
١ Postcolonial Discourse in Mawsimul Hijra ilal Shamal 

 

  للطيب�صالح» موسم�الهجرة�إ�ى�الشمال«رواية�خطاب�ما�بعد�
ستعمار��ي�

  د/ ن. شمناد 

، الھندأستاذ مساعد ورئيس قسم العربية، كلية الجامعة، تروننتبرام، كير�  

 الملخص

ھو خطاب نقدي ينحو إلى تفكيك الخطاب ا�ستعماري، وإلى  Postcolonial Discourse خطاب ما بعد ا�ستعمار

خطاب ما بعد الھدف ا7ول لإعادة النظر في تاريخ آداب المستعمرات التي واجھت ا�ستعمار ا7وروبي. إن 

ھكذا عِمروا. ا�ستعمار بجھوده الكبيرة ھو إعادة كتابة تاريخ الحضارة ا�ستعمارية من وجھة نظر من استُ 

الرواية ھي النوع ا7دبي  .تسمية لنظرية في الدراسات الثقافية والنقد ا7دبي نظرية ما بعد ا�ستعمارت أصبح

إّن الرواية "موسم الھجرة إلى � يكاد يزاحمھا في ھذه المكانة نوع أدبي آخر.  ،المركزي في أدب ما بعد ا�ستعمار

العXقة الثنائية بين الشرق والغرب، وطرح  أظھرت عبقرية فائقة في فھم  الشمال" للكاتب السوداني الطيب صالح

تجليات خطاب ما بعد تحاول ل[شارة إلى ومن ثّم فإن ھذه الدراسة ا7سئلة المتعلقة بخطاب ما بعد ا�ستعمار. 

  المشھورة.العربية ا�ستعمار في الرواية 

  )١(نظرية ما بعد ا�ستعمار

من أھم النظريات ا7دبية والنقدية التي رافقت مرحلة ما بعد  Postcolonial Theoryنظرية ما بعد ا�ستعمار  تعد

(الحداثة
٢

وقد ترعرعت على أساس من انھيار ا_مبراطوريات بدأت دراسات ما بعد ا�ستعمار منذ فترة طويلة، . )

وستينياته. أما نظرية ما بعد ا�ستعمار، أو الخطاب  ا7وروبية العظمى في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته

إ� في أواخر السبعينيات من القرن في مجال النظرية السياسية ما بعد الكولونيالي، فلم تعرف طريقھا إلى الوجود 

ا7مريكي والمفكر الحداثي ما بعد الفلسطيني fكاديمي ) ل١٩٧٨( Orientalism"ا�ستشراق" ويعد كتاب . الماضي

معناه الذي نعرفه ھذا الخطاب لم يكتسب أحد ا7عمال التأسيسية ا7ولى في ھذا المجال.   )٣(الكولونيالي إدوار سعيد

نعرفه اjن، ولم يصبح تسمية لنظرية في الدراسات الثقافية والنقد ا7دبي إ� خXل الثمانينيات والتسعينيات من 
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في الحقيقة قراءة للفكر الغربي في تعامله مع الشرق، من خXل  ما بعد ا�ستعمار ھي    نظريةو. القرن العشرين

. وبتعبير آخر، تحلل ھذه النظرية الخطاب ا�ستعماري في )١(مقاربة نقدية بأبعادھا الثقافية والسياسية والتاريخية

فية المؤسساتية المضمرة وتقويضا، بغية استكشاف ا7نساق الثقاجميع مكوناته الذھنية والمنھجية والمقصدية تفكيكا 

من المفكرين والنقاد والمثقفين، سواء إن لنظرية ما بعد ا�ستعمار رواد . )٢(التي تتحكم في ھذا الخطاب المركزي

 Edwardإدوار سعيد وفي مقدم ھؤ�ء الثالوث البارز:أكانوا باحثين ينتمون إلى الغرب أم ينتمون إلى العالم الثالث. 

W.Said  ،٣(شكرفارتي سبيفاكجاياتري و( Gayatri Chakravorty Spivakوھومي بابا ،)٤(Homi K. Bhabha  ؛

   الھند.والثاني والثالث من فلسطين أي ا7ول من وكل ھؤ�ء من أبناء العالم الثالث؛ 

  للطيب صالح» موسم الھجرة إلى الشمال«رواية خطاب ما بعد ا�ستعمار في 

بيروت ثم ـ، تم نشرھا في الستينيات بِ )٥(شھيرة للكاتب السوداني الطيب صالح"موسم الھجرة إلى الشمال" رواية 

(بالقاھرة
)، وسرعان ما جازت شھرتھا اjفاق 7سباب متنوعة، وازدادت ھذه الشھرة بعد ترجمتھا إلى ا_نجليزية ٦

الوحيدة ولعلھا الرواية العربية ا من قبل النقاد والدارسين. اھتماما واسعرواية ال قد لقيتوغيرھا من اللغات الحية. 

الثمانينيات. كما أنھا الرواية العربية  فيالتي عقدت لدراستھا وحدھا، ندوةٌ دولية صدرت أعمالھا في صورة كتاب 

ضمن من قبل ا7كاديمية ا7دبية بالنرويج،  ،التي اختيرت، " لنجيب محفوظأو�د حارتنا"، إلى جانب الوحيدة

كاديمية العربية بدمشق بأن موسم الھجرة إلى الشمال أعلنت ا7كما . )٧أدبي في تاريخ اjداب(أفضل مائة نص 

   . )٨أفضل رواية عربية(
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فقد قفز الطيب صالح من خXل ھذه الرواية، الثانية بين أعماله الروائية، إلى مستوى العباقرة وإلى العالمية في آن 

زمة الحضارية بين الشرق تي عالجت ا7الروايات العربية ال معا. فقد ظّل بطلھا، مصطفى سعيد، يتحّدى كل أبطال

لمشاكل ھذا المجتمع، على و ،والغرب. فإنه يحّق القول أّن الطيب صالح أظھر فيھا فھما شموليا للمجتمع العربي

مع ذاته ومع اjخر. ويقول الناقد المصري الشھير د/ جابر  مستوى الفرد والمجتمع كله، ومجمل عXقاته

: "� أزال أذكر مشاعر ا_عجاب الغامرة التي انتابتني عندما قرأت "موسم الھجرة إلى الشمال" للمرة )١(عصفور

ة قضايا الھوي "موسم الھجرة"ا7ولى، فقد كانت حدثا استثنائيا في تاريخ الرواية العربية، ..ولقد طرحت رواية 

  ).٢(والعXقة باjخر وا7صالة والمعاصرة ومكانة المرأة"

فلدينا في الرواية العربية أنماطٌ سعت بشكل خطير إلى تماثل كامل مع الغرب، مؤمنة برقيه وتطوره، وبوجوب 

، التي تطرح الغرب على )٣(لعبد المجيد بن جلون "في الطفولة"السير على خطاه، وھذا ما يمكن رصده في رواية 

). فإن كانت نظريات الغرب ممتلئة ٤(ا في الحياةلكل م بل تجعله إطارا مرجعيا أنه المثال الذي يجب أن يحتذى،

بأفكار عن الحرية والمساواة وا_خاء والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرھا، فإن الخبرة التاريخية 

الروائي  يتعامل مع الغرب بحذر شديد. وكذلك فعلالمريرة التي جابھتھا الشعوب العربية جعلت الروائي العربي 

، فالراوي رغم انبھاره برموز الحضارة الغربية، يدرك أن "المرأة والوردة"في روايته  )٥(محمد زفزاف المغربي

وفي ھذا السياق ). ٦آخر يتسم با�ستعXء وا�زدراء لكل ما ھو عربي(الوجه الحضاري للغرب يخفي وجھا  ھذا

لى قارئ الرواية أن � يبحث فقط عما تقوله ا7ساليب الفنية، بل يبحث عما يختفي وراء ھذه ع أصبح لزاما

  ا7ساليب من الغائب والمسكوت عنه. 

من منظور ارتباطھا با�ستعمار وما بعده، إلى الشمال" موسم الھجرة "ھناك دراسات غير قليلة تناولت رواية 

يرى كثيرون أن الرواية قد نجحت خXل مدة وجيزة في انتزاع ا�ھتمام، وأنھا استأثرت ووقوعھا في سياقه. 
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بالمكانة ا7ولى في اjداب العالمية، وفي ا7دب العربي، ويردون ذلك إلى قدراتھا الفائقة في تطوير وسائل السرد، 

ة، وھو أمر تفوقت به على ا7نواع إضافة إلى قدرات متميزة في تمثيل المرجعيات الثقافية والنفسية وا�جتماعي

فإن بعض دارسي ما بعد ا�ستعمار قد عبروا بوضوح عن إعجابھم بالرواية ا7دبية ا7خرى المعاصرة لھا. 

 Franz)، كما أن الطيب صالح نفسه، كان قد عبر وفي وقت مبكر، عن اتفاقه مع ما كتبه فرانز فانون ١واكتشافاتھا(

Fanon  حين كتب الطيب صالح روايته أواسطَ الستينيات، كانت مجتمعات  .خطاب ما بعد ا�ستعمارلالمبشر ا7ول

يل، مفعمة با7مل في التخلص من ربقة ا�ستعمار العسكري الطوالعالم العربي وأفريقيا والعالم الثالث قد خرجت 

  من آثاره المزمنة، أو من جرثومته التي تركھا في نسيج ھذه المجتمعات. 

والرواية  الخطاب –كXھما  واضحة. فالموضوعانعXقات بديھية خطاب ما بعد ا�ستعمار بين الرواية وبين إن 

فالرواية . الخطابعد" في عنوان عد زمني واضح، تعكسه كلمتا "موسم" في عنوان الرواية و"بيتأسسان على ب –

كانت بمثابة دراسة استكشافية، اعتمدت طاقات الفن الروائي، لترسم صورة مركبة ل�ثار  - الخطابالتي سبقت  –

ى السواء، ستعمار ا7وروبي، على نفسيات الشعوب المستعِمرة والمستعَمرة علالXواعية التي تركتھا حركة ا�

، سواء  خXل  فترة ا�ستعمار أو بعدھا. ودرست النظرية ما درسته الرواية من قبل، أي �سيما نفسيات مثقفيھا

الشمال،  ة نفسه، موسم الھجرة إلىاjثار التي تركتھا حركة ا�ستعمار على المستعَمر والمستعِمر. إن عنوان الرواي

  ). ٢ا للحالة ا_شكالية التي يمثلھا مثقفو ما بعد ا�ستعمار ومنظروه(يبدو توصيفا حقيقي

إّن الرواية أظھرت عبقرية فائقة في فھم الـ"أنا" في مفھومھا الفردي وفي مفھومھا الجمعي، الـ"نحن" مقابل 

ھومه الفردي والجمعي. إّن الفھم الذي أظھره الطيب صالح لم يكن على كذلك في مف The Other/ اjخر  Ego "الـ"ھو

ا7نا الجمعي /  بل كان أيضا على مستوىمستوى ا7نا / الفرد / الطيب صالح أو بطله "مصطفى سعيد" فحسب، 

 / رياليفي مقابل اjخر / الغرب / ا�مب ،العالم الثالث / المستعَمر / السودانيين / ا7فارقة / الشرق العربي

أفريقية / شرقية / عربية فإنھا جميعا  / المستعِمر. إن شخصيات الرواية بريطانية / غربية كانت، أو سودانية

لھا د��تھا التي � بد من فھمھا وكشف أسرارھا لكي يتسنى لنا الفھم الصحيح لقضية ا7نا  ،شخصيات رمزية

ھو اjخر  .واjخر في ھذه الرواية. ا7نا الذي يعنينا ھنا ھو الذات، أو حتى الشخصية بكليتھا التي ھي نقيض ل�خر

إذن ھو ضد ا7نا أو النقيض لfنا، أو المختلف عن ا7نا،  .الضد، النقيض، المختلف، الغريب، الXمنتمي أو العدو

إّن النظرة إلى اjخر في رواية "موسم الھجرة إلى الشمال" تنضوي تحت ھذا المفھوم، خاصة  .)٣أو عدو ا7نا(

عندما ننظر إلى الصدام بين الشرق والغرب متمثX في الصدام بين الشخصيات الغربية في الرواية من جھة، وبين 
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ا الصدام بين مجموعتين � يكمن في الصدام بين الشرق والغرب ولكن ھذ .مصطفي سعيد (الشرق) من جھة أخرى

فقط، وإنما يمكن أن يكون بين مجموعات المجتمع الواحد على أساس فكري، ثقافي وعقائدي كصدام مصطفى 

  .)١وبين العادات والتقاليد( ،السودانية المختلفةسعيد والشخصيات 

لجوزيف  Heart of Darknessقلب الظXم "  غربية الرائدة: "ن الطيب صالح قد تأثر بالرواية الإيقول النقاد 

في إعداد رواية "موسم الھجرة إلى الشمال". جاءت رواية قلب الظXم لتفضح زيف  Joseph Conrad ٢كونراد

يمكن تفسير ا�ھتمام بھذه الرواية وتدريسھا على نطاق واسع في الغرب  فريقيا.إالمھمة الحضارية الغربية في 

عبء الرجل "بـ )٣(Rudyard Kipling كبلنج رودياردو ما وصفه أالرسالة الحضارية بنابع من عقدة الشعور كونه 

ألمح  ،)١٩٩٣( Culture and Imperialismمبريالية" . في كتابه: "الثقافة وا_The white man burden "ا7بيض

ورواية  "موسم الھجرة الى الشمال"لى وجود عXقة معكوسة في مقاربة ثيمة ا�ستعمار بين رواية إإدوارد سعيد 

ا على رواية "قلب بدت "موسم الھجرة إلى الشمال" ردأما عند بعض النقاد، . )٤(لجوزيف كونراد "قلب الظXم"

، التي كانت ھجرة مع ا�ستعمار في نھاية القرن التاسع عشر إلى الجنوب، أو إلى أفريقيا الظXم" لجوزيف كونراد

ا ما بعده في العالم العربي؛ فبعيدجوھر رواية الطيب صالح ھو موضوع ا�ستعمار وإن حيث يوجد قلب الظXم. 

 .)٥(إلى مجرد فانتازيا جنسيةرواية ھذه الا السياق تتحول عن ھذ

  

   الرواية شخصيات

مصطفى سعيد ھو النموذج ا7صلي للمثقف البطل في مجتمع ا�ستعمار وما  "موسم الھجرة إلى الشمال"إن بطل 

نموذج لثقافة كاملة، نموذج يتحول إلى ما يشبه النموذج الجمعي ا7على لfفريقي العربي  إن مصطفى سعيدبعده. 

في مواجھة ا�ستعمار. في الحقيقة، إّن شخصية مصطفى سعيد ھي شخصية بالغة التركيب والتعقيد. إنھا تمثل ا7نا 

مع الغرب وثقافته وحضارته أي تمثل المثقف العربي الشرقي، الفرد أو الشخص في صدامه ، الفردي والجمعي

ونزعته ا�ستعمارية ا�ستعXئية من جھة، وتمثل كذلك الصدام الثقافي والحضاري بين الشرق المستعَمر والغرب 

المستعِمر. فمصطفى سعيد � يمثل نفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى التركيب والتعقيد في تمثيلة للمجتمع السوداني، 

ربي، المسلم، الشرقي والمنتمي إلى العالم الثالث المضطـَھد والمستعَمر. كل ھذه ا7فريقي (اللون ا7سود)، الع

ن السمات المتداخلة نجدھا في شخصية مصطفى سعيد الذي يضطر إلى شّن ھجوم مضاد على الغرب وكل ما ومَ 
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. إن الغرب المستعِمر ورغم ما أخذ من مصطفى سعيد، قد فشل )١(يمثله، مصرحا بذلك علنا "إنني جئتكم غازيا"

في ترويضه وتوظيفه لخدمته، أو� بدليل تصرفه في الغرب وإعXنه غزوه لھم وقتلھم، وثانيا بدليل أنھم سجنوه 

وشّردوه عقابا لتمرده، وثالثا بدليل أنّه عاد إلى الوطن يحمل مشروعا فيه خدمة للوطن وناسه. فشلت محاولة 

وكون محاولة التجنيد واحدا من ا7سباب في حبه لXنتقام من ا�ستعمار  ،ا�ستعمار تجنيد مصطفى سعيد لخدمته

من طبقة برجوازية رجعية مستعدة لبيع الوطن من أجل مصالحھا، إلى الشخصية وإعXن الحرب عليه. تتحول 

لثانية، مرحلة العودة إلى الوطن، جاء الصدام وفي المرحلة ا .برجوازية وطنية يستفيد الوطن من استثمار مصالحھا

إليه مصطفى سعيد. وھنا يمثل مصطفى سعيد المثقف الشرقي  ينتميالثاني، الصدام مع الشرق ومع المجتمع الذي 

التي تعارض فيصطدم داخل مجتمعه بالقوالب الثابتة، اجتماعية كانت أو دينية، والذي يبدأ مشروعا تقدميا، العربي 

تساھم مساھمة كبيرة في توتر شخصية مصطفى سعيد  في الصراع ا�زدواجيةالمشروع وتعمل على ھدمه. ھذه 

)Xوعليه فإن مصطفى سعيد يمثل الشرق بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص، في صراعه مع ٢المتوترة أص .(

  . الغرب ا_مبريالي الذي استعمر الشرقَ 

 Herbertفي رواية موسم الھجرة، يولد البطل مصطفى سعيد في ذات السنة التي ھزم فيھا القائد ا�نجليزي كتشنر 

Kitchener ل السودان. يتلقى مصطفى سعيد تعليمه ا�بالمھدية وا جيش الدولةXتدائي في المدارس ستعاد فيھا احت

بناء العالم الذي أالكثيرين من  لى لندن _كمال تعليمه الجامعي مثل إالقاھرة، ثم لى إنجليز، ثم يسافر _التي أنشأھا ا

ويتعين محاضرا في  ،كسفوردأجامعة ويتخرج في  ،كان خاضعا لXستعمار ا7وربي. ھنالك يتفوق في دراسته

في النشاط السياسي والفكري من خXل تأليف الكتب   في سن الرابعة والعشرين. وينخرط وھو  ،ا�قتصاد

أفريقيا". كما كان  اغتصاب"و "ا�ستعمار وا�حتكار"،وا�ستعمار"،  اقتصادالندوات. فقد كتب: "  والتحدث في

كاديمي والنشاط الفكري باحترام المجتمع حتى حظي بفضل ھذا التفوق ا7 ،لجمعية تحرير أفريقيارئيسا 

كان  نجليزي، ع ا_. ولكن رغم ذلك النبوغ العقلي والتفوق العلمي ورغم القبول الذي وجده من المجتمالبريطاني

 .لى الطريق الثاني، الطريق الملتوإ. فتقوده غريزته حساسه بالكرامةإن ذلك ليس كافيا �ستعادة أيحس في دخيلته 

 ،� بھتك عرض ا7وربيينإن الثأر للكرامة � يكون إظنا منه  ،نجليزاتفينغمس في حياة بوھيمية مع الفتيات ا_

لى السجن ليقضي إوقتل من يتزوجھا. فينتھي  أوروبياتحتى قاده ذلك الطريق الى التسبب في انتحار ثXثة فتيات 

رية في الشمال لى السودان ويختار قإثم يعود  ،رضيتشرد في أصقاع ا7 فيه سبع سنوات. بعد خروجه من السجن 

ولكنه يموت غرقا، أو  .على النيل ليستقر فيھا ويتزوج وينجب ويساھم في تطوير القرية وينال تقدير الناس

 ات للبطلشخصيإن ال ).٣الشمال(لى إرواية موسم الھجرة حياة بطل . وھكذا تنتھي النيل فيضاناتانتحارا، في أحد 

تمثل ا7نا الفردي والجمعي في الشرق بكل ، سعيد وحسنة بنت محمود زوجة مصطفىوالراوي،  ،مصطفى سعيد
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وتقود الصدام مع اjخر / الغرب أو مع اjخر في  ،إّن ھذه الشخصيات الثXث ھي التي تشعل الصراع. إشكالياته

  المجتمع الشرقي العربي نفسه.

  النظر إلى ا4خر في الرواية 

يجب أن يتشّعب تشّعب اjخر في الواقع. فاjخر ھنا  "إّن النظر إلى اjخر في رواية "موسم الھجرة إلى الشمال

لب ا�جتماعية والثاني ھو القوا .ينقسم إلى آخرين: ا7ول ھو الغرب بكل ما يمثله وعلى كل المستويات

كل الشخصيات الغربية ظھرت تمثل الغرب بغض النظر عن حجم  ،في "موسم الھجرة إلى الشمال" .)١(المتحجرة

: مسز روبنسن، آن ھمند، شيX غرينود، إيزابيX س شخصيات، وھي الشخصيات النسائيةظھورھا. ومن أھمھا خم

جين مورس. تعتبر جين موريس الشخصية ا7ھم بين الشخصيات النسائية ا7وربية الخمس، وھي الرابعة  ،سيمور

تي يمثلن الوجه ا_مبريالي المظلم للغرب. ا7ربع اللواتي غزا مصطفى سعيد أفكارھن بفكره وأجسادھن بين اللوا

رشد أّن "الغازي يرى محمد  .بجسده. ا7ربع اللواتي أقام معھن عXقة جنسية تمثل غزوه للغرب بسXح الجنس

امه مع الذات (الشرق). لقد استعمل اختار الجنس سXحا، عندئذ تحددت المرأة كطرف مقابل ممثل للغرب في صد

الطيب صالح كX من (آن وشيX وإيزابيX) كتمھيد لعXقة مصطفى سعيد بجين مورس التي تجمع كل الخصائص 

جين موريس الشخصية التي تمثل الغرب ا�ستعماري بشموليته في  ).٢التي مثلتھا الغربيات الثXث ا7خريات"(

  مبريالي المتعددة. ة وجھا أو بعضا من وجوه الغرب ا_ات، كل واحدحين مثلت النساء الثXث ا7خري

 الخاتمة

اب العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة كتاب آسيا ة ما بعد ا�ستعمار نظرية تسلّح بھا ُكتّ إن نظري

، وذلك بآليات منھجية تقويضارية ا7وروبية وا7مريكية وأفريقيا لمجابھة التمركز الغربي، وتقويض المقو�ت الفك

. ومن ثم، فنظرية ما بعد ا�ستعمار ھي حركة ثقافية مضادة ومقاومة، ظھرت في مرحلة ما بعد الحداثة تفكيكية

وجه التغريب، والتھميش، والھيمنة الغربية المغلوطة. إن نظرية ما بعد ا�ستعمار قد سخرت كل   للوقوف في

رفية لتقويض الرؤية المركزية عند الغربيين، وذلك بإعادة النظر في كثير من آلياتھا الفكرية والمنھجية والمع

 ةواضح القراءة التفكيكيةه وھذالمقو�ت المركزية الغربية بالمراجعة والتحليل والتقويم والتفكيك والنقد الواعي. 

  .طيب صالحروائي السوداني الفي رواية "موسم الھجرة إلى الشمال" لل

  

                                                           

&     .�Ym 	��i  �3:� � �P��r�9 s�<�� O�Y]�� N- S��x� Z�2� 6��, 
�     ) .�Ym 	�b¦,�$$( .(�	���� ��0 ������ ����" �" �23�� 	��� ��4- .I���� ��2�+ kB2� ."  

        :�"����http://www.diwanalarab.com/spip.php?article16929  



٨ Postcolonial Discourse in Mawsimul Hijra ilal Shamal 

 

  المصادر

  . ٢٠٠٠. ٢ط   .  بيروت: المركز الثقافي العربي.دليل الناقد ا7دبي البازعي، سعد؛ والرويلي، ميجان.  .١

 .١٩٨٧. ١٤. بيروت: دار العودة. ط موسم الھجرة إلى الشمالصالح، الطيب.  .٢

  

3. Gandhi, Leela. Postcolonial Theory: a critical introduction. New Delhi: Oxford Univ. Press. Ed 16. 2013 

4. Nair, Radhika C. Samakalika Sahithya Sidhantham. Thrissur, Kerala: Current Books. Ed2. 2007 

 

. المجلة العربية للعلوم ا_نسانية. كتابة ا7دبية ايقاعات متعاكسة تفكيكيةالمؤثر ا�ستعماري في البراھيم، رزان محمود. إ .'

  : . الرابط١٠/١٩/٢٠١١جامعة الكويت.  .الكويت: مجلس النشر العلمي

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_995_���,.doc 

. موقع منظمة ابن رشد. يوم ا�سترجاع موسم الھجرة إلى الشمال ونظرية مــا بعـــد ا�ستعماردومة، خيري.  .٦

  http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm. الرابط: ١٢/١٠/٢٠١٣

م ا�سترجاع يو". موقع ديوان العرب. عXقة ا7نا واjخر في "موسم الھجرة إلى الشمال). ٢٠٠٩رشد، محمد. ( .٧

  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article16929الرابط:   .١٢/١٠/٢٠١٣

موقع سزدانيل. يوم ا�سترجاع: . رواية موسم الھجرة الى الشمال والنقد ما بعد الكولونياليعجب الفيا، عبد المنعم.  .٨

١٠/١٠/٢٠١٣ . 

  http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-27/3737-2009-06-15-07-23-47الرابط: 

. يوم ٢٠١٠أكتوبر موقع ديوان العرب. . لطيب صالحرواية موسم الھجرة إلى الشمال لا7نا واjخر في ھيبي، محمد.  .٩

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article25378. الرابط: ١٢/١٠/٢٠١٣ا�سترجاع 

  


