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 الممخص : 

وىي ’ ان رواية موسم اليجرة الى الشمال لمطيب صالح تناقش فكرة ميمة 
اذ صور القاص لنا مدى ’ فكرة اختالف الحضارات والثقافات المتقدمة والمتخمفة 
اذ نجد في ’ بين الطرفين  الصراع الحاصل بينيا من خالل تنامي الشخصيات فيما

الرواية فئة الطبقة المتعممة ومثميا شخصية )) مصطفى سعيد (( والتقائو بالنساء 
االوربيات وفئة الطبقة المتخمفة ومثميا شخصية )) ود الريس (( ودرست الرواية من 

فوجدت ان الرواية تعتمد عمى ’ خالل زاوية بنية الحدث تارة وبنية الزمن تارة أخرى 
فضاًل عن ذلك تستند الرواية ’ بناء التراصدي والبناء المتوالي من ناحية بنية الحدث ال

’ والمشيد ’ الى المعاكسات الزمنية واستذكار الزمن وتنامي الزمن بما فيو الحذف 
البناء ’ فيي : السرد ’ اما عن الكممات المفتاحية لمبحث ’ والوقفة والخالصة 

 .والزمن المتنامي’ المعاكسات الزمنية ’ البناء المتوالي ’ التراصدي 
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Abstract: 

The novel "Season of Migration to the North" is one of the creative 
novels that deserves study and follow-up. It was studied by many creative 
critics and this novel was translated into several languages for its scarcity 
and uniqueness in the field of formulating the phrase and narrative of 
events, including special and general situations and attitudes that individuals 
are exposed to. The most important thing in this novel is that it discussed an 
important idea. This idea is still old and modern at the same time, which is 
the idea of the Arabs and the West, the idea of civilization and culture, the 
idea of the difference of societies, because the West is not everything. The 
Arabs also have history, civilization, culture and uniqueness. Therefore, Al 
Tayeb Salih, prejudiced too much against the West when he always started 
to attract the Europeans girls one after the other and their fate is death or 
suicide. The narrator has never trusted the European girl, as he looks at the 
moral values and their differences between Arabs and the West, so he did 
not marry a true marriage and did not love the European girl with true love, 
but when he returned to his homeland he loved and married an Arab girl. 
The narrator also made the Arab girl love him sincerely even after his death, 
as she refuses to marry another man and when she was forced to marry, she 
committed suicide with the one who proposed to marry her. These 
interesting ideas were presented by the narrator through interesting narration 
and he used all narrative techniques in presenting these ideas. In our marked 
research, we study the structure of the event and the  

structure of time in the novel "Season of Migration to the North". 
We borrowed these two structures, studied them, and found the types of 
techniques in each of them. There is a continuous and successive structure 
in the construction of the event. These two structures work on weaving ideas 
and events, and reside under a time frame characterized by the coloration of 
beautiful techniques for describing and presenting the novel's events. The 
narrator sometimes uses the time paradox method and tends to predict  

The course of events and proceeds to recall so that his memory 
returns backward, then events grow and scatter here and there through the 
temporal narrative pauses represented by the pause, the summary, the 
deletion, the scene. Finally, I hope that my research will gain the 
approbation of my esteemed reader. 
Keywords of the research: (Narration, Al Tayeb Salih, Event structure, Time 

structure, "Season of Migration to the North" novel) 
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  :المقدمة

وصمى اهلل عمى محمد وآلو  ،نتوكل عميوو  الحمُد هلل رب العالمين، وبو نستعين،
وكنت اندمج في قراءتي  ،فمنذ صغري استيوتني الروايات والقصص :أما بعد األطيار،

 ،وأشعر مع كل قراءة باإلحباط تارة والفرح تارة أخرى ،لكل رواية أو قصة ممتعة وشيقة
 لح،لمطبيب صا (ويسعدني أن أقدم لقارئي الكريم تحميل رواية )موسم اليجرة الى الشمال

فمما تحتويو ىذه الرواية من فكرة تكاد أن تكون  ؛أما عن سبب اختياري ليذه الرواية
وتعد رواية )موسوم اليجرة الى  ،توىي فكرة اختالف الحضارات والثقافا ،واقعية
من الروايات القميمة التي عرضت بشكل فني راٍق الصراع بين الحضارات  (الشمال

كما أن  ،االختالف بين المجتمعات المتخمفة والمتقدمةو  ،والمتطورة والثقافات القديمة
عنصر التشويق غالب في الرواية مما يدل عمى إبداع الكاتب وبراعتو في القص 

فبادئ ذي بدء تحدثت عن مفيوم السرد بالشيء اليسير لعالقتو بالحدث ، الروائي
ثم  ،حوكتبت نبذة مختصرة عن سيرة الطيب صال ،والشخصية في كل رواية وقصة

 ،والبناء المتوالي ،ووجدنا في الرواية البناء التراصدي ،درست بناء أحداث الرواية
إذ أشرُت الى مفيوم الزمن والمعاكسات  ،وتضمنت دراستي ليذه الرواية بناء الزمن

إذ درسنا ،الزمن المتناميو  وتنبؤ الزمن بحدٍث ما مع االستذكار لحادثة زمنية ،الزمنية
البناء ، و السر :فيي أما عن الكممات المفتاحية والخالصة ،والوقفة ،يدوالمش ،فيو الحذف
  .والزمن المتنامي ،المعاكسات الزمنية، و البناء المتوالي، و التراصدي

 السرد 

أْن اعمل سابغاٍت وقّدْر ) :قال تعالى ،لقد وردت لفظة السرد في القران الكريم
أي اعمل دروع  ".ٔٔآية رقم  :سبأ (إني بما تعممون بصير افي الّسْرد واعمموا صالحً 

 .وقّدر في السرد أي: المسامير التي في الحمقة ،القتال

نرى أن ىذِه المسامير تستند إلييا الدروع، وقد ُأخذت ىذه  (د.ت:ه.ه ،)القمي
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، الحدث)يتكون من ، و فكل قصة أو رواية أساسيا السرد ،المفظة لدراسة أركان الرواية
ذا اتجينا إلى معاجم المغة نجد أن السرد لغة ىو (الشخصية، و المكان، و الزمنو  ، وا 
نحو و  سرد الحديثا، و بعضو إثر بعض متتابعً  ا،تأتي بو مشتقً  ،تقدمة شيء الى شيء))

صمي )في صفة كالمة و  فالن يسرد الحديث إذا كان جيد السياق،و  إذا تابعو، ايسرده سردً 
 :سرد القرآنو  يستعجل فيو،و  أي يتابعو ا،لم يكن يسرد الحديث سردً  (سممو  آلوو  اهلل عمية

  (٘ٙٔ/  ٖد.ت/ ،ابن منظور) (.(تابع قراءتو في حذر منو
إذن السرد يعني ))كل ما يدل عمى توالي أشياء كثيرة ليتصل بعضيا 

 (٘ٙٔ/  ٖ، ٜٜٔٔ ،ببعض(( )البن زكريا
اية، أي سرد الحكاية، وسرد إّن ىذا التوالي في األشياء دخل إلى توالي الحك

ىو  الحكاية عرض لتسمسل األحداث أو األفعال في النص، فالسرد بصورة عامة
 –البطل  –الراوي :)الكيفية التي تروى بيا القصة عن طريق ثالثة عناصر رئيسة

، فالحكي قصة محكية عن طريق وجود شخص يحكي ،بشكل عامٍ  (المروي لو
  ا(أو ساردً ا راويً )حكي تواصل بين طرف أول يدعى ويرافق ذلك ال، شخص ُيحكى لوو 

  (،٘ٗ :ٖٜٜٔ ،. )الحمدانيا(لو أو قارئً  امرويً )و الطرف الثاني 
العممية التي يقوم بيا السارد أو الحاكي ) :فيو ا،اما عن اصطالح السرد أدبيً 
  (ٔٙ :ٜٜٗٔ ،)العاني .أو الراوي تنتج عنيا النص القصصي(

 ،)جنيت (.واحدة أو اكثر، خيالية أو حقيقيةقص حادثة )فالسرد ىو 
كما ينبغي أن نعمم أن السرد ال حدود لو، يتسع ليشمل مختمف  (،ٓٗ:ٜٜٚٔ
 .حيثما كان، و سواء أكانت أدبية أم غير أدبية يبدعيا االنسان أينما وجد ،الخطابات
ر ولكل متطورة ترفض تكرا ،إنَّ السرد يمثل دينامية مستمرة (ٜٔ :ٜٜٚٔ ،)يقطين

، الوظيفة السردية :وىي ،ولمسرد وظائف في الكالم عدة (ٙٗ ،ٕٔٓٓ ،نفسيا )ريكول
، الوظيفة التعميمية، و الوظيفة األيدلوجية، و الوظيفة إال بالغية، و الوظيفة التحكميةو 
  (ٖٚ :ٕٛٓٓ ،التأسيسية )الصحراوي الوظيفة، و الوظيفة القياسيةو 
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 :بنية الحدث

  :بناء الحدث

 ،(ٔٔ :ٖٜٚٔ ،( )سالم(أو الرواية ىو ))اقتران زمن بفعل الحدث في القصة
سواء أكان في  ،فكل حدث البد أن يقترن بزمن معين كي يدل عمى وقت حدوثو

  .الماضي أم في الحاضر ام في المستقبل

التي  ،إن الحدث يعبر عن مجموعة الوقائع المنتظمة والمتناثرة في الزمان
 ،وىكذا )إبراىيم ،تكتسب خصوصيتيا وتميزىا عبر توالييا في الزمان عمى نحو معين

عبر أزمنة تاريخية حسب  افشيئً  ا( إذ إن أحداث القصة تتطور شيئً ٕٚ:ٜٛٛٔ
ذا بحثنا عن األبنية التي وردت في  .دالالت الكالم الواردة في القصة إلى نيايتيا وا 

  .والبناء المتوالي ،نجد البناء التراصدي رواية موسم اليجرة إلى الشمال

 :البناء التراصدي - أ

وخير  ،في تاريخ األدب القصصي ابنائيا قديمً  ايعد البناء التراصدي نسقً 
إذ إّن بناء ىذه القصص  (،)قصص الف ليمة وليمة :مثال عمى ىذا النمط من البناء

 ،)العاني .يعتمد عمى نشوء قصص قصيرة كثيرة في إطار قصة طويمة واحدة
تنبئ بما ستؤول  ،إذ يأتي في بعض القصص تضمين حوادث معينة (،٘ٔ:ٜٜٗٔ

إلية نياية القصة أو األحداث، وىذا النوع من التضمين أو التراصد يطمق عميو 
 .(ٙٔ :ٜٜٗٔ ،)العاني .مصطمح اإلرصاد

فنحن نقرأ  ،في رواية موسم اليجرة الى الشمال اإن ىذا اإلرصاد نجده وارادً 
وكأّن القاص يريد أن يتنبأ بأحداث جديدة عمى سبيل المثال  ا،وروده في القصة مرارً 

 ((في قصتِو عن شخصية ))آن ىمند

التقت ببطل القصة مصطفى  ،تحب الدور الجنوبية ،يقول إنيا فتاة أوروبية 
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نو الطرف الثاني مصطفى سعيد لم يكن يحبيا، بل إ لكن ،فأحبتو وىامت بو سعيد،
لذلك قام مصطفى سعيد بدافع الحقد والكراىية بإقامة  ؛يكره األوروبيين بصورة عامة

 ؛عالقات مع مختمف النساء األوروبيات مشوىة وغير صادقة في كل عالقة يقيميا
 لذلك ذىب ضحيتو كثير من النساء األوروبيات، ومن ىؤالء النساء األوربيات

واعتقدْت بآّن مصطفى  ا،صادقً  ايد حبً شخصية ))آن ىمند(( التي أحبت مصطفى سع
الغدر، قال و  لكنيا اصطدمت بجدار من الخديعة والكذب ،سعيد يبادليا الحب نفسو

 ؟أي شيء جذب آن ىمند إليَّ  .صحوت وآن ىمند إلى جواري في الفراش)) :الراوي
 اأبوىا ضابط في سالح الميندسين، وأميا من العوائل الثرية في ليفربول، كانت صيدً 

كانت حيية،  .، لقيتيا وىي دون العشرين، تدرس المغات الشرقية في أوكسفوردسياًل 
كفجر  اداكنً  ارأتني فرأت شغفً  .وجييا ذكي مرح، وعيناىا تبرقان بحب االستطالع
 .وَافات أرجوانية ،وشموس قاسية ،كاذب، كانت عكسي تحن الى المناخات االستوائية

. ..((.لكل ىذا الحنين. وأنا جنوب يحن إلى الشمال والصقيع اكنت في عينييا رمزً 
( من خالل قراءة ىذا المقطع يتضح لنا صدق مشاعر آن ىمند ٗ :.د.ت ،)صالح

لذلك حينما قال  الذلك قّدم لمقارئ إرصادً  ؛لكنو لم يكن يحبيا تجاه مصطفى سعيد،
آن ىمند فريسة ال ( فيو يرى (كفجر كاذب اداكنً  ارأتني فرأت شغفً )في المقطع )

الزواج لكي يحقق مراده وىو طالب االنتقام من األوروبيين من و  أكثر، يعدىا بالحب
آن ىمند قضت )في قصتو عن آن ىمند ) - اأيضً -قال  ،خالل ىذِه الفتاة األوروبية

حولتيا في فراشي إلى ،عمتيا زوجة نائب في البرلمان .طفولتيا في مدرسة راىبات
 ( ٗ :.د.ت ،..(( )صالح.عاىرة

لذلك عمدت شخصية آن ىمند إلى االنتحار بعد خدعت من قبل مصطفى 
وجدوا ورقة و  ذات يوم وجدوىا ميتة انتحارا بالغاز،) :سعيد، قال الراوي في قصتو

 ،)صالح (" مستر سعيد " لعنة اهلل عميك ليس فييا سوى ىذه العبارة صغيرة باسمي
عمى التضمين في الرواية فالمعن يدل عمى ما  ٍاذ إن ىذٍه العبارة دليل (ٔٗ :ت .د

 االكره ألوروبا بصورة عامة نظرً و  يختمج في صدر مصطفى سعيد من دوافع الحقد
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مثال ىذه القصة ، و الغربو  الختالف الثقافات أو الحضارات في ما بين العرب
قصة قصيرة في الرواية نفسيا عن  -اأيضً -القصيرة التي قرأناىا في الرواية نقرأ 

فتاة أوروبية، - اأيضً -ىي و  ((جين مورس)ىي شخصية ) شخصية أخرى نسائية
بصورة  يقدميا لمقارئ، و بل مصطفى سعيد كان يحبيا ،لكنيا لم تحب مصطفى سعيد

صورَّ الراوي أول لقاء ، و فاحشة، فيي لدييا عالقات مشوقة مع غيره وكان يشك فييا
، الباب ،في حفل في تشمسي، و لقيتياالعشرين حين و  " كنت في الخامسة :قال ،لو بيا

وبدت لعيني تحت ضوء ،وتريثت ،ممر طويل يؤدي إلى القاعة، فتحت البابو 
كأسي بقي ثمثيا،  ا،كنت مخمورً  ،المصباح الباىت كأنيا سراب لمع في الصحراء

 ،جاءت تسعى نحونا بخطوات واسعة، و تضحكانو  اتفحش معيما ،وحولي فتاتان
 . يا اليمنى فيميل كفيا إلى اليسار...تضع ثقل جسميا عمى قدم

من خالل ىذا المقطع نشعر بأن القاص وضع  (ٜٖ ،ٖٛ:ت .)صالح، د
لنا بحبو لجين مورس بعد أن عرض لنا حركاتيا التي بقيت في مخيمتو حين  اإرصادً 

يصور ، و كأنيا تركت بصمة الحب في قمبو ليا أو اإلعجاب بشخصيتياو  التقت بو
" قالت لي جين  :قال ،مدة قصيرة التقى مره أخرى بجين مورس لنا القاص أنو بعد
 ،فتحت فمي ألتكمم معيا، و كوجيك ابشعً  الم أر في حياتي وجيً  ،مورس "انت بشع

وأنا سكران انني سأتقاضاىا الثمن في يوم من  حمفت في تمك المحظة، و لكنيا ذىبت
لجين مورس ىو إرصاد  ىذا الوعيد الذي قدمو القاص(، و ٓٗ :ت .د ،األيام " )صالح

وظل مصطفى  ،بيا ستؤول إليو نياية قصة جين مورس عمى يد مصطفى سعيد
بل يصور  ،كان كمما يمتقي بيا يحصل خالف بينيما، و سعيد يتتبع جين مورس

  :القاص بشاعة المقاء بينيما قال في روايتو
كأنيا تتعمد انت تكون حيث أكون  ،" كنت أجدىا في كل حفل أذىب اليو

ال أرقص معك لو كنت الرجل الوحيد في  :فقالت لي أردُت أن أراقصيا .تييننيل
و عضتني في ذراعي بأسناٍن" كأنيا ،فركمتني بساقيا ،صفعتيا عمى خدىا ،العالم

  (٘ٛٔ :ت .د ،صالح) أسنان لبوة "
فمصطفى سعيد أينما يذىب يجد جين مورس وكأنيا تتقصد أن تمتقي بو كي 
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ولم ييأس من الظفر بيا حتى ولو يصل األمر إلى  ،االتصال بياىو يعاود ، و تيينو
 اىذا الضرب يعد إرصاردً ، و الضرب كما قرأنا ذلك في المقطع الذي قدمو لنا الراوي

قصة جين موريس القصيرة في الرواية الطويمة لمطيب  ،بما ستؤول إليو القصة
وعيا فريسة بين يدي ىو وقو  وكأن الراوي يريد أن يتنبأ بمصير جين مورس، ،صالح

عن طريق إيقاع الفتيات  مصطفى سعيد كي ينتقم من األورو ببين بصورة عامة
استمر مصطفى سعيد عمى خالف مع ، و األوروبيات في أحضانو الخادعة بالحب

و في نياية مطاف قصتو يصور القاص جين مورس تأتي الى مصطفى ،جين مورس
رصاد بما سيؤول إليو مصير جين ىذا الطمب ىو إ، و تطمب الزواج منوو  سعيد
-بمقاضاتيا حين النيل منيا، وىذا إرصاد  كما توعد بذلك مصطفى سعيد ،مورس
بوقوع الفتيات األوروبيات فريسة بيد العربي مصطفى سعيد الذي يكن الحقد - اأيضً 

قال الراوي وىو يصور مجبيء جين مورس إلى  ،والكراىية لممجتمع األوروبي
أنت ثور ىمجي ال يكل من الطراد )وذات يوم قالت لي ) :لو مصطفى سعيد خاضعة

وبعد  (ٗٗد.ت  ،( )صالح(....غرفة نومي صارت ساحة حرب .وتزوجتيا ،تزوجني
لكن لم تكن بينيا عالقة زوجية حقيقة  ،ىذا المقاء تزوج مصطفى سعيد جين مورس

ىو و  ،عن ذلك أن جين مورس لم تتعرف عمى أىل مصطفى سعيد فضاًل  ،صادقة
 ،))لم تكن تعمل عماًل  :قال ،ال عن أسرتيا إال الشيء اليسيرو  كذلمك ال يعرف عنيا

 اكان أبوىا تاجرً  ،.. لم أقابميم حتى بعد زواجي بيا.ال أعمُم كيف كانت تعيش أىمياو 
وكانت ىي البنت  ،خمسة أخوة ،حسب قوليا ،وكان ليا ،ال أدري في أي بضاعة

تعود إلى البيت بقصص غربية عن  .كانت تكذب حتى في أبسط األشياء ،الوحيدة
 :د.ت ،صالح)..(.أشياء حدثت ليا، وأناس قابمتيم ال يمكن أن يصدقيا العقل

فالخالف مستمر  ا،فعل الرغم من الزواج بينيا إال أنيما ال يتوافقان أبدً  (.٘ٛٔ
و بعد أن نال منيما أخذ وظمْت جين مورس تكن الكراىية لمصطفى سعيد، وى ،بينيما

كما حصل ذلك لمفتيات  ،ينظر إلييا وكأنيا فريسة يريد اإلطاحة بيا في يوم ما
ولفكرة  ،إرصاد ألحداث الرواية - اأيضً  -ىذاا، و األوروبيات المواتي التقى بينَّ سابقً 
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يصور لنا الراوي أن مصطفى  ،الرواية المقصودة وىي النيل من الفتيات األوروبيات
ويعمم أنيا خائنة تقيم عالقات مع غيره  ،كان يعمم أن جين مورس تكذب عميو سعيد

ذات مساء داكن في شير فبراير )) :مشبوىة يقول الراوي عمى لسان مصطفى سعيد
مثل الميل داكن  ،المساء مثل الصباح .درجة الحرارة عشرة درجات تحت الصفر

مشيت من المحطة إلى الدار  ..ا.مكفير، لم تشرق الشمس طيمة اثنين وعشرين يومً 
كان الجميد  .والعرق يتصب من جبيتي ،جسمي ساخن ،أحمُل المعطف عمى ساعدي

وجدتيا عارية مستمقية عمى  ؟أين البرد .وأنا أطمب البرد ،يقرقع تحت حذائي
في حالة تأىب عظيم  ،وعمى وجييا شيء مثل الحزن،.. ابتسامتيا مفعمة،.السرير

وأحسست بالدفء الشيطاني تحت  ،مبي إلييا أول ما رأيتياحنَّ ق ،لألخذ والعطاء
أين كان ىذا  .حين أحسو أعمم أنني مسيطر عمى زمام الموقف .الحجاب الحاجز

ىل  :قمُت ليا بصوت واثق كدت أنساه من طول ما فقدتو ؟الدفء كل ىذه األعوام
 ،)صالح ..((.لم يكن معي أحد :كان معِك أحد؟ أجابتني بصوت أثر فيو وقع صوتي

( في ىذه الميمة حصل مصطفى سعيد عمى فريستو، واختان ٜٗٔ – ٖٜٔ :د.ت
جين مورس الموت عمى يد مصطفى سعيد الذي قتل زوجتو حين غرز الخنجر في 

تقاضاىا  اأخيرً و  ىكذا انتيت قصة جين مورس القصيرة،، و صدرىا فماتت جين مورس
 .مصطفى سعيد كما توعد بيذا اإلرصاد في بداية قصة جين مورس القصيرة

في رواية موسم اليجرة  اكثيرً  اإن ىذا النمط من البناء التراصدي نجده واردً  
فكل قارئ يمتمك حاسة فنية  ،كأنو يرمز من خاللو إلى أفكار عدةو  إلى الشمال

 .البناء التراصدي أو رمز من خالل نمط ،يستطيع استنباط فكرة

  :البناء المتوالي -ب

يستند ىذا البناء إلى" توالي سرد االحداث الواحد تمو اآلخر، مع وجود رابط 
 بينيما "
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إذ تبدأ  ا،متتاليً  اتدريجيً  تأخذ فيو الوقائع السردية شكاًل  (ٕٛ :ٜٚ٘ٔ ،)ثابت
دون العودة  ،تأخذ في النمو حتى تصل إلى نياية محددة، و االحداث من نقطة محددة

  (ٕٛ :ٜٛٛٔ ،)إبراىيم .إلى الماضي

 القصة من أشيع األنماط ورودا قديماو  وىذا النمط من البناء الفني في الرواية
قوعيا و  فيو يقدم األحداث عمى وفق ،ضروبو جميعياو  بل أقدميا بأشكالو ا،حديثً و 

إلى  واًل ويتتابع وص في الترتيب الزمني بشكل خطي مستقيم يبدأ من نقطة محددة،
ذ نحن ندرس  (.ٖٔٓ: ٜٜٛٔ ،)إسماعيل .النياية من دون العودة إلى الوراء " وا 

البناء المتوالي البد أن نذكر ىنا أن ىذا البناء ذكرتو معاجم المغة العربية كما درسنا 
يرجى من القارئ الكريم العودة إليو ليرى بأم عينيو أن ابن ،ذلك في مبحث السرد
كذلك و  القصةو  التوالي في الروايةو  العرب أشار إلى التتابع منظور في كتابة لسان

من ىنا ، و ( من البحثٕابن زكريا ذكر مصطمح التوالي في تعريفو لمسرد ص )
يرافق ذلك ، و زمنياو  يتضح لنا أن البناء المتوالي يقصد بو توالي في أحداث الرواية

ىذا ما نجده في رواية و ، المواقفو  توالي االنفعاالت الداخمية في تصوير األحداث
إذ اعتمدت الرواية عمى نسق التوالي في عرض أحداث  ،موسم اليجرة إلى الشمال

كقول القاص عمى  ،مثال عمى ذلك في رواية موسم اليجرة إلى الشمال، و الرواية
سبعة أعوام عمى  ،" عدت إلى أىمي يا سادتي بعد غيبة طويمة :لسان مصطفى سعيد

لكن  ،غاب عني الكثير، و تعممت الكثير ،يا أتعمم في أوروباوجو التحديد كنت خالل
عظيم إلى أىمي في تمك القرية الصغيرة .بي شوقو  الميم أني عدت .تمك قصو أخرى
( نرى أن ىذا المقطع يعتمد عمى التوالي في (٘ :د.ت ،( )صالح(عند منحي النيل
عمى وفق نسق تصاعدي متسمسل ظيرت فيو  افشيئً  اأي تتابعيا شيئً  نسق األحداث،

.. ونحن نقرأ مجريات .مصر ،لندن ،أماكن مختمفة منيا القريةو  شخصيات متعددة
التخمف من خالل و  التقدم، و االنتقامو  أحداث الرواية نجد أن الراوي يمزج بين الحب

ده عن قدومو إلى بال، و إذ بدأت األحداث بحديث الراوي عن نفسو ،البناء المتوالي
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بعد سفر دام سبعة أعوام أخذ مصطفى سعيد يواصل أو يكمل تعميمو في ، و السودان
، من األشياء اأصدقائو تعّمم كثيرً و  ابتعاده عن أىموو  من خالل ىذا السفر،، و أوروبا

 ،في الوقت نفسة جيل كثيرا من األشياء قد تكون ىذه األشياء ميمة أو غير ميمةو 
وكانَّ الطيب صالح يريد  ا،قريتو التي اشتاق الييا كثيرً و  ولكنو في النياية عاد إلى أىمِ 

البدًّ من أن يعود إليو في يوم ما نحو  أن يقول: إن اإلنسان كمما ابتعد عن وطنو فإنو
ىي تمر و  ىي تمر بالنخيل غيرهو  " صوت الريح :قولو عمى لسان مصطفى سعيد

النخمة القائمة في  ة إلىنظرت من خالل النافذ، و بحقول القمح، سمعت ىديل القمري
لى و  أنظر إلى جذعيا القوي المعتدل ،فناء دارنا فعممت أن الحياة التزال بخير ا 

لى الجريد األخضر المنيدل فوق ىاماتيا فأحس ، و عروقيا الضاربة في األرض ا 
أي وصف  ،فقد استمر الراوي في تدريج األحداث (.ٙ :ت .د ،" )صالح بالطمأنينة

ىو يقول حتى أصوات الرياح مختمفة من ، و بعد عودتو إليياكل شيء في القرية 
ىو يمر و  ىو يمر بالنخيل غيرهو  من شجر إلى آخر، فصوت الريح، و مكان إلى آخر

ىذا إن دلًّ عمى شيء فإنو يدل (، و صوت الحمام)حتى ىديل القمري مختمف  ،بالقمح
فقال  ،يتدرج في الوصفاستمر الراوي ، و حنينو إليياو  شوقو، و عمى حب الراوي لبالده

إذ يرى  (ٙ :ت .د ،.. " )صالح." حين أنظر من النافذة إلى النخمة التي في دارنا
كأني بالراوي يريد ، و طمأنينةو  سعادةو  التزال بخير ،الراوي أن الحياة في بمده لم تتغير

يعيش و  بفضل ىذا األصل ىو يسعى بسالم، و لإلنسان أصل في بالده أن يقول
 عاش عمى تراب الوطن.و  ألنو ولد ،أىموو  أحبائوو  رانوبسالم مع اق

 بنية الزمن

 مفهوم الزمن  -

( أزمنة( و)أزمان)جمعو ، و كثيرهو  " اسم لقميل الوقت:الزمن في معجم المغة
فكل حادثة  فالزمن يدل عمى الوقت أي توقيت الحادثة، (مزامنة)عاممو ( و أزمنٌ و)
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 ،إن الزمن جوىر الرواية أو القصة (ٕٙٔ :ٜٜٚٔ ،الرازي)البد من زمن يحتوييا " 
كذلك ، و سرد دون زمن افال يوجد إطالقً  ،فيو عنصر ميم في البناء السردي لمرواية

ألف )مثال عمى ذلك حكايات ( و ٜٔ :ٜٜٛٔ ،)مرتاض .ال يوجد زمن بدون سرد
د سرد شيرزاد لمحكايات في كل مرة ىو سر و  إذ إن عنوانيا زمني ،التراثية (ليمة وليمة

، أما عن روايتنا (ٙ :ٕٗٓٓ ،في زمن معين، فالزمن أساٌس في بناء الرواية )الفاروق
يمثل الفتة أولى  (رواية موسم اليجرة إلى الشمال)بصددىا فإن عنوانيا  التي نحن

أحداثيا و  تشير إلى أىمية الزمن في بنائيا، فالعنوان يشير إلى أن الرواية بشخوصيا
 (.ٖٖ:ٖٜٛٔ ،)قاسم .ذات طبيعة زمانية

 :المعاكسات الزمنية

فقد عرفيا جيرار جنيت  ،إن المصطمح يمكن أن يسمى بالمفارقات الزمنية
بأنيا )دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما بمقارنة نظام ترتيب األحداث أو المقاطع 

األحداث أو المقاطع الزمنية نفسيا في  الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع ىذه
ِإذ إن دراسة الترتيب الزمني لمرواية أو القصة  (،ٜٜٚٔ :ٜٜٚٔ ،)جنيتالقصة(. 

أي تتابع األحداث في  ،أخذت معناىا من دراسة ترتيب األحداث في الخطاب السردي
إن ىذه المعاكسات أو المفارقات الزمنية  (.ٙٚ :ٜٜٛٔ ،)يقطين .الرواية أو القصة
  :عمى نوعين ىما

 االستذكار  -ٕ                     التنبؤ -ٔ
 التنبؤ  -

نقصد بو اإلفصاح عن الحدث قبل وقوعو،  ،ىو من تقنيات المعاكسة السردية
ىذا المصطمح في البناء السردي يعّرف بأنو و  فيو توقع لما سيحصل في المستقبل،

 شاكر -)المرزوقي  ا(.أو اإلشارة إلية مسبقً  ،تتمثل في إيراد حدث آت ،عممية سردية)
تتضمن  ايروي السارد فيو حكايً  ،أو اإلخبار القبمي ،طمع إلى األمامفيو ت (ٓٛ :٘ٛٛٔ
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ونحن في قراءتنا لرواية موسم  (ٖٕٓ :ٕٕٔٓ ،)سميمان .ليا مؤشرات مستقبمية اأحداثً 
اليجرة إلى الشمال نجد أن التنبؤ وارُد فييا، مثال عمى ذلك حينما تحدث الرجل 

كيف أرسل ، و المتقاعد مع الراوي في القطار، استمر الرجل يتحدث عن مصطفى سعيد
ففي ذلك الوقت أرسل ىذا السوداني في  (...ولندن ،القاىرة)بعثة دراسية إلى كل من 

كنا )قال الرجل في حينيا ) ،إلى الخارج بينما بقية الطالب بقوا في كمية غردون ةبعث
ففي ىذا  (.ٚٙ :ت .د ،( )صالح(نتوقع أن يصير لو شأن عظيم، و نحسده اجميعً 

ىذا التنبؤ حصل قبل ا، و كبيرً  ابأن مصطفى سعيد سوف يحقق نجاحً  االمقطع نرى توقعً 
في الرواية في وصية مصطفى سعيد التي كتبيا  -اأيضً  –مثل ىذا التنبؤ ورد . و أوانو

، ولديَّ وكل ما لدي من متاع الدنيا في ذمتكو  إنني أترك زوجتي)فيقول ) ،قبل وفاتو
ىي حرة ، و زوجتي تعمم بكل مالي ،عمى كل شيء اأنا أعمم أنك ستكون أمينً و 

لشمع ىذِه الوصية كتبيا مصطفى سعيد مختومة با (.ٖٛ :ت .د ،..( )صالح.التصرف
بأمانة الشخص  - اأيضً  -وتنبأ  ،فقد تنبأ مصطفى سعيد بوفاتو ،األحمر قبل وفاتو

 آخر اوفي مقطع آخر من الرواية نجد توقعً  ،المعيود إليو بما يممك مصطفى سعيد
فقد كان الراوي يتحدث مع أرممة مصطفى عن زواجيا من شخص  ،لمحدث قبل وقوعو

 :ت .د ،)صالح .أقتل نفسي "و  فإنني سأقتمو ،" إذا أجبروني عمى الزواج :قالت ،آخر
تحقق ىذا  فعاًل ، و ىنا تحدثت أرممة مصطفى سعيد عن القتل قبل حدوثو .(ٜٔٔ
ألنيا حين أجبرت عمى الزواج من رجل آخر بعد وفاة مصطفى سعيد قتمت ؛القتل
 -اأيضً  –الرواية يتوقع  في مقطع آخر منو  و قتمت زوجيا الذي أجبرت عميو،،نفسيا

  ،الراوي بأحداث ُأخر عمى لسان مصطفى سعيد

قد ، و قد يحسان نحوي بالرثاء ،" ال أدري كيف يفكران فيَّ حينئذ إذ:فيقول
مصطفى سعيد  - اأيضً -ىنا  (.ٖٛ :ت .د ،)صالح .يحوالنني بخياليما إلى بطل "

كيف سيفكران بو في  ،أخذ يفكر في ولديو صغيري السن سبق األحداث، فقد
إن ىذِه األفكار تواردت في ذىن مصطفى  ،ىل ىو أب خيّر أم شرير؟ المستقبل؟
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آخر في الرواية عمى سبيل المثال ال الحصر  انقرأ توقعً  - اأيضً -، وسعيد قبل أوانيا
ما سيؤول إليو و  عندما تحدث الراوي مع صديقة محجوب عن ولدي مصطفى سعيد

سيراىما في  .يما ولدان ذكيان مؤدبان فييما مخايل أبييما" إن :فقال ،مستقبميما
 (.ٕٚٔ :د. ت ،صالح) .الدراسة احسن ما يكون "

بأن سيكون ليذين الولدين مستقبل جيد  (محجوب)ىنا توقع صديق الراوي 
  .في الدراسة

نرى أن المفارقات أو المعاكسات الزمنية التي وجدناىا في رواية الطيب 
وتشد  ،تخمق عنصر التشويق لمقارئ الكريم اأم تنبوً  ا،استذكارً صالح سواء أكانت 

في القراءة  افالقارئ يسعى جاىدً  ومتابعة أحداث الرواية بشوق، ،شغفة إلى القراءة
ومن ىنا تبدأ براعة الكاتب في نسبح روايتو  ،أو السرد ،ليصل إلى نياية الحدث

  .وبنائيا عمى أتم وجو كما قال الراوي الطيب صالح
 االستذكار 

والتذكر، والالحقة يعرفيا جاد ريكاردو  ،االستذكار :ويأخذ تسميات عده منيا
أو ىي استرجاع حدث كان قد وقع قبل الذي  ،ىو العودة إلى ما قبل نقطة الحكي))

كما يعرفو جيرار جنيت بأنو )كل ذكر  (.ٕٓ٘ :ٜٜٚٔ ،( )ريكاردو(يحكى اآلن
 ،أي التي بمغيا )جنيت ،الحق لحدث سابق لمنقطة التي نحن فييا من القصة

ٜٜٔٚ: ٘ٔ.) 

عمى  مثااًل  ،في الرواية اومن خالل قراءة الرواية نجد أن االستذكار ورد كثيرً 
بينيما ىذا المقطع اآلتي استذكار رجل متقاعد التقى بالراوي في القطار، دار  ذلك

حديث طويل، وأخذ الرجل المتقاعد يتذكر كل من كانوا معو في فترة الدراسة قال: 
.. ثم تذكر مصطفى .وبعضيم في التجارة إلى آخره ،بعضيم اشتغل في الزراعة

كان  .كنا في فصل واحد مصطفى سعيد كان أنبغ تمميذ في أيامنا، ،نعم)وقال  ،سعيد
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يا لمغرابة !، كيف لم يخطر  .رة ناحية اليساريجمس في الصف الذي أمام صفنا مباش
مع أنو كان معجزة في ذلك الوقت؟ كان أشير طالب في كمية  ،عمى بالي قيل اآلن

الخطباء في الميالي و  ورؤساء الداخميات ،أشير من أعضاء التيم لكرة القدم ،غردون
 (.والممثمين ذائعي الصيت في فرق الدراما ،الكتاب في الجرائد الحائطو  األدبية
 اىنا استذكار الرجل المتقاعد لمصطفى سعيد كيف كان متفوقً  (.٘ٙد.ت:  ،)صالح

وفي مقطع آخر  ،وقد عرف مصطفى بعقميتو الفذة التي ال تتقبل النسيان في دراستو،
وبعد  ،فولةفي قريتو وكان يرتاد إلييا منذ الط ورد فيو استذكار الراوي لألماكن التي

ذىب في يوم من األيام إلى  ،أن غاب عن قريتو لمدة من الزمن إلى أن عاد من سفره
عند جذع شجرة طمع  يوما ذىبت إلى مكاني األثير) وأخذ يتذكر قائاًل  ،ىذا المكان

أرمي  ،عمى ضفة النير كم عدد الساعات التي قضيتيا في طفولتي تحت تمك الشجرة
( ىنا ٜ :د.ت ،..( )صالح.يشرد خيالي في األفق البعيدو  ،الحجارة في النير وأحمم

يتأمل في و  وأخذ يفكر ،كان يمجأ اليو في أوقات فراغو اقديمً  االراوي تذكر مكانً 
وفي مقطع آخر ورد  ،جديدة اويسترجع أمورً  ،المستقبل في األيام القادمة من حياتو

 .فأجبتو ،المغة اإلنكميزيةوتحدث معي ب ،ابتسم الرجل في وجيي :فيو االستذكار يقول
 .أنَّ الدىشة بدت عمى وجيو، واتسمت حدقتا عينيو أول ما سمع صوتي( اأذكر تمامً 

 ،ىذا الحدث الذي دار بين مصطفى سعيد والرجل المسيحي .(ٖٖ :د.ت ،)صالح
ىنا الرجل اندىش ألن مصطفى سعيد عمى الرغم من صغر سنو إال أنو يتحدث 

أن ىذا االسترجاع لو األثر الكبير في خمق عنصر التشويق  نرى .اإلنكميزية بطالقة
 ،في الرواية، كما أنو يقرب الرواية من الواقع المعيش، وكأن ما نقرأه قصة حقيقة

أحداثا جديدة و  ىذا االسترجاع يستطيع أن يقدم لمقارئ شخصيات جديدة،وليست خيالية
 بما ستؤول إليو األحداث، اأو تنبؤً  ،لقصة جديدة في الرواية اممكن أن تكون إرصادً 

بداعياو  وىذا يدل عمى براعة الكاتب في إنشاء الرواية   .ا 
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  المتنامي

إّن البناء المتنامي أو المتغير عمى مر أحداث الرواية يمكن أن يسمى 
إذ تعرض في عدد  ،وىذا المفيوم يرتبط بإيقاع السرد بما ىو لغة ،بمفيوم الديمومة

مما  قد يتناسب مع حجم ذلك األحداث طول عرضيا أواًل  ا،ر أحداثً محدود من السطو 
 :د.ت ،)بكر .يؤدي في النياية إلى الشعور بإيقاع السرد يتراوح بين البطء والسرعة

 العالقة التي تربط بين طول الخطاب الذي بالكممات-أيضا -ويقصد بيا  (٘ٗ
بالثواني والدقائق والساعات يقاس  السطور والفقرات ما بين زمن القصة الذيو  الجملو 

( وقد درس مفيوم المتنامي ٜٛ :ٜ٘ٛٔ ،شاكر ،والشيور والسنوات )المرزوقي
وىي:  ،رأى أنو يمكن أن يقسم الحركات السردية إلى أربعو  الباحث جيرار جينت،

 .(ٓٓٔ :ٜٜٚٔ ،)جنيت .المشيد، و والحذف ،والخالصة ،الوقفة

تحقق  :ورأت أنيا ،وقد أشارت إلى ىذه الحركات الباحثة ميساء سميمان 
 اأي بين الزمن الحكائي والزمن السردي تحقيقً  ،تساوي الزمن بين الحكاية والقصة

فاإليقاع الذي ىو انتظام وتناسب في عالقة يكتسب في مفيوم الزمن صفة  ا،عرفيً 
وتتكمن من قياس المدة الزمنية  .صةتقنية حكائية توازي بين زمن الحكاية وزمن الق

وتحدد بالنظر في العالقة بين مدة الوقائع أو الوقت الذي  .التي تفني سرعة القص
إنَّ ىذِه  (.ٕٕٗ :ٕٕٔٓ ،)اإلبراىيم .لعدد الصفحات ايستغرقو طول النص قياسً 

 الحركات السردية األربعة نجدىا واردة في رواية موسم اليجرة الى الشمال بشكل شيق
  .و روعة في تصوير األحداث،فأضفت عمى الرواية جمالية ،جّذابو 

 الوقفة

الذي  ،وىي زمن الكتابة أو زمن الحاضر النصي ،ويمكن تسميتيا باالستراحة
اإلنشاء وقد عرضيا حميد و  التقديرو  المجال لموصف افيو السارد فاسحً  يتوقف

فالوصف يقتضي  ،الوصف توقفات معينة يحدثيا الراوي بسبب لجوئو إلى)الحمداني 
وتمثل  (ٙٚ :ٖٜٜٔ ،)الحمداني (.عاده انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتيا
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وبعد كل وقفة في الرواية يوجد ىناك  ،الوقفة في عممية الوصف انقطاعا لعممية السرد
 ،أو يكون الوصف لشارع ،أو لمطبيعة مثاًل  ،لشخصية ما اوصف إما أن يكون وصفً 

مما يجعل الوظيفة مشتركة بين عممية الوصف والوقفة في  ،شيء معينأو  ،أو مدينة
، بل اوصفً  اال يمكن أن تكون الوقفة دائمً ، و وينشأ منو السرد الوصفي ،العمل السردي

اآلراء حول و  قد تكون عممية خروج السارد عن مسار الحكائي لتقديم بعض التعاليق
  (.ٕٗ :ٜٜٚٔ ،)جنيت .حدث معين

تحميل رواية موسم اليجرة إلى الشمال نالحظ الكاتب وقد توقف ومن خالل 
ومن نماذج الوقفة  ،أثناء السرد فوصف الكاتب أغمب األماكن والشخصيات اكثيرً 

رأتيو بين  افجأة تذكرت وجيً )يقول  :مقطع يصف الراوي فيو شكل بطل الرواية
في نحو الخمسين  ،امةرجل ربعة الق .ووصفتو ليم .سألتيم عنو .المستقبمين لم أعرفو

من  وشاربو أصفر قمياًل ،ليست لو لحية ،شعر رأسو كثيف مبيض ،أو يزيد قمياًل 
 (.ٙ :د.ت ،)صالح .شوارب الرجال في البمد

نما ،وفي مقطع آخر نالحظ حدوث الوقفة ليست لوصف شخص أو مكان وا 
 ،يثثم يعودان إلكمال الحد (إبدال الموضوع)موضوع السرد المطروح أي  لتفسير

ود الريس حول زواجو من أرممة و  وىذا ما نالحظو عندما دار الحديث بين الراوي
وحصمت مجادلة بينيما أثناء الحديث، بعد ىذا الكالم نجده يخرج عن  ،مصطفى

 ،كان محجوب في مثل سني) :ويتذكر صديقو محجوب يقول ،صمب الموضوع
وكان  .في المدرسة األولية وكنا نجمس عمى درجتين متالصقتين ا،قضينا طفولتنا معً 

وفي مقطع آخر نجد الراوي يصف المكان يقول  (.ٕٔ :د. ت ،)صالح (.أذكى مني
ىنالك تمر  .اليمين في الفناء الواسعو  ودخمت من باب الحوش ونظرت إلى اليسار)

نشر عمى بروش ليجف، ىنالك بصل وشطة. وىنالك أكياس قمح وفول وبعضيا 
. وىذه اوترضع مولودً  اخيطت أفواىو، وبعضيا مفتوح. وفي ركن عنز تأكل شعيرً 

وحين يجتاح القحط  ،إذا اخضر الحقل اخضرت ،الدار مصيرىا مرتبط بمصير الحقل
( ىنا يصف الراوي مكانا من منزل ٜ :د.ت ،)صالح (...ا.الحقول يجتاحيا ىي أيضً 

وكأنني بالراوي  ،ويصف كل ما رآه كما في المقطع أعاله (،الحوش)جده، وىو 
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وفي مقطع آخر نالحظ الراوي يصف  ،يصور بكاميرا لقطات أو وقفات لمقارئ
إنو رجل وسيم .وىو مطرق ،دققت النظر في وجيو)بقول  ادقيقً  امصطفى سعيد وصفً 

ورأسو  ،وحاجباه متباعدان يقومان أىمّو فوق عينو ،ريضة رحبةجبيتو ع ،دون شك
وأنفو حاد منخاراه مميئان  ،مع رقبتو وكتفيو ابشعره الغزير األشيب متناسق تمامً 

نظرت إلى فمو وعينيو فأحسست بالمزيج  ولما رفع وجيو أثناء الحديث .بالشعر
في مقطع  اوأيضً  (.ٕٔ :د.ت ،)صالح (الغريب من القوه والضعف في وجو الرجل

شفتاىا  ،حين أرجع اآلن بذاكرتي أراىا بوضوح) :آخر يصف فيو مصطفى أمو فيقول
 ،وعمى وجييا شيء مثل القناع ال أدري. قناع كثيف ،الرقيقتان مطبقتان في حزم
ليس لو لون واحد، بل ألوان متعددة، تظير  ؟ىل تفيم ،وكأن وجييا صفحة بحر

  .(ٙٛ :د.ت ،)صالح (.وتغيب وتتمازج
يصف الراوي وجو والدتو كأنو يراىا اآلن عمى الرغم من مرور عدة سنوات 

  .إال أنو لم ينس تفاصيل وجو أمو،عمى فراقيا
ويتركو  ،كي يأخذ بخمجات القارئ .إن ىذه الوقفة تمثل وقفة تصوير المشيد

الل جديدة من خ افالقارئ يستنبط أفكارً  ،يفكر في الشيء الموصوف أو المتوقف عنده
 ىذِه الوقفات في الرواية ال سيما رواية موسم اليجرة إلى الشمال. 

  الخالصة
وليا عده تسميات منيا اإليجاز، والمجمل، والممخص، وكميا مسميات لمعنى 

ضمن اإليقاع )وتقع الخالصة  ،يعتمد عمييا الكاتب في سرد أحداث الرواية واحد
أو عدة  ،فيي تمخص حوادث عدة أيام ،لكنيا أقل سرعة من الحذف ،المتسارع لمسرد

شيور أو سنوات في مقاطع معدودات، أو في صفحات قميمة دون الخوض في ذكر 
  (.٘ٚ :ٖٜٜٔ ،)الحمداني (.األ قوالو  تفاصيل األشياء

  :ومثال عمى ذلك ىذه المقاطع
لم انقطع إال في غيبتي  ،في المدرسة اىذا حالي منذ كنت تمميذً )يقول الراوي 

  (.ٛ :د.ت ،)صالح (.الطويمة التي سبق أن حدثتكم عنيا
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وكيف كان يتعمم من أىل  ،في المقطع السابق كان الراوي يتحدث عن نفسو
لى أفراد عائمتو  ،القرية عندما يعود من سفره وكيف يعبرون عن حبيم وشوقيم إليو وا 

 :وفي مقطع آخر يقول الراوي ،حياتو فقال ىذه الخالصة حتى ال يعود إلى ذكر قصو
فقد كنت في الخرطوم وقتيا أنيم سمعوا بعد صالة العشاء صراخ نسوه  ،حدثني أبي)

كان من  .فيرعوا إلى مصدر الصوت فإذا الصراخ في دار مصطفى سعيد ،في الحي
 ،ولكن زوجتو انتظرت دون جدوى ،عادتو أن يعود من حقمو مع مغيب الشمس

فأخبروىا أنيم رأوه في حقمو والبعض ظن أنو عاد إلى  ،ىنا وىناك وذىبت تسأل عنو
الرجال في أيدييم المصابيح  .وانكبت البمد كميا عمى الشاطئ .بيتو مع بقية الرجال
أرسموا إشارات تميفونية و  وظموا يبحثون الميل كمو دون جدوى، .وبعضيم في القوارب

ولكن الجثث التي حمميا الموج الى  .النيل حتى كرمو إلى مركز البوليس عمى امتداد
الشاطئ ذلك األسبوع لم تكن بينيا جثة مصطفى سعيد، وفي النياية اخمدوا إلى الرأي 

وأن جثمانو قد استقر في بطون التماسيح التي يغص بيا  ا،أنو البد قد مات غرقً 
وبعد أن بحثوا عمى مصطفى سعيد  (.ٛ٘ :د.ت ،)صالح (.الماء في تمك المنطقة

  .فيما بعد اخالصة بحثيم عنو أنيم وجدوه ميتً  ،عدة أيام

 ( اإلضمار او القطع)الحذف  - أ
تعد تقنية الحذف من أىم الوسائل االختزالية التي يعتمد عمييا الكاتب الروائي 

 يشكل الحذف في الرواية المعاصرة أداة أساسية ألنو)في سرد أحداث الرواية إذ 
الواقعية تيتم بيا و  يسمح بإلغاء التفاصيل الجزئية التي كانت في الروايات الرومانسية

ولذلك فيو يحقق في الرواية المعاصرة نفسيا مظير السرعة في عرض  ا،كثيرً 
 :)الحمداني (.في الوقت الذي كانت الرواية الواقعية تتصف بالتطويل ،الوقائع
ويشوق  ،سرعة في عرض وقائعيا فالحذف في مجريات القصة يحقق .(ٖٜٜٔ

وال نعني بذلك السرعة  ،فالحذف ىو أقصى سرعة لمسرد ،القارئ إلى حب اإلستطالع
نما القفز عمى بعض الوقائع صراحة أو ضمنيً  ،األحداث في عرض وقد يكون  ا،وا 

السبب في اإلعراض عن تقديم األحداث عدم أىميتيا وتأثيرىا في سيرورة المسار 
 ،إذن الحذف عنصر ميم في القصة أو الرواية (.ٖٙ :ٜٕٓٓ ،امديالغ (.(السردي
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تتمثل في تخطيو ، و أقصى سرعة لمسرد)فيو يحرك مجريات األحداث، ويقفز بيا إلى)
ونحن نقرأ  (ٗ٘ت:  .د ،)بكر .((لمحظات حكائية بأكمميا دون اإلشاره لما حدث فييا

عمى سبيل المثال ال  ،رواية موسم اليجرة الى الشمال نجد الحذف في أكثر من موقع
سبعو أعوام عمى  ،" عدت إلى أىمي يا سادتي بعد غيبة طويمة :قول الراوي ،الحصر

  (٘ :د. ت ،)صالح .كنت خالليا أتعمم في أوروبا " ،وجو التحديد
اختزال الراوي كل  (ويمة وسبعة أعوامغيبة ط)ىنا القرنية الدالة عمى الحذف 
و في مقطع آخر يقول الراوي " قضيت في ،األحداث التي حصمت خالل ىذه الغيبة

  (.ٛٔ :د. ت ،" )صالح اكنت خالليما سعيدً  ،البمد شيرين
ىنا حذف محدد اختزال الراوي األحداث حصمت خالل الشيرين السابقين 

 ،لبثت أطاردىا ثالثة أعوام( )صالح)عيد قول مصطفى س اوأيضً  ا،وكان بيما سعيدً 
حذف محدد يتحدث مصطفى عن ثالث سنوات يطارد فييا  اىنا أيضً  .(ٗٗ :د. ت

وفي مقطع آخر ورد فيو الحذف عندما أصدرت المحكمة قرارىا بحق  (،جين مورس)
" الميم أنيم حكموا عميو بالسجن  :يقول اكان الحذف محددً  امصطفى سعيد أيضً 
ولم يتطرق مصطفى سعيد الى إعادة كل  (.ٙٛ :د.ت ،)صالح .سبع سنوات فقط "

نما اختصر الموضوع بأنو سجن لمدة  ،االحداث التي حصمت في قاعو المحكمة وا 
  .دامت سبع سنوات

  :المشهد  - ب
 في ،المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات)المقصود بو 

تضاعيف السرد، إن المشاىد تمثل بشكل عام المحظة التي يكاد يتطابق فييا زمن 
  (ٛٚ :ٖٜٜٔ ،)الحمداني (.السرد بزمن القص من حيث مدة االستغراق

ويعد المشيد والوقفة من أىم التقنيات المساىمة في تعطيل السرد الروائي 
وتفاصيميا، ويحقق المشيد عكس الخالصة ترد فيو األحداث مفصمة بكل دقائقيا )

 ،)جنيت ا(.عرفيً  اوتحقيقً  ،المشيد عند جيرار جنيت تساوي الزمن بين الحكاية والقصة
ٜٜٔٚ: ٔٓٛ.) 
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 اوفي المشيد يقوم الراوي باختيار األحداث الميمة من الراوية وعرضيا عرضً 
ويرى  ،ويوىم القارئ بأّن حركة السرد تتوقف في الراوية ،أمام القارئ امباشرً  امسرحيً 

وىذا ال يأتي  ،اإلبطاء المفرط في عرض المشيد عمى حساب حركة السرد الروائي
بل إّن من شأن ىذا االبطاء الكشف ،ألنو ييدف إلى إيقاف نمو حركة السرد ا،عبثً 

ومن خالل  (ٙٛ :ٜٜٓٔ ،)العيد .عن صفات الشخصية وأفكارىا وعواطفا وآرائيا
وقد وظفيا  .جد تقنية المشيد تحتل نسبة كبيرةتحميل رواية موسم اليجرة إلى الشمال ن

الحوار الذي دار بين الرجل ومصطفى  الكاتب أو القاص عمى شكل حوار، مثاًل 
فجاء رجل عمى  ،كنت ألعب مع الصبية خارج دارنا) :يقول اسعيد عندما كان صغيرً 

لى ، و وبقيت أنظر إلى الفرس ،جرى الصبية .ووقف فوقفنا ،في زي رسمي ،فرس ا 
 .ال أدري :فقمت ؟كم عمرك :قال لي .سألني عن اسمي فأخبرتو .رجل الذي فوقياال

ىل  :فقال لي ؟ما ىي المدرسة :قمت لو ؟ىل تحب أن تتعمم في المدرسة :قال لي
 .تحب أن تتعرف عمييا بناء جميل من الحجر وسط حديقة كبيرة عمى شاطئ النيل

قمت  .تتعمم القراءة والكتابة والحساب .وتدخل الفصل مع التالميذ ،يدق الجرس
وقال ، فضحك أشرت إلى شيء كالقبعة عمى رأسوِ ؟ و عمامة كيذه ىل ألبس :لمرجل

وترجل من عمى فرسو ووضعيا فوق رأسي  .قبعة .ليست عمامة ىذه برنيطة :لي
 احين تكبر وتخرج من المدرسة وتصير موظفً  :ثم قال الرجل .فغاب وجيي كمو فييا

 (ٕٛد.ت  ،.."( )صالح.قمت لمرجل " أذىب لممدرسة .تمبس قبعة كيذه ،ةفي الحكوم
ىنا الحوار جاء عمى شكل نص نثري الغرض منو استذكار مصطفى لبعض 
األحداث أو المواقف التي حصمت معو منذ الصغر، ىنا الحوار الذي ذكر دار بين 

يصف الرجل المدرسة ويشجع مصطفى  ومصطفى سعيد، (موظف حكومي)رجل 
  .لمذىاب الييا

 ،وفي مقطع آخر دار بين جد الراوي والراوي بعد ما انصرف أصدقاء جده
من أرممة مصطفى  (ود الريس)ىذا الحوار يتضمن معاودة زواج صديق جد الراوي 

وتمدد جدي عمى  (بازكريا أفندي تتغدى معنا) :قال لي ود الريس وىو يذىب) .سعيد
بعد أن ذىب الناس ، وجدتو ىذه المرة كأنما يؤكد إحساسو بالعزلة ،ثم ضحك ،سريره
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ىل تدري لماذا دعاك ود الريس ) :وبعد فتره قال .الذين يضحكونو ويضحكيم
  .من قبل دعاني فقمت لو إننا أصدقاء، وقد (؟لمغداء

 إنو يريد منك خدمة  :فقال جدي
 ؟ماذا يبغي :فقمت
 يبغي الزواج  :قال

 " ما شأني بزواج ود الريس " :فضحكت وقمت لجدي
 أنت وكيل العروس  :فقال جدي

ود الريس يريد أن يتزوج  :فقال جدي وىو يظن أنني لم أفيم .لذت بالصمت
 من أرممة مصطفى سعيد 

وىو صاحب  ا،ود الريس ال يزال شابً )فقال جدي ) ،مره أخرى لذت بالصمت
أال  .عوام مرت عمى وفاة زوجياثالثة أ .وعمى أّي حال المرأة يمزم ليا الستر .مال

  ا؟تريد الزواج أبدً 
خوتيا .قمت لو أنني لست مسؤوال عنيا فمماذا ال يطمبيا ود  ،أبوىا موجود وا 

عمى زوجتو  افقال جدي البمد كميا تعرف أن مصطفى سعيد جعمك وصيً  ؟الريس منيم
أولياؤىم و  قمت لو إنني وصي عمى الولدين لكن المرأة حرة التصرف .وولديو

ىنا الحوار جاء  (٘ٓٔ :د.ت ،)صالح (.إنيا تثق بكالمك :فقال جدي .موجودون
زواج ود الريس، وىذه المشاىد التي تشكمت عمى ىيئة  عمى شكل تمثيل لمناقشة

في رواية موسم اليجرة إلى الشمال فجعمت الرواية غّناء كروضة  احوار وردت كثيرً 
وىذا لو أثر كبير في خمق عنصر  ا،المذكورة سابقً بمختمف الحركات المتنامية األربعة 

 . في عرض مجريات الرواية ويعطي جمااًل  ،التشويق لدى القارئ
  



 م.د. حسنة محمد رحمة                                «في رواية موسم الهجرة الى الشمال» بنية الحدث والزمن 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 562 

 :الخاتمة

إن رواية موسم اليجرة إلى الشمال من الروايات المبدعة التي تستحق الدراسة 
وترجمت ىذه  ،لقد عكف عمى دراستيا كثير من النقدة المبدعين وفعاًل  ،والمتابعة

الرواية إلى لغات عدة لندرتيا وفرادتيا في جمال سبك العبارة، ونسج األحداث بما 
 ،فييا من المواقف والحاالت الخاصة والعامة التي يتعرض ليا األفراد أو األشخاص

وأىم شيء في ىذِه الرواية أنيا ناقشت فكرة ميمة التزال ىذه الفكرة قديمة وحديثة في 
فكرة اختالف  ،فكرة الحضارة والثقافة ،ي فكرة العرب والغربوى،الوقت نفسو
 اأيضً ،فالغرب ىم ليسوا كل شيء ،وتعارض األفكار فيما بين المجتمعات ،المجتمعات

لذلك تحامل الطيب  ؛اكما لدي الغرب أيضً  ،ثقافة وعنوانو  لمعرب تاريخ وحضارة
األوروبيات الواحدة تمو بالفتيات  اعندما أخذ يوقع دائمً  اصالح عمى الغرب كثيرً 

 ،بالفتاة األوروبية اويكون مصيرىن الموت أو االنتحار، فالراوي لم يثق أبدً  ،األخرى
وكأني بو ينظر إلى القيم األخالقية واختالفيا فيما بين العرب والغرب، لذلك ىو لم 

إلى وطنو لكنو عندما عاد  ،من فتاة أوروبية احقيقيً  ا، ولم يحب حبً احقيقيً  ايتزوج زواجً 
 اتحبو حبً  اأيضً  ال بل إن الراوي جعل الفتاة العربية ،أحبَّ وتزوج من فتاة عربية

فيي ترفض الزواج من رجل آخر، وعندما أجبرت عمى  ،حتى بعد وفاتو اخالصً 
إن ىذه األفكار الشيقة عرضيا الراوي عن  ،الزواج انتحرْت مع من تقدم لمزواج منيا

ونحن في  ،كل التقنيات السردية في عرض ىذه األفكار طريق السرد الشيق، واستعمل
وبنية الزمن في رواية موسم اليجرة إلى  ،بحثنا الموسوم ىذا ندرس بنية الحدث

من التقنيات في  اووجدنا ألوانً  ،وعكفنا عمى دراستيما ،اقتبسنا ىاتين البنيتين،الشمال
وىما يعمالن عمى  ،الحدثالمتوالي في بناء و  فيناك البناء التراصدي، ،كل منيما

وىاتان البنيتان تقيمان تحت سقف زمني موسوم بتمون  ،نسج األفكار والحوادث
التقنيات الجميمة لوصف حوادث الرواية وعرضيا، فالراوي تارة يستعمل أسموب 

ويتقدم إلى االستذكار لتعود  ،المفارقة الزمنية ويؤوب الى التنبؤ في مجرى األحداث
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الوراء، ثم تتنامى األحداث، وتتبعثر ىنا وىناك من خالل الوقفات بو الذاكرة إلى 
 اوليس آخرً  اوأخيرً  ،الخالصة، والحذف، والمشيدو  السردية الزمنية المتمثمة بالوقفة،

  .أتمنى أن ينال بحثي استحسان قارئي الكريم
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