Тајиб Салих
Сећање

Када се крајем 1966. у либанском часопису Дијалог појавио други од два
наставка романа Сезона сеобе на север из пера тада готово непознатог суданског
писца Тајиба Салиха, цели тираж броја разграбљен је у цигло два дана. Убрзо
потом у Каиру ће под истим насловом изаћи књига која ће доживети безброј
арапских издања и бити преведена на више од тридесет језика света. Упркос
свим нашим недаћама, одличан пријем код публике доживела су и досадашња
два издања Сезоне на српском (у преводу потписника овог текста, Клио 2000. и
2005).
Каријера Тајиба Салиха (1929–2009) била је блистава, а таква је и његова
књижевна слава, иако је поред Сезоне објавио свега пет омањих књига прозе.
Додуше, и непребројно мноштво рубрика и коментара у важним часописима и
светским листовима – прва књига тих текстова већ је издата у Лондону. Студирао је у Картуму и кратко учитељевао у провинцији, а онда добија посао у драмској редакцији Би-би-сија. У два наврата ради као помоћник министра за културу Катара и низ година као експерт Унеска у Паризу. Писао је књижевну критику и држао предавања о свом списатељском раду, одазивајући се на позиве чувених универзитета. Мада је јавно критиковао војно-исламистички режим у Судану и мада тај режим почетком деведесетих забрањује његов прослављени роман,
Салих посећује завичај – хунта се никад није усудила да га хапси. Када је поткрај фебруара прошле године умро у Лондону, сахрањен је у родној земљи уз
највише државне почасти.
Педесетих година, када се у Судану догађа примарна радња Сезоне сеобе
на север, у том делу света збивају се наоко крупне промене. Колоније листом
стичу независност, али је до слободе и бољег живота још далек пут. Данас пустињски сточари возе камионете и с вечери под чергама гледају телевизијске вести из света, али у арапско-исламским земљама већина жена ни данас не може
ван куће откривена лица и без мушке пратње. Данас и Судан увелико извози
нафту, али већина од шест милиона душа у престоном Картуму, где се Бели и
Плави Нил спајају у најславнију реку света, и данас живи без водовода, канализације и електричне струје.
Свет се, ван сваке сумње, у много чему мења, али свет је у бити и даље
исти као пре, подложан сили, и моћи навика и обичаја. Тајиб Салих је јасно видео обе стране таквог живота и умео да на романескни начин искаже контроверзе које настају из трајне спреге трећег света с бившим колонизаторима.
Централна личност његовог романа је Суданац који се, после школовања
у Лондону и универзитетске каријере проткане бизарним љубавним авантурама
што пале машту читалаца а окончавају се убиством из страсти, склања од света

у забито село на Нилу. Његов успешни поход „на север“ на крају је ипак пропао
због несагласја његовог бића са законима Севера. Побегавши натраг, на Југ, он
ће заувек остати подељена личност – попут дрвета из његовог воћњака, које, захваљујући знању донетом из Европе, на једној грани рађа лимун, а на другој поморанџе. Југ без Севера више не може, али у тој вези треба промене прихватати
опрезно и постепено, да се сачува сопствени идентитет. Ако туђи идентитет
надјача, нас више неће бити.
Салихова Сезона сеобе на север јесте одлично написан роман, који се не
испушта из руку док се не прочита до краја. Писац нам мајсторски дочарава суровост пустињског поднебља и огољеност судбине људских бића која ту проводе век. Због бајковитог заплета који тече уназад, с причом унутар приче, и због
ласцивних слика и еротских мотива који играју улогу детонатора главних збивања, за Сезону сеобе на север речено је да је обрнута Хиљаду и једна ноћ. Едвард
Саид убрајао ју је у седам најбољих арапских и сто најбољих светских романа, а
арапски писци какви су Зекерија Тамир и Абдусетар Насир држе да је Сезона
утицала на развој модерног арапског романа више него сва остала дела на арапском језику, укључујући она која су изашла испод пера Јусуфа Идриса и Нагиба
Махфуза.
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