
 العدد الثالث -  تموز/ يوليو 2021

حوار مع: جلبير األشقر

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل واآلفاق

)الجزء الثاني(



إبداعات ونقد أدبي
 الخيال؛ نجاة من ورطة الواقعية

نور طالل نصرة

 أدب الربيع العربي ونقده
عال الجبر

 موسم الهجرة إلى الشمال... هجرة نحو الذات
سهير أومري

 وطن الغجر )حوارية مسرحية(
عبد الرزاق دحنون

 ذواكر ُمقرَصنة )قصة(
أمجد عطري

 برزخ الغائب
فواز قادري



األزرق ال يغرق
كل األلوان تختفي...تتغير 

إال اللون األزرق 
وألن البحر جعله لونه... 

حماه من موجه فهو
ال يغرق

يارا وهبي



328

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

موسم الهجرة إلى الشمال... هجرة نحو الذات

ــا ال رجعــة  ــا وتيًه تحكــي بلســان الماضــي قصــص الحاضــر، تصــّور أزمــة وصراًع
ــا  ــة كم ــة العربي ــري الرواي ــوداني عبق ــا الس ــمال لكاتبه ــى الش ــرة إل ــة الهج ــه، رواي من
يســميه النقــاد: الطيــب صالــح، الروايــة التــي اختيــرت كواحــدة مــن أفضــل مئــة روايــة 

فــي القــرن العشــرين، وترجمــت إلــى عشــرين لغــة.
ــى  ــي بحوال ــالل البريطان ــن االحت ــودان ع ــتقالل الس ــد اس ــام 1966، أي بع ــي ع ف
عشــر ســنوات، أّلــف صالــح هــذه الراوايــة لتكــون واحــدة مــن دعائــم الكتابــة الروائيــة 
فــي مرحلــة مــا بعــد االســتعمار، يحكــي صالــح بهــا قصــة إرث االحتــالل الثقيــل الــذي 
ــر المــادي إلــى النفســي  خلفــه المحتــل الغربــي فــي دول الشــرق، والــذي تعــّدى األث
والحضــاري علــى نحــو مســتمر حتــى اليــوم، وال ســّيما مــع التــردي الكبير الذي يشــهده 
واقعنــا العربــي وهجــرة اآلالف أو نزوحهــم إلــى مــا كانــت فــي الماضــي القريــب دوَل 
االحتــالل، وتدخــل اليــوم كطــرف مباشــر أو غيــر مباشــر فيمــا آلــت إليــه أوضــاع دولنــا 

فــي المشــرق العربــي.
ــلوب  ــة وأس ــر والمعامل ــي الفك ــة ف ــّوه البوصل ــاء وتش ــة االنتم ــة وأزم ــراع الهوي ص
ــارة، غنــي المعانــي، بعيــد  ــة بأســلوبها ســهل العب ــاة أهــم مــا تعالجــه هــذه الرواي الحي

ــول. المدل

كاتبة وإعالمية سورّية، من مواليد دمشق 197٣، ليسانس لغة عربية من كلية 
الدراسات اإلسالمية والعربية جامعة األزهر – القاهرة، إضافة إلى شهادة إعداد 

المدرسين - قسم اللغة العربية، لها ثالثة كتب مطبوعة وثالث مجموعات قصصية، 
حازت العديد من الجوائز العربية في مجال الكتابة، ولديها برامج إذاعية وتلفزيونية، 

منها برنامج أقوال مكسورة.

سهير أومري
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البداية

إحــدى قــرى النيــل فــي بيئــة تشــكل فيهــا الطبيعــة والزراعــة عصــب الحيــاة، ويعيــش 
ــٌم  ــم عاَل ــهم، وكأنه ــى أنفس ــاء عل ــاطة واالنكف ــة والبس ــن األلف ــو م ــي ج ــاس ف الن
وحدهــم، يبيعــون ويشــترون، ويزرعــون ويحصــدون، وتجمعهــم المناســبات الســعيدة 

ــه القريــة كلهــا. والحزينــة، فمــا يحــدث فــي أحــد الــدور تعلــم ب
ــه  ــنّه بقدرت ــبق س ــذي يس ــم ال ــل اليتي ــعيد« الطف ــى س ــول »مصطف ــة ح ــدور الرواي ت
علــى الفهــم والتعلــم، والــذي ال شــيء يربطــه بقريتــه وال حتــى أمــه، يتنبــأ لــه معلمــوه 
ــون  ــوي ليك ــه الثان ــع تعليم ــرة ليتاب ــى القاه ــه إل ــي التوج ــر ف ــاعده المدي ــوغ، ويس بالنب
ــى  ــدو )مصطف ــه، فيب ــع زوجت ــي م ــرق البريطان ــون المستش ــتر روبنس ــة مس ــاك برعاي هن
ســعيد( مســتلًبا لهمــا، يقبــل علــى كل مــا يعرفانــه بنَهــم، فيتعلــم منهمــا األدب والشــعر، 
ويصبــح ذواًقــا للموســيقا، ثــم يتجــه إلــى لنــدن وهــو فــي الخامســة عشــرة مــن العمــر.

النجم الشرقي في سماء الغرب

ــام  ــزوم أم ــدة المه ــل بعق ــرقي المثق ــول الش ــدن وص ــى لن ــعيد إل ــى س ــل مصطف يص
حضــارة المحتــل القــوي، فيقبــل علــى هــذا المجتمــع غيــر مكتــٍف بــأن يكــون جــزًءا 
أصيــاًل فيــه، بــل ســاعًيا ألن يكــون محــط أنظــار الجميــع، وهــو مقتنــع تماًمــا أنــه هــو 
ــي  ــع البريطان ــي المجتم ــرز ف ــره، فيب ــب تعبي ــم( بحس ــر داره ــي عق ــم ف ــذي )يغزوه ال
كعربــي يتكلــم اإلنكليزيــة بطالقــة، ويــدرس االقتصــاد ويتفــوق فيــه، ويتحــدث 
ــرق  ــات الش ــرض روحاني ــعر، ويع ــول الش ــم، ويق ــد الرس ــفة، وينق ــن والفلس ــي الدي ف
كملحمــة ســريالية تجــذب كل مــن يســمعه، يؤلــف الكتــب فــي االقتصــاد، ويبــدع فــي 

ــفورد. ــي أكس ــًرا ف ــح محاض ــات، ليصب ــورات والنقاش ــاث والح األبح
انهزام الذات في سجن الحضارة

ــاري  ــور الحض ــى القص ــعيد يبق ــى س ــه مصطف ــذي حقق ــوق ال ــذا التف ــع كل ه  م
واالنهــزام النفســي أمــام المجتمــع الغربــي وعقــدة النقــص مســيطرة عليــه، إذ ال يجــد 
ــة مــن  ــره القاصــر عــن مفهــوم الرجول ــر عنهــا إال بشــرهه الجنســي وتعبي ســبياًل للتعبي
خــالل إخضــاع النســاء البريطانيــات لــه مــن كل األشــكال والطبقــات والصفــات، يجمع 
فــي عالقاتــه أكثــر مــن خمس نســاٍء فــي آن واحــد، ينتحــل أســماء عديــدة، ويبيــع الحب 
ليقبــض الجنــس، يبهــر النســاء بأســلوبه ومعســول كالمــه، وقدرتــه الفائقــة علــى اقتحــام 
حواجــز األنثــى وتحريــك البــركان الخامــد فــي داخلهــا علــى حــد تعبيــره،  وتمّيــز أيًضــا 
قة حــول الشــرق والنيــل والِجمــال والصحراء والشــمس،  فــي اختــالق القصــص المشــوِّ
حتــى إنــه يؤلــف عــن طفولتــه قصًصــا مكذوبــة تســتدعي التعاطــف والرثــاء ليســتميل 
ــاث  ــن األث ــا بأحس ــي جهزه ــه الت ــة نوم ــى غرف ــّن إل ــناوات، ويقوده ــوب الحس قل



330

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــا:  ــول عنه ــي يق ــه الت ــرًحا لعالقات ــون مس ــور، لتك ــا والعط ــتائر والمراي ــجاد والس والس
)غرفــة نومــي صــارت ســاحة حــرب، فراشــي كان قطعــة مــن الجحيــم(، )أقضــي الليــل 
ســاهًرا أخــوض المعركــة بالقــوس والرمــح والســيف والنشــاب(، وهكــذا لتبــرز هــذه 
الحــرب تعبيــًرا عــن ثقافــة الشــرقي المهــزوم أمــام الغربــي المحتــل، ويمضــي كشــهريار 
ــي  ــيته الت ــدة نرجس ــن مائ ــط أمامه ــهرزاد فيبس ــن ش ــخ م ــرات النس ــترى عش ــذي اش ال
انتحــرت علــى أعتابهــا ثــالث فتيــات بعــد أن تركــت إحداهــّن رســالة كتبت فيها: )مســتر 
ــن مــورس(  ــه النكــراء أمــام ســطوة )جي ــم تتجلــى هزيمت ــه عليــك(، ث ــة الل ســعيد لعن
البريطانيــة المتمــردة التــي تمثــل لمصطفــى ســعيد ســطوة المجتمــع الغربــي المنتصــر، 
ليــس بجمالهــا فحســب، بــل باحتقارهــا لــه، وهــذا مــا عبــرت عنــه عندمــا رأتــه أول مــرة 
ــا بشــًعا كوجهــك(، فظــل يالحقهــا  ــي وجًه ــم أَر فــي حيات ــه: )أنــت بشــع، ل فقالــت ل
نــه مــن نفســها،  ثــالث ســنوات، وحتــى عندمــا رضخــت لــه وقبلــت الــزواج بــه لــم تمكِّ
ــة،  ــه الثمين ــه كمزهريت ــا فتحطم ــيًئا قّيًم ــه ش ــذ من ــه، وتأخ ــت تذلُّ ــة كان ــي كل محاول وف
أو تمزقــه كمخطوطاتــه التــي يســهر علــى كتابتهــا الليالــي الطــوال، أو تحرقــه كســجادة 
الصــالة، فــي رمزيــة إلهانــة كل مــا يمثــل ظاهــره المزيــف )المزهريــة(، وجهــده وتعبــه 
)مخطوطاتــه(، ومبادئــه ومعتقداتــه )ســجادة الصــالة(، وهكــذا كان يخســر مــع كل مــا 
تحطمــه شــيًئا مــن ذاتــه، دون أن يتمّكــن منهــا، وليــس هــذا فقــط بــل تجــاوزت )جــن 
ــي  ــد ف ــار يج ــى ص ــتعباده حت ــى اس ــه إل ــي علي ــر والتعال ــى التكب ــا عل ــورس( قدرته م
غرفتــه آثــاًرا تــدل علــى خيانتهــا دون أن يســتطيع فعــل شــيء أمــام إجاباتهــا المتمــردة 
المتحديــة، إلــى أن حســم أمــره وقــرر قتلهــا فــي محاولــة منــه لقتــل كل مــا اســتعبده مــن 
ــي  ــم يأت ــِل كل مــا عاشــه مــن هزيمــة ونقــص وعــار، ث ــة الغــرب وســطوتهم، وَقْت ثقاف
مشــهد قتلهــا فــي جــو مضّمــٍخ بلــون الــدم، صاخــٍب بصــوت الشــهوة، يترافــق فيــه نصل 
الســكين الــذي يختــرق جســدها مــع نيــل وطــره منهــا، ويقــف مصطفــى ســعيد أمــام 
ــنًقا  ــدام ش ــه باإلع ــم علي ــي أن يحك ــا القاض ــي مطالًب ــه الداخل ــو صوت ــة، ويعل المحكم
ــا أنــه فــي هــذا المجتمــع ليــس حقيقــة، إنــه مجــرد أكذوبــة، )بحســب تعبيــره(،  معترًف
ــة  ــة الحضاري ــص بالصدم ــي تتلخ ــة الت ــباب المخفف ــه األس ــس ل ــي يلتم ــن القاض ولك
التــي عاشــها فــي المجتمــع الجديــد، والتــي جعلتــه غيــر متــوازن نفســًيا، فيحكــم عليــه 

بالســجن ســبع ســنوات.
راٍو بال اسم

هــذه األحــداث ليســت الروايــة كلهــا، وال يعرفهــا القــارئ متسلســلة وال متواليــة، بــل 
نعرفهــا مــن خــالل شــخص آخــر يحدثنــا، ويكــون هــو الــراوي طــوال فصــول الروايــة 
ــا، ليكــون هــو  دون أن نعــرف اســمه، فبينمــا تحضــر أســماء الجميــع يبقــى اســمه غائًب
ــذا  ــي ه ــه ف ــا نفس ــد كل من ــعيد، وليج ــى س ــي لمصطف ــل الخف ــي أو الظ ــه الثان الوج
ــباب،  ــل الش ــا جي ــه وخصوًص ــه وتخبطات ــي صراعات ــه، ف ــن نفس ــيًئا م ــراوي، أو ش ال
فالــراوي شــاب ســوداني قــروّي درس فــي بريطانيــا فهــو بذلــك يشــبه مصطفــى ســعيد 
ــا  ــرينيات، بينم ــر العش ــي آخ ــاًبا ف ــراوي ش ــدو ال ــا، إذ يب ــن بينهم ــارق الس ــع ف ــًرا م كثي
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مصطفــى ســعيد فــي أواخــر األربعينيــات، ويمثــل الــراوي الجيــل الــذي لــم يشــهد مــن 
االحتــالل البريطانــي للســودان إال مــا عاينــه فــي طفولتــه أو ســمعه مــن أهلــه، لــذا يبــدو 
منتمًيــا ألرضــه وبيئتــه، فعندمــا أنهــى دراســته فــي بريطانيــا رجــع إلــى قريتــه، وفــي أول 
ــت  ــي لس ــس أن ــول: )أح ــة ويق ــوق ولهف ــا بش ــل كل تفاصيله ــف ليتأم ــا يق ــوم يصله ي
ريشــة فــي مهــب الريــح، ولكنــي مثــل تلــك النخلــة، مخلــوق لــه أصــول، لــه جــذور، 
لــه هــدف(، وفــي هــذه القريــة المجــاورة لنهــر النيــل يلتقــي الــراوي بمصطفــى ســعيد، 
ويــرى مصطفــى فيــه مســتودًعا آمنًــا لســره، فيحكــي لــه قصتــه كلهــا، ونعــرف أنــه بعــد 
ــاًل وال  ــا وال محف ــا نادًي ــرك فيه ــم يت ــا ول ــال أوروب ــد أن ج ــجن، وبع ــن الس ــه م خروج
مســرًحا وال مؤتمــًرا إال كان فيهــا فاعــاًل، اتخــذ قــراره الحاســم بــأن يرجــع إلــى وطنــه، 

فكانــت قريــة الــراوي خيــاره ليســتقر فيهــا، ولتكــون محطتــه األخيــرة.
ــا،  ــتري أرًض ــا، فيش ــل إليه ــد، يص ــا أح ــه فيه ــل ال يعرف ــاف الني ــى ضف ــة عل  قري
ــن  ــن الفالحي ــش بي ــود(، ويعي ــت محم ــنة بن ــة )حس ــات القري ــدى فتي ــن إح ــزوج م ويت
ــع  ــة لبي ــكاًرا اقتصادي ــم أف ــي، ويعطيه ــب التعاون ــس المكت ــه، فيؤسِّ ــن علم ــم م يفيده

ــن. ــب ولدي ــم، وينج محاصيله
 وهكــذا تبــدو حياتــه طبيعيــة كرجــل عــاد مــن المجتمــع الغربــي رافًعــا الرايــة البيضاء 
ــم  ــعرية، ول ــد الش ــِق القصائ ــم يل ــة، ول ــن باإلنكليزي ــم يرط ــه ل ــد وكأن ــزرع ويحص ي
يحاضــر فــي جامعــات أوروبيــة، ولــم يكــن قريًبــا مــن لــورد أو خواجــة، ولــم تكــن لــه 

عالقــات حميمــة. 
رحلة البحث عن الحقيقة

ــي  ــا ف ــًوا درامًي ــراوي نم ــعيد وال ــى س ــن مصطف ــل بي ــارب الحاص ــي التق ــد ف ونج
ــبع  ــا س ــي بريطاني ــاش ف ــه ع ــع أن ــة فم ــو أزم ــذا النم ــد ه ــراوي، ويجس ــخصية ال ش
ــا فــي وزارة المعــارف  ســنوات وعــاد إلــى قريتــه فــي الســودان وعمــل موظًفــا حكومًي
ــه صــورة لجانــب مهــم مــن  فــي الخرطــوم إال أن مصطفــى ســعيد اســتطاع أن يقــدم ل
شــخصيته لــم يســتطع مواجهتهــا وهــو يعيــش فــي بريطانيــا، فصــار الــراوي يــرى فيــه 
نفســه، ثــم يختفــي مصطفــى ســعيد فجــأة بعــد فيضــان النيــل دون أن ُيعثــر علــى جثتــه، 
فــي مصيــر مفتــوح ال نــدري هــل مــات غرًقــا أو انتحــر أو قــرر أن يعيــش فــي مــكان آخر 
ــه  ــر ويوصي ــمع األحم ــة بالش ــالة مختوم ــراوي رس ــرك لل ــا؟ ويت ــى بريطاني ــع إل أو يرج
ــرف أن  ــارئ إن ع ــتغرب الق ــا يس ــرية، وربم ــه الس ــاح غرفت ــه مفت ــرك ل ــا يت ــه، كم بعائلت
وفــاة مصطفــى ســعيد جــاءت بعــد ثلــث الروايــة األول فقط،لنكمــل مســيرة حياتــه وكل 
مــا عاشــه مــن أحــداث بطــرق شــتى مختلفــة، إذ نجــده يقتحــم ذاكــرة الــراوي فنســمع 
ــار  ــوه، وص ــخاص عرف ــن أش ــات م ــذه المعلوم ــرف ه ــه، أو نع ــا كان يحدث ــه عم صوت
ــى  ــول مصطف ــت ح ــاس اختلف ــات الن ــع أن رواي ــكان، وم ــي كل م ــم ف ــراوي يقابله ال
ســعيد بيــن أنــه كان ســودانًيا أصيــاًل محًبــا لوطنــه مخلًصــا لــه وقــد عــاد إليــه مســتغنًيا 
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ــه  ــه إن ــا، كان آخــرون يقولــون عن عــن كل المجــد والمراتــب التــي حققهــا فــي بريطاني
عميــل للمحتــل ولــه دور فــي مؤتمــرات بريطانيــا فــي الســودان، ويعمــل فــي ســفاراتها 

فــي عــدة دول، وقــد جمــع المالييــن.
ــه  ــع انجذاب ــه، وم ــد وفات ــعيد بع ــى س ــة مصطف ــى حقيق ــول إل ــراوي الوص ــاول ال ح
ألرملتــه لــم يســتطع حمايتهــا إذ تفــرض عــادات القريــة عليهــا أن تتــزوج مــن أول رجــل 
د أنهــا إن ُأجبــرت  يطلبهــا، ويتقــدم لخطبهــا رجــل مســن يكبرهــا بأربعيــن عاًمــا، فتهــدِّ
علــى ذلــك فســتقتله وتقتــل نفســها، وهــذا مــا حصــل، وهنــا يدخــل الــرواي فــي دوامــة 
جلــد الــذات، إذ لــم يســتطع إنقاذهــا، كمــا لــم يفهــم كيــف تكــون حيــاة كل مــن ترتبــط 
ــي  ــيطة الت ــة البس ــاة القروي ــنة( الفت ــى )حس ــل؟ حت ــار أو القت ــعيد االنتح ــى س بمصطف
ــه  ــا ل ــدى حبه ــا وم ــاحر عليه ــى الس ــر مصطف ــن أث ــرة ع ــن م ــر م ــراوي أكث ــرت لل عب

وتعلقهــا بــه تقتــل نفســها.
والدة وانعتاق

ــرية  ــى الس ــة مصطف ــل غرف ــى يدخ ــراوي حت ــس ال ــي نف ــراع ف ــرة الص ــى وتي  وتتوال
وينفتــح أمامــه بــركان متدفــق مــن ذكريــات الغــرب التــي بقــي مصطفــى ســعيد محتفًظــا 
ــراوي  ــرى ال ــل، في ــاف الني ــى ضف ــودانية عل ــة الس ــن القري ــاحة م ــذه المس ــي ه ــا ف به
لوحــات، وصــوًرا فوتوغرافيــة، ويقــرأ مالحظــات وســطوًرا قــّدم مــن خاللهــا مصطفــى 
ــص مصطفى  مفاتيــح ألســرار نفســه وأزماتــه، كمــا يجــد دفتــر مذكراتــه وفيــه إهــداء يلخِّ
ســعيد مــن خاللــه كل األزمــة التــي عاشــها ويعيشــها أمثالــه إذ يقــول: )إلــى الذيــن يرون 
بعيــن واحــدة ، ويتكلمــون بلســان واحــد، ويــرون األشــياء إمــا ســوداء أو بيضــاء، إمــا 
شــرقية أو غربيــة( إنــه العجــز عــن االندمــاج، العجــز عــن التمســك بالثوابــت واإلفــادة 
ــزوم  ــن المه ــض بعي ــرب األبي ــر للغ ــي النظ ــل ف ــود المتمث ــه الجم ــن، إن ــن األحس م
ــه  المســتَلب، وللشــرق األســود بعيــن الضعيــف المتبــرئ، أو المتعنــت والمتشــبث، إن
عــدم القــدرة علــى النظــر بعينيــن ودمــج اللونيــن، علــى نحــو يحقــق التــوازن، وبعــد 
هــذا اإلهــداء ال يكــون عجيًبــا أالَّ يجــد الــراوي فــي الصفحــات التاليــة أيــة كلمــة، إنهــا 
صفحــات فارغــة وكأن مصطفــى ســعيد قــدم مذكراتــه كلهــا بعبــارة اإلهــداء لتكــون هــي 

فقــط كل مذكراتــه...
ــن  ــك بالوط ــن التمس ــة وبي ــاء والهوي ــراع االنتم ــن ص ــرب وبي ــرق والغ ــن الش وبي
وعقــدة النقــص، يخــرج الــراوي مــن غرفــة مصطفــى ســعيد الســرية بعــد أن يشــعل فيهــا 
ــده تتحــدد  ــذي عن ــل ال ــى الني ــز إل ــم يقف ــه، ث ــا تمثل ــا فيهــا وكل م ــا كل م ــار، محرًق الن
نقطــة االنطــالق، ويتمكــن مــن االنعتــاق، فيســلم نفســه للمــوج الــذي يشــده لألســفل 
بقــوة، لكنــه يقــرر أال يستســلم فيقــاوم حتــى يحــرر صوتــه فينطلــق مــن صــدره منادًيــا 
ــة  ــي الرواي ــة ف ــة الخاتم ــك الكلم ــدة... تل ــدة النج ــح: النج ــه فيصي ــوا مع ــه ليكون قوم
ــد  ــب ي ــر ويطل ــى أن يعّب ــراع إل ــذا الص ــلطة ه ــت س ــان تح ــة اإلنس ــور حاج ــي تص الت
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العــون وال يتــرك نفســه لمــوج التغريــب أن يشــده وال مــوج التشــبث بالجــذور يشــده.. 
إنــه فــي حاجــة فعــاًل إلــى )النجــدة(.

بين الشرق والغرب

ــا لِمــا اســتطاع الطيــب صالــح مــن  روايــة إبداعيــة القــت رواًجــا واستحســاًنا عالمًي
عرضــه بشــكل واقعــي وحقيقــي مــن أزمــة العالقة بيــن الشــرق والغــرب، ويتجلــى ذلك 
مثــاًل فــي حــوار يــدور بيــن منصــور الشــاب المثقــف الســوداني وريتشــارد البريطانــي، 
ــا  ــاذا أعطيتمون ــمالي، م ــم الرأس ــرض اقتصادك ــا م ــم إلين ــد نقلت ــور: »لق ــول منص إذ يق

أكثــر مــن حفنــة مــن الشــركات االســتعمارية نزفــت دماءنــا وال تــزال؟
فيــرد عليــه ريتشــارد: كل هــذا يــدل علــى أنكــم ال تســتطيعون الحيــاة بدوننــا، كنتــم 
ــدو  ــتتر، يب ــتعمار المس ــطورة االس ــم أس ــا خلقت ــا خرجن ــتعمار، ولم ــن االس ــكون م تش
ــا بشــكل واضــح أو مســتتر ضــروري لكــم كالمــاء والهــواء..« ثــم يضحــك  أن وجودن

ــة لــدى أحدهمــا تجــاه اآلخــر. ــان دون أي ضغين االثن

أسلوب الرواية

امتلــك الكاتــب قــدرة فريــدة تجّلــت بنجاحــه فــي اصطحــاب القــارئ بيــن الحقــول 
ــم  ــا وأصواته ــجاالت أهله ــع س ــيطة م ــة البس ــواء القري ــي أج ــل، وف ــاف الني ــى صف عل
ــة  ــدن، وجامع ــوارع لن ــة ش ــى أروق ــرة إل ــال مباش ــم االنتق ــهراتهم، ث ــم وس وضحكاته
اكســفورد، وحديقــة الـــ )الهايــد بــارك( ومجالــس االرســتقراطيين علــى ألحــان موســيقا 
بــاخ، كمــا تميــز الكاتــب بأســلوب ســردي مبهــر ينقــل القــارئ بيــن األزمنــة واألحداث، 
إذ يقفــز بيــن الماضــي والحاضــر وبيــن األماكــن وينقــل الحــوارات مــن شــخص إلــى 
ــر  ــى حص ــواس عل ــل األق ــز، إذ تعم ــى تركي ــاج إل ــه يحت ــلس، ولكن ــلوب س ــر بأس آخ
ــن  ــواًرا. وم ــل ح ــرًدا ب ــا وال س ــد وصًف ــم تع ــارة ل ــح أن العب ــول، وتوضي ــكالم المنق ال
ناحيــة أخــرى نجــد الطيــب صالــح يتخطــى خطوًطــا حمــراء تتعلــق بالمشــاهد الجنســية 
التــي أســهب فــي وصفهــا علــى نحــو مكــرر، وكذلــك فــي وصــف حديــث المســنين من 
ــة الهزلــي فــي إحــدى ســهراتهم عــن األمــور الجنســية بأســلوب لــم يكــن  أهــل القري
ــة فــي عصــره، وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بالمســنّة )بنــت مجــذوب(  ــا لفــن الرواي مألوًف
التــي كانــت لهــا شــخصية غيــر مســبوقة، إذ ال يمنعهــا تقــدم ســنها مــن الخــوض بــكالم 
ــر  ــم، األم ــا بينه ــن مكانته ــك م ــل ذل ــال دون أن يقل ــس الرج ــي مجل ــح ف ــي فاض جنس

الــذي جعــل الطيــب صالــح عرضــة لالنتقــاد.
ــا،  ــا ميلودرامًي ــا روائًي وتبقــى روايــة )الهجــرة إلــى الشــمال( مدرســة فنيــة قدمــت فنً

وســلطت الضــوء علــى قضايــا شــائكة، وأســرجت الطريــق للهجــرة نحــو الــذات.
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