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ثقافة وناس

جائزة ّ
إنه أصغر الفائزين الذي ينال الجائزة التي أطلقتها الجامعة األميركية في القاهرة تكريمًا لعميد
الرواية العربية .حاز الروائي الشاب هذا التتويج أول من أمس عن عمله «شوق الدرويش» الذي يقارب
قصة ّ
حب على خلفية الثورة المهدية في القرن التاسع عاشر

حمور زيادة أول سوداني في «نادي نجيب محفوظ»
القاهرة ــ سيد محمود
أص ـب ــح ح ـم ــور زيـ ـ ــادة ( 37س ـنــة)
أول كــاتــب ســودانــي يحصل على
«جـ ــائـ ــزة ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ» ال ـتــي
ت ـم ـن ـح ـه ــا الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة س ـن ــوي ــا فـ ــي ذكـ ــرى
والدة «ع ـم ـيــد ال ــرواي ــة ّ ال ـعــرب ـيــة»
( 1911ـ ـ ـ  .)2006تـ ـس ــل ــم ح ـم ــور
زي ــادة الـجــائــزة أول مــن أمــس عن
روايـ ـت ــه «شـ ــوق ال ــدروي ــش» الـتــي
نشرتها «دار الـعـ ّـن» فــي القاهرة
هــذا الـعــام ،علمًا أنــه أيضًا أصغر
الفائزين بالجائزة منذ انطالقها
عـ ــام  .1996ون ـ ــال ال ـف ــائ ــز جــائــزة
ق ــدره ــا ألـ ــف دوالر ،م ــع م ـيــدال ـيــة
تـح ـمــل صـ ــورة م ـح ـفــوظ ،ع ـلــى أن
تـتــرجــم ال ــرواي ــة ال ـفــائــزة م ــن قبل
دار نـشــر الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
ّ
الـقــاهــرة .ومــن املــؤكــد أن الجائزة
س ـت ـغ ـي ــر ح ـ ـيـ ــاة ك ــاتـ ـبـ ـه ــا الـ ـش ــاب
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف جـ ـ ـي ـ ــدًا فـ ـ ــي األوس ـ ـ ـ ــاط
األدب ـيــة امل ـصــريــة ،إذ واص ــل نشر
أعـ ـم ــال ــه االبـ ــداع ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـق ــاه ــرة
بــان ـت ـظــام ف ــي ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن م ـج ـم ــوع ـت ــه
الـقـصـصـيــة «س ـي ــرة أم درمــان ـيــة»
عـ ــام  .2008ل ـك ــن ارتـ ـب ــاط ــه ب ــدور
م ـصــريــة طـلـيـعـيــة م ـثــل «م ـيــريــت»
ال ـت ــي ن ـش ــرت ب ــاك ــورت ــه ال ــروائ ـي ــة
«الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ـ ـ ــغ» ( 2010ـ األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار
ً
 )2011/3/18ج ـع ـل ــه فـ ــاعـ ــا فــي
ال ــوس ــط األدب ـ ــي املـ ـص ــري .وت ـك ـ ّـرر
االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام بـ ــأع ـ ـمـ ــالـ ــه م ـ ـ ــع ن ـش ــر
م ـج ـم ــوع ـت ــه ال ـق ـص ـص ـي ــة «الـ ـن ــوم
ع ـ ـنـ ــد ق ـ ــدم ـ ــي ال ـ ـج ـ ـبـ ــل» (مـ ـي ــري ــت
ً
 )2014وصوال إلى روايته الفائزة
الـتــي نــالــت اهـتـمــامــا نـقــديــا الفـتــا،
وس ـت ـح ـ ّـول اس ــم ح ـم ــور إل ــى أحــد
طــائــع األدب الـســودانــي الجديد،
ورب ـمــا تـجـعـلــه كــاتـبــا مـكــرســا في
بـ ـ ــاده الـ ـت ــي خ ـ ــرج م ـن ـه ــا بـسـبــب

م ـقــاالتــه فــي صـحـيـفــة «األخ ـب ــار»
السودانية.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـص ـف ـح ـت ــه ع ـ ـلـ ــى «ويـ ـ ــب
كـيـبــديــا» ،فقد تـعـ ّـرض النـتـقــادات
من التيارات املحافظة واإلسالمية
في السودان بعدما نشر قصة عن
االع ـت ــداء الـجـنـســي عـلــى األط ـفــال،
وات ـه ــم ب ـ ـ «خ ــدش ال ـح ـيــاء ال ـع ــام».
وب ـ ـعـ ــد ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ـعـ ــه ،ت ـع ــرض
مـ ـن ــزل ــه ل ــاقـ ـتـ ـح ــام وأح ـ ـ ـ ـ ــرق فــي
تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) 2009
فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها
عما حدث بشكل رسمي.
خالل كلمته القصيرة في احتفال
ّ
تسلم الجائزة أول من أمس ،أظهر
حمور زيــادة احترامًا بالغًا لرمز
األدب ال ـســودانــي الـطـيــب صــالــح،
أكـثــر كـتــاب ال ـس ــودان ش ـهــرة .كما
رب ـ ــط مـ ـش ــروع ــه ال ـ ــروائ ـ ــي بـعـمــل
ي ــوس ــف ادري ـ ـ ـ ــس وجـ ـه ــد نـجـيــب
ّ
محفوظ .وقــال إن روايته الفائزة
«ح ــاول ــت أن ت ـقــدم ح ـكــايــات بــاد
ال ــرج ــال ذوي ال ــوج ــوه املـحـتــرقــة.
حكاياتهم ومعاناتهم وأحالمهم
وهــزائـمـهــم وأســاطـيــرهــم ،وسعت
إلى كسر حواجز الوحدة .أن تقدم
شيئًا من الونس لقارئها ،وتلقي
ب ــوج ــدان ـن ــا الـ ـس ــودان ــي املـخـضــب

بــاألســاط ـيــر م ــع وجـ ــدان الـجـمــاعــة
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة» .وتـ ـشـ ـكـ ـل ــت ل ـج ـن ــة
التحكيم مــن تحية عـبــد الـنــاصــر،
رشـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــانـ ــي ،ش ـ ـيـ ــريـ ــن أبـ ــو
النجا ،منى طلبة ،املترجم همفري
ديفيز .وأوردت اللجنة في بيانها
ّ
أن «رواي ـ ـ ـ ـ ــة «شـ ـ ـ ــوق الـ ـ ــدرويـ ـ ــش»
ت ـت ــأل ــق ف ــي س ــرده ــا ل ـع ــال ــم ال ـحــب
واالس ـت ـب ــداد وال ـع ـبــوديــة وال ـثــورة
املهدية» في نهايات القرن التاسع
عشر فــي ال ـســودان .ووفـقــا للجنة،
ّ
ف ــإن الــروايــة «ت ـصـ ّـور الــدمــار الــذي
سـبـبـتــه االن ـت ـفــاضــة امل ـهــديــة وهــي
حـ ــركـ ـ ّـة ديـ ـنـ ـي ــة مـ ـتـ ـط ــرف ــة ع ـن ـي ـفــة.
وتـ ـم ــث ــل ال ـ ــرواي ـ ــة ت ـج ـس ـي ـدًا قــويــا
للمشهد الحالي في املنطقة حيث
تـ ـع ـ ّـم الـ ـف ــوض ــى ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـط ــرف
الديني».
ورغم اشتغالها على حدث تاريخي
ي ـخـ ّـص انـ ــدالع ال ـث ــورة امل ـهــديــة ّفي
السودان نهاية القرن الـ  ،19إال أنها
تظهر صراعات هويات عــدة قاتلة
وت ـش ـك ـل ـهــا ع ـلــى خـلـفـيــة تــاريـخـيــة
مـعـقــدة بسبب طبيعة الـصــراعــات
اإلقليمية والدولية ،لكنها تنشغل
ب ـق ـص ــة ح ـ ــب ب ـ ــن الـ ـعـ ـب ــد ب ـخ ـي ــت،
وثـ ـي ــودورا ذات األص ــل الـيــونــانــي،
وتمثل قصة الحب املحرك الرئيس
للسرد داخل الرواية.
وقـبــل حـمــور زيـ ــادة ،ن ــال الـجــائــزة
ّ
كـ ـ ــتـ ـ ــاب يـ ـمـ ـثـ ـل ــون مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة م ـن ـه ــم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــان
م ــري ــد ال ـبــرغــوثــي وس ـح ــر خـلـيـفــة،
واللبنانية هدى بركات ،واملغربي
بـ ـنـ ـس ــال ــم حـ ـمـ ـي ــش ،والـ ـج ــزائ ــري ــة
أح ـ ـ ــام م ـس ـت ـغ ــان ـم ــي ،وال ـع ــراق ـي ــة
عالية مـمــدوح ،واملـصــريــون إدوار
الـ ـخ ــراط ،وإب ــراه ـي ــم ع ـبــد املـجـيــد،
ويــوســف أبــو ري ــة ،وأمـيـنــة زي ــدان،
ومـ ـي ــرال الـ ـطـ ـح ــاوي ،وال ـس ــوري ــان
خليل صويلح وخالد خليفة الذي
نالها العام املاضي.

ّ
تعرض النتقادات
من التيارات المحافظة
واإلسالمية في
السودان

«الدرويش» ممسك بتقنياته السردية
القاهرة ـــ محب جميل
أصــدر حمور زي ــادة العديد مــن األعمال
األدبية املميزة منها “سيرة أم درمانية”
(م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ق ـص ـص ـي ــة عـ ـ ـ ــام )2008
و”الـكــونــغ” (رواي ــة عــام  )2010و”الـنــوم
عند قدمي الجبل” (مجموعة قصصية
عام  .)2014لكن روايته “شوق الدرويش”
ّ
املتوجة بـ «جائزة نجيب محفوظ» تتناول
ب ـل ـغــة س ـل ـس ـلــة ت ـل ــك ال ـح ـق ـبــة م ــن ت ــاري ــخ
ال ـســودان حيث قـيــام الــدولــة املـهــديــة التي
أسـسـهــا مـحـمــد أح ـمــد امل ـه ــدي (-1844
 .)1885إنـهــا أكـثــر ال ـف ـتــرات تــدويـنــا في
تــاريــخ ال ـس ــودان ،لكنها تشهد تناقضًا
واضـحــا بــن فظاعاتها والـبـطــوالت التي
قامت خاللها.
ّ
النص هنا مفتوح على املستويات كافة،
والخطاب يفتح األفق على مصراعيه نحو

حياة هــؤالء السجناء الــذيــن دفـعــوا ثمن
حريتهم ،فال يوجد ثمن أغلى من الحرية.
تتناول الرواية حكاية منديل بخيت الذي
يـخــرج مــن محبسه ،وبحثه ال ــدؤوب عن
كل من تسبب في حبسه ،وقتل حبيبته
الـيــونــانـيــة املـهــاجــرة ث ـي ــودورا .شخصية
األن ـث ــى هـنــا ش ــدي ــدة ُ ال ـث ــراء والـخـصــوبــة،
إنها تلك الفتاة التي أجبرت على الختان،
والـ ــزواج مــن سيدها رغـمــا عنها ،لكنها
ت ـقــرر أال تـنـصــاع ألوامـ ـ ــره أو تـعــاشــره.
لـغــة ال ــرواي ــة بـصــريــة ومـكـثـفــة بــامـتـيــاز؛
يستخدم خــالـهــا تقنية «ال ـفــاش بــاك»
الستحضار بعض صــور املــاضــي .لكن
مع مــرور الوقت ،تكتشف ّأن تلك الحياة
ما هي إال انعكاس لواقع مرير يسيطر
ع ـلــى ج ـغــراف ـيــا امل ـن ـط ـقــة ك ـك ــل .م ــن هنا
يصبح االنـتـقــام حلقة متصلة ال ُيمكن
االف ــات مـنـهــا ،وخـصــوصــا ال ـع ــداء نحو

الــرجــل األب ـيــض األوروب ـ ــي ال ــذي يـحــاول
طــول الــوقــت اسـتـغــال اآلخــريــن جسديًا
ومعنويًا مولدًا الكراهية والثأر.
ال ــروائـ ـي ــة امل ـص ــري ــة سـ ـل ــوى ب ـك ــر أك ــدت
أن شـ ــوق الـ ــدرويـ ــش ع ـمــل ك ـب ـيــر ومـهــم
وستكون عالمة ب ــارزة فــي تــاريــخ األدب
السوداني .وتابعت صاحبة “البشموري”
ّأن الرواية اعتمدت على مساحات واسعة
مــن الــوثــائــق ،بــاإلضــافــة إل ــى مرجعيات
دي ـن ـيــة (إس ــام ـي ــة ومـسـيـحـيــة وأح ـيــانــا
يـ ـه ــودي ــة) ،وك ــذل ــك ع ـم ــدت إلـ ــى تضفير
األشـعــار الشعبية والعربية الكالسيكية
في النص ،لكن املبهر فيها هو الطرائق
التعبيرية وطرائق السرد التي استخدمها
حمور زيــادة ،إذ بــدا كأنه كاتب مكرس،
ممسك بتقنياته السردية بامتياز.
حمور يــرى أن الكاتب ال يجب أن يدافع
ع ــن رواي ـت ــه أو يـشــرحـهــا ل ـل ـقــارئ ألنـهــا

مـهـمــة األخ ـي ــر األول ـ ـ ــى ،وال يـعـتـقــد بــأنــه
مؤهل للحديث عن األدب العربي أو الرواية
العربية في عمومها ملجرد أنه منح جائزة
ألنه كتب رواية جيدة ،كما أنه ال يستطيع
أن يدعي أنه جاء بجديد في الرواية.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن ال ـق ـي ـم ــة املـ ــاديـ ــة ل ـل ـج ــائ ــزة،
ُ
فإنها تشمل ترجمة العمل املختار إلى
اللغة اإلنكليزية ضمن مـنـشــورات الــدار
الخاصة بالجامعة األميركية في القاهرة.
علمًا ّأن حمور زيــادة ولد عام  1977في
أم درم ــان فــي ال ـســودان ،ودرس تقنيات
املعلومات وعلوم الكمبيوتر وتخرج عام
 ،2002ثم عمل باحثًا في مجال املجتمع
املدني وحقوق اإلنسان ،ثم في الصحافة
السودانية ،إذ تولى مهمة إص ــدار امللف
الثقافي لصحيفة «األخـبــار» السودانية.
قبل أن ينتقل إلــى الـقــاهــرة فــي تشرين
الثاني (نوفمبر) عام .2009

