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لية باللغة صدرت( نوفيال) قصيرة رواية" برهومة رس” - شبلول فضل أحمدكتب  لكاتب اإليطا  اإليطالي والشاعر ل

فتين دارين عن طبعتان منها وصدر غنيم، محمد والمولد، األصل المصري الجنسية، ليا، في للنشر مختل  توحقق إيطا

ُدرس كبيرا، نجاحا تب اإليطالية، الجامعات بعض في وت   ."حضارتين بين حوار أغرب قصة" غالفها على وكُ

بعت العربية اللغة إلى وقد ترجمت   .بالقاهرة اليوم أخبار دار مطابع في وطُ

 يحمله الذي السر خالل من والغرب، الشرق أو والجنوب، الشمال بين العالقة حول رمزي إطار في تدور وهي

لبلدة ترك الذي ـ األصفر الرجل ـ والده موطن إلى به ويعود برهومة، لتي القرية أو ا ف ا  زيزي، زوجته إلى فيها تعرَّ

لتي ،(برهومة أم) ه أبيه بالد إلى الذهاب أراد الطفل شبَّ  وعندما. طفلها أنجبت أن بعد ماتت وا َّ  في فيعيش يجده، عل

 إلى ركنوا الذين البلدة أهل به فترهب سحرها، تمارس كانت التي زندينا الساحرة ألمه جدته مع عاش أن بعد كنفه،

 تيال األحاديث في متعتهم وكانت وتصديقها، الشائعات وإطالق والترقب، والخوف والبالدة والكسل والدعة االستسالم

  .ورائها من طائل ال

لبواخر في والعاملين السائحين من والتسول الشحاذة أو الهبات على يعيشون إنهم لتي ا لقريب الميناء إلى تصل ا  من ا

لبلدة تلك نها لم التي ا ّ عي ُ فيا، تحديدا يحددها أو الكاتب ي  العالم دول من مكان أي في تكون ألن تصلح ولكنها جغرا

لتي األمراض هذه مثل فيه تنتشر الذي الثالث صها ا لكاتب شخَّ   .بها أهله ووصف قبل، من ا



لتي الطبية واألجهزة المخترعات، حيث الحديث، العصر فهو الرواية زمان أما  بداخل ما كل تكشف أن تحاول ا

  .جبارة عقول إلى يحتاج الذي التكنولوجيا مجال في والعمل الكذب، حتى اإلنسان،

لقرية أهل أما فيا، عصرنا في الموجودة ا  سوى لهم عمل فال زمنيا، الماضي غيابات في ترفل تزال ال ولكنها جغرا

قبة االستماع لمناخ هذا ساعد وقد. والتسول والمرا س الذي آرسينكو الحالق شخصية وجود على ا  ةالقري أهل على يتجسَّ

لتنصت ليستطيع الواسع ميدانها وفي القرية منتصف في عمله مكان اختار والذي الشريرة، الساحرة لصالح  كل ىعل ا

ف يتحدثون، وهم القرية أهل ِّ ّ   .للساحرة وينقلها واألحاديث الحكايات تلك فيصف

 ولكن وثقافة، وخبرة وعلما ذكاء أهلها أشد من هو الذي مجذوبها، أو درويشها أو القرية عبيط هناك يكون وكالعادة

قيام يستطيع ال الذي النحو على األمور تتأزم عندما  وأ الدرويش أو العبيط ثوب يلبس فإنه بمفرده، مضاد بعمل ال

ف ِّ ّ ُّل في األمور تبدأ وعندما شك، شبهة أية نفسه عن فينفي المجذوب، أو ذهنيا المتخل لتبد  هنياذ المتخلف هذا يكشف ا

فته الكامل، وعيه عن  الطفل صاحب الذي غنيم، لمحمد" برهومة سر" رواية في الثوري المثقف آجولونجو إنه. وثقا

 تعد كانت حيث نظرها، وجهة من الجلل األمر هذا الساحرة جدته تعرف أن دون والكتابة، القراءة يعلمه وبدأ الصغير،

 نأفاني تعلمه صلبها من ولدا تريد كانت فقد زيزي، البنتها توريثه تستطع لم الذي السحر، عرش لوراثة حفيدها

لبلدة إلى جاء بدوره الذي كيزر زوجها وبين بينها الخالف سر هو وهذا السحر،  التي الحروب نيران من هاربا غريبا ا

ثانية العالمية الحرب تكون ربما) العالم في اشتعلت  جاءت ماوعند وتزوجته، شبابها، أوج في وهي الساحرة فتلقفته( ال

القرية الوحيد الفندق فمنحته والفراق، الخالف بينهما دبَّ  أنثى، المولودة   .دخله من ليعيش آمنة، أنها ظن التي ب

لتعليم أن الرواية، تكشف وهنا لتغلُّب والمرض، والجهل والكسل الخوف حاجز لكسر األولى الخطوة هو ا  أعمال على وا

  .بالجبل كوخها مقر من وأناسها القرية على زندينا به سيطرت الذي السحر

 إلى لركونهم بها، ابنه إلحاق في القرية أهل من أحد يفكر لم ولكن مدرسة، أنشأ أن مايسترو جران للسيد سبق لقد

 لىإ يفدون الذين الغرباء من تسول حصيلة أكبر جمع في أطفالهم واستغالل التسول على والعيش واالستسالم الدعة

لتي السفن بواسطة بلدتهم لقرية عن كيلومترات ثالثة يبعد الذي بالميناء ترسو ا   .ا

ُنسى، ال يوم في القرية إلى جاء الذي األصفر الرجل مع نفسه األمر ويتكرر  هاكوخ من زندينا الساحرة خرجت حيث ي

 يقول. جلل حدث العالم، في بل القرية، في يحدث مرة كل وفي. عمرها في مرتين سوى تغسله لم الذي شعرها لغسل

 لهم، حصر ال بشرا وحصدت بأكملها قرى طمست طويال، استمرت ضروس حرب قامت األولى المرة في: "الكاتب

لناس وتشاءم الحرب بسبب واألوبئة المجاعات وانتشرت انية المرة وفي. لذلك ا لث   ."األولى فاقت أخرى حرب قامت ا

لعالميتين الحربين إلى بذلك يشير الكاتب أن ويبدو  أهل ظل لذا(. 9111 ـ 9191) والثانية( 9191 ـ 9191) األولى ا

 علموا أن بعد بها، حياتهم على وتأثيره العالم، تاريخ وفي قريتهم، تاريخ في ألهميته يحدث سوف ما ينتظرون القرية

لثة للمرة شعرها تغسل الساحرة أن   .الثا

لق إلى شديد إعياء بعد ووصل الميناء، إلى سفينته جنحت أن بعد األصفر بالرجل أتى الذي هو السحر أن ويبدو  رية،ا

 بسحرها الساحرة تتدخل وهنا. والفئران الحشرات فيه تعشش الذي المرتب غير القذر المهمل كايزر فندق إلى ثم

 فراألص الرجل أن مسبقا معرفتها من الرغم على ويتزوجها، الجميلة، زيزي ابنتها حب في يقع األصفر الرجل لتجعل

لبذرة يضع أن بعد القرية سيغادر بنتها وأن زيزي، أحشاء في ا   .زواجها من األولى السنة بعد ستموت ا

ق طت ما ويتحقَّ   .الساحرة له خطَّ

 هذه حال ينصلح لن وأنه جدته، عن السحر سيرث حفيده وأن يحدث، لما تباهاالن في كايزر والدها يبدأ زيزي، وفاة بعد

 رةم شعرها سينبت الصلعاء خادمتها وأن شعرها، في يكمن قوتها سر أن ويعلم الساحرة، على بالقضاء إال أبدا القرية

 هجرت لماذا: تسأله كوخها في تراه وعندما العجوز، شعر لحرق كايزر يخطط ثم ومن. الساحرة موت بعد أخرى

 برهومة، إلى القوة ستنقل أنها وتخبره. واإلنجاب األكل سوى يعرف وال القوة، إال يخشى ال الذي الجبان عالمك

 الذيو أمامها المشتعل الموقد في رأسها ويدس النحيل، عنقها على ويقبض كايزر عليها فيهجم إلرادته، الجميع لينصاع

 فتقول الساحرة، بموت الصلعاء تفرح وهنا. كله رأسها شعر يحترق حتى يضغط ويظل سحرها، خيوط فيه تنفث

ليه، اذهب. برهومة يا بجدك الحق. شعري لي وسينبت ماتت..  ماتت لقد..  ماتت لقد: "فرحتها تخفي وهي لبرهومة،  إ

  ."الساحرة من الخوف قتلهم الذين وألبيك وألمك لك وانتصر خوفه قتل إنه. منه تخف وال

 في جده لمساعدة الفندق إلى تأتي أن الصلعاء من طلب الذي برهومة حياة وفي كيزر، حياة في جديدة رحلة وتبدأ

  .وهمة بجد تعمل وال وهمية، ألشياء تستسلم التي بلدته أحوال في يفكر راح ثم وتنظيفه، الفندق تشغيل إعادة

. جذوره عن البحث يبدأ إنه. عنها رحيله وسر القرية إلى مجيئه وسر أوراقه وعن أبيه، عن يبحث أن أوال عليه وكان

 هذه: "له قائال كايزر، جده يمتلكه الذي بالفندق المحفوظة أبيه أوراق إلى ويرشده آجولونجو، ذلك في ويساعده

 إذا خاصة الطريق، وعورة إلى ينبهه نفسه الوقت في ولكن ،"وبلده وعنوانه اسمه أباك، يخص ما كل فيها األوراق



لمقابل الميناء فإن الجزيرة، هذه من بسالم مرت فإذا المفقودين، جزيرة أمام السفينة مرت  يالذ الميناء هو للجزيرة ا

  ."األصفر الرجل فيه يعيش

لنقيض هو اآلخر الشاطئ دائما  ووعيا تفتحا واألكثر رقيا، األكثر الحضارة يحمل الذي الشاطئ هو أو لعالمنا، ا

  .وعلما

يناها والجنوب، الشمال بين العالقة على أخرى تنويعة الرواية إن  نم عصفور" الحكيم لتوفيق روايات في قبل من رأ

 ،"الشمال مواسم إلى الهجرة" صالح والطيب ،"الالتيني الحي" إدريس وسهيل ،"هاشم أم قنديل" حقي ويحيى ،"الشرق

 في وحيد ونجم اآلخر، الشاطئ" جبريل ومحمد ،"أديب" حسين وطه" العرتوق إلى الذئب عودة" الديري وإلياس

  .أخرى أو بطريقة العالقة تلك جسدت التي األعمال من وغيرها ،"األفق

لتنويعة ولكن ُدخل فهو غنيم، محمد عند تختلف ا لم ي لتواكل أن ويرى والجنوب، الشمال بين العالقة في السحر عا  ا

  .الجنوب تخلف أسباب أهم من زندينا، الساحرة لدى السحر قوة في تتمثل غيبية قوة إلى واالستسالم

لثالث، العالم دول في أو الجنوب في الناس تغييب إلى يرمز هنا السحر إن  يف تتحكم مرئية غير قوة إلى وخضوعهم ا

 يحمله الذي السر هو هذا ولعل تخلفهم، سر ألدركوا غفوتهم من قليال ونهضوا األمر ببحث اهتموا لو وأنهم مصائرهم،

  .أبيه أوراق في برهومة

***  

بناء أو الشكل ولعل  دأوتب الدائري، الشكل تأخذ فالرواية. العمل لمضامين مناسبا يأتي الرواية، عليه قامت الذي ال

بلد في األطباء وأحد المحامين أحد بين بحوار  المحامي يهتم حين وفي( الشمال) عنه للبحث برهومة إليه ذهب الذي ال

 أنشب الذي الموت مخالب من الشاب إلنقاذ محاوالته أقصى الطبيب يبذل برهومة، يحملها التي األوراق عن بالبحث

لمفقودين جزيرة عبورها عند السفينة راكبي في أظافره   .ا

، ورقة   معه برهومة حملها التي األوراق قراءة في المحامي يبدأ العاجلة، الطبيب محاوالت وأثناء  هذه خالل ومن ورقة 

 يتنته أن وبعد السابقة، السطور في ذكرناه وما الساحرة، وقصة القرية أحداث تتخلله آخر فني بناء ينهض األوراق

لبناء يعود األوراق  يبدأ برهومة أن نجد حيث والطبيب المحامي بين الحوار خالل من األول فضائه إلى أخرى مرة ا

 فعل وأ السحر أو الطيني، الرجل إنه بالطين، مليئة ميتة بركة إلى يشده ما يجد نفسه الوقت في ولكن اإلفاقة، لحظات

  .يقاوم أن برهومة يحاول ولكن األسود، بعالمها ملتصقا برهومة ليظل موتها، قبل زرعه جدته حاولت الذي السحر

لنظر كان: "الكابوس يشبه فيما برهومة، لسان على غنيم يقول لبعد هذا إلى ا  إلى أشعر أن دون يقودني السحيق ا

لبركة، هذه في الغوص لتحم ا  زرعت بالطين المغطاة كالتماسيح تتحرك وأشياء تئن أصوات إلى أستمع فيها، ما بكل وا

ا أمامها  البركة بحافة وتشبثت خطوة أتقدم لم تنفجر، ثم تطفو طينية وفقاعات المنصرمة واألحشاء العظام من كمًّ

 تدب يتحرك، رجل أمام نفسي وجدت حتى حذر في منه اقتربت. أشاهده ما أصدق لم. أمامي يقف إنسان وجود فالحظت

. المعتين عينين سوى منه يظهر لم بالطين، مغطى وهو بالطين، مليئة ميتة بركة في حي رجل نعم الحياة، فيه

قترب إليه، يشدني ما شيء هو، إنه. الطيني الرجل: صرخت  بفعل هذا هل فيه، أصرخ معه، أتحدث فيه، أحدق منه، ا

  .".. السحر؟

 يا أعرفها نعم: ويقول عميقة، تنهيدة سوكان يطلق زندينا؟ جدتي تعرف هل: سوكان الدكتور برهومة يسأل وحينما

  .بني

 الأحو على مطلع مثقف أو كطبيب يمتلكها التي المعرفة يقصد سوكان الدكتور أن إما تفسيرين، أمام بذلك فنكون

لم لبقعة تلك ذلك في بما العا لتخلف، تمثل التي ا  والد هو نيكو أنه أو الشريرة، والقوة للقهر رمزا زندينا فيها وتعيش ا

 ذلتأخ. الطيني الرجل قبضة من تخلص أن بعد إليه، الوصول في ونجح عنه، يبحث الذي( األصفر الرجل أي) برهومة

 والمعرفة، العلمي التقدم رمز سوكان الدكتور: الرمزية المعادلة طرفي للقارئ وليتضح الرمزي، بعدها الرواية

لتخلف الشر رمز الطيني الرجل مقابل في والخير، والسالم   .والسحر وا

لية الكاتبة أن غير  اخلد أو البشرية، النفس داخل إلى الصراع للرواية، مقدمتها في أرجعت قد روبيني كالوديا اإليطا

  .شجرة فرع فوق النعاس غلبها اصعةن حمامة تشبه بيضاء ونقطة طين، من إنسانا يحوي الذي نفسه الفرد

ل لتفسير هذا على روبيني وتعّوِّ  ستوىم على سواء اإلنسانية من التالف العنصر يمثل الطين إنسان أن فترى كثيرا ا

 ماأ. مباالة وال وعنصرية وقهر عنف من الشر صنوف فيها تسكن التي الظل منطقة هو المجتمع، مستوى على أو الفرد

لقادرة فهي البيضاء النقطة   .السالم حمامة مثل تماما األمل ونشر الحب نثر على ا



لدة اإلنسان لرحلة فلسفية قراءة للرواية روبيني قراءة إن  الشر براثن من النجاة طريق عن بحثا الخليقة، بدءِّ  منذ الخا

  .داخله في الكامنة والحرية السعادة ينابيع إلى يصل كي

 لطينيا الرجل يمثلها متخلفة حضارة: حضارتين بين الحوار أو الصراع لمسألة وزنا اإليطالية الكاتبة تعطي ال ثم ومن

 أن من الرغم على سوكان، والدكتور والمحامي األصفر الرجل يمثلها متقدمة وحضارة القرية، وأهل زندينا والساحرة

  .الغالف على" حضارتين بين حوار أغرب قصة" عبارة يكتب أن تعمد المؤلف

لتقاء عن مقدمتها في فتتحدث روبيني تعود حال أية على لثقافة ا لثقافة الغربية ا  أخرى مرة الصراع فتنقل الشرقية، با

لبشرية، النفس داخل أو اإلنسان، داخل كان أن بعد الخارج إلى تقاء الكتاب يتعرض: "غنيم كتاب عن فتقول ا  لثقافةا الل

ثقافة الغربية ال  صدام بذلك فتنفي ،"الذاكرة عن للبحث رحلة" نظرها وجهة من لتقاءاال هذا ويمثل ،"الشرقية ب

لثقافات بين الدائم" الحوار" كان بل الثقافتين،  ما لىع تصبح أن إلى بحضارتنا أدى الذي التقدم أساس هو المختلفة ا

لنفس إلى للرواية قراءتها إرجاع بين ما روبيني تتردد ثم ومن. اليوم عليه هي لبشرية، ا  حوار فكرة إلى جاعهاوإر ا

  .الحضارات

َّى هذا ولعل أت  القضايا من الكثير يثير( صفحة 19) صغره من الرغم على الذي الروائي العمل هذا ثراء من يت

 العالم أهل أو الجنوب، أهل هل: آخرها وليس األبيض؟ الرجل وليس األصفر، الرجل لماذا: أولها ليس والتساؤالت،

لبشاعة، بهذه بعامة، الشرق أهل أو الثالث، ِّّص انتظار في ودائما التخلف، من الدرجة هذه وعلى ا لمخل  يجيء الذي ا

لتنصت حد إلى تصل مخابراتية مخترعات من العلمي التقدم إليه يصل أن يمكن ما أخطرها وليس الحدود؟ خارج من  ا

يا، يفكر أو يهمس وهو اإلنسان على لتفتيش حد إلى تصل أو داخل ُحاك ما على ا  بهتلع أن يمكن وما الناس، صدور في ي

 ام وهو األقوياء، إال يمتلكها ال الحقيقة إن: مقولة إلى لنعود البشرية، مستقبل في خطير دور من الوراثية الهندسة

  .الرواية من األول الفصل في برهومة، محامي مع حواره في سوكان الدكتور به صرح

 لكليمت برهومة، حفيدها إلى وتوريثها القوة، امتالك في ترغب التي زندينا الساحرة منطق إلى أخرى مرة نعود وبذلك

 وما السحر، ووجه العلم، وجه: وجهين ذات القوة، امتالك محاولة هي واحدة، عملة أمام وكأننا الحقيقة، طريقها عن

لتقنية، العلم بمنجزات مفتون متقدم شعب أو القرية، أهل مثل متخلف، كسول متخلف شعب إما بينهما  دوعمخ ولكنه وا

لقوة على القبض يريدون الذين ورؤسائه علمائه في   .بالحقيقة لينفردوا ا

 في الشاعرة روحه مستغال النص، داخل يشيعه أن غنيم محمد استطاع الذي الفلسفي منطقه إلى العمل نرد وبذلك

 .آسرا فنيا جماال ومنحتها الوهج، من الكثير فأكسبتها العمل، مناطق بعض على دافقة شعرية لغة إضفاء

 شبلول فضل أحمد -د لناقا

 


