ييد تتويجهييا ف ييي

الصرخة الممزقة لكارامازوف :إذا لم يتم تخليصهم جميعا ،فما جدوى خًلو واحد".100
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إن هذه النزعة العدمية تبدو هي الملمح الوحيد الواعي عند مرسو وكأن "إرادة الوجود" عنده
استبدلت بي "إرادة العدم" إن العدمية – بتعريف كامو نفسه – "ليست فقط اليأ
ألن تيأ

والنفي ،ولكنها أيضا إرادة

وأن تنفي" ويكفي أن يًلحظ العدد الكاير إلجاباته القاطعة بأداة النفي "ال" .والرضى بهذه

العدمية يبدو موضع سعادة مرسو ،والذي تفتحت نفسه عندما قابل ال مباالة العالم عشية موته .وهي

أيضا عدمية واعية" :في العموم ،فإن المحكوم عليه باإلعدام عليه أن يتعاون أخًلقيا ،من فائدته أن يتم

كل شيء دون غلطة"" .101كنت أشغل ليالي بانتظار ذلك الفجر (يوم اإلعدام) أنا ال احب المفاجآت
عندما يحدث لي شيء ،وأفضل أن أكون متواجدا".102

الموت أكار أعمالنا تفردا وفردية ويقينا أكارها راديكالية وأصالة في مجرى حياتنا كله .وعلى حد

تعبير هيدجر ".ما من أحد ينوب عن اآلخر أو يحمل عنه موته " .وال يسعنا سوى اإلعجاب بانسجام

مورسو مع نفسه حين يرفض عرض الق

الملح لًلعتراف ومنه محو "خطاياه" .فمرسو ال يؤمن باله ,فهو

لذلك عاجز عن التعرف عن " الخطيئة" .ولكنه بدا وكأنه تعرف على الموت .وكأنه القى "صديقا" طال

أن هيدغر بحسب ما نرى
انتظاره .او وجد ذاته الحقة .وهو ما مايذكرنا بتأمًلت هايدغر عن "الموت"ذلك ّ
هو واحد من أهم الفًلسفة ذوو الفكرة العميقة عن الموت:.
ال يمكن للكائن اإلنساني أن يشعر بذاته وأن يختبرها إذن كإمكانية )إمكانية وجود ،ولي

كموجود واقعي كما يفعل باستمرار من حيث أنه كائن ملقى به في العالم وفي الحياة اليومية( إال في إطار
ما يدعوه هايدغر "استباقية الموت" .فاإلنسان هو ذلك الكائن المنذور ،حقا وأصًل ،للموت .ذلك ألن

معرضة
كينونة اإلنسان ال يمكن أن تكون منفتحة على ذاتها وعلى اآلخرين إال من حيث أنها كينونة ّ
تفكير مشروعا في فعل
ا
بصورة دائمة إلمكانية االنغًلق عن كل ما هو موجود .ال يمكن إذن أن نفكر

الوجود إال في إطار العًلقة بالمنذورية للموت ،كما ال يمكن أن نفكر في قابلية الكائن اإلنساني لًلنفتاح

إال من حيث أن منبعها ومصدرها انغًلق أصلي ال يمكن لهذا الكائن أن يصبح سيدا عليه ومتحكما فيه .
وهذا هو ما يجعل هايدغر يرى في الموت اإلمكانية المتميزة للكائن اإلنساني ،ألن هذه اإلمكانية -على

عك

إمكانيات الوجود األخرى -ال تقترح شيئا يمكن ل »الكائن اإلنساني« أن ينجزه أو يقوم بتنفيذه.
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إن هذه العدمية لدى بطل الرواية كان مين نتائجهيا القطيعية الكاملية ميع محيطيه ،وفقيدان القابليية

للتأقلم مع الواقع المعيش ،لتصبح الحياة مجرد محطة توقف في انتظار الموت ،دون فعيل أي شييء ودون

التحييرك ،إنهييا العجييز الكامييل عيين اإليمييان بالحييياة وأنهييا تسييتحق أن تعيياش" :إذا كانييت العدمييية هييي فقييدان
القدرة على االعتقاد فان عرضها األكار حدة ،ال يوجيد فيي االلحياد ،ولكين فيي العجيز عين اإليميان بميا هيو
كائن ،عن رؤية ما يحدث ،عن عيش ما يعرض عليك".104
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هيدجر في حدياه عن ”القلق"  Angstال يتحدث عن مفهوم عقلي أو تصور ذهني ،بل هو
يتحدث عن شعور حي أو عاصفة وجودية تضعنا وجها لوجه بإزاء ذلك ”العدم ”األصلي الذي يكمن من

وراء وجودنا .فإن القلق هو الذي يكشف لنا ،بطريقة يقينية مباشرة ،أن وجودنا متناه ،عرضي ،عديم
الابات .فإن القلق موضوعه ذلك ”العدم ”الكامن فيما وراء وجودنا ،والذي هو بماابة فاعلية باطنة هدامة.
وان ما يولد فينا القلق هو العالم نفسه ،أو هو واقعة ”وجودنا في العالم” ،فإننا هنا بإزاء وقعة محض،

عارية ،ال هوادة فيها وال رحمة .فإن القلق البد من أن يكشف لنا عن طابع وجودنا ،باعتبارنا موجودات
متناهية قد جعلت للموت .إذا القلق الذي تشعر به اآلنية إزاء الموت هو القلق إزاء أخو إمكانيات

وجودها التي تجردت من كل عًلقة واستحالت على كل تخط أو نجاة .وما يقلق منه القلق هو الوجود _

في _العالم نفسه .الطبيعة الزمنية للخطاب تعطي الدازاين مهربا شعوريا من وطئة االحسا

بالقلق .وهذا

يحدث بطرق شتى .ماًل ,التذكر الحنيني للماضي يسقط االنسان في حالة من العذوبة الزائفة .وهو ما

يعني مجددا سقوطا سهًل في حبائل الزيف واالبتذال.

والظيياهر أن هييذه الطبيعيية الزمنييية للخطيياب عنييد مرسييو فييي رواييية الغريييب كانييت نتاجييا فنيييا لفلسييفة

ملح يية عن ييد ك ييامو ،والت ييي كان ييت العدمي يية أح ييد وجوهه ييا ،وه ييو يعتق ييد أنه ييا أكا يير المًلم ييح تجلي ييا ف ييي عالمن ييا
المعاصيير" :لييي

التمييرد وال نبلييه هييو مييا يشييع اليييوم علييى العييالم ،ولكيين العدمييية" ،105وأيضييا "بييدل التوكيييد

الشامل ،فإن العدمية هي ما يغطي العالم".106

إن رواية "الغريب" الغريبة حقا ،تبدو في كاير من جوانبها عصية على التحلييل ،ليي

لعييب فيهيا،

ولكن ألنها مكتوبة بشكل متقتر ،وبالحد األدنى من المحموالت االجتماعية والاقافية ،ميا يجعيل منهيا عميًل

رمزيييا بامتييياز ،والغريييب ميين أهييم أعمييال كييامو التييي أخييذت لهييا مكانيية متسيياوية تقريبييا كعمييل فنييي ارئييع،
وكوايقيية فلسييفية عيين "الشييرط اإلنسيياني" فييي العييالم المعاصيير" :كانييت آاييار ألبييير كييامي أقييرب إلييى اآلاييار

الفلسييفية منهييا الييى اآلاييار الروائييية ،ألسيينا نييرى فييي رواييية "الغريييب" الص ي ار بييين حساسييية غامضيية وحاجيية
أساسية قد حولت إلى مأساة جافة ورمزية؟".107
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