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  الكاتب و روايته:

 ، كم���ا2001، ق���دم روايت���ه الول���ى "تخ���وم الرم���اد" س���نة  منص���ور الص���ويم روائي  س���وداني معاص���ر
  ) جائزة الطيب صالح الروائية.2005نالت روايته الثانية "ذاكرة شرير" ( 

 حضر إلى مدينة ليون الفرنسية للمشاركة بمؤتمر الرواية العالمية الذي انعقد نهاية ش��هر م��ايو/أي��ار
 ال���تي ص���درت ترجمته���ا فرنس���ية ف���ي ج���انفي/ ك���انون الث���اني . ولتق���ديم روايت���ه "ذاك���رة ش���رير"2012
2012. 

و خلل زيارته القصيرة أتيحت لنا فرصة لقائه و إجراء المقابلة التالية معه.  

منصور الصويم أهل بك ونشكرك لقبولك بإجراء هذه اللقاء معنا، رغم ضيق وقتك.

 ه//ل يمكن//ك أن تق//د9م لن//ا نفس//ك وروايت//ك "ذاك//رة ش//رير" ال//تي لق//ت قب//ول ك//بيرا ل//دى الجمه//ور
الفرنسي؟

أهلA بك، وشكرا

 أن��ا منص��ور الص��ويم، ك��اتب م��ن الس��ودان، أش��تغل ف��ي الص��حافة. نش��رت ح��تى الن رواي��تين وعل��ى
 وش��ك نش��ر الرواي��ة الثالث��ة، وه��ي نش��ر منه��ا فص��لن فص��ل باللغ��ة العربي��ة وفص��ل باللغ��ة النجليزي��ة

أثناء ندوة بوكر العربية. والن انتهيت منها و على وشك إصدارها.

 حضرت إلى ليون للمشاركة في مؤتمر الرواية العالمي��ة ولتوقي�ع نس�خ م�ن الترجم�ة الفرنس��ية لرواي��تي
" ذاكرة شرير" التي تعود ترجمتها للستاذة فرانس مايير ونشرت عند دار نشر فيبوس.

 موض���وع الرواي���ة يتن���اول فئة مجتمعي���ة مهمش���ة  ومبع���دة ومس���تبعدة، ه���ي فئة الشمKاس���ة. ه���ذا بش���كل
ف ببانورام��ا كامل��ة عل��ى م��ا يمك��ن أن نس��ميه بق��اع المجتم��ع الس��وداني أو Kط��وNأساس��ي، لك��ن الرواي��ة ت 
 مجتم����ع مدين����ة الخرط����وم. حي����ث يتن����اول أح����داثها، م����ن خلل الس����رد، أطف����ال الش����وارع "الشمKاس����ة"
 والمع���اقين، مع��اقي الح���رب و الش���حاذين و ال��دجالين وطي���ف ك��بير م���ن المجموع��ات غي���ر الواض���حة



 وغير الظاهرة من المجتمع السوداني،  والتي كاد أن يتم تجاهلها بشكل متعمKد من قبل المجموعات
الخرى أو المجموعات التي تعيش في السطح.

 أود9 التوقف قليل عند عنوان الرواية وعن/اوين بع/ض فص/ولها كالفص/ل الخي//ر "وسوس//ة إبلي/س".
 ي///رى بع///ض الكت///اب، وم///ن بينه///م علء الص///واني، أن9 ه///دف الك///اتب لي///س وض///ع أحك///ام عل///ى
ن9م/ا تفهمه/ا. أل تظ/ن أن9 انتق/اءك لعن/اوين كه/ذه تتض//من تع/ابير Hالشخصيات ال/تي يتكل9//م عنه/ا وا 

 سلبية، يمكن أن يساهم في تكوين حكم على الشخصية الرئيسية؟

ل، ل أظنK ذلك.

 عنوان الرواية "ذاكرة شرير" يلعب على إمكانية الحالة أو ما يمكن أن نسميه "مضاد الشر" أو إل��ى
 أي اتج��اه يمك��ن أن ن��وجه الش��ر؟ و أن��ت لم��ا تق��رأ الرواي��ة يمك��ن أن تط��رح عل��ى نفس��ك الس��ؤال : ه��ل
 ه���ذا الش���خص ه���و الش���رير حقيق���ة؟ أم الش���رير أن���ا؟ أم المجتم���ع؟ م���ن ه���و الش���رير حقيق���ة؟ ف���العنوان
 يعتم���د، عل���ى م���ا أعتق���د، اس���تراتيجية العن���وان بامتي���از. في���ه ن���وع م���ن الحال���ة و الض���مار والتش���ويق

ويخلق حالة من المفارقة بعد قراءة الرواية.

 العنوان الداخلي"وسوسة إبلي��س" أيض��اA ل يمك��ن أن نفص�له ع�ن ص�ياغ الرواي��ة و ع��ن بقي�ة الح��داث
والعناوين وعن الكل السردي للعمل الروائي.

 إذا قمت بتفكيك كل أحداث الرواية وربطها بالعنوان، تجده مناسبا ول يحيل إلى أي إي��دانات أو إل��ى
ا ��Kفي مكان أو ف��ي مجتم��ع يك��اد ينس��ب ك��ل الش��ياء إم Aالرواية تدور أصل Kأي ايضاحات باعتبار أن 

مKا لبليس. لغيبيKات وا\

 هل يمكننا أن نقول أن9 تغلغلك في واقع/ك المحل/ي وخصوص//ياته فت/ح ل/ك أب/واب العالمي//ة، خاص//ة
بعد ما لقته روايتك من قبول ع/ند القراء الفرنسيين؟

 أنا في رأيي الشخصي هو أنK أي عمل أدبي أو فنKي إبداعي إذا لم ينطلق من محلياته، م��ن أساس��ه
 الثق��افي المحل��ي، ل يمكن��ه أن يعب��Nر إل��ى ثقاف��ات أخ��رى. لك��ي تخل��ق حال��ة التواص��ل و التح��اور م��ع

الثقافات الخرى لبد أن تقدKم ثقافتك حتى يتعرف عليها الخر و تجري هذه المحاورة والمساءلة.



 يمك��ن أن يك��ون اش��تغالي عل��ى واقع��ي المحل��ي باب��Aا أو مفتاح��اA  للعالمي��ة أو للتواص��ل م��ع الخ��ر م��ن
خلل الترجمة وخلفه.

كيف استقبلت المرجعيات الدينية و الحكومية السودانية نقدك الواضح لهذه السلطات؟

 أري���د أن أؤك���د أنن���ي غي���ر مهت���م به���ذه الجه���ات لنه���ا جه���ات غي���ر مس���ؤولة ف���ي الدب، فه���ي ليس���ت
 جهات نقدية أو آكاديمية يمكن أن يرجع المرء أو الديب إليه��ا ح��تى تقي��Kم عمل��ه.و أن��ا غي��ر مش��غول
 بآرائهم أو انطباعاتهم بما أكتب ول��م يزعج�وني ح�تى ف�ي بع�ض الكتاب��ات خاص�ة ف�ي رواي�تي الول�ى
 ح���اولت أن أتح���دث ع���ن الخم���ر  والجن���س ، و، و... أث���ارت تعليق���ات م���ن مثي���ل : " ه���ذا ل يش���به
 المجتم��ع الس��وداني وه��ذا ض��د الس��لم، أل��خ". لك��ن بص��ورة عام��ة وج��دت رواي��ة "ذاك��رة ش��رير"  قب��ول
 ك��بيرا ج�دKا وس��ط المجتم��ع الس��وداني و وس��ط الق��راء والمتلقي��ن المهتمي��ن، و ه��م ال��ذين أكت��ب له��م مث��ل
 هذه العمال، المهتمين ب�الدب و بالرواي��ة لنKه�ا ناقش��ت قض��ية مجتمعي��ة مهم�ة وف�ق تقني��ات روائي��ة

جيKدة.

  تلع//ب الشخص//يات النس//ائية دورا هام//ا ف//ي روايت//ك ولكنه//ا تبق//ى ف//ي الخلفي//ة. فه//ل ه//ذا يعك//س
وضع المرأة في السودان؟

 بعي��داA ع��ن الرواي��ة، واق��ع النس��اء ف��ي الس��ودان واق��ع متخل��ف وم��تراجع، وربKم��ا ك��ان قب��ل خمس��ين س��نة
 أفضل من الن. الن ي�زداد تحجي��م النس�اء ف�ي الس�ودان وي�زداد التض��ييق عليه��ن و أص��بحن يع�انين
 بص��ورة غي��ر طبيعي��ة ف��ي مجتم��ع ذك��وري وس��لطوي يف��رض الق��وانين ال��تي تعم��ل عل��ى تحجي��م الم��رأة

وتحويلها إلى عورة.

 في الرواية، المرأة وجودها كان كبيرا جدا. بطل الرواية " كǸسحي"، بين كل فصل وفصل يحيلنا إلى
ه "مريم كاراتيه". هذا إلى جانب بقية النساء المنشورات بين أحداث الرواي��ة، حي��ث ل يخل��و فص��ل Kأم 
 من شخصية نسائية تلعب دورا أساسيا في حياة "كس�حي" أو ف�ي نقل�ة أساس�ية، أو س�اعدت ف�ي نقل�ة

أساسية في حياته : أمKه مريم، المتسوKلت الصغيرات، آسيا السيانة، إلخ.

 بالتأكيد الرواية تعكس جانبا من حياة المجتمع السوداني وتعط��ي ص��ورة م�ا ع��ن ه��ذا المجتم��ع، وه��و
 مجتم��ع، كم��ا ذك��رت، ظ��لK يع��اني م��ن تراج��ع مخي��ف ج��دAا م��ن الج��انب التن��ويري أو العقلن��ي، ف��المرأة



في كل يوم في السودان يزداد عليها التضييق والخناق.

 إننا نرى أن الدب السوداني ليس معروف//ا ج/دا عل//ى الس/احة الدبي//ة العربي//ة،.فم//ا وض//ع الرواي//ة
السودانية حاليا وأين الرواية السودانية النسائية من ذلك؟

 الدب السوداني غير مع��روف أو غ�ائب ع��ن الس�احة الدبي�ة ف��ي الس��نوات الماض��ية لس�باب ك��ثيرة،
 ج����انب منه����ا ل����ه علق����ة بالس����ودان وبالك����اتب الس����وداني وبالمؤسس����ة الثقافي����ة الس����ودانية الرس����مية أو
 الشعبية. وهو جانب يمكن أن نطلق عليه "جانب تقصيري" يتعلق بكيفية تقديم أنفسنا للعالم وبكيفية
 انفتاحن��ا عل��ى الخ��ر، وه��ذا الج��انب يخ��ص الس��ودان، وللدول��ة دور ك��بير ج��دKا في��ه بتجاهله��ا للثقاف��ة

بصورة عامة وللدب بشكل خاص.

 وب��الرغم م�ن ه��ذا نج��د أن هن�اك أدي��ب س�وداني ع��المي مع��روف ومش��هور ه��و الطي��ب ص��الح، وال��ذي
 يك���اد م���ن بع���ده ل يع���رف بقي���ة الع���رب كاتب���ا س���ودانيا غي���ره. إلK ف���ي الس���نوات الخي���رة، وخاص���ة ف���ي
 الرواية، فإن ما صدر في العشر سنوات الخيرة من روايات يكاد يفوق ب��أكثر م��ن ثلث م��رات ع�دد

الروايات السودانية التي نشرت خلل خمسين عاماA، منذ الستقلل وحتى بداية اللفين.

 الن، و مع سبل النش�ر ال��تي أص��بحت س�هلة و م�ع س�بل التواص��ل المتيس�Kرة م�ن ان��ترنت وفض��ائيات
 وخلفه، أصبح هن�اك تواص�ل م�ا بي��ن الك�اتب الس�وداني وبقي�ة الكت�اب ال�ذين يكتب��ون باللغ��ة العربي��ة،
 سواء في البلدان العربية أو في خلفها. هذه الدوات والوسائل سهلت من وصول الك��اتب الس��وداني
ف��ون عل��ى الكت��اب Kاء الع��رب يتعرKف الخر عليه، وبدأ من جديد النقاد الع��رب  والق��رKومن تحاوره وتعر 
 السودانيين ويقدمون أعمالهم  ويشتغلون عليها. فبدأ بعض السودانيين يقتحم��ون المس��اباقات العربي��ة
 - مثل الدكتور أمير تاج السر الذي ك��ان أح��د المش��اركين بج��ائزة ب�وكر العربي��ة -  ويح��رزون نت��ائج

جيدة.

 عن الكاتبات السودانيات، نعم هناك ندرة في عدد الكاتبات المشهورات، هناك ليلى ابو العل وبثين��ة
 خضرمكي ورانيا مأمون ... ما ينطبق على الكاتب السوداني ينطب��ق عل��ى الكاتب��ة الس��ودانية. والن
 ه��ؤلء الكاتب��ات أيض��اA ب��دأن ف��ي النتش��ار وب��التحرك باتج��اه أن يت��م التع��رف عليه��ن معتم��دات عل��ى
 أنفس��هن وعل��ى م�ا يت�اح له�ن م�ن وس�ائل تقني��ة جدي�دة ومس�تحدثة، بعي�دا ع�ن الجه�ة الرس�مية ال��تي ل

تساعد في رأيي كثيرا في تعرفك على الخر.



 فهل برأي//ك يمك//ن الق//ول أن الن//ترنت لع/ب دورا هام//اM ف/ي تنش//يط الدب الس//وداني مث//ل م/ا حص//ل
مع ما يسمى بالربيع العربي؟

 بالتأكي���د، الن���ترنت، كم���ا يق���ول ص���ديقي الك���اتب العراق���ي ص���مونيل ش���معون، نعم���ة ك���بيرة ج���دا، فأن���ا
 شخصياA لول النترنت لما وصلت روايتي إلى المترجمة الفرنسية و لما وصلت إلى الوكي��ل الفرنس��ي

المقيم في اوروبا ولما استلمت التذكرة التي أتت بي إلى هنا.

قب/ال الجمه//ور الغرب//ي عل/ى Hسؤالي الخي//ر يخ/ص إنطباع/ك، ك/أديب وك/اتب عرب//ي، ح/ول تقب//ل وا 
 روايت//ك : كي//ف ت//رى ه//ذا الجمه//ور و ه//ل تش//عر أن9 هن//اك ف//رق بي//ن جمه//ور غرب//ي و جمه//ور

عربي؟

ل م��رKة أحت��ك ب��ه. لكن��ي أع��رف أنK هن��اك Kف فيه��ا عل��ى جمه��ور غرب��ي، ولوKة أتع��رKل م��ر Kحقيق��ة ه��ذه أو 
 ف���رق ك���بير ج���دKا بي���ن مس���توى الق���راءة ف���ي البل���دان الغربي���ة ومس���تواها  ف���ي البل���دان العربي���ة. هن���ا ف���ي
 الغ��رب، ف��ي أوروب��ا، وف��ي أمريك��ا، هن��اك  ثقاف��ة راس��خة اس��مها الق��راءة،  نش��اط  ي��ومي مثل��ه الك��ل

ومثله الشرب، يمارسه النسان سواء أكان في الباص أو غيره.

ل عملي�ة الق��راءة إل�ى نش�اط Kم�ا يط�ول ح�تى تتح�وKبعكس البل��دان العربي��ة المس�ألة تحت�اج إل��ى وق�ت رب  
يومي وسط المواطنين العاديين.

 ع��ن رواي��تي، بحس��ب م��ا علمت��ه م��ن الناش��ر، هن��اك إقب��ال وقب��ول للعم��ل واهتم��ام منقط��ع النظي��ر ب��ه
بالكتاب في شكله المترجم.


