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التطبيق الرابع :الحمار الذهبي (لوكيوس أبوليوس)
يعد ىذا العمل أول رواية يف تاريخ األدب العادلي ،يروي قصة شاب يوناين يدعى لوكيوس
يتوجو من مدينة كورنث إىل مدينة ىيباتا دبقاطعة تيساليا ،فيلتقي يف طريقو دبسافرين ،مسع من أحدذنا
حكاية بشعة لكنها مثَتة عن األعمال السحرية فحركت فضولو ،وعندما وصل إىل مقصده نزل ضيفا
على رجل غٍت خبيل يدعى ميلو ،والتقى يف ادلدينة صديقة ألمو حذرتو من األعمال السحرية اليت
متارسها زوجة مضيفو بامفيال وعرضت عليو أن يقيم عندىا ذبنبا للمتاعب ،لكنو رفض عرضها حىت ال
زنرج مضيفو ،كما زاد ىذا التحذير من فضولو فأخذ يتقرب من خادمة بامفيال حىت متكنو من رؤية
سيدهتا وىي متارس السحر ،فوعدتو بتحقيق رغبتو ووفت دبا وعدت إذ قادتو إىل مكان خفي رأى من
خاللو كيف ربولت بامفيال إىل بومة وطارت بعد أن دىنت جسمها دبرىم ،فحرص على أن يعيش
التجربة ذاهتا وأحل على اخلادمة أن ربقق مطلبو فوافقت ،إال أهنا أخطأت يف اختيار ادلرىم ادلناسب،
وبدل أن يتحول لوكيوس إىل طائر ربول إىل محار باستثناء عقلو ،فحزن لذلك ،لكن اخلادمة وعدتو بأهنا
ستحضر لو يف الصباح باقة من الورد ليأكل منها ويستعيد شكلو اإلنساين ،لكن األمور مل ذبري على
حنو ما توقعت ،فبعد أن قادتو للمبيت يف اإلسطبل تلك الليلة تعرض للرفس من قبل حصان ومحار
مضيفو ،مث ىاجم اللصوص البيت واقتادوه مع الغنيمة إىل مغارة يف اجلبل ،تقوم على خدمتهم فيها
عجوز  ،كما أحضر اللصوص فتاة رائعة اجلمال اختطفوىا ليلة عرسها البتزاز أبويها ،فراحت تبكي
فراحت العجوز تروي ذلا حكاية "آمور وبسيشة" أو احلب والنفس لتهدئتها ،وعندما عزم على الفرار
امتطتو الفتاة ففر هبا ،إال أن اللصوص متكنوا من اللحاق هبما ،ولوال قدوم شاب إىل ادلغارة ادعى أن لو
ذبارب يف اللصوصية لكانت عاقبتهما وخيمة ،إذ متكن من جعلهم ينصبونو رئيسا عليهم ،ومل يكن يف
احلقيقة سوى خطيب الفتاة الذي متكن من إسكار اللصوص وتقييدىم مث الفرار خبطيبتو على ظهر
احلمار.
بعد النجاة طلبت الفتاة من والدىا العناية بو فأمر رئيس االصطبل أن يرسلو إىل ادلرعى مع
اخليل ،لكنو ما إن وصل حىت استخدم يف إدارة الرحى وفرض عليو محل احلطب من اجلبل إىل السهل
فتعرض لسوء ادلعاملة من الغالم الذي يسوقو ،وبعد وفاة الفتاه سرقو رئيس اإلسطبل وفر بو ،وبعد
مغامرات أخرى وقع يف يد رلموعة من رىبان اإلذلة السورية إيزيس فكان عليو محل متثاذلا أثناء تنقلهم،
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كما نالو منهم عذاب شديد ومل يسلم منهم إال بعد أن اهتموا بالسرقة وسجنوا  ،فاشًتاه طحان مث
انتقلت ملكيتو إىل بستاين فعاىن من اجلوع والربد ،ومنو انتقلت ملكيتو إىل جندي مث أخوين طاىيُت،
فبدأت مرحلة رائعة بالنسبة إليو إذ كان يأكل بشكل كاف من بقايا األطعمة وبعد أن اكتشف سره
قدماه إىل سيدذنا فأبدى إعجابا بو واشًتاه منهما وقدمو لعتيق لو للعناية بو فعلمو ألعابا سلتلفة مث أخذ
يؤجره دلن يرغب يف خدماتو ،كما قدمو يف عمل سلز على ادلسرح ،لكنو متكن من الفرار ودلا أخذ التعب
منو نام وحُت استيقظ وجد نفسو على الشاطئ ورأى البدر يف كبد السماء ،فعرف أن وقت اخلالص قد
اقًتب ،فأغطس رأسو يف البحر سبع مرات وتضرع خبشوع إىل ملكة السماء أن ربرره من ىيأة احليوان،
وعندما عاوده النوم رأى اإلذلة إيزيس يف حلمو فأخربتو بأهنا قد استجابت لدعائو ،فما إن وصل ادلوكب
العظيم لتمجيدىا رأى الكاىن وىو زنمل إكليال من الورد فأسرع إليو وأكل من أوراقو فاستعاد ىيأتو،
فتحدث الكاىن عن قدرة اإلذلة على إحداث ىذه ادلعجزة اليت اندىش ذلا الناس وأمر لوكيوس بتكريس
حياتو لعبادهتا فانضم إىل ادلوكب ادلتوجو إىل البحر لتدشُت سفينة مث عاد معو إىل معبد اإلذلة وظل وفيا
لعبادهتا إىل أن مت لو االطالع على أسرارىا ،وبعد سنة اطلع على أسرار أوزوريس ونال الدرجة الثالثة من
القدسية وصار كاىنا يف الرىبنة.
ذلذه الرواية مصدر يوناين استمد منو لوكيوس مضموهنا إذ من بُت أعمال لقيانوس السميساطي
(القرن الثاين ميالدي) كتاب زنمل عنوان لوكيوس واحلمار ،يتضمن القصة ذاهتا لكنو سنتلف يف
التفاصيل وطريقة سَت األحداث إضافة إىل النهاية ،إذ يتباطأ سَت احلدث يف رواية أبوليوس بسبب
القصص ادلتناثرة كما أن هناية األحداث عنده تأخذ منحى صويف متجد عبادة إيزيس.
يرى أبو العيد دودو أن رواية احلمار الذىيب تنتمي إىل أدنوذج قصص ادلغامرات ،فالتغَت الساخر
من إنسان إىل محار قد تكون لو صلة بتغيَت اجلنس األديب من ادللحمة الشعرية إىل ادللحمة النثرية ،وعلى
ىذا فهي ليست رواية ىجائية بأمت معٌت الكلمة إذ ذبمع بُت السخرية واالستعراضية والفكاىة اذلزلية
ادلاجنة واذلجاء الالذع إضافة إىل مراعاة احلاالت الوجدانية ادلتصلة بادلواقف ادلختلفة.
قد ال تعٍت هناية الرواية قبل الكتاب احلادي عشر أن ادلؤلف أراد أن يضع عامل السمو والرفعة
مقابل عامل التفاىة الذي ذبلى يف الكتب العشرة السابقة ،لقد أصبح من حق البطل أن ينعم بالراحة
ويتخلص من آالمو ومغامراتو ادلختلفة ،وعبادة اإلذلة إيزيس قد تكون دبثابة معادل الىتمامو بالسحر
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األسود يف الكتاب األول ،حبيث شنكن أن توضع القداسة ادلكتسبة يف النهاية يف مقابل اخلطيئة ادلرتكبة
يف البداية ،قاده فضولو وسوء حظو إىل مصَته قبل أن يبلغ شاطئ األمان بفضل ما أحدثتو الديانات
الشرقية ادلنتشرة يف عصره.
خصت الرواية بعناية أدباء عصر النهضة ،حيث ابتدأ طبعها منذ النصف الثاين من القرن
ا خلامس عشر ،وكان تأثَتىا قد امتد قبل ذلك إىل أكثر من قرن ،إذ نتج عنها طريقُت أحدذنا روايات
ادلغامرات مثل رواية دون كيخوتو عند ميغيل سرفنثيس ،وىانس ياكوب غرشنلسهاوزن يف رواية
سيبليتسسموس ادلغامر ،ولويس كوبَتوس يف رواية احلمار العاشق ،وغَتىا من الروايات احلديثة ،أما
الطريق الثاين فيقودنا إىل نوع من القصص الذي يقوم على أحداث غريبة تتمثل يف الغدر واخليانة
الزوجية والفضول واحلب ،وختاما شنكن القول أن "خرافة احلب والنفس" أو "آمور وبسيشة" تعد أمجل
قصة يف رواية احلمار الذىيب وأروع قصة يف اآلداب القدشنة على اإلطالق ،وىي الوحيدة اليت تعود إىل
العصور اليونانية والالتينية (ادلصدر :أبو العيد دودو – مقدمة الًتمجة).
التطبيق الخامس :رواية األم لماكسيم غوركي
شنثل ماكسيم غوركي ( )1338-1181أحد أعمدة الواقعية االشًتاكية ،ومتثل رواية األم
دنوذجا عن األدب ادللتزم ،فرغ من تأليفها سنة 1308م فكانت عالمة ربولو من الواقعية الطبيعية ،ويف
السنة ذاهتا سافر إىل أمريكا جلمع التربعات للثورة مث عاش فًتة يف جزيرة كابري وأنشأ مدرسة ثورية كان
ستالُت أحد تالمذهتا وحُت انفجرت ثورة 1311م تردد يف بادئ األمر مث أعلن تأييده للبالشفة ،ويف
سنة  1321م ارربل عن روسيا إثر خالف مع لينُت وعاش يف أدلانيا حىت استدعي إىل بالده سنة
1321م.
نشر عدة رلموعات قصصية أذنها :ستة وعشرون رجال وفتاة سنة 1338م ،مولد إنسان سنة
1312م.
تروي رواية األم قصة العامل الثوري بافل الذي يعيش مع والدتو ادلسنة ويشارك يف النشاط
الثوري جلماعة من االشًتاكيُت تعمل يف أحد ادلعامل ،يلقى عليو القبض وينفى إىل سيبَتيا بتهمة الدعوة
إىل اإلضراب وقيادة موكب أول أيار ،وىنا زندث االنقالب العظيم يف شخصية األم وربل زلل ابنها يف
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احللقة الثورية فتتوىل هتريب ادلنشورات االشًتاكية إىل داخل ادلعمل ،وقد اقتنعت أن القيام هبذا األمر
يضلل الشرطة ويصرفهم عن إثبات هتمة العمل السري عن ابنها (دبعٌت أهنا تصرفت يف البداية بدافع
عاطفي /األمومة) ،لكنها اخنرطت تدررنيا يف العمل الثوري عن قناعة بضرورة النضال ،وأصبحت
مهمتها تزويد الناس بالنداءات الثورية ،فانتقلت من دائرة التأثر العاطفي إىل مرحلة الوعي الثوري ،إذ
أصبحت تتنكر يف ثياب راىبة أو بئعة خردوات أو بورجوازية ميسورة احلال لتجوب يف ادلقاطعة حاملة
صندوقا ،تتوجو بالكلمة إىل الغرباء وذبلب إليها االنتباه ،ورغم إلقاء الشرطة القبض عليها تبقى مصرة
على ربديهم بشجاعة إىل أن تلقى حتفها ربت التعذيب:
لن يغرقوا احلقيقة ،وال يف زليط من الدماءلطموىا على رأسها...
إنكم ال تثَتون إال أسعار نار حقدنا عليكم ،أيها اجملانُت وذلك سوف يسقط على رؤوسكم يوما ما.قدر لينُت روح احلزب والشخصية األيديولوجية وادلهارة الفنية يف رواية األم ،وقد وصف غوركي
بأنو أكرب شلثل للفن للربوليتاري ،فرواية األم تبدو تطبيقا منهجيا للواقعية االشًتاكية ،ىدفها األساسي
خلق دنوذج فٍت جديد للشخصية الربوليتارية اإلرنابية ،فاخنراط أم بسيطة مسنة يف العمل الثوري فكرة
غَت عادية يف ذلك احلُت ،وكان خطر اجلنوح إىل ادلثالية يف الطرح بعيدا عن الواقع أو بصورة حادلة مسألة
حاضرة يف وعي ماكسيم غوركي ،حاول التغلب عليها من خالل:
-1التأكيد على ان تصرف األم الثوري ىو تصرف استثنائي ،إذ يصفها أحد أبطال الرواية بالقول" :ردبا
كانت االم األوىل اليت اتبعت طريق ابنها ،أما غَتىا من اآلباء واألمهات فكانوا زنجمون عن تأييد
الثوريُت وااللتحاق هبم على الرغم من أهنم قد يضمرون عطفا عليهم أو إعجابا هبم".
 -2احلرص على خلق العوامل ادلساعدة على تطور موقف األم ،واالنتقال من رلرد التعاطف العفوي مع
الثوار وفاء لذكرى ابنها وأمال يف إنقاذه إىل مرتبة الوعي الثوري القائم على التحدي.
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استطاع غوركي أن سنلق من ىذه الشخصية االستثنائية دنوذجا عميقا لفتح وجدان اإلنسان
الروسي على الثورة ،وأظهر بشكل ملموس كيف استطاعت احلركة العمالية الثورية أن هتز اإلنسان وتفتح
طاقاتو وتعطي معٌت جديدا حلياتو ودافعا قويا للتحدي والنضال.
(ادلصدر :حسام اخلطيب :زلاضرات يف تطور األدب األورويب ونشأة مذاىبو واذباىاتو النقدية).

