
            رواية "بروموسبور" لحسن بن عثمان
الرواية تكتب صاحبها 

مم الفنون المكتوبة، وأنا أقول على لسسسان مرواية هي أ ثمة من زعم أن ال

) إن كسسرة القسدم هسسي أم127حسسسن بسن عثمسان فسسي بروموسسبور (ص

الفنسسون المشسسهدية جمعسساء بل منسسازع، فيهسسا يلتقسسي التقسساء عبقريسسا الفسسن

التشسسكيلي بالموسسسيقى وعسسروض السسسينما بعسسروض المسسسرح وعسسروض

مص خصائص هذه الفنون تستحوذ عليها المقسسابلتا الكرويسسة الرقص، فأخ

متبّ، الناجحة فتختلط متعة البصر بالتناغم مع الموسيقى مع كل لعبّ مر

مرة نحسسو البسسساطة، وأخسسرى نحسسو التعقيسسد، فيسسه تسسأليف وتنسسسيق ينحسسو مسس

ويتمازج التشويق مع الصسسراع مسسع البطولسسة، فتطيسسر اللبسساب مسسع تطسساير

مذة تركسسل الكسسرة وتتسسدافع فسسي الملعسسبّ فسسي الكسسرة وتصسسير القسسدام الفسس

رقصاتا متتابعة تضفي على العفوية رونقا وجمال مضاعفين. كل مقابلة

ا ان لنه ي النس يل ف ل وأص اهو جمي ل م كروية هي أنشودة تحيط بك

أنشودة البداياتا، ترتفع عن المأساوي وعن التراجيدي وعن الكوميسسدي

وتتنزه في مناطق أخرى من الوجسسود حيسسث السسبراءة سسسيدة مطلقسسة، إن

لغة كرة القدم هي لغة محض مثل الصواتا المحض واللوان المحسسض،

مول حيث اللعبّ بدون دللتا ول معان لنها تعود إلى الزمن النساني ال

والمرح هما كل شيء، ورواية حسن بن عثمان بروموسبور قائمة علسسى

مرهان الرياضي :  فصول خمسة هي القواعد الخمس للفوز في لعبة ال

مية وإقامة الرجاء - عقد الن

- شراء القصاصة الخاصة

- تعمير القصاصة كيفما اتفق 

- الحرص على تتبع نتائج المبارياتا 

- عدم اليأس وتكرار العملية من جديد 



مباس -وهو أحسسد الشخصسسياتا إن الدمان على هذه اللعبة مأتاة إيمان س ع

برى ا الك م خيوطه دأتا ترس تي ب المحورية- بجدوى الحظ في حياته ال

عن طريق القرعة، وذلك عندما رغبّ خاله فسسي تقسديم المسسساعدة إلسى

دما ة عن ق القرع ن طري ار ع للختي رى ا مني ولد من أولدها، فج أخته بتب

جيء بعشرة أعواد ثقاب سسسبق إشسسعالها إل واحسسدا منهسسا، ووضسسعت فسسي

دما ة وعن مرة أحدا منها وهي مخفي مم يتناول الخوة في كل م علبة وقيد ث

وصل دور عباس وكان الخامس سحبّ المطلوب منها فكسسسبّ الرهسسان

) بل إن عبسساس149وصار في كفالة خاله الذي بادر بتربيته وتعليمه(ص

مرفّ على المسسام سسعدون عسن طريسق الوقيسسدة قد تفاءل كثيرا عندما تع

ذاتا صباح باكر.

مما شخصية س سيسي س الكاتبّ فهي نمط واضح لفئة بعض الدبسساء فسسي  أ

هذا العصر الذي جاء إلى عالم الدب عن طريق المصادفة، كي يتمكنوا

مول وآخرا، وهو يتابع كتابة روايته فصسسل بفصسسل حسستى ينشسسرها من الربح أ

ي أو مرهسان الرياض الفوز فسي ال منيا نفسه ب سسلفة من المام سعدون مم ب

لاحترازه على مكانة أصحاب لجنة بالفوز بجائزة أحد البنوك الدبية، رغم 

)99التحكيم الذين يتميزون بشأن خاص بهم وهسسو الحبسساط الدبسسي (ص

لاعتزاز إبداعي بما أنتسسج مثلمسسا ل مل وندر أن تجد من بينهم عضوا له  إذ ق

مينا ل شبهة فيه في حياته الدبية لذلك تجد من بينهم على من فاز فوزا ب

ميفون الفوز حين ينتقون له أكثر فهم ينطوون على حقد دفين يجعلهم يز

النصوص قابلية للموتا.

ممسسة تعريسسض واضسسح بهسسؤلء100فسسي مقطسسع آخسسر مسسن الروايسسة (ص ) ث

مساهرين على الحظوظ الدبيسسة ضسسمن الجسسوائز واللجسسان الدبيسسة، فقسسد ال

لانطبع في ذهن سيسسسي الكسساتبّ أنهسسم مسسن أصسسحاب النصسسوص المهملسسة

ملق، يمضون أوقاتهم فسسي التصسسالتا السقيمة ويتصفون بالنتهازية والتم

بالجهاتا النافذة لتمكنهم من موقع هنا وهناك... وهم أكاديميون يلهثون

مفسسزون دائمسسا وراء أجور إضافية فسسي أعمسسال ل يفقهسسون منهسسا شسسيئا، متح



يهرولون بإشارة منه وإن كانت إشارة وهميسسة ويشسسدون نظسساراتهم إلسسى

أنوفهم

من هذا التصوير اللذع والكاريكاتوري لهذا الصنف من المثقفيسسن ينسسدرج إ

رة ر ك ي عص اس ف ا الن تند عليه تي يس دة ال م الجدي ضمن فضح القي

القدم... إنها قيم المال والجنس التي تبيح كسسل شسسيء وتجعسسل الممنسسوع

ستعتسسبر خيسسر مباحا، ومن المباح منعا باتا. ولعل شخصسسية المسسام سسسعدون 

منس، وكيف يحاول إيجسساد مدس والمد مثال على التناقض الصارخ بين المق

لاجتهاد وتلفيق بين متطلبسساتا حيسساته وواجبسساتا الخيط الواصل بينهما في 

عقيدته.

رواية الرواية  

ي ر ف دء التفكي مرواية نفسها، من ب مثل رواية ال رواية حسن بن عثمان تم

افة ة، بالض تى النهاي ر ح و الخ د تل مشروعها إلى تحبير فصولها الواح

ذا فسي ي س ه ا س سيس إلى تضمنها نبذة نقدها الذاتي حيث ينبري كاتبه

صصسسد شخصسسياتها قسسائل (ص مكسسر سيسسسي أن روايتسسه مليئسسة122تر ) : "ف

ة ائزة، علق ه وبف ام بزوجت ة الم مشذوذ في العلقاتا الزوجية : علق بال

مباس بنفيسسسة وسسسلمى علقسسة سيسسسي بطليقتسسه صسسفوة كلهسسا علقسساتا ع

مهسن الضسحية الولسى والرجسال هسم معطوبة، وعلى غير ما يرام، النساء 

ضحايا بالتبعية.

لاسسستغلل مل علسسى  إذا كانت وضسسعية أغلسسبّ النسسساء فسسي هسسذه الروايسسة تسسد

لاعتبارها في أسفل الترتيبّ بل ونعتها في كسسثير مسسن الصسسفحاتا المرأة و

للشمئزاز والقرفّ، فإن امرأة منهن هسسي زوجسسة عبسساس نفسسسه بما يثير ا

مدد تبدو على كسسثير مسسن السسوعي والجسسرأة عنسسدما طسسرح عليهسسا مسسسألة تعسس

) رغسسم ثقافتهسسا العامسسة، فهسسي تسسؤمن إيمانسسا بسسديهيا164الزوجسساتا ص(

ا لة بينهم ا المفاض ت عليه و طرح رأة، ول ل والم ن الرج اواة بي بالمس

مرجل، لن المرأة لديها موأتها موقعا أفضل من موقع ال للختارتا المرأة وب



مكل كل شسسيء (ص هي الصل، فالنوثة هي رحم العالم، حيث هناك يتش

مل السم مقصود الدللسسة- أنمسسوذج المسسرأة السستي165 من س نفيسة - ولع ) إ

رفها ن ش المكر ع القوة وب دافع ب عاب وت ر الص روفّ وتقه مدى الظ تتح

ممسسة ملم والعمسسل وتسسذود عسسن بيتهسسا وأسسسرتها فسسي ه وتكسسسبّ رزقهسسا بسسالتع

وكبرياء.

المبدع ذو عاهة 

مك فيه فهو يعتبرها، رر واضح ل ش لانتصار س سيسي س الكاتبّ لروايته أم إن 

رى (ص لحة الخ ع الس ديه جمي دمت ل لانع )،116سلحه الخيسر حيسن 

للنجذاب إلى الكتابة وإلى الدب لم يمنعه من النظر إلى فئة ولكن هذا ا

م ة ه مم دعين عا انين والمب ل الفن رى أن ك ث ي ة حي مريب الدباء نظرة ال

مقدون، وهو يستشهد بأبي نواس في قوله: أناس مرضى وسقيمون ومع

محتي هي العجبّ  سسقمي* ص  تعجبون من 

مذابة ويتاجرون بهسسا سسقمهم إلى بضاعة ج مولون  ويرى أن أولئك الدباء يح

مولين ذوي العاهسساتا السسذين يعمسسدون إلسسى إبسسراز فيشسسبهون حينئسسذ المتسسس

لابسستزاز مشفقة ليحصسسل لهسسم  للستدرار العطف وال عاهاتهم بطرق مبتكرة 

ميبين فالفنانون والمبدعون كما أورد حسسسن بسسن ضحاياهم من الناس الط

سوو عاهاتا (ص  منهم ذ ).129عثمان على لسان صاحبّ روايته أ

مدة فسسي التنسساول ومكاشسسفة فسسي التشسسريح فسسبّ مواقسسف ثمسسة إذن حسس

متماهي الشخصياتا التي يستبطين أفكارها ويجوس عوالمها إلى حدود ال

والتماثل معها في كثير من الحيان عندما تختلط أوراق الروايسسة الصسسل

ممص حسن بن عثمسان شخصسية سيسسسي بالرواية التي ترويها وعندما يتق

ا رفّ كاتب ا ل نع ع أنن اب والواق لاتحاد الكت مدعي أنه عضو ب الكاتبّ الذي ي

يحمل هذا السم، فهسسل هسسو القنسساع السسذي يخفيسسه مسسرة ويتقمصسه مسسرة؟

ل ن مث را للدب وللمثقفي خاصة في المواقف التي نقرأ فيها نقدا مباش

لاكتفى بالفرجة على100(ص متاب و لاتحاد الك لانخرط في عضوية  ) : "قد 

ان داولتا اللج ار م اعاتا وأخب ا إش عراء متابع مش اب وال مت اتا الك تناطح



ملق يوميا الكتاب العاطلون الدبية ونتائجها في مقاهي العاصمة حيث يتح

سدا افع، ع ج ون ل منت ل عم عن العمل وما أكثرهم وهم العاطلون عن ك

أنشطتهم المحمومة في الوقيعة بين بعضهم البعض وشسستائمهم العاليسسة

مب..." مبّ ود الصوتا، ينالون بها كل من ه

وجه وقناع 

مرواية إذن متسسن وحاشسسية، ووجسسه وقنسساع، وأصسسل وفسسرع بالضسسافة إلسسى ال

ثنائياتا أخرى في مستوى الضسسمائر والزمسسان والمكسسان، فتسسستحيل إلسسى

حكاية عن الحكاية، وعندها يتقاطع السلوب من الحديث الدبسسي الفنسسي

لاستطاع حسن بسسن عثمسسان إلى الكلم النقدي في شعابه المتنوعة حيث 

مل على إحكام صنعة ودقسسة تنسساول إتقان لعبة التجلي والختفاء بمهارة تد

في تسيير الحداث وتصعيدها إلى القصى .

من السيرة الذاتية في بعض فصسسولها، وهسسي من هذه الرواية تقترب من ف إ

للجتماعي والحضاري في غضون بعسسض فقراتهسسا، وهسسي تلمس التحليل ا

مثسسل صسسوتا الجيسسل الجديسسد فسسي الروايسسة العربيسسة السسذي بين هسسذا وذاك تم

لاستفاد من تراثه القديم فسسي القصسسة والخرافسسة والخبسسار بالضسسافة إلسسى

مرواية العربية، مما يجعل هذا الجيل يراهن على لاستفادته من منجزاتا ال

لاسسستعمال تقنيسساتا المسسسرح فتسسح البوابسساتا الجديسسدة علسسى مصسسراعيها ب

مشسسعر فتسسستحيل الكتابسسة والسينما والسسسيناريو بالضسسافة إلسسى أسسسلوب ال

ملها.  إنشاء آخر هو توليفة الفنون والساليبّ ك

يرعلى ي الس رع ف من حسن بن عثمان في روايته "بروموسبور" قد ش إ

مدأب. طريق طويلة عليه أن يواصلها بكثير من ال

مصيني. من س مسافة اللف ميل تبدأ بالخطوة الولى س كما يقول المثل ال إ


