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قراءة نقدية :الدكتورة ،مواهب إبراهيم
مجاليات البناء السردي يف رواية أزمنة الرتحال والعودة
للحسن حممد سعيد

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سييدنا حمميد ،مسياء النيور ،يف
البداية الشكر أجزله لألستاذ حممد اخلري حامد على هذه املبيادرة االسيريريية الرائعية
للتحلييييف يف اءيياءات احلسيين حممييد سييعيد الروائييية ،والشييكر للمتحييد

د/عييا

احلاج سعيد  .واالستاذ أمحيد الشيريري  ،اليذيْن تريءيال باحليدي قبلي  ،وسيعيدة جيدا
بوجودي وسط لة من األدباء والروائي واملثقري  ،التحية لكم مجيعاً .
مبييا إنييت املتحد يية األخييرية يف هييذه ا لسيية اسييود تكييو مييداخل بعنييوا "
مجاليات البناء السردي يف رواية ( أزمنة الرتحال والعودة ،للحسن حمميد سيعيد) وهي
عبارة عين نقياخم صتصيرة وإاياءات قصيرية تيدوريف الي الروايية ،تتناسيب ميا اليزمن
الذي مُنح ل  ،وباعتبار أ من سبقون قد حتد وا عن تقنيات الرواية املختلرية .
تأت أهمية هذه الرواية كونها متثي مرحلية مهمية مين مراحي التيييري السياسي
يف السييودا  ،واييرتة اسييتبداد السييلبة ،وتبييّن اشييكالية العالقيية بي السييلبة واملييوا ن
املثقي املنااي  ،و يييار احلييوار املتبييادل ايييادد الييذي يييادي إب تقريييب املسييااات بي
السلبة واملوا ن ،حي صار الريرد جمرد شيخ

مسيتلب تائيه عياجز عين الريعي  .مميا

جيع املوا ن يرتك بالده جميااً ومقهيوراً يتبليا للبحي عين ذاتيه الي سيلبت وحبميت
خارج إ ار و نه .
*أول نقبة أق عندها ه  :العتبة األوب للرواية وه عنوا الرواية " أزمنة الرتحيال
والعودة" باعتبار العنوا هو سلبة الن

وواجهته اإلعالمية اهو الثريا ال تءئ اءياء

الن  ،وتسياعد عليى اكتشياد أ يواره ،ايالعنوا حييلنيا مباشيرة إب أحيداا الين ،
اه حتك عن أزمنة صتلرية ،وأمكنة متعددة يرحت إليها الريرد وحيلم بالعودة منهيا
نتيجة لبييا السبات ودكتاتورية احلكوميات ،والواايح مين هيذه العتبية أ عيوا
الكاتب تءج بالرتحال واملعاناة يف أزمنية صتلريية ،وال رابية يف ذلي اكاتيب الروايية
عانى من اليربة أكثر من عشرين عامياً ،ليذل ديد عيوا الكاتيب تءيج باألمكنية
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ال ي نقشييت علييى جبينييه نييرود ميين نييور ،ااملتصييريح لعنيياوين مالرياتييه جيييدها تءييج
باحلن إب األمكنة واملد  ،ال منها "رواية عباة" وه ال كا يا القيد املعليى
يف ك كتاباته ،اه ماايه وحااره ،واملستقب اليذي يستشيراه ،وكيذل عنيوا
رواييية " لييوج علييى خلييو اخلر ييوم" ورواييية "أبييو جنزييير" ييم رواييية "البقعيية " واجملموعيية
القصصية "رحيا احللريايا" انالحظ حءور األمكنة وذكرى املد بكثااة يف عوا
احلسين حمميد سييعيد الروائيية ،ولعي املكييا مين املكونيات املهميية يف الروايية ،اليييو
املقصيود هنييا املكييا ا ييرايف احسييب ،أل املكييا يتحيول إب عييبء يتحمي دالالت
نريسييية واجتماعييية وتار ييية  .لييذل ذ ذكيير هييذه النقبيية املهميية  .ايياملتلق يييدخ إب
عا الن

مستصحباً معه عنيوا الروايية باعتبياره جيزءا ال يتجيزأ منهيا ،واملالحيظ أ

عنوا هذه الرواية قد تكرر كما هو ،أو جبزء من عباراته ،يف متنها أكثر من عشر
مرات ،ومن ذل " رأيٌ كالزلزلة ..حيسيه نواسيه ،ولكنيه
جاءت "جيت" ،اكانت نقبة التحول ال

يدركيه بعقليه إب أ

مجعت ب أزمنة الرتحال والعودة".ص،57

و "أي أزمنيية هييذه ال ي أملييت بييه لتجعلييه مقعييدا عيين أزمنيية الرحي ي " ص ،48ويف ذات
الصريحة " إنها املدينة الباردة ،أرض اإليام العياقر ،واليوح املريقيود ،أزمنية الرتحيال
"ص ،48ويف ص " 47هدأت الينريو قلييال وهيو يف جيود البيائرة يف زمين مين أزمنية
ترحال إب جمهول آخر"  .ومنها " اختريى البيت العتيد يف أزمنة اليربة والرتحال" الرواية
ص  .211سأكتري بهذه النماذج اقط وذل نسبة لءييف الوقيت ،وككينكم متابعية
ذل ي

يف الرواييية ،ولع ي عييدم االسييتقرار واالنتقييال ميين مكييا إب آخيير يعييود

السييلبات ،لييذل

يياوت

كييا هيياجو الكاتييب الييذي حيياول أ يعب ير عنييه ميين خييالل هييذا

السرد ،اجاء مكررا يف منت الرواية .
 -1نتناول هنا جانباً من بنية الزمن يف الرواية من خالل املريارقيات الزمنيية املتمثلية يف
تقني "االسرتجاع ،واالستباق " واملريارقة الزمنية ،إحدى التقنيات ال تقوم عليها بنية
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السرد ،وه تنبت على االختالد القائم ب زمن  :زمن القصة وزمن السرد ،الكي
منهما نظامه اخلاص" زمن القصية بالءيرورة

ءيا للتتيابا املنبقي لألحيداا ،بينميا

زميين السييرد ال يتقيييد هييذا التتييابا املنبقييى  .وتتولييد املريارقيية الزمنييية ال ي يبتعييد ايهييا
الراوي قلييالً ،أو كيثرياً ،عين اجمليرى اخلبي للسيرد ،اقيد يعيود إب اليوراء ليسيرتجا
أحيييدا ا تكيييو قيييد حصيييلت يف املاايي  ،أو العكيييو مييين ذليي قيييد يقرييييز إب األميييام
ليستشرد ما هو آتٍ أو متوقا من األحيداا ،ويف كلتيا احليالت  ،نكيو إزاء مريارقية
زمنية توق اسرتسال احلك املتنام  ،وتريسيح اجمليال أميام نيوع مين اليذهار واإلييار
علييى حمييور السييرد انبالقييا ميين النقبيية ال ي وصييلتها القصيية  ( .حسيين نييراوي بنييية
الشك الروائي  " 221 ،وقيد احتليت املريارقية الزمنيية حييزا الاتياً للنظير داخي املبنيى
احلكائ  ،وقد أجاد الكاتب توظيريها لتعرض التداخالت الزمنية من خالل األحداا.
وميين أبييرز التقنيييات ا مالي ية ال ي اسييتخدمها الكاتييب هنييا تقنييية االسييرتجاع
ومنها" :رد معرود عليه وهو يسرتجا سنوات خلت حي ودعيه آنيذاك وهيو ينيوي ربية
جمهولة املصري " الرواية ص .1
شعيب :لقد انقبعتْ عت أخبارك منذ سنوات ويلة .
لو تدري يا صديق  ،قايا معرود يف سره  ،م نظر إب شعيب وهيو جييرتُ عامليا
من ذكريات األنو والبهجة يف مدينة عباة وهنا يف العاصمة " الرواية ص21.
يف هييذا االسييرتجاع باألحييداا إب املاا ي أراد الكاتييب ميين خييالل هييذه التقنييية
توايح العالقة بي شيعيب ومعيرود ،وميدى متانتهيا وقوتهيا ،حيي إنهيا عالقية قدكية
بيدأت مبدينيية عبياة ،منييذ سينوات خلييت ،واسيتمرت قوييية وو ييدة حتييى جميمهمييا إب
اخلر وم  .ومنها " ويف هذه اللحظة من تداع الذكريات خبر عبد الباسط على باله"
ص 25والقصد من هذا االسرتجاع تقديم شخصية جديدة للمتلق وه شخصية "عبيد
الباسيييط " لكيي يوايييح ميييا يرببيييه مبعيييرود وشيييعيب مييين عالقييية ،اهيييو كيييا أحيييد
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أصدقائهم اليذي اريرد عينهم ريو السيلبة .يم ينتقي بنيا السيارد إب تيذكر أحيداا
كا يا دور حزين يف ترياصي الرواية " أصبح يذا احل ذكرى خاصة ازدادت عمقا
بعالقاته املت ينة ما ابنائيه البيد إنيه يتيذكر ا

كلمتيه للتياري يف منيزل صيديقه عيز

الدين  11،ويف ذل إشارة إب املقال الذي نشره وكا سببا يف اصله من عمليه،وقت
شخصيته معنويا.
ونري أ السارد يكثير مين اسيتخدام صييت التيذكر يف أسيلوبه أمسياء وأاعياال،
مثال "الذكرى ،يتذكر ،يسرتجا ،جيرت الذكريات" يقيول  :توقي قلييال وهيو جييرت
الذكريات م واص " ص " 54تذكر معرود ذل احلوار الذي دار بينه وب شيعيب
عندما جلو يدوّ اخلبوخم العريءة لكتابه عنه" "تذكر يوما "جيت" وحديثها له عن
اييرورة اإلقييدام " ،ص " .19رجييا بييه حييدي يييونو إب أيييام خلييت يف مجعييية عبيياة
اخلريييية "  12تييذكر"جيييت " هييذا زمنهييا ووقتهييا وعباذهييا الييذي ينه ي منييه "ص11
و ريها .وما هذا التكثي يف استخدام صيت التذكر يتءح لنا احرتاايية الكاتبية يف
استخدام تقنية االسرتجاع يف بنية سرده ،واعتقد أ الريص األول للروايية كيا عبيارة
عيين اسييرتجاع ذكريييات "معييرود" مييا "شييعيب" وأصييدقائهم الييذين اراييت عليييهم سييب
احلياة ،وظلم احلكام وجاوت السلبة ،االبتعاد ،والريرقة ،واال رتار .
ولع هذا يواح لنا سبب مي الكاتب إب استهالل بعض اصيول روايتيه بصييية
املاا  ،اهو يعود بذاكرتيه إب املااي البعييد السيرتجاع أحيداا خرجيت عين حااير
السرد لرتتبط بريرتة زمنية سابقة على بدايته ،جاء يف بداية الريص الثال  ":نريذ ما قاله
وسيياار إب عبيياة ،ال أنيييو لييه سييوى مكتبتييه القدكيية ،اقييد أعييادت إليييه أمج ي
ذكريييات هييذه املدينيية الي يييا يف نريسييه عييم خيياص دو

ريهييا ميين مييد السييودا "

ص ، 21ويف مسته الريص الرابا " كا وداعاً حزيناً  ..اختصر ذكريات الجوس يف
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حلظيية" ص .52والريص ي اخلييامو " كانييت بربتييه مييا الرينييا النروجي ي بربيية ييرة
ومدهشة " ص.18
وبهذا نرى أ هذه االسرتجاعات املختلرية كا يا الدور املهم يف تقديم معلومات
خت

شخصيات الرواية ،أو اإلشيارة إليهيا أ نياء سيرد أحيداا الروايية ،وكيذل متينح

بعض الشخصيات ارصة احلءور واالستمرارية يف بنية الن

السردي.

 -2تعتا الشخصية ه أساس العم الروائ  ،اه العنصر الذي تتجما عنيده كي
عناصيير العم ي الروائ ي مبييا ايهييا ميين عناصيير الزمييا واملكييا واحلييدا .اه ي واسييبة
العقد يف ك ذل  ،وسود أتناول يف هذه النقبة شخصيت حموريت مين شخصييات
الرواييية ،همييا شخصييية "شييعيب" وشخصييية "معييرود" وسييود ابتييدر ذل ي بسيياال ":ه ي
شخصيية شيعيب بالصيورة الي رمسهيا الكاتيب كانيت قيادرة عليى إ يارة الدهشية اينييا
واقناعنييا بأعتبارهييا الشخصييية ااورييية األوب ال ي تييدور حويييا أحييداا الرواييية؟؟؟؟؟
أعتقد أ الكاتب حاول أ

لييف مين "شيعيب " شخصيية يري عاديية ،كجيدها بصيورة

ايها كثري من املبالية ،اهو املنقذ والنيب والو ن "وخاصية ملعيرود" ،وبيالر م مين هيذه
املكانيية

تريييرد لييه مسيياحة واسييعة يف ميينت اليين  ،و تظهيير لييه أعمييال ورييية عنيرييية

وصدامات وااحة ميا السيلبة ،اليم يكين هنالي صيراعا قوييا جيعليه الببي املنااي
واملنقييذ العظيييم ،أقسييى مييا حييدا لييه دخولييه السييجن  .يقييول معييرود عيين شييعيب " :إنييه
عنييدي الييو ن كلييه  ..مدنييه وقييراه بك ي ميياايهم ميين خييري و يبيية وحنييا إنييه أسييتاذي
ومنقييذي" ص ،41وذكيير مييرة أخييرى علييى لسييا جيييت" ..وكتييب كتابييه وعم ي يف
صييدارته إهييداء لشييعيب،وحتدا عنييه كأنييه نيييب جيياء يعلمييه ايداييية علييى الصييراخم
املستقيم" ص ،88اقد صوَّر الكاتب "شعيب " شخصية عظيمة اخببو ية ممتدة عيا
املد والقارات ،اهو يف عباة واخلر وم،والجيوس،وأدناة ،وميرة أخيرية يف أم درميا
يف شوارع "أبورود"  .ولع ما حيريظ للكاتب هنا اختياره اسيم"شيعيب" ييذه الشخصيية
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حي ي يتناسييب االسييم متامييا مييا الشخصييية التييى رمسهييا لشييعيب ،و ييري ذل ي اسييتباع
الكاتب كسر أايف توقا املتلق  ،الذي ال ككن أ يتصوَّر أ يلتق "بشعيب يف كي
هذه األمكنة وبهذه الصورة .
الشخصية ااورية الثانية  :ه شخصية "معرود" الذي يُعد مثاال للو ت املتعلم
املثق  ،اهو كث قمة الصراع ب املثق املناا والسلبة ،اهو املثق املسحوق الذي
حي يبحي عيين سييب حييياة متاحيية لييه لينجييو ميين انكسيياراته ،الجيييد سييوى الصييدود،
وتبدأ السلبة يف قتله من الداخ جسدا واكرة ،وذل بعيد ميروره بيأ وار مين املعانياة
والقهر النريس امن اع متبرد واع تقوم به السلبة لتحبيميه" ،ايشيرد ويريصي مين
عمله ويسجن" لينته به األمر يف النهاية ر م تريوقه الريكيري ،وتنوعيه الثقيايف ،وسيعة
إ العه إب شيخ

مقهيور اإلرادة ،وذلي ألنيه يشيك خبيورة عليى السيلبة تتمثي يف

وعيه الذي يراض هيمنتهيا واسيتحواذها ،ليذل ال جييد أماميه سيوى اييرور مين و نيه
للبح عن اءاءات أرحب  .أراد الكاتب من خالل شخصية "معرود" تسيليط الءيوء
على هذه السلبة وديكاتوريتها ،وايهيا هجياء سياخر للواقيا السياسي املعييا ،وإدانية
للسلبة ال حتبيم األقيالم كيو الكتابية هي وسييلة املبيدع للبيو واإلدانية والتيييري،
مما ياشر إب انعدام حقوق االنسا  ،و يار احلريات.
 -8متيزت الروايية بتبيور واايح يف اخلبيار السيردي  -بصيرية خاصية يف الروايية
السودانية -من خالل تعدد الءمائر "بي ايمري امليتكلم ،واليائيب ،واملخا يب حيي
يتيري منيط السيرد تبعيا ليذل  ،وكيذل

يأ الكاتيب إب اإلحالية البعديية عين ريييف

الءمائر ،وخاصة عندما يريد أ يقدم شخصية جديدة يف منت سرده يلجيأ إب اإلحالية
البعدية كثريا ،ولعله بذل يلريت االنتباه إب الشخصية " راها من ا انب املقاب له يف
املييدرج ،بيءيياء ال ختبمهييا الع ي " ..كانييت ال تييييب عيين حمااييراته " ص 21اهنييا
امري املاني اليائيب حييي إب شخصيية سيود تيذكر الحقيا " .يف حيديثها كيثري مين
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املتعة  ،ويف أاكارها شحنة من اإل ارة ....،قالت إ امسها "جيت" وقد تكررت هذه
اإلحاالت كيثريا يف الروايية اهي جيديرة بالدراسية ،كيذل تبيور اخلبيار مين خيالل
االلتريييات عيين رييييف الءييمائر وتيييري الءييمري ميين املييتكلم ،اب املخا ييب ،وهكييذا
قرأهيا ييا "عبياة معشيوق "  ....وكيا

 ".اعتادت عليه ،كانت قصييدته األوب الي

حديثه البوي عن السودا وأهله ..،وعن يا شعيب ،هو ما رس ارتبا هيا بيه عنيدما
امتألت روحها بأخيلة ملونة لذل اجملهول"ص .217كذل نالحظ تعدد األصوات يف
بعض األحيا  .ولع استخدام هذه االحاالت عملت على اتساق ومتاس الن

وبالتيال

تراببه ،اأخرجت لنا نصيا جييدا ومتماسيكا ،ييب لنيا احرتاايية الكاتيب ومتسيكه
بناصية قلمه جيدا .
 -7اعتمييد الكاتييب يف بعييض األحيييا علييى الوقريييات الوصييريية اليي تشييم أحيانييا
املكا  ،والشخصيات ،واخلوا ر ،والتأمالت ،واالسرتجاع يف مواق سردية بصورة
تسييرتع االنتبيياه ،ممييا أدى إب توقيي السييرد وإببيياء وتييرية الرواييية اجعلييها سيياكنة
وجامدة.
 -6اتكييأت الرواييية يف كييثري ميين األحيييا علييى أسييلور احلييوار ،واملونولييوج ،واللييية
السردية حينا ،واللية الشعرية أحيانا أخرى.
 -5تناص يف الرواية كثري مين الشخصييات أمثيال مصيبريى سيعيد ،والعقياد ،وعبيد
الناصيير ،وسييعد ز لييول ،وعييدد كيبري ميين الشييعراء السييوداني أمثييال :أدريييو مجيياع،
وصال أمحد إبراهيم ،وتاج السر احلسن ،ومن الشعراء العرر أب القاسم الشاب .
وشكراً جزي ًل..
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