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 صملخّ ال
موسم » روايتاعترب . تُ ل قصة متسلسلةكش ىعل ا  ي أحداثكحتيصف شخصيات ختتلف انفعاالهتا وصفاهتا و  طويل   نثريا   الرواية سردا   تُعد  

( 9191)مد طلوعي حمل (ضحية الريح املواتية) «باد موافق قرباىن» و( الروائي السوداين 9001-9191)لطيب صاحل ل «اهلجرة إىل الشمال
السياسية  األنشطةل و لتطورات املرتبطة مبرحلة وصبيان األحداث وا إىلالروائيان يتناول ، حبيث البنية الروائيةيف  تشاهبا   ثركأالروائي اإليراين 

 التحليلي-املنهج الوصفي ىهذا جاءت الدراسة معتمدة  عل ىعل بناء  و . ةكة مشت سردي يةعرب بنوذلك  املاركسي يف الشرق إىل ذروهتا بز للح
 أن   ىتدل  النتائج عل. تنية الرواييندراسة مقارنة لب دفهبك وذلما، هل ةاملشتك بكةمثرة احل يوه للروايتنِي، ةشتكامل الروائية نيةالبللبحث عن 

بداية متشاهبة اختارا  . كماوقضية احلب ،الشرق والغرب ومواجهة ،من القضايا السياسيةمستقاة و  حد ما إىلة كثيمات مشت اختارا الروائينِي 
 نيايشيزوفر مبرض كانت هنايتهما أن أصيبتا و  يةثقافة الغربالنِي بتر متأث   مدة   يف الغربا تعاش ني رئيسيتنيشخصيتعن طريق عرض  كوذل ،ةصللق

من جمموعة  ا  مكو ن تعليليا   ة بناء  كبناء احلب إىل ثر من مر ةكأاتبامها كإذ يلجأ   ،احلبكة من ناحية متشاهبتانن الروايتاو يف املاء.  غرقا   اتانتحر و 
 و النهاية.بعضها ببعض، وسريها حنلتعل ل ارتباط األحداث  أحداث متشاهبة

 .حممد طلوعي، الطيب صاحل البنية الروائية، ،«باد موافق قرباىن»، «موسم اهلجرة إىل الشمال» ة:ليليّ دّ الالكلمات 
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 ةممقدّ ال. 6
 الّية البحثك. إش6-6

 «.ملعهودةينحدر من ظاهرة أدبية ميكن اعتبارها ظاهرة مشولية الختضع للكفاءة الثقافية ا»يعد  األدب املقارن فلسفة أدبية 
دراسة األدب خارج احلدود » ىلإيهدف ف ؛ثقافات املتشعبة يف أصقاع العاملب اليتقر  منه يةالغاو ( 31: 9001وست، ج)

كشف ت (1: 1691، رميارك) «.الكشف عن العلقة القائمة بني األدب وغريه من احلقول العلمية البشريةو اإلقليمية احملددة 
وجتسيد صورة  ،أجناسهاثر الشعوب عن اآلداب األجنبية يف خمتلف حقول األدب وأت ىمد»املقارنة عن األدبية الدراسات 

ادميية من املناهج احلديثة كيف احلقول األ 9تُعد الدراسات املتداخلة (992: 9090منظم،  )نظري «.شعب يف أدب شعب آخر
طريق ك عن وذلاألدبية يف األعمال  ج للتدقيقمنه إجياد» والرئيسي من إجراء هذه الدراسات هفاهلدف  ،يف البحوث األدبية

 (2: 9161)آلدريج،  «.بقية العلوممن ة اإلفاد
قد توافرت و .همابسبب العلقات اليت دارت بني حضارتيك ذلو  التاريخ ىمد ىعل متينة   أواصر  الفارسي و إن لألدبني العريب 

ال السردية اليت ظهرت يف كعد  من أبرز األشتُ  يتالفن الرواية نها ، مالفنون اجلديدةيف العصر الراهن من خلل هما التشاهبات بين
على عناصر الس رد الكاملة من احلوار معتمدة » الروايةوكما هو معروف أن التصاهلا بالواقع املعيش.  ك، وذلالساحة األدبية

، (92/1/9093: )حليقة «.ث احملبوكةالطويل، والصراع املتأز م الذي يدور بني شخصياهتا، والوصف املتقن لألماكن، واألحدا
« .قومية خمتلفةآداب يتمثل جوهرها يف إجراء املقارنات بني »األدب املقارن هو ذلك النوع من الدراسات األدبية اليت ومبا أن 
بارز يف النقد  دور  الدراسات احلديثة اليت هلا يف األدبني العريب والفارسي تُعد  من هذ الفن (؛ فاملقارنة بني 1: 1666)عبود، 

 .األديب
 رورة واألهمّية والهدف. الضّ 6-8

إىل واليت  ،الغربيةالرواية أساليب ب امهؤ احتذا ة العربية والفارسية املعاصرةفن الروايبني موحَّد اشتاك  ت إىلاليت أد  عوامل من ال
وهذه  .بينهمإىل إجياد وحدة  فضيت، موثقافته العرب وإيران   جذور ضاربة يف تاريخاليت هلا  ةشتكاملثيمات البعض  جانب

حملمد  «قرباىن باد موافق»و (9) للطيب صاحل «موسم اهلجرة إىل الشمال»تتناول مقارنة بني البنية السردية لرواييت الدراسة 
 .دب القصصي الفارسي والعريباملشاهبات الرئيسة لأل ىحتصيل املعرفة علهبدف ك ، وذل(9) طلوعي
األدب يف دمشق أهم رواية عربية يف القرن  اعتربهتا أكادمييةُ  اليتعاصرة املعربية ال اتروايمن ال «شمالموسم اهلجرة إىل ال»

. املؤشرات الفارسية راز جائرة رواية العامروايات األدب الفارسي املعاصر واليت جنحت يف إح من «قرباىن باد موافق»و .العشرين
والتشابه القصة، ب البدءبني العملني من ناحية أسلوب  ةهباشالبحث هو امل اإجراء هذوضرورة الروايتني تقارب  اليت تثبتاهلامة 

                                                           
1. Interdisciplinary  
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وحدها متثل شرحية  النفسية، خاصة أن كل شخصية وامنكالتنقيب عن الو هما صو يف جتسيد أفكار شخ نيِ روائيإبداع البني 
البنيوية من جهة وافتقاد الدراسات  ني الروايتنيِ ات بالتشاهب ههذمثل وجود فإن  .واآلخر مع هويتها ةكاملشتبخاصة من الشرائح 

اهلجرة إىل  مموس»لبنية جعل باحثي هذه الورقة أن ينجزوا دراسة مقارنة خرى، أمن جهة  املقارنة بالدراسة مااليت تتناوهل
 .«قرباىن باد موافق»و «الشمال

 . أسئلة البحث6-9
 :ةالتالي اجلواب عن األسئلة يرمي البحث إىل

 ؟«قرباىن باد موافق»و «اهلجرة إىل الشمال مموس»ة يف كنات القصة املشت و  كما هي م .9
 ليت الر وايتني؟كما هي أهم  الثيمات السائدة يف   .9
 رهتم الر ئيسة؟كف يف استخدم الروائي ون عناصر الرواية للوصل إىلك .4
 ة البحثخلفيّ . 6-3

للبحث والدراسة من خمتلف الزوايا؛  «قرباىن باد موافق»و «اهلجرة إىل الشمال مموس»حثني رواييت أخضعت جمموعة من البا
 .يف حبث مقارن بنية السرد للروايتنيِ  دراسة إىل وايتطرق ملنهم كول

م موس»( يف 9194) صبحيحميي الدين : «اهلجرة إىل الشمال مموس»اليت حبثت عن  الدراسات فيما يلي نذكر بعضو 
الشمال للطيب  سبري وموسم اهلجرة إىلكبني عطيل لشالتلقي بدراسة الباحث قام ف ،«رسواهلجرة إىل الشمال بني عطيل ومو 

شخصية »حتت عنوان ( يف مقال 0212هييب )حممد و  ؛يف إطار الصراع احلضاري بني األنا واآلخر ُكِتب تاأهنما   إىلوأشار  صاحل
يف هذه  ة والعلقة باآلخر ومكانة املرأةقضايا اهلويلقد حبث عن  ،«الشمال للطيب صاحل اآلخر يف رواية موسم اهلجرة إىل

 ؛/هوحنن مقابل اآلخر/فائقة يف فهم األنا يف مفهومها الفردي ويف مفهومها اجلمعي عبقرية  صاحل أظهر  نأ أشار إىلالرواية، و 
 إىل احثانِ تطر ق الب ،«الشمال ان يف رواية موسم اهلجرة إىلكداللة امل( »0210خاقاين )حممد  آبادي و ىموسربي كمرمي أو 

رضا و  ؛ان الروائيكيدئولوجية للماإلداللة ال أبانا عنو بوصفها امتدادا  هلوية اإلنسان وانتمائه نة اليت وصفت يف هذه الرواية كاألم
إىل الشمال للطيب موسم اهلجرة ليات مابعد االستعمار يف رواييت جت»يف مقال عنوانه ( 9094) نيا  وهيكومرمي ش ناظميان

يد جمومنها  ؛ييتالروا الواردة يفإيران السودان و إىل تبعات االستعمار يف  الباحثان تطرَّق، «لسيمني دانشور نصاحل وسووشو 
 ، إذ«ان ودالالته املعنائية يف رواية موسم اهلجرة إىل الشمالتقابل املك»يف دراسة حتمل عنوان ( 9094)برويين خليل و  ىمدحم

رب كأ عليخنيفر و ة كملو  ؛إيصال مفهوم التباين بني عامل الشرق والغرب يف هذه الروايةإىل مسألة تناقض األمكنة هبدف  اتطر ق
، «قا للمنهج مابعداالستعماريالسرد يف قصص الطيب صاحل وف»جاءت حتت عنوان  رسالة ماجستري( يف 9092أمحدي )

ومنها  ؛اء العاملأحن س صوت شعبه إىلكعي أنالذي أراد الطيب صاحل  يف قصص ولونياليةكمابعد العن مسات السرد  حبثا حبيث
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شف عن جتنيس العلقات ك ، إذ«الشمال ثنائية الرجولة واألنوثة يف رواية موسم اهلجرة إىل»( يف 0219شريف )عبدالقادر 
 .ام وعامل هدم للوجود والفناءانتق حيث أصبح اجلنس مشروع  /الرجل، والشرق ى/األنثاحلضارية بني الغرب

 ث ر،كت»( يف مقال حتت عنوان 9001دوسيت )فرزانة  :كما يلي  فهي «قرباىن باد موافق»رواية رتبطة بالدراسات املأما و 
لتكرار ثلثة عناصر لصراع او التكثر، التزايد، ) «موافق باد قرباىن رمان در اتبك و خماطب زيست عنصر سه رركت د،يتزا

تبيني ل املخاطب والكاتبالعوامل اليت تقيم عائقا  بني عن  ةاحثالب تكشف ، إذقرباىن باد موافق(املخاطب والكاتب يف رواية 
 ىزير صفر: بررس» ( يف مقال جاء بعنوان9001مقدسيان )نرگس و  ؛راركالتزايد والتو ثر، كوهي الت، الية املواطنة واهلويةكإش

أن هذه الرواية بوصفها رواية  إىل ةالباحث تدكأ حيث، قرباىن باد موافق(الصفر: قراءة لرواية  وراء« )باد موافق رمان قرباىن
ا  هائل من التحليلت والقراءات االنطباعية والدراسات والنصوص السابرة املتفحصة واألسئلة كن قابلة ألن تستثري  كحديثة، ول م 

 تيذهن اي ىنيع تيواقع» ( يف مقال حتت عنوان9090وي )فد  حسني ومنها  الرئيسة؛اليت تدور خبطاهبا وصوت الراوي وثيماهتا 
أن هذه  أشار إىل ،(قرباىن باد موافقر الواقعي: قراءة لرواية كالواقع العيين أو الف« )موافق باد قرباىن رمان به ىنگاه :ىواقع

هتدف إىل إثارة االلتباس لدى القارئ وتأجيج نار الصراع إىل الدرجة اليت لغناها املوضوعايت والداليل والسياسي والفين الرواية 
شديدة التوتر ويبدو هذا التوتر جليا من خلل  الشخوصتبدو ف يها عدوى القلق وافتقاد األجوبة إىل داخل شخوصها،تنتقل ف

 حادثه عنصر یقيتطب یبررس»اجلامعية اليت جاءت بعنوان  ا( يف رسالته9093) شكاريزهرا ومنها  ؛استعراض أحداث حياهتا
الدراسة املقارنة لعنصر احلادثة يف ثلث « )موافق باد یقربان و شانه یرو  یا پروانه پرست، آفتابی: فارس معاصر رمان سه در

هذه  رب عنصر احلادثة يفتعيُ ه أنإىل  توتوصل، (قرباىن باد موافقروايات فارسية معاصرة: احلرباء الظريفة، فراشة فوق الكتف و 
 عطيها املعىن أيضا .يوالعمق كما باجتاه األمام السرد تسبب يف حركة إذ ي ،العناصر جتذرا   أكثر   الروايات

 مم ا ء دراسة مقارنة هلاتني الروايتني،من الباحثني الفرس والعرب إىل إجرا ينجر أحد ملضح أنه يت  دراسات السابقة نظرا  إىل ال
 روايتني.تناول الدراسة املقارنة للتأن هذه املقالة هي أول دراسة  القوللذلك ميكن  ؛القيام هبذا األمرضرورة  صاعد مني

 . منهجّية البحث واإلطار الّنظريّ 3-5
التحليلي  ملا يقوم به من الت قومي والتحليل لرواييت  -الن تيجة استخدمنا املنهج الوصفي ل إىلو لإلجابة عن الت ساؤالت وللوص

 ىو املنهج الذي ير ي لألدب املقارن وهكما يت بع البحث املنهج األمريك «قرباىن باد موافق»و «اهلجرة إىل الشمال مموس»
دراسة ل ه من منظور عاملي، ومن خلل الوعي بوحدة الت جارب األدبي ة والعملي ات اخللقة، كأن يدرس األدب املقارن   ضرورة  

، حيث يتعل ق األمر بدارسة األعمال األدبية من وجهة نظر دولية )علوش، مستقلة  عن احلدود اللغوي ة العنصري ة والسياسي ة
م مناذج من عناصر الروايتني وثيماهتا و  ك. ولذل(13: 9119  بينهما. كوض ح مواقع االشتانفقد ارتأينا أن نقد 
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 البحث والتحليل. 2
 الروايتين   نبذة عن. 2-3
 امتدت سبع من لندن، بعد غيبة   -سم له يف الروايةاال –دأ الرواية بعودة الراوي تبموسم الهجرة إلى الشمال: .8-6-6

سعيد الذي أثار فضول  الراوي منذ البداية. منذئذ  ى وهو مصطف ،يعرفه من قبل مل بني املستقبلني وجه  من ه نظر   يلفت. سنوات
القاهرة  ه معلموه اإلجنليز إىل، فنقل  مستقل   دراستهو  ايته اليت تبدأ من نشأته يتيما  كي للراوي حكيحبدأت علقة الرواي به، ف

. ويف لندن بدأت مأساة حياته أن جيري خلف إحدى اجلامعات الربيطانيةيف  حماضرا  أصبح  حىت هق  لندن، مواصل  تفو   ومنها إىل
ج من أهل قرية الراوي. ويف ليلة وتزو   ، السودانيقتلهن، فُسجن سبع سنوات وعاد بعدها إىلو فيصاحبهن وخيدعهن  ،اإلجنليزيات

ما يغرق أحزانه وثورته إال النهر، وتوشك خبار إىل الرواي الجيد وحني تصل هذه األ. النيل ياهيسلم مصطفى نفسه ملليايل المن 
 نه يف آخر وقت يستعيد نفسه ويقرر احلياة ويطفو على سطح املاء.كرر، لكى أن تتمأساة مصطف

لشخصية ا م/شمنوتشهر حمت حبيبةصمصام من اخلدمة اإللزامية واقتانه مبينا  بعودة ابنرواية التبدأ : قربانى باد موافق. 8-6-8
 يشبهه من نواح عدة. ،ا النزال العاطفي إىل طبيب يُدعى أندرهدها يف هذف منوتشهر بعد اهلزمية اليت تكب  تعر   .لقصةالرئيسية ل

اطفية مية عز هب بأصييف هذه األثناء و  الشيوعي. «توده»حزب صبح عضوا  يف س يف مدينة رشت أويف غمرة تواجد احللفاء والرو 
 ى  ظِ يران حُ ا  من إهناك باعتباره شيوعيا  فار  للهجرة إىل أملانيا، و  م9124 ر منوتشهر بعد انقلبربية. اضطأخرى على يد امرأة غ

يف األربعني  دفعه مينا هحبيبتر املاضية املؤملة ومساعه خلرب انتحار هذكريات منوتش سينمائي.نتج يف مهنة مُ  عملحبماية احلزب و 
 «زتكني بارك»ثمانه يف حبرية شرطة األملانية ج  ال تجدفو سبب االضطرابات النفسيةإل وبك وذلاالنتحار، بم أن يقو من عمره 

 .كتبها منوتشهر للدكتور أندرهوجدت معه رسالة اعتاف  ما ك،  أثقال حديديةبه اقدم ة  ل  ب َّ ك  مُ 
 بنية الروايتين. 8-8

ة جمموعة منتظمة من الوحدات أو العلقات، وحيدد ك، جتعل من اللغطة متاسى رابل أجزائه مبقتضكحتدد  »سق ت  إن البنية نظام مُ 
من  تشكل» ية اليتصالقص األصولمن بنية خاصة والرواية هلا ( 6: 9116)شحيد،  «.سبيل التبادلبعضها بعضا على 

 تناغمو  انسجام بنية السردهلا بالنسبة إىل بعضها وبالنسبة إىل و  ،ة، الفضاء وغريها، احلبكاحلدثمن قبيل الشخصية، ونات كم
التشاهبات وانطلقا  من أن ون من العناصر نفسها، كان العمل الروائي يتكوملا  (. Allan Powell, 1990: 37) «.متقابل

تشاف كوا  نيتييف الروا شاهبةتالعناصر املك هنا دراسة بعض  من تلاول حسنلذلك ، السردية بني الروايتنِي متعلقة بالبنية السردية
 والشخصية. ،ةكواحلب ،وأسلوب البدء ،ها يف املوضوعناخل ص؛ وقدهاكمتاسى مد
 الموضوع والثيمة. 8-8-6

الصراع احلضاري والنفسي لإلنسان  أن رأينا «قرباىن باد موافق»و «الشمال موسم اهلجرة إىل»يف حماولتنا للتقريب بني رواييت 
لُؤه شواغل اإلنسان املعاصر وتطلعاته، ومن مث أضحتا مرآة الروايتان مبثابة سجل  م. و الروائينيِ  ىاملوضوع األبرز لد املعاصر يُعد  
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 مااهتثيمسنتناول  ملوضوع الروايتنيِ إلجراء الدراسة املقارنة جماالهتا.  بان احلياة املعاصرة بشىتكس هويته وانتماءه، حيث توا كتع
 .احلبقضية و  ،وتقابل الشرق والغرب ،القضايا السياسية ، واليت جتل ت يفاملشتكة

 قضايا السياسيةال .8-8-6-6
هذا  شاع إصلحها. وقد السياسيني، ويبني أدواءها ويدعو إىلى السياسية لألدب هي اليت ترفض لوصف حالة عامة لد القضايا

ورشا )خ« حتت تأثري تفشي احلضارة األروبية واملدنية احلديثة يف البلد العربية واإليرانية وغريها من بلد الشرق.»اللون يف الراوية 
انا مقيمنِي فيه، بل كان صاحل وطلوعي بغافلنِي عن األحداث السياسية الراهنة يف اجملتمع الذي  ك( وما 99: 9099وعزيزخاين، 

 الةعكسان زاوية  من احلي، حيث يرانإو  السودانيف  بأحداث ترتقي للذروة وهتبط إىل القعرمن التاريخ املفعم  حقبة  رويان ي
موسم اهلجرة إىل »في رواية ف .(3) واملاركسية (4) ثناء تسلل التيارات السياسية اليسارية مثل حزب تودهيف البلدين أ ةاالجتماعي

ه يت ف العام نفسه الذي احتلم؛ يعين يف9111عندما يق دم مصطفى سعيد نفسه للراوي، يتضح أنه كان من مواليد  «الشمال
حياة مصطفى  سردولة السودان منذ االستعمار حىت التحرر إىل جانب . تروي هذه الرواية القضايا السياسية لدبلده بريطانيا

سعيد. يتصادف استقلل السودان مع وجود أحزاب سياسية خمتلفة؛ خاصة  االشتاكيني واملاركسيني الذين كانوا قدجذبوا إىل 
منقول عن لسان  لداخلي التايلواحلوار االدفاع عن حقوق الفلحني والعمال.  عربذلك و من املفكرين  ةميعظ جانبهم شرحية  

عاش احلزب » تاريخ السودان املعاصر: إىلالفتة احلساسة  كيف تل هوميول بطل القصة السياسية حتيز   ويظهرمصطفى سعيد 
تب؟ لو قلت جلدي أن الثورات تصنع كي. هل هؤالء الناس الذين يطلق عليهم الفلحون يف الكالوطين الدميوقراطي االشتا 

 (93)صاحل:« ك.ومات تقوم وتقعد من أجله لضحكبامسه، واحل
العقد العشرين، يف زمان تسلل  من صورةيران املعاصر و إجزء كبري من تاريخ  ىصدأيضا  إىل  «قرباىن باد موافق»تتطرق 

بني طبقيت  اجملتمعات منذ القدم كانت يف صراع قائم»التيارات اليسارية املاركسية وأشهرها حزب توده. يعتقد هذا التيار أن 
توجب ت»( وحلل هذه العقبة 9: 9199)قدسي، .« التاريخ بالصراع الطبقي بني هاتني اجملموعتنيقام و  ، 9والعمال 9الرأمساليني

من الطبقية يعيش فيه أناس  النظام الرأمسايل وامللكية الشخصية اخلاصة ألدوات اإلنتاج، وإجياد جمتمع خال   عرب ثورة العمال إزالةُ 
ُتطرح مبادئ ونظريات هذا احلزب يف هذه الرواية من وجهة نظر منوتشهر  .(19 :9192 )عصام،.« تساوينأحرار وم

إىل  ت  ضفريهتا على كتفها ورن   ألقت   بعد أن أفاقت  » امرأة: لسانمن للرواية النهج السياسي  التايل يرويلنموذج وا .صمصام وابن
له مسع، حىت يأيت يف املساء ويتحدث عن املاركسية والشيوعية و كادية اجلدلية و حمفل املاخلزينة، من املؤكد أن زوجها جيلس يف 

 (49)طلوعي:.« ، ويف الغد يغلق املتجر أيضا  وميضي إىل القهوة حبسب قوله ليشرح تعاليم النزعة املادية(2) وليتارياالربُ 
 

                                                           
1. Bourgeoisie 

2. Proletarius 
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 الشرق والغرب مواجهة .8-8-6-8
سلسلة من النصوص األدبية  الشرق. تتواىل منتهاها بعد أن دخلت البلد الغربية إىل الغرب قدمية وقدبلغتالعلقة بني الشرق و 

ما، فهو   مؤلف قبل أن يكون كل نص إبداع  بعمق  ممثلة  بصورة خيالية يف شخصية أبطاهلا. و  االعلقة وتتناوهلهذه اليت ترصد 
نصوص اللثقافة يف لالتاريخ الزاخر النص ب كذلتربط ليت والعلقات التناصية االرموز الثقافية تأثريات جمموعة من نتيجة ل»

لة الصراع احلضاري كمش «قرباىن باد موافق»و «موسم اهلجرة إىل الشمال»تعاجل روايتا ( 444: 9001)سجودي، .« خرىاأل
ُمتزم ت ذي بني شرق صراع بني احلضارة والتخلف، صراع »ينتهي إليها هذا الصراع؛ القائم بني الشرق والغرب، مث النتائج اليت 

ى مستوى آخر فإهنما تعاجلان ( وعل02/3/0212)الكت اين: « ى.ر واألنثكوغرب منفتح اليعرُف احلدود بني الذ  ةأبويسلطة 
عق دة، حبيث تعاجلان  ،وروابطها ،قضية البحث عن الشخصية اإلفريقية واإليرانية وسط أضواء احلضارة الغربية

ُ
وملبساهتا امل

لتطور  د وجودها بالعودة إىل املاضي لتجعل من عناصره اإلجيابية دعامة  كهل تؤ  -مهاجرين شرقيني اباعتباره- شخوص الرواية
 وينها العرقي، أم أهنا تربط وجودها باحلضارة الغربية وتذوب فيها.كجديد يتلءم مع ت
ة شخصية ذات ملمح شرقية جمرد يف وجود مصطفى سعيد، باعتباره «موسم اهلجرة إىل الشمال» تطابق يفت هذه املواجهة

وإنقاذ هذا املستعمر احلضاري ى والتغلب عليلج إىل معتك السياسة ملواجهة االستعمار اإلنكليزي فهو  ،السودانية العباقرةمن و 
ليه عجب و ن الغرب حضارة وتقدم ويكالسفر حنو الغرب، لإىل . إنه تو اق إلنكليزلهبيئة مواطن سوداين مساند ته وطنه من قبض

حول اخلدمات اليت اآليت مصطفى سعيد  حوارُ ؤكد يو  .ةيهذه الغا للوصول إىل جهدا   لُ فلذا مل ي أ   ،ح بالعلم واملعرفةتسل  أن ي
احلديد أنشئت أصل  ككالبواخر خمرت عرض النيل أول مرة حتمل املدافع ال اخلبز، وس» :االدعاءهذا  قدمها املستعمر صحة  

رب الذي كبلغتهم. إهنم جلبوا إلينا جرثومة العنف األوريب األ «نعم»يف نقول كمونا  املدارس ليعل  لنقل اجلنود. وقد أنشأوا 
 يف أن يعيش أوالدهثلثني عاما  يف الغرب، اليرضى  عيشهعلوة  على ذلك بعد  (903)صاحل:« يشهد العامل مثيله من قبل. مل

ريات كنشآ مشبعنِي هبواء هذا البلد وروائحه وألوانه وتارخيه ووجوه أهله وذ  إذا» يف أفريقيا: وايكرب أوالده أن  وصي إىلربة، ويالغُ 
 املواجهةمشاهدة هذا النوع من  نكومي (96:املصدر نفسه).« الصحيحاهنا كفيضاناته وحصاداته وزراعاته فإن حيايت ستحتل م

هم كنساء ؤ نسا» املهاجرين املقيمني يف أملانيا: منباره باعت منوتشهراملنقول عن لسان  التايليف املثال  «قرباىن باد موافق»رواية يف 
 ءن على شيو عندما يضحك مأشكاهلآالمهم و ، هؤالء الناس )الغربيني(حديث  يرتدين سراويل نسائية داخلية، أبادي ال قاسم

ب، كرمي مرط  بياديهم بأ ، يفركونا مايومآالمهم نتهي تس، بل ؛ ليس ألهنم غرباء)الشرقيون( ناس هناكبسيط التشبه أشكال األ
 ،رية موتس، الناس هنا اليدركون األمل املستدميطل هناية األسبوع خييمون يف معسكرات بالقرب من حبُ يستقلون احلافلة، ويف عُ 

 (999)طلوعي:« وانتظار املطر. تعلق األعني بالسماءالزراعة و  كأهنم اليفرغون قط من رأيت الناس هناك لكينو 
 الحب. 8-8-6-9

حول  الروايتنياملستعي للهتمام يف  مأماالتشابه الظريف  سُ ني، ميكن تلم  روايتقاء نظرة جمملة على املغامرات اليت تقع يف الإل عرب
هم معلق  باحلب القوي، وتتغلب فؤادُ  رجال   ؛األبطال مبهجة قوة عاطفةِ  نتدحامتاملثري كما  ن العشق  روايتانقل التحيث  احلب،

ر ة تسلُب هذا العشق املفعم باإلثارة واجلموح هبزمية مُ  نتهياجلهود السياسية، لكن يف هناية املطاف ي مساع العشق عندهم على
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يهاجر  نتحرا.تو  املوت   الشخصيتان الرئيستانتار ختحىت االستمرار باحلياة وتتسبب يف أن و من البطل كل رغبة يف احملاولة 
هؤالء  نوم .ي يبحث عم ن ينوب عن أمهكلتقي جبماعة من النساء ليك هناو  ،مواصلة التعليمإىل أوربا هبدف  سعيدى مصطف

وجني موريس. وبسبب اختلف ثقافة الغرب والشرق والتضاد يزابيل سيمور إ، غريوندل ي، شروبني امليسزمهوند،  النساء: آن
ى به مصطفى سعيد من هذه التجارب املرتبط بالعرق األفريقي األسود مقابل النساء األوربيات البيض، الشيء الوحيد الذي حيظ

لفتاة  جنوينعشق فهو يقع يف منوتشهر لك ذكو  األمر الذي جيربه على االنتحار. ؛العاطفية فقط اهلزائم املتوالية والتحقري واليأس
هو سبب لعاطفي هذا اإلخفاق او  .ريةباجلنون واحلإثر  ذلك منوتشهر  ُيصابصمصام و  ة ابنروايدعى مينا، اليت تتزوج يف بداية التُ 

ه التجربة هذو  هذا اجلرح العتيق. فألمتمارا ادعى تتُ  فتاة بولنديةيف حياته  رتظه إىل أن بغالبية أفعاله وحماوالته منوتشهرقيام 
مارا إىل ات تهاجر  وقت حىتمن الميض كثري  ملو  يها.ه إلئإىل حزب توده وانتما منوتشهر فِ أسباب تعر   هي أتالعاطفية اجلديدة 

 .كهنا وهنامسري رياح السياسة املواتية إىل يف  اليت ساقتهضحية علقات احلب الفاشلة  صبحفأندم و حسرة تركته يف و لندا نيوز 
 قدم على االنتحار.أاملقاومة و عجز عن ويف هناية املطاف 

 أسلوب البدء. 8-8-8
 متشاهبة متاما يفوهي يف لفت انتباه املخاطبني.  برياكحيث أهنا تلعب دورا   ،البدايات يف فن الرواية بأمهية بالغة دوما   ىحتظ

األمر  ،مبناخ هادئ تغمره السكينةالرواية  الطيب صاحلدأ يب؛ إذ «قرباىن باد موافق»و «الشمال موسم اهلجرة إىل» الروايتني:
لتصل إىل التعرف على  ، متتد هذه البدايةالسوداين من الدارسة يف أوربا إىل مسقط رأسه يف السودان الراويالذي يظهر عودة 

بنفس « قرباىن باد موافق» روايةبداية جاءت يف حني . دعى مصطفى سعيد الذي يشبهه يف جوانب عديدةشخص غريب يُ 
 منوتشهر اجلندي الفار   ةبعد هزميو . منوتشهر عشيقةِ ينا ة واقتانه مبصمصام من اخلدمة اإللزامي الشكل أيضا ، حيث تبدأ بعودة ابن

الذي يشبهه يف كثري  دعى أندرهإىل مدينة أنزيل وهناك يتعرف على طبيب يُ  مضطربا   العاطفي، ميضي مثقل  متعبا   عالصرا يف هذا 
 .من اجلوانب

 الحبكة. 8-8-9
« .تشبك وقائع احلكاية يف تعارض عنيف بني رغبات الشخصيات»و ائيةكحهي اليت حتول لذائذ احلكاية إىل قصة  9احلبكة
تتابط أحداُث القصة ، حبيث (16: 9112)فورست،  «السببية يف تسلسل األحداث»ي عبارة عن هو  (3: 9004 )بلبل،

ألنه هو الذي يصل باحلكاية إىل منطقة حرجة تتأزم فيها أحوال الشخصيات ويبلغ الصراع »بتسلسل منطقي خيلق التشويق 
يف التمهيد يقدم الكاتب ». 3النهايةو   4لوسطاو  9التمهيد تتألف احلبكة من مراحل ثلث هي (39: 9004 )بلبل، «.ذروته

ويف النهاية  .وهنا تأيت العقدة ،الصراع مِ يف حلظة تأز   شخصياته ويرمي اخليوط األوىل للحكاية. ويف الوسط يزج الشخصيات

                                                           
1. polt 

2 . Beginning 

3. Betweenness 

4. Ending  
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توجب دراسة جذور الدوافع تقصة الحبكة  إلجياد (29: 9196 )محادة،« .األزمات وينتهي الصراع وخُتت تم احلكاية تنحل  
 وعنصر السببية. لاملعلو ة و لوروابط الع

وجعلها متضافرة. إضافة إىل  نيِ على متاسك عناصر العمل «قرباىن باد موافق»و «الشمال موسم اهلجرة إىل»حبكة تساعد 
 أتبد «إىل الشمال اهلجرة موسم»يف ة كبفاحل. هلماتعكس منهجية تسلسل األحداث  اليتهمة املطريقة الذلك، فإن السببية هي 

من  الراويعلى شخص غريب يدعى مصطفى. هذا الغريب يشبه كثريا   والتعرفمن اخلارج  الراويفاقدة للتوازن بعودة تها بني
العاطفية  هالناتج عن جتاربى ملصطف وبسبب القلق واالختلل العقلي .من حياته خرىأخارج البلد وجوانب  إىلفر سحيث ال

املتتب على ممارسة النشاط السياسي أثناء وصول النشاط املاركسي يف السودان  والضغطالنساء الغربيات العديدات الفاشلة مع 
طالبا  منه أن يتوىل أمر  للراويوقبل أن يقدم على االنتحار يضع رسالة   .على االنتحار ويغرق نفسهى مصطفإىل ذروته يقدم 

ة يف كواحلب .الراويمع رد فعل  الرسالةتشاهد من خلل األسرار املكشوفة اليت بوولده. ترتبط هناية أحداث القصة  تهزوج
. زامية وتعرفه على شخص غريب يدعى أندرهصمصام من اخلدمة اإلل للتوازن بعودة ابن أيضا  فاقدة  تبدأ  «قرباىن باد موافق»

رافقه هذا احلب حىت مراحل  ،سدا فتاة  تدعى عان شبابهييف ر  رية، أندره مثل منوتشهر أحبَّ الغريب الذي يشبهه جبوانب كث
العاطفية املتتبة على علقات احلب العديدة يف حياته  والصدمات واهلزائماء عديدات يف حياة منوتشهر سهرمه أيضا . وجود ن

تدخل  ،م9124أب 91 إىل جانب الضغط الناتج عن املشاركة يف النشاطات السياسية املاركسية أثناء وقوع حادثة انقلب
امه على قدضغوطات احلياة املتعددة على منوتشهر يف إتتسبب يف هناية املطاف و  القصة يف حالة من النزاع وافتقاد التوازن.

 حداث القصةأترتبط هناية  .كتبها منوتشهر للطبيب أندرهرسالة اعتاف مع اجلسد   يتم العثور علىاالنتحار وإغراق نفسه. 
 ت.سالة املي  بالتسريبات اليت ُكتبت يف ر 

على شخص  الراويومع تعرف تهما ، فبدايمتاما تني متشابه  روايال تايف ِكل السببيةأن نظام  تبني  دراسة احلبكة يف الروايتني 
هذا يصل و . امليول العاطفية والسياسية الشخصية هذه املعرفة توازن  تزلزل  فيما بعدوسط احلبكة، و بغريب يرتبط احلدث 

كشف بعض كتبه املتوىف ي خمطوط العثور علىو ة عرب انتحار الشخصية الرئيسية غرقا  يف هناية املطاف، االضطراب إىل الذرو 
الطيب صاحل  وعلى هذا املنوال جنح. متداخلةاحلبكة ليست معقدة وغري ف .قر ب القصة من حدود التوازنيية و حقائق حياته اخلف

تتبط ف .ء الشخصيات قويا  جدا  عنصر السببية يف أدافيها شاهبة يظهر يف إجياد فكرة كلية مكونة من جمموعة أحداث مت وطلوعي
 رةكلفقدمت لى من جهة ومن جهة أخر  لبنية السرد خاصا   ظاما  ت نرهتا، حبيث أعطكوف ببنية السرد بشكل ثنائي رةكهذه الف

 .جانبا عقلنيا ومنطقيا
 وصالشخ. 8-8-3

ليعتربون البنيويني فالكثري من أما  الروائي.تمحور حوله اخلطاب يالقطب  الذي  اهتايل جتلكوتعد  بالرواية ة أهم عناصر يالشخص
نان، ك)رميون   «؛النفس علم خباياعارض مفاهيم الفردية و تسلب املركزية من اإلنسان و تالبنيوية  غاية»ألن موضوعا  للدراسة،  اهل

ثري من املتأخرين واضعني كوخالفه  ( 42: 1660، رسطو)أ يف املرتبة الثانية بعد احلدثأرسطو  حاملا جاء هبا (40: 9009
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ا حمور العمل انة األوىلكالشخصية يف امل ظي بالتحليل واملطالعة الشخصية عنصر  حُ »واحلقيقة أن . (69: 9119ول، ك)ني ألهن 
القصة  وتقود القصة تشكل أبرز عامل اإلبداع يف »ا هن  أيف حني ( 10: 9009)توالن،  «.أقل من بقية عناصر الرواية املنظمة

 (33: 9099احملسن، )عبد «.يتهاتعددإىل من أحادية األصوات 
نة التُناقض التاريخ أو كون ممكملئمة للحدث من مجيع الوجوه وأن ت»ون كمنها: أن ت ،صفاتالقصصية ة شخصيللو 
 غالبية تدور يتال 9ئيسيةإىل: الشخصية الر  الشخوصتقسم ( 96: 9169)بولنت،  «.العرف ىجارية علون كوأن ت ،الواقع

ن هنا يلحظ أن استمرار أي عمل مو  ه.اليت تقف ضد البطل أو إىل جانب 9ةالفرعي ةوالشخصي ،ااألحداث واحلوارات حوهل
 .الرواية طيلة ي أدوارا  ؤدت شخوصبط بتواجد تر ي

 ةية الرئيسشخصال. 8-8-3-6
جتارب هلما  ،تانالرئيسي الروايتنيِ  شخصيتامها  « الشمالاهلجرة إىل مموس»ومصطفى يف  «قرباىن باد موافق»منوتشهر يف 

با وأصيبا مبرض و مدة من عمرمها يف أور  نِ البطلعاش يف عامل السياسة. إىل جانب هذه التجارب اخنرطا و  ،ةتعد دعاطفية م
مع الظروف احمليطة عن التكيف  خللهاملريض  يعجز». هذا املرض نوع من االضطراب النفسي (Schizophrenia) يزوفرينياش

 «.اجلنونبويف النهاية  ،الظن وسوء باألوهامينتهي يف هناية املطاف  االنزواءويبتعد عن اجملتمع وهذا  االجتماعية تطلباتوامل
 «.، فقدان املقدرة على تقييم الوقائع، االنتقام وأفكار االنتحاركتئاباالرتباك، اال »تنتج الشيزوفرينيا إثر ( 99: 9002)غولدر، 

واليت تتطابق  ،أيضا االجتماعي واهلجرة االنزواءوتشمل تتضمن مسببات هذا املرض عوامل بيئية وجينية،  (21: 9009)دان، 
مصطفى  ىنر  «موسم اهلجرة إىل الشمال»اه من رواية نيف املثال أدو  .ابأرو إىل  وهجرهتمامنوتشهر ومصطفى  انزواءبالكامل مع 

خاصة  خلل احملكمة اليت أقيمت يف  طيلة الرواية،يضع نفسه يف معرض املوت والتهلكة و ، فهالشيزوفرينياأصيب بقد سعيد 
لشجب نفسه والتنديد هبا، واإلحلاح على القاضي  املتصاعد   ىمصطف ميلفقد وصف الطيب صاحل  .إجنليزياتلندن بتهمة قتل 

موا د  الرغبة يف احلياة.. فصم  ق  يدافع عن نفسه. رجل ف    احمللفون  أمامهم رجل  اليريد أنى رأ» لإلسراع يف تنفيذ حكم إعدامه:
نوتشهر مل ريةكاجملاالت الف الراوييعرض  «قرباىن باد موافق»ويف  (99: 9116)صاحل، « .أال يعطوين آخر أمنية يل عندهم

ء، حىت املشايعة ليست من أمتكن من أن أثور على شي كأهنا كانت حيايت، حىت مل»على الشكل اآليت:  ليأس والعبثيةبا ةاملمزوج
 رخآنزل إىل مخرى من أمدينة إىل  حيايت من فنيتُ أ لقد ب حىت أطلق النار على نفسي،امتلك جرأة ذاك الشأ  يت أو ملمسؤولي

 (991: 9099)طلوعي، « خرىأومن هتلكة إىل 
تعلقة باملفارقات واختلفات الغرب با وحتمل الضغوطات املو ر لذي هو نتيجة مباشرة للحياة يف أذا املرض واهباإلصابة  جر اء

مصطفى ونتيجة  .يف املاء هماينفس أغرقاو  ن يف النهاية على االنتحار بطريقة متشاهبةاالشخصيتت قدمفتوالشرق الثقافية، 
                                                           
1. Protagoist  
2. Minor character 
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يرى أن الطريق األوحد للخلص من هذه األفكار ( و 20الرواي )صاحل: تب رسالة إىلكيه إليتسرب  يتاإلحساس بالعبثية ال
عد كتابة ، بولذات السبب يف األربعني من عمرهأيضا منوتشهر و  (.املصدر نفسه) شؤومة هي االنتحار غرقا  يف مياه النيلامل

سبب هذا و . (991:املصدر نفسه) االصطناعية سه يف حبرية زتكني باركفيغرق ن (999)طلوعي: رسالة ضمن ها اعتافاته
 -بوصفه من العناصر األربعة– املاءوميكن من خلل فك رموز  ،9العقلي مااضطراهب يرجع إىلانتحار البطلني االشتاك يف طريقة 

يستعمله »( ومبا أنه رمز ثقايف 41: 9006)احلاحي،  «،ونكاملاء مادة احلياة ومورد اخلصوبة وأصل ال»مبا أن  .ذلك سُ تلم  
ى مصطفلجوء روح ل يُعترب وسيلة   فهو (2/2/9093ثريي: ك)ا « ،املنظور اإلنسان يف التواصل مع أفراد اجملتمع ومع العامل غري

شيئا فشيئا  تنبنتار إنسانية كوين أفكت إىلى إن االتصال الروحي مابني البطلني واملاء أد   .على السكينةلحصول ل يهإل منوتشهرو 
يف املسيحية، جيب أن يسبقه  (6) ر الطهارة يف الثقافة اإلسلمية أو التعميدك ما هي عليه اآلن. فعندما يأيت ذ أن وصلت إىل إىل

حياتية مزية صميمية ألن ما بني الطهارة واملاء علقة ر  ؛ومشاعرهم األقوام والشعوب ةي  عن املاء ودوره التارخيي يف عقلاحلديث 
شكل  خاصة عندما تظهر على ؛الباطين وتطهري احلياة عرفانالو  الشفقة  »يف الثقافة اإلسلمية يعين هذا الرمز ف التقبل الفصل؛

الوسيلة الوحيدة إلقامة طقوس »ويف الطقوس املسيحية يُعد املاء ( 2: 9001 ،شوفالييه وقريبرانت) «.نبع أو حبر أو مطر
الفارسية  تنيثقافالرمزي ملعىن املاء يف الشتاك اال يثبتالبطلني انتحار  طريقةِ  شابهُ ت  ( 2/3/9094)النشمي:« .االغتسال الديين

رية كمنذ بدايات طفولته الف البلدينِ تاريخ أعماق سحيقة يف  إىل االشتاك، فيأخذنا هذا ةكاملشت  عتقاديةاالجذورمها و  والعربية
 اآلن. إىل
 الشخصيات الفرعية. 2-2-4-2

ى صطفللقضايا العاطفية مل «قرباىن باد موافق»و «موسم اهلجرة إىل الشمال»غريقليل من طلوعي جزءا خص ص الطيب صاحل و 
سرد األحداث. البطلني يف ك عنيف مع الشخصيات النسائية اليت تشار ك وهذا يعين أن الرواية يف تشاب، ريد ومنوتشهسع

 النساء احملليات والنساء األوربيات. إىل قسمنت ئية للروايتنيِ نساالشخصيات الو 
، يتم تقدمي النساء انطلقا  من أن اجلزء األكرب من أحداث الروايتني وقع يف الشرق: محلياتلالنساء ا. 8-8-3-8-6

لصيق مع  لعاممعهن تجيذه اجملموعة من النساء الليت هلو  .اقعات حتت تأثري الثقافة الشرقيةو  نالشرقيات يف العملني على أهن
ن لت لطرز ميلعنب دورا  يف سياق التقاليد والثقافة باعتبارهن ممث  ، حبيث ساوية من الناحية االجتماعيةمت مكانة  أبطال الروايتني 

ف يف تصن   ،أرملة مصطفى سعيد ،«ةحسن»شخصية  «موسم اهلجرة إىل الشمال»في ف النساء والفتيات يف جمتمع ذلك العصر.
جات واكبت عواطفهن الشخصية والرضوخ للز على   ن  جرب أ فتخل  مو  خرايفهذه املرأة ممثلة لنساء جمتمع . ة النساء احمللياتر زم

ها على الزواج ؤ والدها وأشقا كرههايُ ، بعد موت مصطفىفهي  .أحادي اجلانبالطلق تقاليد تعدد الزوجات و  قبولالقسرية و 

                                                           
1. Psychosis  
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حىت تصاب باجلنون وتنتحر طاعنة   «ةحسن»زوجات، رجل  يضيق اخلناق على  ولديه عدةُ  خر يكربها بأربعني عاما  آمن رجل 
ا، رقبتها... الدم يسيل من شفتها هكل شرب من جسمها، بطنها، أورا كشة يف  و وجدهُتا معضوضة وخمد: »نفسها بالسكني

 (943:)صاحل «.ني مغروز يف قلبهاكظهرها والسى .. وجدناها علىالسفل
هي منفعلة ف ة،سنمصريا  مشاهبا  حل ميناتلقي . «قرباىن باد موافق» النسوة احملليات يف رواية منمنوتشهر  حبيبة «مينا»

 وأجبُت بنعم، فزغردتِ  أر زوجي.. مل» :هذا االدعاء صحة  التايل ملونولوغ اد ييؤ  .والدها إكراهبصمصام    تتزوج ابنومستسلمة و 
 (93)طلوعي:« .صمصام نعم وهكذا أصبحُت زوجة ابن ، ومن تلك الغرفة قال صوت رجويل:والنباتى احللو النسوة ونثرن 

حياهتا عرب  تنتهاجلنون و ابت بأصي حىت (93:املصدر نفسه) زوجها اجلديدضربات تعر ضت غريمرة ل «حسنة»مثيلتها كوهي  
 (.19:املصدر نفسه) إضرام النار بنفسها

النساء األوربيات ث عن د  حتال ت  فقد ، يف الغربوقعت الروايتني بعض أحداث  مبا أن  : النساء األوربيات. 8-8-3-8-8
 حر يات  اجتماعية متناسبة الروايتنيأبطال  علصيق م لعامتمعهن الليت جيذه اجملموعة من النساء هلو  .لثقافة الغربيةل اوفق همافي

ة للعامل ناسبتم بيئة   ،ل هلنابطمغامرة حب األ اتقع فيهواليت شخصية تلك النسوة  اتتشكل فيهوالبيئة اليت  .مع ثقافة جمتمعهن
ان كما  ك،  ستسلمرِغم الفتيات على البقاء يف املنزل وعلى الصمت واالتُ ال  . ومن هناللنساء العنيفة قسوةعن ال ةبعيدو  النسائي

سدا يف و مارا اوت ؛«موسم اهلجرة إىل الشمال»يزابيل سيمور وجني موريس يف إ، غريوندل ي، شروبني امليسزاحلال يف املشرق. 
يقمن ات وقادرات ر  بل هن حُ  ؛الغواية والغنجسوى  عمل لديهنوال رم وراء احلليسات من اجللسن أوربيات  «قرباىن باد موافق»

رن ث  أ ، فهن  ممارسة حقوقهنى لتزمن بواجباهتن وحرصن علن دورهن واكالنساء أدر ك . تلالرجالجنبا  إىل جنب جملتمع يف ا هنبدور 
 .ب احلضاريكمزيد من التقدم والرقي وملحقة الر  إىل ىة احلياة يف وطنهن  تأثريا بالغا أد  كيف حر 

 النتيجة. 9
 :نتائج أمه ها ىحصلنا عل «قرباىن باد موافق»و «وسم اهلجرة إىل الشمالم»رواييت بنية م عن املقارنة بني على ضوء ما تقد  

 املضمون والبنية الروائية. خلق يف روائينيوهذا األمر ناتج عن الفكرة املشتكة لدى الكيان مشتك  للروايتني -
ى سعيد مصطف يتخلل شخصيمن الطيب صاحل وطلوعي، ف ىاملوضوع األبرز لد إن الصراع احلضاري لإلنسان املعاصر يُعد   -

 .عاجلان قضية البحث عن الشخصية اإلفريقية واإليرانيةوي تني الشرقية والغربيةالثقاف بنيواالفتاق  التشابهأوجه  نتناوالومنوتشهر ي
لل التيارات السياسية أثناء تس يران والسودانإيف  بأحداث ترتقي للذروة وهتبط إىل القعرمن التاريخ املفعم  حقبة  ترويان  إن الروايتني -

 .منذ االستعمار حىت االستقلل للبلدينِ القضايا السياسية  انتروي، و اليسارية مثل حزب توده واملاركسية
متتد هذه البداية لتصل إىل التعرف على شخص  ،مبناخ هادئ تغمره السكينة الروايتنِي متشاهبة أسلوبا؛ إذ تبدآنإن البداية يف  -

 تدخل يف حالة من النزاع وافتقاد التوازن.، مث نب عديدةيف جوا ماغريب يشبهه
نظام ف. السببية علقاتالىل إشاهبة باالستناد تمن جمموعة أحداث م ةنيف إجياد فكرة كلية مكو  الروايتني تنظيم نقل أحداث  ت   -

 ،فيما بعداحلدث وسط احلبكة، و برتبط ت على شخص غريب البطلنيومع تعرف ألن البداية ، متاما تني متشابه  روايال يتيف ِكل السببية
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 .غرقا  يف هناية املطاف مهايصل هذا االضطراب إىل الذروة عرب انتحار و امليول العاطفية والسياسية الشخصية.  تزلزل هذه املعرفة توازن  
 قر ب القصة من حدود التوازن.يُ اخلفية و  مايكشف بعض حقائق حياهت يانكتبه املتوف خمطوط العثور علىو 

ينيا، مدة من حياهتما يف أوربا وأصيبا مبرض شيزوفر  ياقضوسياسية متشاهبة، و منوتشهر خربا جتارب عاطفية و  سعيد مصطفى -
 نتحاراالسبب هذا االشتاك يف طريقة  غرقا نفسيهما بطريقة متشاهبة يف املاء.أعلى االنتحار و  اقدمأوبسبب اإلصابة هبذا املرض 

 يثبتالبطلني انتحار  طريقةِ  شابهُ ت  . على السكينةلحصول ل ايهمنوتشهر إلو ى مصطفلجوء روح وسيلة  ل عتربتُ  ياهأن امل يرجع إىل
 هتما.الفارسية والعربية وحضار تني ثقافاليف  املياهاالشتاك الرمزي ملعىن 

يت لال ءعنيف مع النساك بوهذا يعين أهنما يف تشاللقضايا العاطفية، خص ص الطيب صاحل وطلوعي جزءا غريقليل من الروايتني  -
 .لصيق مع أبطال الروايتني فاعلمعهن تجيالبطلني يف سرد األحداث واليت  نكشار ي

شخصيتني  اباعتبارمه سا لونا من ثقافتهما الشعبية وميوالهتما القومية عرب شخصية البطلني،كاستطاع الطيب صاحل وطلوعي أن يع -
 املستعمر احلضاري.لج إىل معتك السياسة ملواجهة تاليت  الشرقيةمن النخب ذات ملمح شرقية و 

 . الهوامش3
إلكمال دراسته.  اخلرطوم : ُولد يف إقليم مروي مشايل السودان. عاش طفولته فيها ويف شبابه انتقل إىل(9001-9191)( الطيب صاحل 1)

ذاعة الربيطانية مث يف إذاعة السودان. كتب العديد من سافر إىل اجنلتا، حيث واصل دراسته جبامعة لندن يف التجارة الدولية. عمل يف اإل
 «الشمال موسم اهلجرة إىل»(، 1691) «ُعرس الزين»(، 1692) «دومة ود حامد»أكثر من ثلثني لغة؛ منها:  الروايات اليت ترمجت إىل

 لندن. ياتى مستشفيف إحد 0226( وغريها. تويف صاحل عام 1621) «ضو  البيت»(، 1629) «مريود»(، 1692)
ألدب املسرحي من كلية الفنون اجلميلة بطهران. يف :  ُولد يف مدينة رشت، وهو خريج سينما من كلية سورة وا(9191)حممد طلوعي ( 0)

( احلائزة على اجلائزة األدبية اخلامسة 9001) «ضحية الريح املواتية»ى كتابة القصص. أوىل رواياته عكف علالبداية كان شاعرا  ومن مث 
 «يال مادريد»(، 9092) «تعاليم األب»(، 9099) «لسُت جانيت». ومن أعماله األخرى ميكن اإلشارة إىل جمموعة قصص: «واو»
 ( وغريها.9092)
من أقدم أشكال التيارات رضا هبلوي. وهي  عقب عزل الشاه م9139 سم عام  أسسوا هلم حزبا هبذا اإلإيران  مجاعة من السياسيني يف( 4)

الدفاع عن شرحية العمال، معارضة النظام الرأمسايل، مسار معارض »اريخ ايران املعاصر حيث أن قواعد هيكلته عبارة عن: املاركسية يف ت
 (.992: 9093خاين،  )حمرم« للستعمار وبذل مساع  لتحقيق مطالبه العادلة واملطالبة حبرية اإليرانيني.

كارل ماركس الفكرية الذي اهتم يف حتسني أوضاع العمال املهضومة حقوقهم من أعمال   ىممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنية عل( 3)
 قبل رأس املال.

 .اليت ال متلك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع جمهودها العضلي أو الفكري مالالعُ  طبقة( 2)
 .املاء يف بالتغطيس ويتم معني بطقس يتمارس السبعة الكنيسة أسرار من سر املسيحية يف( 6)
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(فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش   

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 662-619 -م، صص 8162هـ. ق/  6393هـ. ش/  6931 زمستان، 82 سال هفتم، شمارة

  «الشمال ىإل موسم الهجره» رمان كمشتر ىساختار روائ ىبررس
 6«باد موافق ىقربان»و 

 2آبادی عبدالباسط عرب یوسف
  ، ایراناستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل 

3آبادی فائزه عرب یوسف  
 فارسی دانشگاه زابل، ایراناستادیار زبان و ادبیات  

 دهکيچ
متفاوت به  یها یژگیردها و وكیبا رو ییها تیّف شخصیدر توصو  شود یم نوشته نثر قالب در هك است یداستان یمتنرمان 

 یإل موسم الهجره»ند. دو رمان ك یت میرا روا یمختلف یوسته رخدادهایپ هم به ید و در قالب داستانیآ ینگارش درم
 یمحمد طلوع یرانیس اینو از رمان «باد موافق یقربان»( و 2001-9121ب صالح )یط یسودانس ینو اناز رم «الشمال

 یان حوادثیبه بس ینو اند؛ لذا هر دو رمان ارائه داده یدیه ساختار و مضمون جدكاست  ییها ( از جمله رمان9191)
 یداران دو اثر یباشد. این میست در مشرق زمیسكحزب مار یاسیس یهاتیّفعال یریگ ه مربوط به دورة اوجكپردازند  یم
هدف مقالة حاضر، توصیف  است. ییهر دو مؤلف در ارائة محتوا و ساختار روا كه حاصل طرح مشتركاند بستههم یانیبن

سندة دو یه نوكدهد یج پژوهش نشان میاست. نتا یلیتحل–یفیوة توصیبه ش ت این دو اثریتطبیقی ساختار روا یو بررس
ه كاست  یت اصلیّدو شخص ین هر دو داستان دارایاند؛ همچندهیمشابه را برگز یوة آغاز داستان روشیاز لحاظ شاثر 

ق یخود را از طر یزوفرنیكاس یماریل ابتال به بیاند و به دلردهكدر غرب را تجربه  یه زندگك یعبارت است از قهرمانان
طرح  كیجاد یدر ا سندهیهر دو نو رایتشابه هستند؛ ز یز داراینرنگ یپشند. هر دو اثر از نظر كیردن در آب مكغرق 

در هر  .است یها قوتیرد شخصكت در عملیه در آن عنصر سببكاند افتهیق یل از مجموعة حوادث مشابه توفكمتش یلّك
در  یان شرقه قهرمانان داستان به عنوان مهاجركاست  ین مسائلیاز مهمتر یمدار ش به قومیو گرا یدو رمان فرهنگ بوم

 تقابل با فرهنگ غرب مواجه بودند.
.یب صالح، محمد طلوعیطساختار روایی، ، «باد موافق یقربان»، «الشمال ىإل موسم الهجره» :اژگان کليدیو
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