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قسم الدراسات الثقافية

الحمار الذهبي ألفوالي املادوري

 ول رواية في التاريخ، وأنساقها املضمرة

د.آمنة بلعلى- جامعة مولود معمري. تيزي وزو  

إن إعــادة قــراءة التــراث الجزائــري، وفــي الظــروف التــي يســّوق فيهــا لهويــات مفتعلــة، ال يعــد إســهاما فــي التعريــف بــه، وحســب، وال مــن أجــل 

إثبــات إســهام الجزائرييــن فــي الثقافــة العامليــة بــكل تلويناتهــا، بقــدر مــا هــو اليــوم نــوع مــن إثبــات جــدارة الجزائــري بتاريخــه الــذي ســاهم فــي 

إدخالــه إلــى فــي صمــت طويــل، جعــل شــعوب العالــم تتقاســه، بتبريــرات إيديولوجيــة ودينيــة، وجغرافيــة، وصــرف الجزائريــون نظرهــم عــن 

ل أفــكارا ونظريــات فكريــة وفلســفية، فــي 
ّ
جهــود عظمــاء فــي األدب والفلســفة، كان لهــم تأثيــر بالــغ األهميــة فــي التــراث اإلنســاني، وال يــزال يشــغ

الغــرب األوروبــي، لنســتوردها اليــوم وكأنهــا فتــح مبيــن.

وروايــة الحمــار الذهبــي أو التحــوالت، لصاحبهــا أفــوالي املــادودي أو أبوليــوس لوكيــوس، مــن أولــى النمــاذج الّســردية التــي أّرخــت لبدايــة 

التحول اإلنســاني في مجال اإلبداع القص�صي، ونقله من الســرد األســطوري، إلى التخييل الذاتي البشــري، وهو ما جعل الدارســين ومؤرخي 

األدب يعدونهــا أول روايــة فــي التاريــخ اإلنســاني، 

ر جــدال  وليــس الغــرض مــن حديثــي عــن هــذه الروايــة أن أثبــت بأنهــا أول روايــة فــي التاريــخ اإلنســاني وال لكــي أؤكــد بــأن صاحبهــا جزائــري، فأثــّوِ

ال يــزال بعــض املثقفيــن يؤمنــون بــه، وهــم يتســاءلون عــن جزائــر مــا قبــل امليــاد ومــا بعــده، وبــأي املبــّررات يمكــن أن نســقط حــدود اليــوم علــى 

األمــس، وغيرهــا مــن النقاشــات التــي تجاوزتهــا شــعوب أخــرى كأن تنســب جلجامــش إلــى العــراق، واإلليــاذة واألوديســة إلــى اليونــان، وغيرهــا مــن 

الرمــوز الثقافيــة التــي وإن أخــذت اليــوم بعدهــا العالمــي، إال أن التاريــخ يشــهد أنهــا ارتبطــت بانتمــاءات عرقيــة وجغرافيــة مخصوصــة.

لقــد كانــت الجزائــر وإلــى وقــت قريــب تعتبــر مثقفــي وفاســَفة وأدبــاَء مــا قبــل الفتــح االســامي موضوعــات ثقافيــة متصلــة بمــاض اســتعماري 

اســتولى علــى نماذجهــا الفكريــة والثقافيــة، وســطا عليهــا وشــّوهها، ولــم تبــادر إلــى اســترجاعها، ولــم تعتبرهــا أحداثــا اســتثنائية كان لهــا أفضــال 

علــى الحضــارة الغربيــة، ديانــة وفلســفة وإبداعــا. 

كمــا أنــي ال أســعى إذن أن أسترســل فــي اســتخراج املعاييــر التــي جعلــت املؤرخيــن والباحثيــن يقولــون إنهــا أول روايــة فــي التاريــخ اإلنســاني؛ ألن 

ــا قبلــه  قــا بحكــم قيمــة نريــد أن نقنــع بــه وإنمــا هــو توصيــف تاريخــي لــه مــا يبــّرره أســلوبيا، ويجعــل هــذا النــص مختلفــا عمَّ
ّ
األمــر ليــس متعل

وأقــرَب إلــى أســلوب الروايــة الحديثــة وذلــك العتبــارات أهمهــا:

أن كل مــا كان مــن قبــل  قــد كتــب شــعرا وفــي شــكل ماحــَم ومســرحياِت،  أمــا مــا كتــب  مــن فــي شــكل نثــر ككتــاب التحــوالت ألوفيــد فقــد كان 
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التســليم، بمســاهمة أصحابهــا فــي الثقافــة الكونيــة وعامليــة الفكــر واإلبــداع، والتغافــل عــن املوجهــات السياســية  والسوســيو ثقافيــة التــي 

ســاهمت فــي إنتــاج نصوصهــم، األمــر الــذي يفــرض نوعــا مــن التفكيــك  والتأويــل، والبحــث عــن املقاصــد واألنســاق املضمــرة التــي تــم تمريرهــا 

داخــل هــذه النصــوص.

النــص، إذن، كتــب فــي ســياق هيمنــة اســتعمار االمبراطوريــة الرومانيــة  التــي كانــت تســتولي علــى البــاد والعبــاد بالنــار والحديــد، وفــي ظــل 

مقاومــة مســتمرة  وصــراع دام ســبعة قــرون بينهــا وبيــن املمالــك األمازيغيــة وخاصــة مملكــة نوميديــا  التــي كانــت عاقتهــا بيــن مــد وجــزر مــع 

الرومــان منــذ امللــك ماسينيســا الــذي تحالــف مــع رومــا ضــد حنبعــل ســنة 200 ق م وبعدهــا الصــراع مــع يوغرطــة وقــد دامــت الحــرب معــه  

مــن 111 إال 105 ق م  وهــي ســنة وقوعــه فــي قبضــة الرومــان غــدرا ومقاومــة القبائــل األمازيغيــة إلــى آخــر ملــك أمازيغــي  بطليمــوس ســنة 42 

ق م لتخفــت  ثــم ســرعان مــا قــام أحــد القــادة األمازيــغ فــي الجيــش الرومانــي تاكفرينــاس  باالنشــقاق علــى رومــا وجمــع األمازيــغ فــي انتفاضــة 

عارمــة مــن 24 إلــى 17 ق م  وقــد دار الصــراع بيــن الرومــان املســتعمرين و األفارقــة النوميدييــن طيلــة هــذه املــدة، اعتمــدت فيهــا رومــا علــى 

سياســات متعــددة شــملت فــرق تســد أحيانــا واالســتمالة  بتمكيــن النوميدييــن مــن حقــوق املواطنــة الرومانيــة والســماح لهــم بالعمــل فــي الفــرق 

العســكرية، وفــي أغلــب األحيــان بســلب أراضيــه وتحويــل شــمال إفريقيــا إلــى مقاطعــات رومانيــة  فــي ظــل مقاومــة لــم تتوقــف مــن القــرن الثانــي 

قبــل امليــاد إلــى القــرن الخامــس امليــادي  نهايــة الوجــود الرومانــي )يراجــع محفــوظ قــداش، الجزائــر فــي العصــور القديمــة( الــذي كان تاريــخ 

صــراع مســتمر بيــن نوميديــا الوثنيــة والرومــان مــن جهــة وبيــن الدوناتييــن وهــم املســيحيون املوحــدون و والكنيســة الكاثوليكيــة  التــي تكرســت 

علــى يــد القديــس أوغســطين وهــو مــن نفــس منطقــة صاحــب الحمــار الذهبــي والــذي أصبــح أســقفا فــي القــرن الرابــع امليــادي وبنــى كنيســة ال 

تــزال إلــى اآلن فــي مدينــة عنابــة.

 فــي هــذا الجــو مــن الصــراع ولــد أفــوالي املــادوري الجيتالــي كمــا كان يحلــو لــه أن يوقــع أســمة أو أبوليــوس لوكيــوس فــي القــرن الثانــي 125 

وهــو مــن قبائــل جدالــة األمازيغيــة التــي يفتخــر بانتســابه إليهــا مــع مدينــة مــداوروش، وهــذه القبيلــة مــن البــدو الرحــل كانــت مــن القبائــل 

األمازيغيــة املعروفــة بمقاومتهــا املســتمرة للرومــان مــع مختلــف ملــوك البربــر املناهضيــن لرومــا.  ولــد فــي مدينــة مــداوروش التــي تبعــد كيلومتــرات 

45 كلــم عــن مدينــة ثاغســت التــي ولــد فيهــا أوغســطين، وهــي مــن أكثــر املناطــق التــي حافظــت علــى التحــدث باللغــة البونيقيــة وهــي األمازيغيــة 

القديمــة التــي ســادت شــمال إفريقيــا وال تــزال مــن خــال لهجاتهــا األمازيغيــة املختلفــة.

فــي فتحهــم إلفريقيــا الشــمالية  نافــع ورفاقــه  بــن   وفــي هــذا  ويشــير ســارج لونســال  Serge Lancelأنــه مــن املحتمــل جــدا أن يكــون عقبــة 

واســتيائهم علــى هيبــون فــي أواخــر القــرن الســابع قــد تفاجــأوا بوجــود أنــاس فــي األريــاف يتكلمــون لغــة ســامية قريبــة مــن لغتهــم )العربيــة( فــي 

الوقــت الــذي كانــت فيــه الحقبــة الاتنيــة مشــرفة علــى نهايتهــا بعــد قــرون طويلــة مــن الزمــّن) يراجــع الفيلســوف الجزائــري أوغســطين ص67( 

وهــي اللغــة القديمــة لســكان شــمال افريقيــا التــي كانــت تســمى الليبية.) وهــذه العبــارة تؤكــد ســّر قبــول االمازيــغ  فــي وقــت الحــق للعــرب املســلمين 

واندماجهــم مــع بعضهــم طيلــة أكثــر مــن 14 قرنــا، علــى الرغــم مــن سياســة فرنســا فــي التفريــق بينهــم(

 ومدينــة مــداوروش التــي ال تــزال إلــى اآلن كانــت فيهــا أول جامعــة فــي إفريقيــا، فيهــا تعلــم أوغســطين قبــل االنتقــال إلــى قرطــاج ثــم إلــى رومــا 

عبــارة عــن قصــص تتحــدث عــن تحــول اآللهــة إلــى حيوانــات  لتحقيــق أغــراض معّينــة غيــر إلهيــة كتحــول جيبيتيــر أو زوس إلــى ثــور  مــن أجــل أن 

يجلــب إليــه امــرأة ويتمكــن مــن عقــد عاقــات وخــوض مغامــرات مــع النســاء، فــي حيــن تــم نقــل التحــّول لــدى أبوليــوس مــن اإللــه إلــى اإلنســان 

لغــرض معرفــي، أراد مــن خالــه لوكيــوس اإلنســان أن ينتقــل إلــى مســتوى مــن املعرفــة أكثــر تطــورا لكــي يرتقــي إلــى مســتوى هــو أقــرب إلــى مرتبــة 

العارفيــن فــي التصــوف، وذلــك حيــن أعجــب بتحــول الســاحرة إلــى طائــر فــأراد أن يحاكيهــا فحــدث أن تحــول إلــى حمــار خطــأ.

وإذا كانــت امللحمــة هــي حكايــة للتاريــخ، فــإن نــص الحمــار الذهبــي ورد فــي شــكل قصــة إطــار وقصــص مضمنــة ولــه موضــوع قيمــي، وعناصــر 

لــت رحلتــه فــي التحــول بالنجــاح حيــن وصــل إلــى مــا يشــبه التجربــة التمجيديــة، التــي نــال بهــا شــرف االرتقــاء إلــى معالــم القداســة  وكان 
ّ
كفــاءة كل

أبوليــوس الــراوي، يختلــف عــن راوي املاحــم وهــو يتماثــل حكائيــا كشــخصية رئيســية تحكــي لنــا قصــة تحّولــه  إلــى هيئــة حمــار ليعــود مــرة أخــرى 

إلــى ســيرته األولــى إنســانا، ولذلــك فهــي أشــبه بروايــات التخييــل الذاتــيauto fiction  وقــد بــدأت بتعاقــد مــع املؤلــف مــع القــارئ علــى موضــوع 

الروايــة هــو امتاعــه بقصــص عجيبــة فــي قولــه: »أريــد أن أضفــر لــك بأســلوب مليــزي بباقــة مــن الحكايــات املتنّوعــة، تدغــدغ أذنــك الصاغيــة 

برنيــن عــذب إذا كنــت ممــن ال يأنــف مــن النظــر فــي أوراق البــردي املصريــة التــي كتبتهــا بقصــب النيــل، إلــى درجــة أنــك ســتعجب كيــف يتخــذ 

بعــض النــاس أشــكاال غريبــة، ثــم يســتعيدون صورهــم األصليــة علــى وجــه مغايــر: ) الروايــة(

 غيــر أن هــذه البنيــة الســطحية ليســت ســوى تســريد ملقولــة دالليــة تقــوم علــى الظاهــر والباطــن وتنــدرج ضمنهــا مقــوالٌت ثانويــة كالخيــر والشــر 

العــدل والظلــم الســعادة والشــقاء الحريــة والعبوديــة واملركــز والهامــش والقــوة واملعرفــة وغيرهــا مــن الثنائيــات، تتموضــع كأقطــاب دالليــة 

وتتشــاكل ســيميولوجيا ودالليــا لتضمــن للخطــاب انســجامه وجعلــت الدارســين يعتبرونــه نصــا روائيــا بامتيــاز.  وكلهــا عكســت هــذه األقطــاب 

الدالليــة الذاكــرة الثقافيــة املتعــددة للــذات األمازيغيــة التــي تجمعــت فيهــا الثقافــات القابلــة الســتيعاب اآلخــر وكان هــذا النــص تجســيدا 

لهــذا املكــون الثقافــي املركــب الــذي قــام عليــه النــص، وهــو مــا ســمح لــي بقراءتــه قــراءة ثقافيــة لهــذا النــص باكتشــاف بعــض األنســاق املضمــرة 

الثاويــة فــي هــذا النــص والتــي أثارهــا  هاجــس طاملــا  راودنــي حيــن قــرأت ألول مــرة روايــة الحمــار الذهبــي، قبــل عشــرين ســنة،  ولــم  أتبيــن إال 

عندمــا تحــول إلــى إشــكال عبــرت عنــه بمــا يوحــي باســتعراض جهــود ســكان الجزائرييــن فــي الريــادة األدبيــة ولكنــه إشــكال تاريخــي وفلســفي وثقافــي 

علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة واعتقــدت أنــه ســيكون فــي مســتوى تطلعــات الباحثيــن الــذي يأنفــون مــن دراســة تاريخهــم الثقافــي، ويكتفــون 

بدراســة روايــة  أو قصيــدة شــعرية معاصــرة، دون أدنــى معرفــة بتاريــخ األدب الجزائــري، ألنهــم ال يزالــون تحــت وطــأة املناهــج  الوصفيــة 

املســتوردة التــي أســهمت باســتخدامها األداتــي فــي تغييــب الذاكــرة  والتاريــخ والثقافــة.

هــذا اإلشــكال الــذي لــم يتــم طرحــه لــدى مــن تناولــوا هــذا النــص بالــدرس مــن الباحثيــن الجزائرييــن الذيــن عاينــوا النــص تحــت وطــأة املناهــج 

املحايثــة البنيويــة والســيميائيات الســردية وهــي مناهــج أســهمت فــي إبعــاد الــدارس عــن الســؤال الحقيقــي الــذي ينبغــي أن يطرحــه وهــو يــدرس 

نصــا قديمــا جــدا لرجــل ينتمــي إلــى جنــس بشــري مخصــوص هــو شــعب شــمال افريقيــا الليبــي القرطاجنــي البونيقــي النوميــدي األمازيغــي 

البربــري، الجزائــري الــذي كان يكتــب بلغــات مســتعمريه وليــس بلغتــه األصليــة. وهــو مــا يفــرض تســاؤالت شــتى قــد ال توجــد لهــا أجوبــة إال مــن 

خــال إعــادة قــراءة  هــذا النــوع مــن النصــوص والبحــث عــن األنســاق املضمــرة فيهــا، مــن أجــل فهــم للهويــة وللــذات وللعاقــة مــع اآلخــر، قبــل 
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الفلســفة والعلــوم وينتهــي مثلمــا انتهــى إليــه فــي الروايــة مطلعــا علــى مــا يتضمنــه ديــن االلهــة املصريــة مــن أســرار خفّيــة حتــى أصبــح بهــا عارفــا، 

.)Osiris( ــد رتبــة مرموقــة مــن رتــب كهنــوت اإللــه أوزيريــس
ّ
وتقل

غيــر أن هــذه الرحلــة املعرفيــة ذاتهــا تضمــر أنســاقا ثقافيــة عبــر عنهــا أبوليــوس ســواء بوعــي أو بــدون وعــي وتســربت فــي هــذا النــص وهــو مــا 

مكننــا مــن قراءتهــا قــراءة ثقافيــة كمــا أشــرت إلــى ذلــك فــي البدايــة: وأجملهــا فــي النســق السياســيى وتفكيــك الهيمنــة، والنســق الهوياتــي والنســق 

الفلســفي ثــم القيمــي اإلنســاني.

نسق تفكيك الهيمنة  -1

الّروايــة خطــاب فــي الهيمنــة وتظهــر بــوادر هــذا الخطــاب باكــرا فــي الروايــة مــن املقدمــة التــي يبــدأ بهــا أفــوالي حديثــه عــن تعثــره فــي هــذه اللغــة 

ــم لغــة الرومــان إلــى أن أتقنتهــا، لــذا أرجــو أيهــا القــارئ أن تعذرنــي إن أنــا تعثــرت فــي هــذه اللغــة األجنبيــة مــن 
ّ
بقولــه: وأجهــدت نف�صــي فــي تعل

حيــن إلــى آخــر« )الروايــة ( وكذلــك فــي رمزيــة تحّولــه إلــى حمــار وكان يريــد أن يتحــول إلــى طائــر، ثــم فــي رصــده ألســاليب التعذيــب والعقــاب الــذي 

يعــد مثلمــا أكــد ذلــك ميشــال فوكــو املحــرك الدينامــي للحضــارة الغربيــة إلــى درجــة يمكــن أن نعتبرهــا حضــارة عقــاب وتاريخهــا تاريــخ لترويــض 

األجســاد وهتــك إنســانية اإلنســان، وهــو مــا كان واضحــا فــي طــرق التعذيــب التــي كان يتلقاهــا الحمــار.

وبهــذا املعنــى، فالنــص يقــوم علــى نســق مضمــر هــو مجابهــة حركــة التبشــير والرومنــة التــي كانــت تخوضهــا رومــا فــي شــمال افريقيــا بفــرض ديــن 

ــب عليهــا شــعوب 
ّ
قائــم علــى التســامح لكنهــا تهشــمه بسياســة القتــل والنهــب والتطهيــر العرقــي الــذي كانــت تقــوم بــه فــي مملكــة نوميديــا وهــو مــا أل

املنطقــة التــي ظلــت تقــاوم السياســة الرومانيــة وحتــى الكنيســة الكاثوليكيــة حتــى وان قــام عليهــا أبنــاء املنطقــة كالقديــس أوغســطين، تلــك 

املقاومــة التــي دامــت ســبعة قــرون حتــى ســقوطها فــي القــرن الخامــس ودخــول الونــدال إلــى شــمال إفريقيــا. 

هــذا النســق املضمــر يثيــر مشــكلة االســتعمار ودوره فــي تغييــر مســار حضــارات الشــعوب وثقافاتهــم، وهــو مســار واحــد ال يتغيــر مــن رومــا إلــى 

الونــدال إلــى فرنســا فــي الجزائــر، حيــث الطريقــة نفســها تتبــع فــي أســاليب الهيمنــة علــى الهويــة وخاصــة اللغــة، ولذلــك فالروايــة تعــرض هــذه 

ــث بهــا العالــم الروائــي، ولعــل أخطــر مــا فــي هــذه الهيمنــة بالنســبة للشــمال إفريقيــا 
ّ
األســاليب مــن خــال مصائــر الحمــار والشــخوص التــي أث

والجزائــر خاصــة  هــو ذلــك الــدور الــذي لعبــه االســتعمار الرومانــي فــي الســطو علــى  ثقافــة األمازيــغ، بفــرض لغتــه فقــد عملــت رومــا باســم محــو 

األميــة علــى محــو اللغــة األصليــة وكان تدريــس النحــو والباغــة الاتنيــة هــو األســاس فــي كل مراحــل التعليــم ثــم بعــد ذلــك جعــل شــخصياتها 

جــزءا مــن ثقافتهــا كأبوليــوس وأوغســطين الذيــن قدمهــم املؤرخــون الغربيــون علــى أنهــم مــن الرومــان ، ونظــر إليهــم بعــض املؤرخيــن الجزائرييــن 

أنهــم  مجــرد خونــة تابعيــن لرومــا.

هــذا األمــر الخــاص الــذي ال نجــده لــدى شــعوب حضــارات الشــرق القديــم كالحضــارة الســومرية بابــل وآشــور والســريان التــي كتبــت بلغاتهــا، 

فلــم تشــهد مثــل هــذا الســطو الفضيــع، فــا زلنــا نربــط ابداعــات الثقافــة اآلشــورية بالعــراق وال ننظــر إلــى ملحمــة جلجامــش ســوى أنهــا جــزء 

مــن تاريــخ العــراق؛ ألنهــا نشــأت واســتمرت وتواصلــت ولــم تلغهــا عروبــة العــراق وال إســامه، هــذا االمتــداد الــذي لــم يحــدث فــي الجزائــر؛ ألننــا 

ورثنــا بعــد االســتقال إرثــا اســتعماريا أبعــد الشــعب الجزائــري عــن تاريخــه وجــذوره. وســطا علــى جــزء كبيــر مــن تراثنــا األدبــي والفكــري مــن 

ليشــتغل أســتاذا للباغــة وفيهــا تلقــى فيهــا أفــوالي أو أبوليــوس تعليمــة وزاول التدريــس بهــا، وانتقــل إلــى قرطــاج ثــم إلــى أثينــا ملزاولــة تعليمــه 

ويصبــح مدرســا وبليغــا لــه شــأن كبيــر.

عــرف أبوليــوس بولعــه بالســفر إلــى قرطــاج ومصــر وأثنــا ورومــا إلــى مصراطــة بليبيــا وتــزوج هنــاك، وبقــي فيهــا ثــاث ســنوات اّتهــم علــى إثرهــا 

ل كذلــك أهــم كتبــه فــي الباغــة إلــى جانــب ديــوان شــعر أزاهيــر 
ّ
ــدم للمحكمــة ودافــع عــن نفســه فــي مرافعتــه املشــهورة التــي تشــك

ُ
بالســحر، وق

وكتــب أخــرى فــي الطــب والفلســفة حــذا فيهــا حــذو حــوارات أفاطــون وغيرهــا مــن الكتــب تفتخــر بهــا الثقافــة الرومانيــة والغربيــة وتعتبرهــا 

جــزءا مــن تراثهــا )يراجــع مقدمــة أبــو العيــد دودو فــي ترجمتــه للحمــار الذهبــي(

وكانــت املــدارس التــي أنشــأتها رومــا فــي مســتعمراتها فــي شــمال إفريقيــا قــد اضطلعــت بــدور أســاس فــي رومنــة هــذه املقاطعات اإلفريقية بنشــر 

اللغــة الاتينيــة وأدابهــا، وكان علــى املحظوظيــن مــن أبنــاء هــذه املســتعمرات أن يتلقــوا التعليــم األولــي حتــى الثانــوي فــي مدينــة مــداوروش 

لينتقلــوا إلــى الدراســات العليــا فــي قرطــاج فيتعلمــوا الفصاحــة والباغــة ويتنافســوا علــى اكتســاب أســاليب البراعــة الباغيــة والخطابيــة وهــو 

األمــر الــذي لــم يكتــف بــه أبوليــوس فقــد ســافر إلــى أثنــا وكانــت عاصمــة الفلســفة وخاصــة أن بدايــة القــرن الثانــي للميــاد قــد شــهد  اســترجاع 

»اآلداب اليونانيــة حيوّيتهــا، وانتصــب بأثينــا الفيلســوف »غايــوس« )Gaios( مجــّددا للمدرســة األفاطونيــة، فتتلمذ أبوليوس علــى أتبــاع 

غايــوس، وتعــّرف إلــى كتبهــم واطلــع علــى متونهــا وشــروحها. علــى الرغــم مــن أن املدرســة األفاطونّيــة أصبحــت، فــي عهد أبوليــوس، تقتصــر 

علــى الســرد وتلقيــن القواعــد املبّســطة والجامــدة مــن ناحيــة، واملقترنــة بميــل شــديد إلــى التدّيــن والتصــّوف. وهــو مــا عــرف بانــزالق املدرســة 

األفاطونيــة إلــى التصــّوف فــي القــرن الثالث«)يراجــع أبوليــوس: املوســوعة التونســية( وهــو مــا ســناحظ آثــاره فــي نهايــة نــص الحمــار الذهبــي.

النــص إذن أو الروايــة عبــارة عــن قصــة إطــار يــروي أبوليــوس فيهــا تحــول الشــخصية الرئيســية وهــو لوكيــوس الــذي هــو اســمه إلــى حمــار خطــأ 

لكنــه ظــل يحافــظ علــى عقــل إنســان، ويتعــرض إلــى جملــة مــن املتاعــب نتيجــة معامــات مــن كانــوا يمتلكونــه فــي كل مــرة مــن اللصــوص والعبيــد 

والتجــار واألســياد وغيرهم.

وفــي هــذه القصــة اإلطــار تتدخــل الشــخصيات لتحكــي بدورهــا قصصــا بعضهــا عجائبــي أســطوري كقصــة بسي�صــي وآمــور أو الجميلــة والوحــش 

واآلخــر واقعــي وتنتهــي الروايــة بعــد تلــك املعانــاة إلــى عــودة الحمــار إلــى هيأتــه اإلنســانية بعــد املهــارات الخارقــة التــي أبداهــا والقــت إعجابــا 

مــن ســيده ومــن اآلخريــن، وبعــد تضرعــه لإللهــة إزيــس اإلفريقيــة ومناجاتــه وتلقيــه األســرار القدســية لينتهــي إلــى قديــس أقــرب إلــى أقطــاب 

التصــوف. وبالتالــي يصبــح التحــول كأنــه تحــّول نف�صــي أو روحــي أو فكــري.  

هنــاك إشــارة مهمــة تربــط بيــن رمزيــة الحمــار وحيــاة أبوليــوس ومــا كان يطمــح إليــه كل مثقــف نوميــدي فــي ذلــك الوقــت، حيــث ومــن أجــل 

إثبــات تفوقــه كان ال بــد أن يتعلــم اللغــة الاتينيــة ومختلــف املعــارف الفلســفية والباغيــة وأن يمــارس هــذه املهــارة الباغيــة خاصــة كمــدرس 

وكخطيــب ويؤثــر فــي الســامعين ويجعــل الرومــان أنفســهم يعترفــون بفضلــه.

هــذه الروايــة، إذن، التــي عّدهــا املؤرخــون أشــبه بالســيرة الذاتيــة أو مــا يســمى حديثــا بروايــة التخييــل الذاتــي ومــن خــال تحــوالت لوكيــوس 

جســد حيــاة ابوليــوس املعرفيــة وقــد تــدرج فــي التعليــم مــن مــداوروش الــى قرطــاج الــى أثينــا ثــم رومــا ليتفــوق فــي مختلــف مجــاالت 
ُ
الحمــار، ت
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قــادم مــن نوميديــا ألن لهجتــه كانــت تخونــه ) يراجــع ص68(

فهــو يقــول: »حتــى وإن كنــت ذلــك الــذي كان مضطــرا إلــى تعلــم كل تلــك األمــور أي البالغــة بصبــر ومثابــرة، كان النــاس فــي إيطاليــا 

يســخرون منــي بســبب نطقــي للكلمــات املفــردة ذلــك أن اطمئنــان املــرء علــى معرفتــه كان شــيئا آخــر تمامــا غيــر الشــعور باألمــان بســبب 

)أوغســطين ص94( أصلــه« 

ولعلهــا اللعنــة التــي ظلــت تتبــع الكتــاب الجزائرييــن فــي عهــد االســتعمار الفرن�صــي حيــن اضطــروا للكتابــة باللغــة الفرنســية والتــي علــى الرغــم مــن 

التفــوق فيهــا ظــل البعــض ينظــر اليهــا علــى أنهــا منفــى دفعــه للتوقــف عــن الكتابــة بهــا مثلمــا حــدث ملالــك حــداد.

غيــر أن هــذه املعانــاة الهوياتيــة اللغويــة هــي التــي قــادت إلــى مــا يشــبه التعويــض بالتفــوق املعرفــي والفكــري مثلمــا أشــار إليــه أوغســطين ســالفا، 

وهــو األمــر نفســه الــذي تجّســد مــن خــال احتفــظ الحمــار بعقلــه وبمهاراتــه الفكريــة وحســن اســتدالله وهــو مــا مكنــه مــن تلقــي األســرار 

القدســية.

3-املضمــر الفلســفي منــذ أن ترجمــت روايــة الحمــار الذهبــي فــي بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن املا�صــي، والباحثــون يصنفونهــا فــي خانــة األدب 

ون علــى ذلــك بنســبة القصــص الخرافيــة العجيبــة التــي تحتويهــا ، والطقــوس التــي ال تــزال آثارهــا باقيــة إلــى حــد اآلن فــي 
ّ
الشــفوي ويســتدل

املجتمــع الجزائــري، غيــر أن هنــاك مضمــرا فلســفيا ثاويــا بيــن هــذه القصــص وفــي ثناياهــا، يؤكــد مــن خالهــا لوكيــوس فــي تحوالتــه وتأماتــه 

وهــو فــي هيــأة حمــار أن التفلســف معرفــة مشــاعة بيــن بنــي البشــر حتــى الذيــن ينظــر إليهــم علــى أنهــم حيوانــات وليســت حكــرا علــى قــوم بعينهــم، 

وهــو بذلــك يجســد بدايــة تحــول األفاطونيــة، ولقــد كانــت هنــاك مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تــدل علــى ذلــك التحــول بــدءا مــن ذكــر أســماء 

لشــخصيات ســميت باســم أرســطو وســقراط، واألســئلة التــي كان يطرحهــا فــي تحوالتــه، وتأوياتــه التــي تبــدو أقــرب إلــى الحكمــة، لينتهــي إلــى مــا 

يشــبه محاكمــة القائميــن علــى العدالــة األرضيــة، ممــن صنعــوا تاريــخ الشــعوب بتســلطهم، حيــث يقــول: » أصبــح كل القضــاة فــي أيامنــا هــذه 

يبيعــون أحكامهــم باملــال، فقــد زيــف حكــم قضائــي فــي بدايــة تاريــخ العلــم ، فصــل فيــه بيــن اآللهــة والبشــر عــن طريــق املســاعدة علــى إخفــاء 

الجريمة....وهنــاك أيضــا أحــكام أخــرى مشــهورة، فقــد حكــم علــى باديمــوس املثقــف الفاضــل، والعالــم الواســع املعرفــة، بنــاء علــى اتهامــه 

بالخيانــة اتهامــا مزّيفــا، وتــم تفضيــل أوديســيوس العــادي الــذكاء علــى بطــل الحريــب أياكــس الشــجاع القوّي...وذلــك الشــيخ اإللهــي الــذكاء 

الــذي وضعــه اإللــه فــي معبــد دلفــي لحكمتــه فــوق جميــع البشــر الفانيــن، ســقراط، ألــم توقعــه فــي شــباكها، مجموعــة دنيئــة حاقــدة، متآمــرة 

وقتلــة بتهمــة إفســاد الشــباب عــن طريــق إعطائــه كأس الســم الزعــاف«) الروايــة: لكتــاب 10(

منــا الفلســفة، 
ّ
وبطريقــة ســاخرة ، يــردف قائــا: ولكــي ال يعتــب علــّي أحــد ثورتــي، ويقــول فــي نفســه: أنظــروا إن علينــا اآلن أن نتــرك حمــارا يعل

أريــد أن أعــود إلــى روايــة القصــة«

مثــل هــذه املقاطــع، وهــو يفــكك آليــات الهيمنــة، وكيــف تعمــل املؤسســة علــى بســط الســيطرة بــكل أشــكال الترهيــب والتعنيــف والترويــض 

والقتــل، يحاكــم أبوليــوس تاريخــا بأكملــه، ولذلــك يمكــن اعتبــار النــص تجســيدا لوجهــة نظــر فلســفية فــي مســألة األخــاق والخيــر والشــّر، 

الكتــاب الــذي فــرض عليهــم أن يكتبــوا باللغــة الفرنســية

- تقــوم الروايــة علــى تقويــض املؤسســة التــي تنتــج األفــكار بالقــوة والتســلط والعقــاب، فهــو يعــري أســاليب الهيمنــة علــى الشــعوب، ويذكــر 

نمــاذج مــن الحــكام الطغــاة فــي تركيــا وأثينــا والعــراق ورومــا يقــول مثــا: »كنــت قــد قــرأت فــي التاريــخ عــن ملــك عراقــي كان يقــدم ضيوفــه إلــى 

أحصنتــه لتمزيقهــم وأكلهــم وكان هــذا الطاغيــة يشــح عليهــا مــن الشــعير ويعطيهــا لحــوم البشــر«) الروايــة ( 

 إنــه يقــدم إدانــة لنظــم الحكــم ومؤسســة العدالــة، واملهيمنيــن علــى الثــروات وتجــار الفســاد، واســتغال اإلنســان، ولذلــك فالنمــاذج البشــرية 

التــي صاحبهــا لوكيــوس الحمــار كان شــاهدا علــى طبائعهــا وعلــى أســاليب تطويعهــا وترويضهــا مــن قبــل ســلطة رمزيــة تدفــع اإلنســان إلــى التنــازل 

عــن فضيلتــه تحــت وطــأة املــال أو العواطــف أو غيرهــا ممــا يســتهدف البنيــة الذهنيــة والنفســية لهــم فتجعلهــم مجــرد تابعيــن، هدفهــم هــو 

الصــراع والعنــف االجتماعــي. وهــو مــا دارت حولــه أغلــب أحــداث الروايــة، وكان لوكيــوس الحمــار شــاهدا عليهــا، فــي تحولــه، وانتقالــه بيــن 

مختلــف الفئــات االجتماعيــة.

 

2-النســق الهوياتــي: علــى الرغــم مــن أن إشــارات تــدل أن أبوليــوس كان خــارج النســق، انطاقــا مــن حادثــة الســحر التــي كانــت محــّركا أساســيا 

لــكل أحــداث الروايــة بــدءا مــن فكــرة التحــول عــن طريــق الســحر، وهــو مــا يشــكل مصــدر قلــق لرومــا فــي ذلــك الوقــت وقــد  قــد بــدأت تشــن 

حربــا ضــد الســحر وتحريــم التضحيــة بالحيوانــات كقرابيــن) يراجــع أوغســطين ص213( إال أن تعدديــة الروايــة الصوتيــة واللغويــة وهــو مــا 

يجعلهــا أقــرب إلــى أســلوبية الروايــة البوليفونيــة التــي تقــوم علــى البنيــة الكرنفاليــة كمــا نظــر لهــا باختيــن مــن خــال روايــات دوستويوفســكي، 

توثــق لنمــوذج اإلنســان األمازيغــي املنفتــح الــذي لــم يكــن لــه عقــدة فــي قبــول االخــر علــى الرغــم مــن ممارســة الرومــان لــكل وســائل اإلخضــاع 

ونزعــة التعالــي التــي أدانهــا أوغســطين فــي مدينــة هللا برفضــه هــذا املوقــف املتعالــي الــذي ظــل الرومــان يمارســوه علــى الشــعب النوميــدي ملــدة 7 

قــرون  ومــا ســماه »الكبريــاء الفارغــة« وهــو مــا تؤشــر عليــه رمزيــة الحمــار فــي الروايــة الــذي فقــد صوتــه وظــل يحافــظ علــى عقــل اإلنســان فيــه، 

ولعــل فقــدان الصــوت يعّبــر عــن إشــكالية الهويــة اللغويــة التــي ظلــت قطــب الرحــى فــي الصــراع الخفــي واملعلــن بيــن رومــا وســكان شــمال أفريقيــا 

وقــد ظهــرت  مؤشــراتها مــن خــال اعتــذاره عــن تعثــره فــي اللغــة التــي كتــب بهــا وهــو اعتــذار ليــس نابعــا مــن قصــور معرفــي بهــا وهــو الخطيــب 

البليــغ ومعلــم الباغــة والشــاعر واملحامــي الــذي يجيــد إدارة الــكام ، ولكنــه تلميــح إلــى ارتبــاط بكينونــة لغويــة ضائعــة لــم تســتطع الــى غايــة 

اليــوم أن تكــون لغــة كتابــة ولكنهــا ظلــت تتســرب كالرقيــب لهــؤالء األفارقــة وهــم يواجهــون تهمــة األصــل التــي امتــدت حتــى أوغســطين فــي القــرن 

الخامــس حيــن واجــه حملــة عنصريــة مــن األســقف االيطالــي جوليانــوس اوكانيــوم  مثلمــا هــو وارد فــي اعترافاتــه وقــد أهانــه فــي أكثــر مــن مــرة 

ــن ألنــك 
ّ
ملقبــا ايــاه  بالبونيقــي والنوميــدي وقــد رد عليــه بقولــه: ال تحقــرن وانــت معتــز بأصلــك األر�صــي هــذا البونيقــي الــذي يوبخــك، وال تظن

ــب بمولــدك علــى هــذا البونيقــي الــذي أنــت أعجــز مــن أن تتغلــب عليــه بالعقــل« )اوغســطين ص 68 (
ّ
مولــود بأبوليــا أن تتغل

فاالعتــراف بالتعثــر فــي لغــة الغيــر الــذي أبــداه أبوليــوس هــي نفســها تلــك الصعوبــة التــي القاهــا أوغســطين خــال إقامتــه بايطاليــا حيــث عــاش 

بائعــا للكلمــات كمــا يقــول فلــم ينــس أســتاذ الباغــة بمدينــة ميانــو علــى الرغــم ممــا كان يتمتــع بــه أوغســطين مــن قــدرات باغيــة أن ين�صــى أنــه 
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اإلنســان.

مــن جهــة أخــرى تنتهــي الروايــة بعــرض مســرحي لتصبــح املســرحية نصــا ثانويــا وجــزءا مــن الروايــة وهنــا داللــة علــى بدايــة تــواري جنــس مهيمــن 

ونشــأة الجنــس الجامــع الــذي هــو الروايــة فيمــا بعــد. ولذلــك يمكــن عــّد روايــة الحمــار الذهبــي تجســيدا ملرحلــة انتقاليــة بيــن أســاطير إلهيــة 

كانــت فــي طريقهــا إلــى االندثــار، وممارســات طقوســية لــم تســتطع الديانــات حتــى التوحيديــة أن تمحوهــا وفيهــا تــم تحويــل اآللهــة إلــى كائنــان 

عجائبيــة كالغــول والجــن وأنــزار عــوض إلــه الخصــب والتــي ال تــزال تمــارس إلــى اآلن فــي املجتمــع الجزائــري.

يمثــل هــذا النــص إذن قطيعــة مــع األدب اليونانــي الــذي ظــل مســتمرا مــع الرومــان يكررونــه ويحاكــون ماحمــه ومســرحياته، دون إضافــة 

تذكــر، فــي حيــن عبــر األدب اإلفريقــي بــدءا مــن أبوليــوس والقديــس أوغســطين عــن تحــول مــن املاحــم واملســرح إلــى األدب الســيري فــي التخييــل 

الذاتــي والحكايــة اإلطــار وانتهــى إلــى خطــاب االعتــراف فــي اعترافــات القديــس أوغســطين باعتبــاره رائــدا أيضــا لهــذا الجنــس األدبــي الســيري. 

ولذلك عمل الرومان على إلحاق هذا النوع من اإلبداع إليهم تأكيدا للتميز ليؤكد أن الغرب أن الغرب االستعماري كان وال يزال يستقطب 

الكفــاءات.

 البعــد االستشــرافي اإلنســاني: هنــاك تحــّول مــن نــّص إلــى أخــر ومــن فلســفة إلــى رؤيــة فلســفية أخــرى أوجــد لهــا بدائــل أســلوبية هــي نــص 

الحمــار الذهبــي  ويجّســد عنوانــه مــن جهــة هــذه البنيــة الســطحية الظاهــرة املتجســدة فــي تحــّول إنســان إلــى حمــار ورحلتــه مــن خــال معاناتــه 

وكان تحّولــه فــي املــكان والزمــان ومــن وضــع إلــى آخــر ومــن مرحلــة إلــى أخــرى تجســيدا  للبنيــة العميقــة التــي تعبــر عنهــا كلمــة التحــوالت باعتبارهــا 

ــدة لقصــة الحمــار وهــو يســعى إلــى التخلــص مــن املســخ الــذي تعــرض إليــه ، وتحريــره مــن قبــل إزيــس  إشــارة 
ّ
تجســيدا للمقولــة الفلســفية املول

مهمــة ذات بعــد استشــرافي  بــأن محــرر اإلنســان اإلفريقــي ينبغــي أن يكــون نابعــا مــن حضارتــه هــو وهــي الحضــارة الشــرقية التــي كانــت تمتــد مــن 

شــمال إفريقيــا إلــى العــراق، والهنــد، وينــذر بحضــارة غربيــة قادمــة ظاملــة وهــو تصــور استشــرافي  يلتقــي مــع التصــورات الفلســفية املعاصــرة 

لبعــض الفاســفة واملفكريــن الذيــن يدينــون  مــا أنتجتــه الحضــارة الغربيــة لإلنســان مــن متاعــب حتــى غــدا آلــة باســم العلمنــة  ولذلــك فهــؤالء 

مــا يحــرر  إلــى قيــم الحضــارة الشــرقية القديمــة بمــا تكتنــزه مــن قيــم وإنســانية وضميــر وروحانيــات هــو  بــأن العــودة  الفاســفة يعتقــدون 

اإلنســان الشــرقي اليــوم مــن مخاطــر الحضــارة الغربيــة التــي كانــت حضــارة مســخ لإلنســان منــذ االســتعمار القديــم إلــى االســتعمار الحديــث 

بمختلــف أشــكاله املباشــرة وغيــر املباشــرة.

وإذا كانت الحضارة الشرقية هي مصدر العقائد والديانات واملعارف األولى فهي أيضا مصدر اآلداب األولى.

وعلــى الرغــم مــن أن املســيحية كانــت علــى أشــدها فــي شــمال إفريقيــا إال أن هــذا النــزوع الــذي يبــدو فــي ظاهــره وثنــي، يعكــس رغبــة فــي االنتصــار 

لوجهــة النظــر االفريقيــة بــل إن الدوناتييــن والصــراع الــذي خاضتــه معهــم املســيحية الكاثولوكيــة اي مســيحية املؤسســة كان مــن أجــل 

اســتقالية املســيحية االفريقيــة وعــدم الخضــوع لســلطة رومــا.

 وعلــى هــذا األســاس، فدراســة هــذه الشــخصيات واســتعادة نصوصهــم بإعــادة بنــاء الســياق هــو نــوع مــن املقاومــة الثقافيــة واســتعادة البعــد 

ويبّين بأن هناك أنواعا عدة من األخاق ألن مصادرها متعّددة مثلما ذهب إلى ذلك بعد ذلك نيتشه، في أصل الخير والشر وأصل األخاق 

،  فمعاييــر القيــم هــي التــي تخلــق أناســا مختلفيــن منهــم أخــاق الســادة القــوة والثــورة والســلطة والســعادة، وأخــاق العبيــد واملهمشــين مــن 

اللصــوص والفاحيــن والفقــراء والضعفــاء واملــرض إضافــة إلــى كونهــم موضــع اشــمئزاز، ولذلــك عــادة مــا تكــون أخــاق املهمشــين كاللصــوص 

والعبيــد رد فعــل علــى أخــاق الســادة، وأشــار أن »هنــاك قوانيــن رحيمــة تحمــي الفقــراء مــن اغتصــاب أمــوال الفقــراء )الكتــاب 9(

ــة، واألشــرار واألغنيــاء والفقــراء، كان يصّنــف لنــا الّرتــب والطبقــات التــي تبــدو 
ّ
وهــو يتنقــل فــي تحّوالتــه بيــن الســادة والعبيــد والخّيريــن، وهــم قل

بمثابــة رتــب فــي األخــاق؛ فالّســادة ســواء فــي القســوة وعــدم الحكمــة وآفــات النفــس والفقــراء والعبيــد واللصــوص وقطــاع الطــرق ســواء فــي 

رؤيــة الســعادة فــي املــال، والنســاء متســاويات فــي التلــذذ بالخيانــة فهــو بهــذه الطريقــة يقــدم لنــا طريقــة جديــدة فــي الكتابــة وهــي تســريد الفلســفة 

ونقلهــا مــن مســتواها املجــرد وتجســيدها علــى أرض الواقــع.

ولذلــك، وإذا ســلمنا بأنــه مــن األفاطونييــن الجــدد، فألنــه لــم يــرد أن يتماهــى مــع النســق، وكان فــي تحوالتــه يؤكــد علــى تحريــر الذهــن مــن 

الغبــاء ومــن الشــر واالســتغال ومــن كل املعانــي التــي تحتــل ذهــن اإلنســان وتكــون بمثابــة الغشــاوة ولذلــك ذكــر كثيــرا مــن األصنــاف الــذي كانــوا 

يتصفــون بالطيبــة أو العفــة ولكــن مــا لبثــوا أن تحولــوا إلــى النقيــض.

املضمــر الثقافــي وتفكيــك مســألة الريــادة اليونانيــة: كان أفــوالي علــى وعــي بأنــه يكتــب نصــا مختلفــا هــو مــا أشــار إليــه بالنــص النموذجــي 

علــى لســان أحــد العبيــد قولــه: أروي لكــم مــا يســتطيع الرجــال العلمــاء الذيــن وضــع القــدر القلــم فــي أيديهــم أن يضعــوه فــوق الــورق مــن 

قصــص نموذجــي لــو هــم تناولــوا هــذا املوضــوع«) الروايــة(  وهــو شــأنه شــأن األمازيــغ الذيــن تفّوقــوا علــى الرومــان بكفاءاتهــم املعرفيــة، 

افعتــه: » إننــي أنظــم أشــعارا مــن كّل نــوع وأبياتــا مصحوبــة بالقيثــارة، مــع القــوس والربــاب مــع األصابع، وهجاء وألغاز   يفتخــر قائــال فــي مر

وقصــص مختلفــة وخطــب مفخمــة مــن طــرف الرجــال الفصحــاء، ومحــاورات ممدوحــة مــن طــرف الفالســفة، إننــي أكتــب فــي كل شــيئ، 

باليونانيــة والالتينيــة، ودائمــا بنفــس الر�ضــى عــن الــذات، وبنفــس الحماســة، وبنفــس النجــاح« )الروايــة(

ولذلــك جــاء النــّص ليجّســد مرحلــة انتقاليــة مليــاد شــكل جديــد هــو الروايــة وليــس مجــرد ســرد قصــص عجيبــة؛ ألن العجيــب والغريــب 

ســبقت إليــه األســاطير واملاحــم واملســرحيات، ولكــن هــذا النــص نقــل الســرد مــن األســطوري إلــى الواقعــي وكان واســطة بينهمــا، فهــو أول مــن 

حقــق صفــة الــراوي املتماثــل حكائيــا والــذي نتعــّرف مــن خالــه علــى كّل الــرواة أو الّرجــال الحكايــات والنســاء الحكايــات بمفهــوم تــودوروف 

حيــن تحــدث عــن ألــف ليلــة وليلــة وقــد اســتلهم الغــرب مــن هــذا النــوع مــن الحكايــات تنظيراتهــم لعلــم الســرد الحديــث.

ويعيــد النظــر فــي مفهــوم املأســاة، فبعــد أن أوهــم القــارئ فــي بدايــة الروايــة أنهــا مجــرد قصــص للتســلية قــد تحكــي عيبــا أو قبحــا ال يســبب أملــا 

وال ضــررا وهــو مفهــوم امللهــاة، يفاجئنــا مــن خــال مصيــر بطلــه وكشــف لنــا عــن حجــم الضــرر الــذي تعــرض لــه، بــل كل النمــاذج التــي تعــرض 

لهــا لــم تكــن ســوى مأســاة ونبــه القــارئ بقولــه فــي ســرد قصــة معانــاة شــاب مــع زوجــة أبيــه بقولــه: أيهــا القــارئ أنــك تقــرأ مأســاة ال ملهــاة، أي 

أن موضــوع املأســاة لــم يعــد الفعــل النبيــل أو الجليــل كمــا قــال أرســطو بــل الفعــل لقبيــح أيضــا هــو مأســاة وهــو ناتــج عــن الشــر املوجــود فــي 
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اإلنســاني واألخاقــي والقيمــي لإلنســان.

ولعــل انتهــاء الروايــة  بذلــك التضــرع والدعــاء والتســبيح باآللهــة التــي هــي واحــد كان نوعــا مــن النــداء النابــع مــن داخــل اإلنســان والرجــوع إلــى 

ــص لإلنســان  وناحــظ اتصــال  هــذه 
ّ
الــذات ملناجاتــه، ولذلــك كانــت اآللهــة التــي يخاطبهــا أبوليــوس معترفــا بوجودهــا فــي كّل مــكان هــي املخل

الفكــرة التــي انتهــت إليهــا رحلــة التحــّول فــي الروايــة بفكــرة » رحلــة الــروح« عنــد أفاطــون بعــد تحررهــا مــن املــادة  وهــو ينبهنــا مــن خــال الحديــث 

عــن تعــدد االلهــة التــي تصبــح واحــدا الــى فكــرة االنتقــال مــن التشــتت فــي هــذا الوجــود املتعــدد الــى الوحــدة األولــى  )يراجــع الروايــة ص 257( 

ولعــل انتهــاء أبوليــوس  إلــى وجــود الــه أزلــي ال توجــد األشــياء إال بــه  وإشــارته عبــر هــذه الرحلــة الــى نــوع مــن التطهيــر والتــدرج والتأمــل وفكــرة 

الرجــوع الــى الــذات وإدراك الكمــال غيــر املرئــي هلل  هــو نــوع مــن التوفيــق  بيــن حريــة اإلنســان  والنعمــة االلهيــة وهــي حريــة هللا املطلقــة.

أخيــرا مــا يمكــن أن نخلــص إليــه مــن حديثنــا عــن جهــود األمازيــع فــي الريــادة وهــم جــزء مــن الشــعوب الشــرقية بــدءا مــن الحضــارات القديمــة 

فــي بابــل وآشــور إلــى الحضــارة اإلســامية، أن اســتعادة هــذه الثقافــة اليــوم ليــس مــن أجــل التباهــي بهــا وال لثــأر قــد نيــل منهــا، ولكــن لكــي نؤكــد 

مــع فاســفة الغــرب أنفســهم أن الحضــارات الشــرقية هــي املؤهلــة اليــوم  إلنقــاذ العالــم مــن قلقــه وصراعاتــه التــي وضعــه الغــرب فيهــا، وإخــراج 

اإلنســان مــن شــراهته التــي تدفعــه إلــى اســتعباد اآلخــر، وحملــه علــى تجــاوز أمراضــه النفســية واألخاقيــة أي تجعلــه فــي مســتوى إنســانية 

فــي رد القديــس أوغســطين مثــاال حيــن رد علــى شــتائم األســقف جوليانــوس العنصريــة التــي طالــت شــرف والدتــه فــكان رد  اإلنســان ولنــا 

ين لكي ال يكونا 
ّ
أوغســطين في مســتوى إنســانية اإلنســان الشــرقي حين رّد عليه بقوله: »أنا ســعيد  أن يكون والدا جوليانونوس من املتوف

شــاهدين علــى مــروق ابنهمــا« أوغســطين:108(

وفــي هــذا الــكام الــذي ال يخلــو مــن ســخرية داللــة علــى أن هنــاك أنســاقا مضمــرة هــي التــي ســّيرت عاقــة الرومــان بأوغســطين وأفــوالي وغيرهمــا 

مــن أبنــاء نوميديــا حتــى وإن بلغــوا أعلــى املراتــب االجتماعيــة والدينيــة وشــهدوا لهــم بعبقريتهــم، وقــد كانــا شــاهدين علــى الصــراع الثقافــي الخفــي 

الــذي كان يســّير عاقــات الرومــان بســكان نوميديــا آنــذاك وهــو مــا تكــرر فــي تاريــخ الغــرب االســتعماري الــذي ال تــزال تســيره عقــد التعالــي 

والتمركــز حــول الــذات واحتقــار اآلخــر. 

ل هذا النص العجائبي، ولعلها نفســها الروح اإلنســانية التي وجدناها لدى أوغســطين، نجدها أيضا لدى أفوالي، 
ّ
هناك نســق إنســاني يتخل

حيــن قيــل لــه إنــك تفخــر بأصلــك النوميــدي، فقــال: صحيــح أنــا نوميــدي جيتولــي، لكــن إنتمــاء اإلنســان إلــى بلــد ال يحــدد إنســانيته التــي تتعالــى 

فــي الجســد كضيــف عابــر، فمــاذا تســتطيع شــروط االنتمــاء أن  علــى كل الشــروط التــي تجعلــه يفقــد إنســانيته، فالــروح اإلنســانية تقيــم 

تضيــف إليهــا أو تنــزع فيهــا شــيئا مــن فضائلهــا أو عيوبــه« ولعلهــا الفضيلــة الكبــرى التــي  نســتخلصها مــن أول روايــة فــي التاريــخ.
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