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قراءة نقدية :الدكتور عاطف احلاج سعيد
السال م علالاليرم ورهللالالة اا و،ركاح ال

مرحبالاً ،الالايمييف ا ايلس الة الثانيالالة مالالن

املدارس الة الالالت حنهم الالا املِنَصْ ال ُة الرَقَمَيالالة ُملدَارَسَ الةِ الروايالالات السالالودانية وهالالم منصالالة
مفتوحالالة لرالالن النقالالاد والرتالالاني وامل الالتم ،الروايالالة ا السالالودا

وننالالوء ،الالدءًا إىل أ

الورشالالة ليسالالت منصالالة أكادمييالالة خمتصالالة وال حلال م املرالالارك ،تقالالديم أوراق نقديالالة
حمرمة وصالارمة ،الن هالم منصالة شالعبية حعقالد يي الا مؤانسالات أد،يالة مفتوحالة حالول
الرواية املختارة للنقاش وح دف املنصة إىل االحتفاء والتنويال ،الروايالات السالودانية
وحسالالالليل ال الالالوء علي الالالا والترالال ييف علالالالر قراءح الالالا .وح الالالدف كالال ل

إىل االرحقالالالاء

،الروايالالة السالالودانية وح الالوير أسالالاليا كتا،ت الالا عالالمل النقاشالالات املفتوحالالة الالالت يرالالار
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يي الالا رواويالالو ونقالالاد وقالالراء مالالن أجيالالال وخلفيالالات خمتلفالالة .يرالالرف علالالر إدارة املنصالالة
مؤقتاً األستاذ حممد اخلري حامد واألستاذ أهللد الرريفم وشخصالم عالاطف احلالاج
سالالعيد .احفقنالالا علالالر حثبيالالت روالاليل ايلسالالة واملتالالداخل الرويسالالي للنالالدوح الثانيالالة
والثالثالالالة ،اعتبارهالالالا حأسيسالالالية وسالالالنفتر املرالالالاركة ،عالالالدها يميالالاليف امل الالالتم مالالاليف
التأكيد علر أ األولوية سترو للنقاد املختص واملمارس .
خصالالو ورشالالة اليالالوم كمالالا هالالو معلالالن لروايالالة "أزمنالالة الرتحالالال والعالالودة" لراحب الالا
الرواوم الرالبري األسالتاذ احلسالن حممالد سالعيد وهالو مالن األاالاء البالارزة ا سال ن
الرواوي السوداني وقد ،دأ نرر أعمال األد،ية منال العالام  0691ونرالر حتالر ا
سبيف روايات .يقد هلللت روايت األوىل اسم "ع ملة" ا اشارة إىل املدينة الت ولد  ،ا
ا العام  0691وقد نررت الرواية ا العام  5112ثم حلت ا روايالة "أزمنالة الرتحالال
والعودة" الت صدرت ا العام  5112أي اً حلت ا رواية "أ،و جن ير" ا العالام 5112
عن مرك عبادي للدراسات والنرر ا صالنعاء ،الاليمن ثالم روايالة "ثلالوج علالر

الل

اخلرطوم" الت نررت ا العام  5101وهلللت روايت اخلامسة اسم "صالمت األيال "
وصالالدرت ا العالالام  5105ثالالم روايالالة الفحالالن الالالت صالالدرت ا العالالام  5102وروايالالة
"البقعة" ا العام  5102وأخرياً روايالة "رجالن مالن دلقالو" ا العالام  .5106ويرالري حتالا،يف
واميانال ررالروع السالردي من لقال ًا مالن

إنتاج احلسن حممد سعيد علر مثا،رحال

قناعةٍ راسخةٍ ا قدرة الرواية علر التعبري ايمالم وعلر مقار،ة خمتلف املوضوعات
الت حرغن اإلنسا .
روايالالة "أزمنالالة الرتحالالال والعالالودة" هالالم ثالالانم روايالالة ينرالالرها أسالالتاذنا احلسالالن حممالالد
سالالعيد حيالالر صالالدرت طبعت الالا األوىل ا العالالام  5112مالالن مرك ال عبالالادي للدراسالالات
والنرالالالر ا صالالالنعاء ا  599صالالالفحة مالالالن الق ال اليف املتوسالالالل ،ينمالالالا جالالالاءت نسالالالخت ا
اإللررتونيالالة ا  099صالالفحة موزعالالة علالالر فانيالالة يصالالول حَمَلالالت أرقامالاً //// .ومالالن
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امل م أ نرري إىل مسألت قبن البدء ا مناقرة ه ء الرواية املسألة األوىل هالم :أ
مجيالالاليف روايالالالات احلسالالالن حممالالالد سالالالعيد نرالالالرت ،عالالالد العالالالام ُ 5112رغال المَ أ جتر،تال ال
الرتا،يالالة قالالد ،الالدأت من ال سالالتينيات القالالر املنصالالرم ويرالالري ه ال ا األمالالر إىل يداحالالة
مررلة النرر الت حواج الراحا السودانم وحعي النمالو ال بيعالم لت ر،تال ،سالبا
،قاء أعمال قا،عة ا ظ م األدراج ،عيداً عن التداول علر أيدي القراء ال ين حيفال
حفاعل ال م علالالر اسالالتمرار الرتا،الالة و،عيالالداً عالالن إضالالاءات النقالالاد الالالت حالالدييف الراحالالا
لي ور من أسالاليب الرتا،يالة .املسالألة الثانيالة هالم :أ روايالة "أزمنالة الرتحالال والعالودة"
متثن الرواية الثانية الت ينررها أستاذنا احلسن حممد سعيد وررا حرو الرواية
األوىل الالالالت يرتب الالالا وواضالالالر أن الالالا كُتبالالالت خالال ل السالالالنوات األوىل لنهالالالام اإلنقالالالاذ
الباوالالد وال شالال أ الروايالالة األوىل لرالالن كاحالالا داومالال ًا مالالا امالالن عنالالت البالالدايات
ومرقت ا ويتحسل الراحا أثناء كتا،ت ا أدواحال اإل،داعيالة وتتملهالا للمالرة األوىل.
إذاً هال ء الروايالالة الالالت نناقرال ا اليالالوم ال حُعبالر عالالن الن الالذ الال ي ،لغال مرالالرو احلسالالن
حممد سعيد ا رواياح ال حقة وكن ما سريد ا املناقرات ال ميثالن حرمالاً علالر
جممن الت ر،ة السردية ألستاذ احلسن وإمنا يقل علر ه ء الرواية املبررة.
سأخت مدخلم لقراءة ه ء الرواية علر إصدار ،عض االقتباسات الالت حرالري إىل
طريقة مقار،ت للنو .يقول لوكاحش :إ الرواية متثن طرحاً لنو من أنالوا الع قالة
 ،االنسا و"التاريخ" أو هم نو من أنوا الوعم ،الال "التاريخ" .حبسبا أن الا ح الر
أنواعالال ًا مالالالن االسالالت ا،ة للتحالالالديات الالالت حلقي الالالا التحالالوالت االجتماعيالالالة املسالالالت دة ا
ال ما علر األيراد .ومن ثالم حصالبر ال وضالعية الالت حتعامالن مع الا الروايالة إمنالا هالم
وضعية "حارتيالة" أي مرحب الة ،الالتحوالت االجتماعيالة الالت حالتم ا ال مالا واملرالا
احملالالالددين .كمالالالا أ الروايالالالة حقالالالوم علالالالر إ،الالالراز نوعيالالالة البرالالالر ا ضالالالوء وجالالالودهم
االجتمالالاعم ال ال ي يقالالوم علالالر انفصالالام العالالرى داخالالن الوحالالدة االجتماعيالالة  ،ال الفالالرد
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وايماعالالة مالالن ناحيالالة .وأ الفالالرد قالالد كُتالالا عليال أ ميالالار

معركتال اليوميالالة مالاليف

ايماعالالالة /املؤسسالالالة ،أشالالالراما القمعيالالالة واالسالالالتغ لية املتعينالالالة الالالالت االالالاول أ
النهالالر ،رالالأ هال ء االقتباسالالات ا كتالالاني

تَقْوِل،ال وحسالاللب جالالوهر حريتال " ميال
ُ

"نهريالالالة الروايالالالة وح ورهالالالا" يالالالورج لوكالالالاحش ومقالالالال " نقالالالد الروايالالالة ،الال االجتالالالاء
االجتماعم واالجتاء البنيوي" لراحب الناقد ص

السروي.

أحرالمَ الالالراوي ا " أزمنالالة والرتحالالال والعالالودة" عقالالدة الروايالالة من لقال ًا مالالن اللحهالالة
الالالت أ،الالرز يي الالا  ،الالن الروايالالة (معالالروف) وعي ال ًا نقالالدياً ،اللحهالالة التارتيالالة الالالت كالالا
يعير ا يقد كتا معروف مقالا ًال صالحفي ًا نالاقش ييال الفرالن الال ي حلال ،املمارسالة
الدميقراطية خ ل الفرتة الت أعقبت ثالورة أكتالو،ر  0699وحتالر انقال ني  52مالايو
 0696ونرالالر املقالالال عقالالا موكالالا  5يونيالالو  0696الالالداعم لثالالورة مالالايو املنقلبالالة علالالر
دميقراطيالالالة ثالالالورة أكتالالالالو،ر وكالالالا وعالالالالم معالالالروف ،اللحهالالالالة التارتيالالالة ومتثلالالال
لنقاوص ا وانتقادها ومن ثالم اميلال ا للمؤسسالة االجتماعيالة القاومالة أكثالر االا
حتحمل طاقة اثلي ا ل ا دييف معروف فن وعي ع لةً واقصاءً ويُصن من وظيفتال
العامالالالة ،ت مالالالة العمالالالالة وكالالالا سيُسالال ن لالالالوال حالالالدخن شالالالعيا وهالالالو شخصالالاليةٍ سالالالعر
الراوي ،إحلا ٍ ُم ْ ر للقارئ ألس رح ا علر طول الرواية .يتعل معروف ،رالعيا
،ررن ال حملرء الرواية را يرفالم ويتخال منال مرجعيالة يرريالة وإنسالانية ويهالن
حاضراً ا ذهن عند مجييف حنق ح القلقة ا دول عديدة .املقال ال ي كتب معروف
مثن حلهة يارقة ا حياح ،عدها ال يرب مالا قبلال ا كالا وعيال ًا يالن ض ضالد الالوعم
الساود ا ذل السياق التارتم حير مت د الدكتاحوريات العسررية الالت حتالدثر
،غ اء القوميالة العر،يالة حالأثرًا ،راري مالا عبالد الناصالر الالت كانالت طاغيالة ا ذلال
الوقت و،االشرتاكية حأثراً ،املد الريوعم ا حقبة الستينيات .ويالدييف الصالرا الال ي
نرالالأ أل يرالالعر معالالروف ،أنال مسالالت دف وم مالالش ونرالالاز .لال ا يقبالالن أول عالالرع للعمالالن
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خالالارج السالالودا  .ييغالالادر معالالروف إىل ني رييالالا مُدرس ال ًا لالالادني العر،الالم ا واحالالدة مالالن
جامعاح ا .متثن مغادرة معروف للسودا انرساراً حللم الوطين واستسال م مال ا
االنرسار ل ا يرايق إحباط الرخصم إىل ني ريا وسريعاً ما يتحول إىل هراشة
نفسية حت لر ا حعلق السرييف ،املوظفة الني ريية الت حدعر (كانو) والت استقبلت
ا امل ار وهو حَعَُل ٌ ال يرب شخصيت وال حروين املعرا.
رغالالم أ أخبالالار التغالاليريات الالالت أحالالدثت ا الثالالورة ايديالالدة ا السالالودا ظلالالت حصالالل
،التتالالا،يف ا منفالالاء االختيالالاري إال أ حفاعل ال مع الالا ظالالن ذهني ال ًا وانغمالالل  -إمعانالالا ا
هرو ،من االنرسار والوعم امل ل  -ا ع قة ماليف طالبالة ،ري انيالة سالب أ عمالن
والدها ا السودا

وكا شعيا قد عاون علر استرمال مرارييف أنثرو،ولوجية

لرن نو الروايالة ع ال أ حيقالن هال ء الع قالة ،الاي شالرن مالن أشالرال الصالرا
يهلت ع قة س حية قوام الا إجنال انيٌ جنسالم وإع الاني مسال رٌ لالال"جاليين" ،رسالومات
وأشعار "معروف" .ررا يتوقيف القارئ احلصيف أنال ،عالد أ يغالادر "معالروف" السالودا
ويصبر رنأى عن السياق االجتماعم ال ي لفه ويقد ،التالم حفاعل املباشالر معال
أ يتحول الصرا داخن "معروف" إىل :إمالا صالرا حالثريء األسالالة الوجوديالة الرالملى
أو صالالرا يرالالو مبعثال صالالرا احل الالارات والثقايالالات رالالا أ معالالروف حنقالالن خال ل
رحلت ا أكثر من ي اء ثقاا مغاير.
نتي ة لغياني الصرا أصالبر السالرد مرحبرالاً .أقصالد ،السالرد ال ريقالة الالت ينقالن
 ،ا الالرواي األحالدام مالن النق الة (أ) إىل الالنقل (ني) .وإجيالاد السالببية مال ا االنتقالال.
مث ً يقالرر معالروف ،غتالة مغالادرة ني رييالا إىل لنالد

ُ يُقالدم الالنو حمليالرات كاييالة

م ء الرغبة ا االنتقال وساعدح جيين ا أ يغادر إىل لند وختلَّت عنال ،سال ولة
رغالالالم أ الالالالرواي ُ يتوقالالالف عالالالن الالالالتغين ،رالالالغف ما ورحبت مالالالا لبع ال ال ما الالالالبعض.
وين ب ذات السيناريو علر قرار مغادرح لند إىل اسرتلندا.
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أخالتم مالداخلت القصالرية ،اإلشالارة إىل ثال م نقالا  :أشالري ا النق الالة األوىل
إىل أن ُرغم أ األوضا الت وجد معروف نفس يي ا طوال حنقل هم أوضالا معقالدة
 ،بيعت ا لرن است ا،ت جتاه ا كانالت سالاذجة وسال حية االا أيقالد الالنو االة
الصالرا الالت حالدييف ،احلالالدم أيقيال ًا ورأسالياً .أشالالري ا النق الة الثانيالة إىل أ الراحالالا
سالالعر ا سالالرديت حملالاورة روايالالت شال ريح همالالا روايالالة (موسالالم ام الالرة إىل الرالالمال)
لل يالالا صالالاح وروايالالة (زور،الالا اليونالالانم) لراحب الالا نيرالالو

كازنتالالاكيل وذلال

،التداخن النصم ميف شخصياح ا وأيرارها واختاذها منصة إلنتاج سرديت اخلاصة.
يقالالول الالالرواي ا

" 91اجتاحت ال الرغبالالة اةنونالالة ي الالم حريالالدء جلف ال ًا وش ال واني ًا
،عالالالالد أ ي الالالالمخ املرالالالالا  ،يالالالالا البخالالالالور

مصالالال فر سالالالالعيد ا جملوحالال ال وقسالالالالوح

والصالندل ال لالن يرالالو ا جالملوت وقسالالوة مصال فر السالالعيد ولرنال سالاليتحول إىل
زور،ا القادم من أرع الصحراء والنين والنخين والغا،ة والسالايانا .ولالن تال ما
علر لسا زور،ا:
It is shame a woman calls a man to her bed and he never comes

سيعم الدر

ولن ت ل زور،ا"

والعبالالارة ،اإلجنلي يالالة ا االقتبالالا

.91
السالالا ،ميرالالن أ حرتجالالم ا العر،يالالة

،ايملة التالية:
من املخ ن أ ح دعو امرأة رجن لفراش ا ثم ال يأحم أ،داً!
وأظن ه ا التعال النصم  ،نصم (زور،ا اليونانم) و(موسالم ام الرة إىل الرالمال)
من جانا ونو "أزمنة الرتحالال والعالودة" مالن جانالا رخالر ُ يالن ر ا اسالتدعاء املعالانم
الالالت احتواهالالا النصالالا األوال

كمالالا ُ يالالن ر ا حوليالالد معالالا ٍ جديالالدة سالالرتا عن الالا

واالستدعاء والتوليد همالا ،عالض الوظالاوف الالت يؤدي الا التنالا

داخالن الالنو .ا النق الة

الثالثة أشري إىل أ كاحا الرواية احلسن حممد سعيد كا مرغو ًال حلهة كتا،تال
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مال ال ء الروايالالالة ،األسالالالالة الفرريالالالة والثقاييالالالة الالالالت كانالالالت حلالالالر ا السالالالياق التالالالارتم
االجتماعم املمتد خ ل عررين عاماً مالن العالام  0696حتالر العالام  0696وهالو الف الاء
ال مانم ال ي دارت يي أحدام الرواية الت است اني نص ا ،درجة مالا لرصالد التحالوالت
ايوهرية الت جرت.
وشكراً جزي ًل..
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