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حلت
إلى روحها ،حيث
ْ
الم!
في
س ْ
مقامها البَديعْ ِ ،ب َ
ِ

()١
حول هذا الكتاب

هذا الكتاب ،لهو كتاب خمتلف عما هو �سائد ،من كتب «�إحياء
الذكرى» ،فهو عبارة عن (ملف) يلقي ال�ضوء ،على (بع�ض) املناطق
واالهتمامات ،يف حياة القا�صة الراحلة املقيمة منال حمد النيل �أحمد
(الفحل) عبد ال�سالم ..عل ما �سنورده هنا ،يعني من ي�أتي لتتبع �سريتها،
يف �سياق املجرى العام ،مل�سرية املر�أة ال�سودانية املبدعة.
كنت قد خططت لإ�صدار كتاب عنها ،منذ الذكرى الأوىل لرحيلها
ختام العام  ،٢٠١٤ولكن لعوامل عديدة ت�ضافرت وقتها ،مل �أمتكن من
�إجناز هذا الأمر.
وظلت الفكرة ،يف قاع الذاكرة ،تراوغني من �آن لآخر� ،إىل �أن دفعتها
ال�صديقة ،املبدعة اجلميلة ،متعددة املواهب والإمكانات ،دكتورة �إ�شراقة
م�صطفى حامد ،للطفو على �سطح الذاكرة ،والت�شبث ب�شط�آن خلجانها،
رمبا منذ ما يزيد على العام اً
قليل .فلها مني كل الود واملحبة.
و�أحب �أن �أ�شري هنا� ،إىل �أن هذا امللف ،قد �أعد على هذا النحو
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حتديدًا ،لتعني خمطوطته (ابتداء) دكتورة �إ�شراقة م�صطفى حامد ،على ما
هي ب�صدده ،من درا�سة .ك�إ�سهام متوا�ضع مني ،يف �إحياء ذكرى املبدعة
الراحلة منال حمد النيل.
هذا الكتاب عبارة ،عن كتابات منال التي بحوزتي ،يف الق�صة
الق�صرية جدا ،والق�صة الق�صرية� ،إىل جانب حماوالت قليلة ،يف النقد
النظري والبحث احلقوقي ،وهي بطبيعة احلال لي�ست كل كتابات منال،
بل متثل جزءًا ي�سريًا جدًا يف م�سريتها ،منذ الن�صف الثاين ،من ثمانينيات
القرن املا�ضى.
فمنال ع�ضو م�ؤ�س�س لرابطة الأ�صدقاء الأدبية بكو�ستي ،منذ �صباها
الباكر  .١٩٨٦وغني عن القول� ،إن هذا الكيان الأدبي بكو�ستي ،قد
خرج الكثري من املبدعني املميزين ،الذين تعج بهم الآن ال�ساحة الثقافية
لل�سودان الكبري.
كتبت الراحلة منال ،الكثري من النرث واخلواطر ،التي طورتها فيما
بعد� ،إىل ق�ص�ص ق�صرية .ولكن كل كتاباتها منذ العام  ،١٩٨٦وحتى
العام  ،٢٠٠٣لي�ست بحوزتي! فهي بني �أغرا�ضها باملنزل الذي متلكه،
يف مرابيع ال�شريف ،والذي تنازلت عن ن�صيبي فيه لأ�سرتهاُ ،بع ْيد وفاتها
ب�أ�شهر قليلة.
لذا انح�صر جهدي يف جتميع مواد هذا الكتاب ،فيما توفر بحوزتي
فقط ،والذي – �أي�ضً ا  -مل �أعرث على جزء منه ،ب�سبب تنقلي وترحايل
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امل�ستمر ،بعيد رحيلها ،من �أق�صى جنوب الواليات املتحدة� ،إىل �أق�صى
�شمالها ،ومن �أق�صى �شرقها �إىل �أق�صى غربها!
ففي هذه امل�ساحة الوا�سعة للقارة الأمريكية ،مع التنقل امل�ستمر
والرحيل ،ت�ضيع �أ�شياء وت�سقط �أ�شياء وتفقد �أ�شياء!
ا�ستهللت هذا الكتاب فيما ي�شبه املقدمة ،لإلقاء ال�ضوء على عالقتنا
كعا�شقينْ وكزوجينْ  ،وما عانته من �أمرا�ض �أدت بالنهاية الفاجعة حلياتها
يف هذا العامل الكئيب!
و�صحيح �أنني احتفظت ،يف هذا ال�سياق ،لنف�سي ،بكث ٍري من
التفا�صيل ،التي مل �أ َر ثمة �أهمية� ،أو �ضرورة ملحة لذكرها ،التي ب�إمكان
القارئ احل�صيف ،حت�س�سها و�إدراكها والإح�سا�س بها والتفاعل معها ،ك�أنها
مكتوبة ،وهي بالفعل مكتوبة خلف ال�سطور ،مثل لوحة �سرية لدافن�شي،
تخبئ خلف خطوطها من الأ�سرار� ،أكرث مما تف�صح عنه وت�صرح به!
ويف احلقيقة من يقر�أ كتاباتي ال�سردية؛ التي كتبتها يف الفرتة من
� ٢٠٠٣إىل  ٢٠١٣ي�ستطيع �أن يكت�شف الإلهام الكبري ،الذي مثلته
حياتنا امل�شرتكة كحبيبني وكزوجني ،يف كثري من الوقائع والأحداث
والتفا�صيل� .إذ كانت حياتنا م ًعا م�صدرًا عظي ًما من م�صادر الإلهام
ال�سردي لكلينا!
يف ال�سرد كانت منال ت�ستلهم حياتها وجتربتها الذاتية ،هذه التجربة،
التي انعك�ست �أي�ضً ا ،على طبيعة اختياراتها ملو�ضوعاتها ،يف النقد
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والبحث احلقوقي� ،إذ كانت معاناة املر�أة ،وق�ضاياها م�صدر اهتمامها
الأ�سا�سي.
و� ُ
أقول ِّ
بكل �صدقٍ وجت ُّر ٍد� ،إن القا�صة الراحلة منال ،لو تفرغت
للكتابة الإبداعية �أو البحثية ،لكانت من �أهم الكاتبات ،والباحثات
ال�سودانيات ،الالئي ب�إمكانهن �إحداث فرقٍ كبريٍ ،يف املجرى العام
لتجربة املر�أة املبدعة والباحثة.
ولكن منذ العام  ٢٠٠٦كفت منال متا ًما عن القراءات املتنوعة
والكتابة ،بل ومل يعد اهتمامها من�ص ًبا �سوى على درا�سات و�أبحاث
تنمية القدرات ،التي وجهت كل اهتمامها �إليها ،والتي �أخذت تتجمع
وترتاكم ،ب�صورة جنونية على ارفف مكتبتنا امل�شرتكة ،تطلبها من �أمازون
ومن جرير ،باللغتني العربية والإجنليزية!
هذا اجلهد املتوا�ضع� ،آمل �أن يكون خطوة ،يف �سبيل الإحياء امل�ستمر
لذكراها ،التي ال �شك �ستكون خالدة.
�أحمد �ضحية
فيالدلفيا ،بن�سلفينيا
مايو ٢٠٢٠
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()٢
عن زوجتي �أحكي

ل�ست كابن حزم �أعرف الن�ساء ،وال ممن يزعمون معرفة الن�ساء،
فخربتي بالن�ساء �ضئيلة� ،إذ يكفي �أنني مل �أع�ش يف عامل الرجل واملر�أة
وهما م ًعا� ،إال بعد �أن تزوجت منال .ولذلك �أزعم �أن معرفتي احلقيقية
بالن�ساء ،كانت من خاللها وحدها! فقد بد�أت معرفتي الفعلية باملر�أة
بزواجي منها! لكن كيف بد�أت حكايتنا ،وكيف مل تنت ِه؟!
يف الن�صف الأخري من ثمانينيات القرن املا�ضي ،التقيت الفتاة
النحيلة ،ال�شاحبة ،منال حمد النيل ،يف واحدة من فعاليات رابطة
الأ�صدقاء الأدبية بكو�ستي.
لفتت انتباهي ،بت�صفيفة �شعرها املميزة  -وقتها  -التي الزمتها،
بعد ذلك �إىل �أن فارقت دنيانا الفانية ،مب�ست�شفى (جون هوبكنز -مدينة
بالتيمور؛ والية مرييالند بالواليات املتحدة الأمريكية) .حدث ذلك
منت�صف �شتاء العام ( ٢٠١٣منت�صف ليلة  ٢٩دي�سمرب).
كانت منال ،رغم �شرا�ستها ،من �أرق و�أجمل الن�ساء ،و�أكرثهن �أناقة
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وعذوبة ومتدينا .ومل �أكن وقتها �أعلم �أن هذه الفتاة املتمردة ،التي ال
تكرتث ل�شيء يف �سبيل قناعاتها ،والتي �سكنتني حتى النخاع� ،ستكون
زوجتي ذات يوم ،وهو ما حدث بعد مرور ثمانية ع�شر عا ًما ،على ذلك
اللقاء العابر ،الأول!
ودارت عجلة الزمن..
ويف هذا الوقت ،كانت مقيمة باململكة العربية ال�سعودية ،تعمل
كمربية للأمري الطفل ،عبد العزيز حفيد امللك �سلمان ،وكنا قد التقينا
يف ال�سودان للمرة الثانية بعد �سنوات طويلة ،يف �إجازتها ال�سنوية يف العام
 ٢٠٠٢قبيل مغادرتي ال�سودان �إىل القاهرة بقليل .فق�ضينا �أوقا ًتا جميل ًة
ممتع ًة م ًعا.
ويف بداية العام  ٢٠٠٤و�أنا على و�شك مغادرة القاهرة �إىل دولة �إعادة
التوطني  State of Resettlementا�ستعدنا توا�صلنا ،عرب كل �أدوات
التوا�صل ،بدءًا بخطابات الربيد ،التي حتمل �آثار ب�صماتي وعرقي ،ورائحة
عطرها ،مرورًا بالإمييالت بكلماتها الرقمية املعلبة ،والتلفونات التي ترتدد
�أ�صداء �سريانها هام�سة!
و�شاءت الأقدار �أن تنزل ب�صحبة الأمري ال�صغري و�أ�سرته� ،إىل القاهرة،
يف �شتاء  ،٢٠٠٤كمحطة �ضمن �سل�سلة من ال�سفريات �شملت باري�س،
عمان ،بريوت ،وانتهت �إىل القاهرة ،فالتقينا ،وقد ج�سدت هذا اللقاء يف
�إحدى ق�ص�صي الق�صرية ،التي ن�شرتها يف احلوار املتمدن وقتها!
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كانت الغربة الطويلة قد �أنهكتها ،وتكاد ت�صيبها باجلنون! وهكذا،
متخ�ض هذا اللقاء ،عن اتفاقنا على �أن تعود �إىل اململكة ،وتوفق �أو�ضاعها
للمغادرة النهائية� .إىل اخلرطوم ،ليتم الزواج فتلحق بي!
وكنت وقتها بني خيارين :مغادرة القاهرة وحدي و�إح�ضار زوجتي
الحقًا ،بعد �أن ي�ستقر بي املقام يف دولة التوطني� ،أو ت�أجيل �إجراءات
�إعادة التوطني ،وانتظارها لإ�ضافتها وال�سفر �سو ًيا!
ومن ثم قررت التقدم بطلب ت�أجيل �إجراءات التوطني ..وجاءت
عرو�سا ،حتف بها فرا�شات الأحالم ..تركت عاملها الهادئ،
منال ً
املنظم ،املرفه ،امل�ستقر وجاءت ..تركت كل �شيء ،كل �شيء ،وجاءت
�إ َّيل حبيبة و�صديقة وزوجة ،وانطلقنا م ًعا نحاول ر�سم خريطة مفعمة
بالأحالم الوردية!
رغم التغيري الكبري حلياتها ،التي �ألفتها لعقد من الزمان ،واختيارها
�أن تعي�ش معي حياتي ،التي ال تخلو من معاناة� ،إال �أنها مل تكن متيل
لل�شكوى ،رغم كل ما مررنا به م ًعا ،من منعطفات حادة ،ونحن نحمل
حقائبنا ملكان انتقايل (الأحياء ال�شعبية الفقرية بالقاهرة) بكل �ضنكها
ورهقها وثقافتها البدائية املزعجة� .إىل �أن ا�ستقر بنا املقام �أخريًا يف
(جري�سي �سيتي  -والية نيوجري�سي  -الواليات املتحدة الأمريكية)،
يف بداية خواتيم ال�صيف الأمريكي ( )٢٠٠٦/٩/١٨ومن ثم انتقلنا بعد
عام من مقامنا يف (والية نيوجريزي) ،حيث متت �إعادة توطيننا ،ودجمنا
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يف ال�سي�ستم� ،إىل (والية مرييالند) للدرا�سة يف جامعتها.
قا�س جدًا،
ومل يكن ممك ًنا �أن نبد�أ الدرا�سة م ًعا ،فال�سي�ستم ٍ
والفواتري عالية ،وكذلك التزامات ال�سودان ،وهكذا تفرغت للعمل،
وبد�أت منال يف العام  ٢٠٠٨الدرا�سة يف جامعة مرييالند ،للح�صول
على درجة البكالوريو�س من كلية االقت�صاد والإدارة ،يف تخ�ص�ص
 Hoteles and Restaurants managementوبرزت يف جمالها
الأكادميي بدءًا من ال�سمي�سرت الأول� ،إىل �أن تخرجت يف العام ٢٠١١
ومل تلبث �أن مت تعيينها م�شرف ًة من (مكتبها يف �سال�سربي ،مرييالند)
على �أغذية تالمذة املدار�س احلكومية ،يف منطقة وا�سعة ،ت�شمل جزءًا
من مدار�س واليات( :فريجينيا ،مرييالند وديالورEastern shore -
 )areaلكن مل تلبث �أن �أ�صيبت مبر�ض النيمونيا Pneumonia
 Diseaseيف العام  ٢٠١٢الذي تزامن معه ا�ستفحال الرطوبة املزمنة
 Moisture Chronic Diseaseيف كل �أع�ضاء ج�سمها ،مع ال�ضعف
التام جلهازها املناعي  Immune Systemب�سبب �أدوية معادلة الرحم،
حتى ال يلفظ (الأجنة) عندما حتمل!
فقد كانت رغبتها يف الإجناب جنونية ،رغم �أنها مرت بتجربة قا�سية
من (الإجها�ضات  )Abortionsامل�ستمرة منذ  ٢٠٠٤نتيجة خلل جيني
يف اجلهاز املناعي ،الذي كان ينتج �أج�سا ًما م�ضادة  Anti Bodiesللأجنة،
باعتبارها �أج�سا ًما غريبة فيلفظها.
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ف�شلت حماوالت العالج يف القاهرة ،فحاولنا جمددًا يف �أمريكا،
وكررنا املحاولة يف بريطانيا .ولكن كل ذلك مل ِ
يجد ،وتكررت
الإجها�ضات ب�صورة خميفة!
يف ذلك العام � ٢٠١٢شفيت منال من النيمونيا ،وعادت قادرة على
احلركة ،ولكن �سرعان ما �أ�صيبت يف العام  ٢٠١٣بالنيمونيا مرة �أخرى،
ولكنها مل ت�ستطع ال�صمود هذه املرة ،ففارق ج�سدها املالئكي احلياة،
مبت�س ًما وودي ًعا ،وواد ًعا ..لترتكني وحدي ،نه ًبا للأحزان والذكريات،
والطيوف ،التي مل تفارقني حلظة ،وال �أظنها �ستفارقني يو ًما!
فمنال مل تكن جمرد زوجة عادية� ،أو �أنثى مميزة م�شتهاة ،بكل ما
حتمل الكلمة من املعنى لرجل ،فقد كانت �أكرث من ذلك بكثري ..كانت
�أ ًما و�أخ ًتا و�صديقة..
كانت منال حتى الرمق الأخري ،ذات جمال خا�ص ..هو اجلمال
نف�سه الذي �صحبني ،ونحن ن�سري م ًعا يف �شوارع الإ�سكندرية �أو مكتبتها،
�أو القاهرة و�أتيلياتها ومنتدياتها ومعار�ضها� ،أو جري�سي وم�سارحها� ،أو
مرييالند ومدنها ال�سياحية كاو�شن �سيتي ورهوبا بيت�ش� ،أو هايد بارك
لندن �أو كارديف ،مبعاملها التي تعود للقرن الأوروبية الو�سطى و�أ�ساطريها
البحرية املده�شة!
كنا ن�شعر كم نحن حمظوظان .كان كالنا يالئم الآخر ومبقا�سه متا ًما!
رغم التناق�ض الكبري بني �شخ�صيتها العقالنية و�شخ�صيتي العاطفية .كنا،
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متناغمني كنور�س ونور�سة ،وك�أن كل منا خلق للآخر بعناية فائقة!
ملاذا �أقول هذا �إذن؟
لأن كلينا كان مر�آة للآخر ،وكلينا يفهم ما يدور يف دواخل الآخر،
دون �أن ينطق �أحدنا بحرف عما ي�شغله! فهمنا بع�ضنا فه ًما عميقًا ،يندر
يف الزمان وجوده!
كانت نظرات عينينا ومالحمنا متماثلة ،وم�شاعرنا و�أفكارنا متماثلة!
كنا كيانًا واحدًا يف احلقيقة! رغم اختالف �شخ�صيتينا وردود �أفعالنا،
وطرق معاجلتنا للم�شكالت!
وبعك�سي كميال للعزلة ،كانت منال اجتماعية جدًا ،وذات �شعبية
كبرية يف (�شعب) جمتمعنا ال�سوداين بربين�س�س �آن ،مرييالند الذي
ع�شنا فيه قرابة الثماين �سنوات ،حياة مثالية متا ًما ،يتمناها اجلميع دون
ا�ستثناء ،مل يتعكر �صفوها �إال يف ال�سنتني الأخريتني ،مع رياح التغريات
التف�سية ،التي طر�أت مع املر�ض الطويل املدمر!
عندما �سمع �أفراد جمتمعنا ال�سوداين بخرب وفاتها� ،أ�صيبوا بال�صدمة،
وهرعوا من كل فجاج الواليات القريبة ،للتعزية ..مل �أ�ستغرب لر�ؤية بع�ض
�صديقاتها ،يبكني وينتحنب بحرقة ،فالغريب هو �أال يبكي الإن�سان مثل
جمل حياة النا�س ،يف رحالت اجلالية
هذا الفقد الكبري ،الذي لطاملا ّ
وندواتها ،وحفالتها واحتفاالتها ومنا�سباتها احلزينة .فمنال كانت دائ ًما
حيث يجب �أن تكون ،ت�شارك النا�س فرحتهم �أو حزنهم!
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ً
متما�سكا ،متكنت من
و�سط هذه الفاجعة املدوية ،كنت لده�شتي
�إخفاء الرباكني التي تفجرت داخلي� ،صحيح مل �أجنح يف �إخمادها،
لكنني مل �أف�شل يف حما�صرتها!
كان وجهي يف غرفة العناية املكثفة ،و�أنا �أت�أمل ج�سدها الذي فارقته
الروح ،يكاد يكون خا ٍل ًيا من التعابري ،لدرجة مده�شة ،رمبا لإدراكي �أنني
مت معها يف تلك اللحظة ،ويف ذلك اليوم! كنت �أجل�س بهدوء على
الكر�سي املقابل ل�سريرها الطبي ،املحا�صر بع�شرات �أجهزة دعم احلياة،
واملمر�ضات ينزعن �أخريًا ،بعد �أكرث من �شهر الأجهزة املت�صلة بج�سدها،
لي�سدلن ال�ستار ،على حياة ملأى باحليوية واحلب والن�شاط والت�ألق
الأكادميي واالجتماعي والوظيفي.
و�أنا يف غرفة االنتظار ،كنت �أرانا يف منزلنا ،وهي تعد (�سلطة القي�صر)
وكل ال�سلطات املميزة التي نحبها ،وتعو�س طرقتني� ،أو (ترمي) قرا�صة
�أو فطرية.
كنت �أراها وهي تعد �إفطار رم�ضان� ،أو تخبز للعيد� ،أو ت�صنع �شي ًئا
من احللويات التي �أحبها! كنت �أراها وهي تناديني من الطابق الأعلى،
لت�س�ألني عن �شيء ما ،فانه�ض بتكا�سل� ،أ�صعد ال�سلم ،وال يزال بايل
معلقًا بفيلم �أو برنامج �أتابعه.
كنت �أراها وهي تغري اللمبة ،امل�سلطة على طاولة الكمبيوتر ،حيث
�أكتب .ب�أخرى �إ�ضاءتها حتافظ على نظري �أكرث!
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كنت �أراها ونحن تت�شاجر ،ب�سبب ن�سياين و�ضعف ذاكرتي،
وح�شدها لكم مهول من املوز واجلزر والفيتامينات ،مطلوب مني تناولهما
ق�سرًا لتقوية الذاكرة!!
كانت دقيقة ،ال تغفل �شي ًئا ،تهتم ب�أتفه التفا�صيل .دائما �أنيقة
ومتعطرة ،ال فرق بني �أن تكون يف البيت �أو يف مكان عام .كانت متجددة،
جيا�شة العواطف والعنفوان ،وهادئة وعقالنية وحكيمة ،ال �أدري كيف
جمعت بني كل هذه النقائ�ض ،التي جعلت منها �سحرًا خال�صً ا!
والآن ،وبعد مرور �سنوات على رحيلها ،ه�أنا �أجد اجلر�أة �أخريًا على
االعرتاف ،ب�أنها قد رحلت عن دنيانا حقًا ،فلطاملا �أح�س�ست بها تتحرك
حويل ،ت�ضحك �ضحكتها التي ال �شبيه لها ،وتبت�سم تلك االبت�سامة
العذبة ،التي تدفع بكل جنون العامل لأن يهد�أ وي�ستقر!
الآن ولأول (و�آخر) مرة يف ظني ،تفاد ًيا لتجدد الأحزان� ،أكتب
طي احلزن على
عنها ،لها ،عنا ..بعد �أن ظننت �أنني متكنت �أخري ُا من ْ
فراقها ،ودثرته يف �صندوق ذكرياتي ،الذي لطاملا �سعيت لإغالقه بقفل
الن�سيان ،ولطاملا ف�شلت� ،إذ كان طيفها وال يزال يك�سر القفل ،ويحلق يف
الف�ضاء حويل!
أحن �إليها ِّ
بكل كياين� ،أحن
لن �أكذب �إذا قلت� ،إنني ال �أزال � ُّ
�إىل عطرها املميز� ،إىل م�شيتها على الأر�ض� ،إىل الطريقة التي تقود بها
�سيارتها ،وت�أكل بها وحتلم بها ،وجتامل بها الآخرين ،وترت�شف بها قهوتها
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ال�صباحية� ،أحن �إىل كل تفا�صيل حياتنا معا ،خالل ع�شر �سنوات
انق�ضت �سري ًعا ،يف ملح الب�صر دون �أن ن�شعر بها!
رغم مرور �سنوات على رحيلها ،ورغم �أنني تزوجت مرة �أخرى
و�أجنبت ،بل و�أ�شعر ب�سعادة غامرة مع �أ�سرتي� ،إال �أنني وبكل �صدق ،ال
�أزال و�أظنني �س�أظل �أحن �إىل منال.
�صحيح� ،إن �أثر �صدمة فقدها قد بهت ،و�إنني متكنت من جتاوز
حمنتي ،وا�ستعادة حياتي وال�سيطرة عليها جمددًا� ،إال �أن ذكرياتنا معا ،ال
تزال جذوتها م�شتعلة يف القلب ،فكثريًا ما تراود �أحالمي ،ف�أ�ستيقظ ،و�أنا
�أنادي زوجتي احلالية (�شذى) با�سمها ،ويف قلبي غ�صة عندما ال �أجدها
بجانبي ،فتحزن زوجتي احلالية! ولكن هذا ما ال �أملك!
فكثريًا ما �أتخيلها منال!
فلرتقد روحك ب�سالم منال،
�إىل �أن نلتقي!
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()٣
منال القا�صة

منال حمد النيل �أحمد عبد ال�سالم ،مواليد مدينة كو�ستي ٢
�أغ�سط�س  .١٩٧٢قا�صة ذات �إيقاع خا�ص .تفي�ض ق�ص�صها بعذوبة
الأنثى .وال تزيد بع�ض ق�ص�صها ،عن �أ�سطر قليلة .نلحظ فيها قدرة عالية
على التكثيف ،حتى ال نعد منيز �سوى �أ�صداء ل�صوت بعيد ،هو �صوت
ال�شخ�صية ،التي تتحرك خلف هذه الأ�سطر ..فكتابات منال تقع يف
املنطقة الو�سط ،بني ال�شعر والنرث وال�سرد!
حيث ت�ضج يف هذه املنطقة بالغربة واللوعة والأحزان ،الناه�ضة يف
عامل �أ�شد التيا ًعا وعذابًا! حيث ال را ٍو �سوى الإيحاء الدال عليه!
هكذا ،دون حتديد اجتماعي �أو نف�سي � -أق�صد هنا ق�ص�صها الق�صرية
جدًا  -را ٍو جمهول متا ًما� ،إال من في�ض امل�شاعر والأحا�سي�س ،املحملة
بالأ�سى وال�ضعف والتحدي كذلك!
نعتمد يف هذه القراءة � -إىل جانب ق�ص�صها املن�شورة يف جملة
كتابات �سودانية ،وجملة الثقافة اجلديدة»امل�صرية»  -على ق�ص�ص �أخرى،
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قمنا با�ستخراجها من ال�شبكة الدولية للمعلومات (.)١
حيث نالحظ على ق�ص�صها الق�صرية ،ب�صورة عامة .التحرر من
ال�شكل ال�صارم للق�صة الق�صرية ،الذي تقابله يف ق�ص�صها املطولة مثل
(غربة) و(حبيبات مطر) ب�شكل احلكاية املفتوح .املتحرر من احليل الفنية
امل�ألوفة! ومزج ال�شعر بالنرث.
وجندها بذلك ،قد مالت يف كل من الق�صة الق�صرية والق�صرية جدًا
�إىل الغنائية ،لتخلق �أ�سلوبها الذي مييزها� .إذا اتفقنا �أن �شكل التعبري ،هو
ما يحدد نوع الن�ص ،لأن العرف اجلمايل الذي ي�شاركه فيه ،هو الذي
ي�صوغ �شخ�صيته� ،إىل ال�شكل اخلارجي وال�شكل الداخلي ،وهذا النوع
هو ما و�ضعه (جان كوهني) بني طريف اخلط الوا�صل ،بني ال�شعر والنرث،
مبعنى التفاوت يف درجة �شعريته ،ك ًما ونو ًعا!
و -حتديدًا هنا� ..أعني ق�ص�صها الق�صرية جدًا  -التي لغتها هي
مو�ضوع ال�شعرية يف ال�سرد اليوم ،فال�شعرية مل يعد مو�ضوعها فقط
ال�شعر بحده املعروف تقليديا ،بل الأدب كله ( )٢ومن هنا ميكننا
ا�ستهالل هذه القراءة ،بق�ص�صها الق�صرية جدًا ،املن�شورة يف (كتابات
�سودانية � -سبتمرب .)٢٠٠٤
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(�أ) ق�ص�ص ق�صرية جدً ا:

يف ق�صتها (مدينة بوح) نلمح �أثرًا الثنني :فتى وفتاة .رجل وامر�أة،
رمبا� ..إن�سان و�إن�سانة ..يف مكان ما ..زمان ما ..يبوحان لبع�ضهما «اتفقا
على تكوين مدينة للبوح خا�صة بهما ،ال يعب�آن فيها لقوادم الأيام ،يلحقا
بها هنائتهما ،متكررة الهروب ( )..ولي�صبح اخلليط املتكون يف الك�أ�س
ع�صارة قلب وقلب (.»)٣
وهكذا يحاوالن �أن ين�سجا من بوحهما ،معنى لوجودهما :فقط هذا
كل �شيء ..لكنه كل �شيء ،حقا!!
ويف ق�صتها (تفا�ؤل) جندها حتكي عن امر�أة لكل الع�صور .ذات
ح�ضور طاغ يف املوا�سم .ورجل مت�أفف متذمر .ب�سبب حياته التي
و�سمها ال�شقاء .يلتقيان وعندما يعرفها عميقًا ،يكت�شف �أنها �أكرث النا�س
�أملًا ،على الرغم من تفا�ؤلها «متتد منها �شعاعات التفا�ؤل ،دوافق لت�شمل
جمال�سيها( »)٤فيتغلب على �أحا�سي�سه الرمادية ..لقد علمته معنى �أن
يبت�سم!
ويف ق�صتها (هزمية) التي تنطلق من احلا�ضر ،للتعبري عن فكرة (ما)
فيه .ت�شمل امل�ستقبل «(كنت) �أعلم �أنك (�ستكون) هازمي �أمام نف�سي،
و�أمام كل �شيء ( ..»)٥تتبدى اال�ستمرارية بفعل الهزمية ،ورغم هذه
اال�ستمرارية ،تقرر بطلة الق�صة عدم الرتاجع .فهزميتها تتمثل يف انقيادها
لقلبها .وعواطفها .وبانحيازها لعقلها ،تقرر خ ًطا �آخر يف حياتها« ..لأنني
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�أ�صر دائ ًما �أن �أكون (�أنا) قررت �أن �أطرح القلب �شلوًا� .أن �أدفنه لأدفن
هزميتي» ونلمح هنا التحدي الإن�ساين ،يف حماولة قهر ثرثرات القلب!
ويف ق�صتها (حب) جند �أنثى ،تتحدث عن �أول �شخ�ص �أحبته،
و�أجمل الأيام التي �صنعها هذا احلب ،بعد جدب طويل .لكنه مل يدرك
مدى �صدق هذا احلب الذي ربطهما ،فتخلى عنها ،يخامره ما يخامر
الرجل ال�شرقي ،من �أحا�سي�س و�أفكار و�أوهام «ظن �أن اً
رجل غريه حرث
هذه الأر�ض ،وهي�أها للعطاء ..تخلى عنها ( ..»)٦تنه�ض هذه الق�صة ،يف
العالقة املعقدة بني الرجل واملر�أة ،يف املجتمع ال�شرقي!
ويف ق�صتها (انحناءة) جند امر�أة �أخرى ،حتني ر�أ�سها للعا�صفة
ذات مرة .لكنها منذ تلك املرة ،مل حتنه �أبدًا فقد .اتخذت قامتها
�شكل االنحناء.
وهي ق�صة يف ال�سياق العام للق�ص�ص ال�سابقة� .إذ متكنت فيها منال
من تكثيف املعنى ،باخت�صار الألفاظ والدالالت الفائ�ضة� ،إىل �أق�صى
حد ممكن .لتعرب عن معنى التحدي «�أحنت ر�أ�سها يوما تتقي �شر عا�صفة
( )..كانت قامتها قد اتخذت �شكل االنحناء ،منذ تلك املرة (.»)٧
ويف ق�صتها (امر�أة لفكرة �أخرى) .جند امر�أة .حم�ض امر�أة مقهورة،
حد الوجع .حتى �أن قهرها نف�سه يلوذ بها ..فحاولت �أن حتيا كامر�أة  -رغم
كونها امر�أة  -ب�أال حتب .فالآخرون يرونها امر�أة ،لكنها كالنعامة .ال ترى
ذلك «قررت �أن تخرج عنقها من الرمل ( )٨لكن ما �إن �أحبت ،حتى
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«�صار �ضو�ؤه ن�شازًا يف داخلها.»..
�إنها ق�صة حرمان املر�أة من احلب ..فهو لي�س من (حقها) .فقد مت
تقييده برت�سانة الفكر الذكوري اجلربي ،و�سلطة العادات والتقاليد
والعرف ،فاحلب يف جمتمعها ق�ضية ،لي�س ثمة ا�ستعداد للدفاع عنها..
وعندما تنتزع هذا احلق (حقها يف �أن حتب) ،تت�صور �أنه رمبا يحدث
لها مثل هذه املر�أة .التي ي�ضج يف حقيبتها� :ألف عام من الوجع «كانت
قد �أدركت ،اد�أنها �أخط�أت رجلها الهالم (.»)٩
ويف ق�صتها (وحني �أحبت) جند تلك العالقة املعقدة ،بني املر�أة وذكور
عائلتها الكبرية ..املت�سلطني على ن�ساء العائلة .ما يجعل ال�شعور باحلاجة
للقهر ،مت� اً
أ�صل فيها «وحني �أحبت ،متنته قو ًيا يخ�ضعها لإرادته(.»)١٠
ويف ق�صتها (كان هناك يف وجوه املارة) ..جند �أنثى تكره املجتمع
والنا�س ،وال ت�ؤمن باحلب .لكن عندما �أحبت .تغريت م�شاعرها جتاه
كل ذلك «مل تعد ترى يف املارة ب�شاعتهم ،لي�س لأنهم �صححوا فكرتها
القدمية ،بل لأنها باتت تراه يف وجوه املارة (.»)١١
فاحلب خل�ص لها كل احلياة ،يف حالتها ال�شعورية  -بحيث �صارت
ترى كل �شيء؛ خالل هذه احلالة ..هذا احلب  -الذي غري نظرتها للعامل
والنا�س والأ�شياء!
ويف ق�صتها (رحيل) جند �إثنني ،اً
رجل وامر�أ ًة رمبا« ..مل يكن يعني
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لها  -منذ الوهلة الأوىل � -أكرث من كونه اً
رجل ي�ضاف� ،إىل بقية معارفها
من الرجال (..)١٢
ويف اللقاء الثاين ،تدرك �أنه لي�س رجلها املن�شود «�أنه رجل ال تكفيه
امر�أة واحدة ..من �أولئك الرجال ،الذين يردمون هوة فراغهم بكثري من
الن�ساء! بد�أت تلملم �أ�شياءها ا�ستعدادًا للرحيل (.»)١٣
فمن خالل لقائني فقط� .أدركت بـ (غريزة الأنثى)� ،أنه لي�س رجلها.
فهي ق�صة الغريزة الأُنثوية ،ك�أداة حتليل جلوهر فكرة الرجل عن املر�أة!
نالحظ على الق�ص�ص ال�سابقة ،التي و�سمتها منال بـ «ق�ص�ص ق�صرية
جدًا»� ..أكرب قدر ممكن من الكثافة  -كما �أ�شرنا من قبل  -التي تنطوي
 فقط تنطوي  -على �صوت مقابل �صوت  -غال ًبا �صوت ذكوري مقابل�صوت �أُنثوي � -أو هو �صوت �أنثى تتداعى فيه خيباتها �أو انت�صاراتها ،يف
وحدتها القاتلة  -ت�سفر هذه الأ�صوات عن هاج�س حمدد (هو هاج�س
احلب /احلياة) ..وال نلمح �سوى هذه الأ�صوات ،التي ك�أ�صداء متال�شية.
الأزمة العاطفية يف الواقع الفعلي ،ال تنف�صل عن الأزمات
االجتماعية ،بل هي ت�ستمد ت�أزمها من :االجتماعي الثقايف والنف�سي
واالقت�صادي� ،إلخ..
كل ذلك عرب �أ�صداء بعيدة( ،حتى لتبدو متال�شية) مل�صدر
ال�صوت الأ�صلي ،لدرجة �أننا ال منيز مالمح حمددة (يف بناء ال�شخ�صية)،
ف�شخ�صيات منال يف هذه الق�ص�ص ،هم جمردون من كل �شيء� ،إال من
27

دفقات م�شاعرهم الدافئة� ،أو الأ�سيانة  -حتى الأ�سماء.
فالق�صة عند منال حالة تعبري عن �إن�سان ،كل ما ميلكه ومييزه هو كونه
�إن�سانًا ..هكذا دون حاجة ال�سم �أو لقب!
(ب) ق�ص�ص ق�صرية:

ويف ق�صتها (قبلك ..كان) تعرب منال ،عن حلظة �إن�سانية مكثفة احلزن
واللوعة ،مبثابة القانون الذي يحكم حياة فتاة� /أنثى لوقت طويل .قبل �أن
تلتقي مبن حتب ،فتتغري حياتها «ت�سكن العتمة �أرجاء روحي ،كما الليلة..
حتا�صرين الوح�شة من كل حدب و�صوب ..مل �أ�ستطع فكا ًكا من �سجن
�شعوري احللزوين ،رغم حماوالتي اجلادة»..
وجتاهد هذه الأنثى املحزونة ،يف التحرر من العوامل ،التي �أف�ضت
بها� ،إىل هذا الإح�سا�س الفاجع بحياتها .فال جتد مالذًا يحررها �سوى
البكاء� ..سوى ال�ضعف الإن�ساين ،الذي يعرب � -أي�ضا عن منتهى قوة
الإن�سان �« .. -أبكي� ..أبكي� ،أيتها املر�أة الأكذوبة� .أبكي �أيتها املر�أة
الالموجودة ( )..هيا مار�سي انهيارك .احرتمي �ضعفك ( )..ويف ال�صباح
ال �أرى يف ال�ضوء غري كائن متطفل ،يدخل عيني ،دون ا�ستئذان.
�أرى بقاياي مكومة على ال�سرير ،ف�أجرجر ج�سدي لأبد�أ يومي.
قبلك هكذا كانت �أيامي »..
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لدى قراءتنا ق�صتيها (غربة) و(حبيبات مطر) ،ن�شعر ب�أنهما م�شروعان
لروايتني مميزتني� ،أكرث من كونهما ق�صتني ق�صريتني!
وتخطر على ذهننا بع�ض املفاهيم املنهجية ،التي تتعلق بال�سرد،
الذي ميكن متييزه – ال�سرد  -بني منطني� :سرد مو�ضوعي و�سرد ذاتي.
ففي نظام ال�سرد املو�ضوعي ،يكون الكاتب مطل ًعا على كل �شيء! حتى
الأفكار ال�سرية لل�شخ�صيات!
�أما يف نظام ال�سرد الذاتي ،ف�إننا نتتبع احلكي ،من خالل عيني
الراوي �أو (طرف م�ستمع) متوفرين على تف�سري كل خرب :متى وكيف
عرفه الراوي� ،أو امل�ستمع نف�سه!
ففي احلالة الأوىل (ال�سرد املو�ضوعي) يكون الكاتب اً
مقابل للراوي
املحايد ،الذي ال يتدخل ليف�سر الأحداث ،و�إمنا يتدخل فقط لي�صفها
و�صفًا حمايدًا ،كما يراها �أو كما ي�ستنبطها ،يف �أذهان الأبطال .ولذلك
ي�سمى هذا ال�سرد مو�ضوع ًيا .لأنه يرتك احلرية للقارئ ليف�سر ما يحكى
له وي�ؤوله (..)١٤
ويف احلالة الثانية (ال�سرد الذاتي) ،ال تقدم الأحداث �إال من زاوية
نظر الراوي ،فهو يخرب بها ،ويعطيها ت� اً
أويل معي ًنا ،يفر�ضه على القارئ،
ويدعوه �إىل االعتقاد به!
واحلالة الثانية ،هى التي نحن معنيون بها يف قراءتنا (لغربة) و(حبيبات
مطر) ،لأن منال يف ق�ص�صها الق�صرية املطولة ،تلج�أ لل�سرد الذاتي.
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غــــربة

يف غربة يحدد الراوي ب�صوت � -ضمري الغائب  -ابتدا ًء :الزمان
واملكان (غرفتها يف تلك البالد التي اغرتبت اليها)« ..ت�شري ال�ساعة �إىل
الواحدة بعد منت�صف النهار ،من ظهرية الثالثاء ( )..منذ قدمت �إىل هذه
البالد ،التي ت�شبه احلياة فيها ،الوقوف على قنبلة م�ضغوطة ( )..كثريًا ما
ت�صبح �أكرث غربة من الطري يف بالدك ،حني تو�صد فيها الأبواب»..
وهكذا ي�أخذ املكان ُبعدًا جغراف ًيا نف�س ًيا معقدًا – غربة -
فالإح�سا�س به لي�س جمرد �إ�سقاط للغربة فح�سب ،بل هو عالقة بطلة
الق�صة بذاتها امل�شروخة �أي�ضا � -أبناء وطنها يف املهجر  -ذاتها التي تتمثل
يف �أبناء وطنها ،والذين وجدتهم لي�سوا (ذا ًتا) بل (�آخرًا) ..وهي حم�ض
(مو�ضوع) للم�ساءالت الأخالقية لهذا (الآخر) الذي ال يريد �أن ينظر
�إليها كـ (ذات) مثله! ..من جهة �أخرى هي (ذات) بالن�سبة لـ (الآخر)
الغريب عنها ،يف هذه البالد -الآخر مبعنى ال�ساكن الأ�صلي لهذه البالد
 وبني هذا الآخر وذاك( ،يف منطقة �أخرى لي�ست وطنها) ينفجر ال�صراعوجتري �أحداث الق�صة (غربة)!
فهي ق�صة عن (الذات) �أو الآخر مبا هو (نقي�ضي) ،و�شرط (وجودي)
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�أو العك�س .فقد يكون الآخر ً
�شريكا �أو غري ًبا .وقد يكون �صديقًا �أو عدوًا!!
وهذه الثنائية قد تخفت حدتها �أو تزداد ،وقد تبدو ظاهرة للعيان،
�أو قد تكمن فتبدو خافية ،غري مرئية �أو حم�سو�سة .تب ًعا لعوامل كثرية:
داخلية وخارجية ..وتب ًعا ل�شروط اجتماعية وتاريخية متعددة (..»)١٥
والق�صة غربة ،تهيمن عليها يف هذا ال�سياق� ،أجواء ومناخات
الغربة .منذ اال�ستهالل وحتى اخلامتة .فبطلة الق�صة ت�صحو من نومها،
على �سريرها يف غرفتها ذات يوم ،وتبد�أ يف ا�سرتجاع جتربتها املريرة ،بهذه
البالد الغريبة عنها ..حيث ت�شاركها هذه الغرفة ،ا�ست�شعار الغربة ب�صورة
�أكرث حدة.
بل تعمق فيها هذا الإح�سا�س بالغربة ..بفو�ضى �أ�شيائها الأنثوية
املبعرثة يف كل مكان ،وبالفو�ضى التي عرب عنها �شعرها الغا�ضب،
والأغنية املنبعثة من الريكوردر..
كل �شيء رمادي وكئيب ،وينطوي على غ�ضب مكبوت!! تركت
بطلة الق�صة بالدها ،بعد �أن �أو�صدت يف وجهها كل �أبواب العمل،
وجاءت (مغرتبة) لتعمل (جلي�سة �أطفال) ،حتى ت�ستطيع �سداد فواتري
�إيجار منزل �أ�سرتها ،حتى ال يتعر�ضوا للطرد مثل مرات را�سخة يف
الذاكرة ،وحتى ت�ستطيع �سداد فواتري احلياة الكرمية!
ولكن بني جلدتها (الآخر) العاملني يف هذه الغربة ،ي�ستنكرون
عليها اخلروج للعمل خارج بالدها (وطنهم) وي�شككون يف �أخالقها ،بل
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وينفون انتماءها لبالدهم ،التي يك ّونون عنها – بالدهم � -صورة مثالية،
ال توجد �سوى يف �أذهانهم ،كنوع من التعوي�ض النف�سي املر�ضي ،ملجابهة
ق�صورهم الأخالقي  -كما حددته الثقافة التي ينتمون �إليها مبعناها
ال�شمويل« -يغلظون الإميان ويحلفون بالطالق ،ويرتاهنون على جن�سيتها
يف ترب�ؤ وا�ضح ،وين�سبونها �إىل �أقطار �أخرى ،فتزداد غربتها!!
وتبد�أ يف الك�شف عن عوامل اغرتابها «�أما غربة طفولتها فهي وعيها
املبكر ،مبعنى احلرمان .و�أما غربة مراهقتها ،فهي الإح�سا�س مبدى الفجوة،
والتفريق يف املعاملة بينها وبني نديدها الذكر ،و�أما غربة �شبابها ،فهي
اال�صطدام ب�أر�ض مليئة بالوعورة والأ�شواك (.»)..
وهكذا تقرر ال�سفر «ملواجهة احتياجات احلياة املعي�شية لأ�سرتها،
وملواجهة احتياجاتها كذلك .بعد �أن ف�شلت يف �إيجاد عمل ببالدها،
على الرغم من �أنها خريجة �إحدى الكليات احلديثة ،يف تخ�ص�ص عملي
مرغوب« ..تذكرت معاينات العمل التعجيزية التي دخلتها ،يوم طلب
منها تالوة (�سورة النور) للح�صول على وظيفة مدنية (� )..صورة �صديقتها
ورفيقة طفولتها دامعة .حتكي لها كيف �أن م�س� اًؤول عر�ض عليها احل�صول
على وظيفة ،لقاء تغوله على ج�سدها ( )..كانت قد حادثتها منذ يومني
فقط ،تطمئن على حالها ..علمت �أنها مل تتوظف بعد .رغم �أنه مر على
تخرجها �ست �سنوات »
وت�ستمر بطلة الق�صة ،بتعابري مل�ؤها الأ�سى واللوعة ،يف ا�سرتجاع
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حمطات فارقة يف حياتها ،وهي حتادث نف�سها� ،أو حتادث �صورة والدها
املتوفى ،منذ �أكرث من ع�شرين عا ًما .وكيف �أنها تلج�أ �إىل ال�صمت يف
الواقع ك�سالح ..كانت تتحدى بهذا اال�سرتجاع ب�ؤ�س حياتها .تعو�ض
يف �أحاديثها مع نف�سها ،ومع �صورة والدها!
�إنها ق�صة الغربة والوحدة – كذلك  -مثلما هي ق�صة الذات/
الآخر!! الغربة والوحدة ،اللتني تعي�شهما هذه الفتاة ،مبواجهة الآخر
الغريب ،يف البالد الغريبة والآخر الرجل .والآخر (ذاتها املت�شظية)..
وهي ق�صة ت�سعى بحق ،لفتح احلوار وا�س ًعا بني (الذات) و(الآخر)
بغر�ض الك�شف عمن يكون هو الآخر ،وعمن تكون هي الذات؟!
وكيفية ت�شكلهما و�أ�سباب ذلك ..مع مالحظة �أن الإطار املوحد ،من
الفكر وال�سلوك والثقافة املوروثة ،كل ذلك مبثابة ال�شرط ،لإنتاج املفاهيم
املتعلقة بالذات والآخر! وهو ال�شرط الذي انطلق منه بني جلدتها يف
احلكم عليها ،والترب�ؤ منها ون�سبتها �إىل �أقطار �أخرى!
كيف كانوا يرون �أنف�سهم؟! ذاك هو ال�س�ؤال ..فعلى �أ�سا�س الإجابة،
نظروا �إليها .وهم يرونها بطريقة معينة ،حتدد هويتها يف نظرهم .ومتيز هويتهم
ثقافتهم املتعالية -عنها!! فمن خالل االنعكا�س املفرت�ض ،لهاتنيالهويتني ،يتفجر ال�صراع داخل هذا الن�ص!
الن�ص يطرح �أي�ضً ا ال�س�ؤال حول :العوامل التي �أدت يف الأ�صل �إىل
اغرتاب النا�س عن �أوطانهم ،للح�صول على فر�صة للحياة ،يفتقرون �إليها
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يف بلدانهم! ففي هذا ال�سياق جتري الأحداث «�إن اخلربات امل�شرتكة،
التي يح�صلها الإن�سان ،ومن ثم اجلماعة .تك ّون يف النهاية بنية ت�صوغ
ر�ؤية الإن�سان لنف�سه ،واجلماعة لذاتها ،وللكون واحلاجات والعالقات
الإن�سانية من ناحية .كما ت�شكل �أي�ضً ا  -يف الوقت ذاته  -مرج ًعا للتف�سري
اً
ودليل لل�سلوك ،و�إطارًا لالنتماء!
مبعنى �أنها هي التي ُتك ِّونُ وع ًيا اجتماع ًيا ثقاف ًيا دينام ًيا ،وميكن
بعقل اجلماعة (� ..»)١٦أو عقل القطيع!
ت�سمي ُته جمازًا ِ
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حبيبات مطر

الق�ص كظاهرة �أدبية يتميز بنوع من التعقيد ،ي�أتي من تعدد
م�ستويات التو�صيل .التي �أحدها تفوي�ض القا�ص لرا ٍو تخييلي ،ي�أخذ
على عاتقه عملية الق�ص ،ويتوجه �إىل م�ستمع تخييلي �أي�ضً ا ،يقابله يف
هذا العامل.
فالقا�ص يتقم�ص �شخ�صية تخييلية .تتوىل عملية الق�ص .و�سميت
هذه ال�شخ�صية «الأنا الثانية للكاتب» .وقد يكون هذا الراوي غري ظاهر
يف الن�ص الق�ص�صي ،وقد يكون �شخ�صية من �شخ�صيات الق�صة.
ودرا�سة مظاهر ح�ضور الراوي ،تعني اقتفاء �أثر �صوت الراوي داخل
احلكي ( ..»)١٧وللتطبيق العملي لهذه املفاهيم النقدية على الق�صة
(حبيبات مطر) .جند �أنها تبد�أ ب�ضمري املتكلم ،الذي يتخذ منه الراوي،
و�سيلة لتعبريه يف امل�ضارع امل�ستمر «(�أراقب) حبيبات املطر املتكورة على
زجاج نافذة ال�سيارة وهي تنزلق ب�سرعة ،يف طريقها �إىل �أ�سفل النافذة ،ثم
تقف فج�أة بطريقة ال تتنا�سب و�سرعتها الأوىل .وك�أنها ترتدد يف االنزالق
منتحرة .لتمت�صها احلافة ال�سوداء »..
فنلمح نو ًعا من ال�ضجر ،يدفع راوية الق�صة لفعل املراقبة ..وم�سرتجعة
35

لأفعال �أخرى ،قامت بها هذا ال�صباح ،بالغو�ص عميقًا يف ذاكرتها ،حتلم
بحبيب غائب« ..حني وقفت �أمام املر�آة عارية �إال من امتالئي بك..
�أتفقد نعومتي والتفافاتي  -كما مل �أفعل قط  -وك�أين �أخ�شى �أن تكون
البالدة والتجمد ،اللتان حتيطان بي ههنا ،قد التهمتا منهما �شي ًئا ،وهرعت
�أتغطي -قبل �أن �أت�أكد  -حني التقت عيناي بعينيك ،فقد كانت �صورتك
بالت�سريحة قبالتي ،ف�أدرتها علي ظهرها هل تغار؟!
وهكذا مي�ضى الراوي  -الأنثى -م�ستعيدًا التياعاته ،يف هذا البعد
امل�ضن عن احلبيب البعيد .لي�س لها �سوى الوحدة ،و�صورته التي متثل
عاملها .كل عاملها ،فتحادث هذه ال�صورة ،ومي�ضي احلوار بينهما (الراوي-
ال�صورة) ..ليك�شف عن عامل هذه الأنثى ا ُحل ُلمي اللذيذ ،بجر�أة وترقب
«�أنت الرجل الذي يرتك يف فمي طعمني :هزمية ون�صر ..ويحيي ّيف كل
�ضعفي ..يوقظ ّيف امر�أة غجرية ..تقدم من �أدغال ذات طقو�س ا�ستوائية..
امر�أة مل �أعهدها ّيف اً
قبل� ..أو بالأحرى ما �أفرجت عنها قط ،كما حتر�ضها
�أنت الآن فتية ويانعة ..متلي على ن�ضج حاجاتها ..امر�أة ترتنح زهوًا ..يعج
يف �أعطافها ،جنون قبيلة من الن�ساء ».
ثم ال تلبث �أن تخرج من عاملها ا ُحل ُلمي اللذيذ� ،إىل عامل اللحظة
احلا�ضرة ،التي انطلق منها ال�سرد يف ا�ستهالل الق�صة «� ...أراقب حبيبات
املطر املتكورة على زجاج نافذة ال�سيارة ،املرتددة يف االنتحار عند احلافة
ال�سوداء ،و�أخرج من ت�أمالتي على �صوت مكتوم جراء كبح الإطارات،
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وك�أنه يذكرين ب�ضرورة ممار�ستي ،لهواية كبح م�شاعري »..
لتتبدى لنا �شي ًئا ف�شي ًئا ،خلفية هذه الأنثى ،التي تعو�ض يف
ا�ستدعائها لطيف احلبيب الغائب ،ومناجاتها ل�صورته ،وحدتها وحرمانها
يف الواقع!
�إىل �أن تنتزع ب�صوت «�أيقظني للمرة الثانية �صوت زميلتي ،ت�ؤكد
يل �أننا قد و�صلنا� ..ألقيت نظرة �أخرية على حبيبات املطر املتكورة على
زجاج نافذة ال�سيارة ،واملرتددة يف االنتحار على احلافة ال�سوداء ..وك�أنني
ارتبطت بها المتزاجها ب�أفكاري ».
وارتباط تداعي هذه الأنثى ،بتداعي حبيبات املطر على نافذة
ال�سيارة ،التي تقلها هي وزميلتها ،لي�شكالن هنا  -حبيبات املطر وحالتها
ال�شعورية  -رمزية اخل�صب بداللة املطر ،وال�شوق بداللة ا�ستدعاء هذا
احلبيب الغائب ،ومناجاة الذات يف حوار م�شحون بالظم�أ واال�شتياق.
وحماولة التحرر من كبح الذات!
«ترجلت .ورغم �أين ارتدي ف�ستانًا �أنثو ًيا ب�سي ًطا ،معرى ال�صدر،
واجلو بارد ن�سب ًيا� ،إال �أنني متنيت �أن تالم�س زخات املطر ج�سدي ..عله
يخفف من زخم م�شاعري ،ويغ�سل غربتي ووح�شتي »..
وهكذا تعود مرة �أخرى للغو�ص يف داخلها ،ومناجاة حبيبها وذاتها
«و�أنت؟� ..أنت ..طفلي الأروع ..طفلي الرجل ..الذي يعيد �إ ّيل الدماء،
وي�شعل �ساحاتي � اًأمل ووعدًا ،غني االخ�ضرار ( ..)..و�أ�شعر ب�شوق دافق
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لأن الأم�س تلك احلبيبات كطفلة ..تنتابني �أحا�سي�س �شتى� ،أو�ضحها
ُح ُلمي بك ،وافتقادي لك.
علمت دو ًما �أين �أمتلك ينابيع م�شاعر ..عاطفة دافقة ..اختزنتها
لرجل احتل روحي منذ ماليني ال�سنني ..يفرت�سني بحب التهامي
اً
م�ستحيل ..كلما �أطل يف
الطبع ..نازي النزعة ،جعل ر�ضائي وان�سجامي
الأفق طارح غرام ..فرغم عدم و�ضوح معامله ومالحمه داخلي� ،إال �أنني
�شعرت به دو ًما ،كلما اقرتبت من �شفافيتي ورهافتي ..و�أتوغل �أنا بعدًا..
كلما وجلت عتمة حزين ومادية تفا�صيلي� ..إال �أنه كان دو ًما هناك..
يرقبني ،وي�سكنني ..رجل مل التقه قط ..ومل �أنتظر هبوطه هكذا على
حني غرة ،ودون �سابق �إنذار».
وهكذا ت�ستمر هذه الق�صة ،التي هي مزيج من لغة ال�شعر والق�ص،
م�ستخدمة تقنية انعكا�س املرايا ،لبث جتربتها الذاتية يف انتظار هذا
الرجل ،الذي ميلأ كيانها ،وي�شعل فيها احلرائق واجلنون.

38

هوام�ش:

( )١كتابات �سودانية ،كتاب غري دوري ،مركز الدرا�سات
ال�سودانية ،القاهرة ،العدد � ،٢٠٠٤ ،٢٩ص١٤١ :
( )٢ا�ستخدم حمرك البحث يف مواقعwww.masarat.org:
www.beghdad-bangkok.net
www.adbyat.com
www.wedyan.net
( )٣طراد الكبي�سي .جماليات النرث العربي -الفني .دار ال�ش�ؤون
الثقافية .بغداد � .٢٠٠١.ص٦ :
( )٤كتابات �سودانية« .كتاب غري دوري» .مركز الدرا�سات
ال�سودانية .العدد � .٢٩سبتمرب � ٢٠٠٤ص٨٣ :
( )٥ال�سابق� :ص٨٣ :
( )٦ال�سابق� :ص٨٤ :
( )٧ال�سابق� :ص٨٤ :
( )٨ال�سابق� :ص٨٤ :
( )٩جملة الثقافة اجلديدة امل�صرية .العدد  .١٧٤دي�سمرب .٢٠٠٤
�ص٨٦ :
( )١٠ال�سابق� :ص٨٦ :
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( )١١ال�سابق� :ص٨٦ :
( )١٢ال�سابق� :ص٨٦ :
( )١٣ال�سابق� :ص٨٦ :
( )١٤ال�سابق� :ص٨٦ :
( )١٥حممد ال�سيد حممد �إبراهيم .بنية الق�صة الق�صرية عند
جنيب حمفوظ «درا�سة يف الزمان واملكان» .الهيئة العامة لق�صور
الثقافة ،طبعة �أوىل � ٢٠٠٤ص٣٤٥ :
(� )١٦سيد �إ�سماعيل �ضيف اهلل .الآخر يف الثقافة ال�شعبية .مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� .٢٠٠١ .ص٨ :
( )١٧ال�سابق� :ص٦ :
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مناذج ق�ص�صية *
( )١مدينة بوح

عانا ..تعذبا ..التقيا� ..أعطيا نف�سيهما م�ساحة بوح ،بقدر الك�أ�س.
ملأتهما رغبة  -يف االقرتاب �أكرث -مرتددة ولكنها حلوح .ت�صر على
اجتياز امل�ساحات ال�صقيعية .وت�أبى جزيئاتهما املت�شابهة �إال �أن جتتن�س
يف هذي الك�أ�س!
وبعد خ�شية ولأي ..اتفقا على تكوين مدينة للبوح خا�صة بهما ..ال
يعب�آن فيها لقوادم الأيام ..يلحقا بها هنائتهما متكررة الهروب .ولي�صبح
اخلليط املتكون يف الك�أ�س :ع�صارة قلب وقلب!
( )٢تفا�ؤل

كانت امر�أة لكل الع�صور ..مو�سمية احل�ضور ،متتد منها �شعاعات
التفا�ؤل دوافق؛ لت�شمل جمال�سيها .وكان كثري الت�أفف والتذمر ..رافق
ال�شقاء زم ًنا �أك�سبه �سوداوية ..تعرف عليها ..تقرب منها ..وجدها �أكرث
41

النا�س �أملًا ..تعلم منها روعة �أن يبت�سم ،حني تقرتح عليه معطيات الواقع
البكاء!

( )٣هزمية

كنت �أعلم �أنك �ستكون هازمي� ،أمام نف�سي ،و�أمام كل �شيء ّيف..
وخ�ضت التجربة ..ال لروح املغامرة فح�سب ،بل لأنني �أردت التحدي..
وخرجت مهزومة!!
ولأنني �أ�صر دائ ًما �أن �أكون (�أنا) ..قررت �أن �أطرح القلب �شلوًا� ..أن
�أدفنه ..لأدفن هزميتي!!
( )٤حب

كان الأول يف حياتها� ..أ�شعل فيها موا�سم الفرح ..بعد طول
جدب ..علمها كثري حبه �أبجدية التجاوب ..تعاملت معه بتلقائية ..ظن
�أن اً
رجل غريه حرث هذه الأر�ض ،وهي�أها للعطاء ..تخلى عنها!
( )٥انحناءة

�أحنت ر�أ�سها يو ًما لتتقي �شر عا�صفة ..ويف حاالت م�شابهة ..مل
حتتج لأن حتنه ثانية ..كانت قامتها قد اتخذت �شكل االنحناء ،منذ تلك
املرة!
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( )٦امر�أة لفكرة �أخرى

كانت امر�أة ي�ضج يف حقيبتها �ألف عام من الوجع والقهر ..يجه�ض
فيها �أبجدية الفرح دو ًما ..قررت �أن تخرج عنقها من الرمل ،ب�أن بد�أت متد
ذاتها ،وتر�شوها بحفنة من �إيحاءات موجبة!!
ت�سلل �إليها �ألقه� ..أ�صبح �ضو�ؤه طاغ ًيا ،يفرت�س يف داخلها العتمة..
مي�ضغ �سحابات احلزن املتكد�سة!! فج�أة� ..أوقفت متدده يف �أوعيتها
وم�سامها ..كانت قد �أدركت �أنها �أخط�أت رجلها احللم..
( )٧وحني �أحبت

كانت تكره يف الرجل � -أبًا و� ًأخا ،اً
خال وع ًما  -جتربه على الن�ساء..
وت�سلطه عليهن..
وحني �أحبت ..متنته قو ًيا يخ�ضعها لإرادته!
( )٨كان هناك ..يف وجوه املارة!

كانت تكره املجتمع والنا�س ،وكل ما يتعلق بهم ..هم �أو�صلوها �إىل
هذه الدرجة ..مل تكن ت�ؤمن بفكرة احلب ..وتعتقد �أن احلب وهم كبري..
ابتدعه النا�س ..ليغ�ضوا به �أب�صارهم عن ب�شاعة بع�ضهم البع�ض وفظاظتهم..
وجدته كماليني ال�شبان العاديني ،الذين تلتقيهم يوم ًيا وتكرههم..
43

حني خروجها �إىل ال�شارع ،مل تعد ترى يف املارة ب�شاعتهم! لي�س لأنهم
�صححوا فكرتها القدمية ..بل لأنها باتت تراه يف وجوه املارة!
( )٩رحيل!

يف لقائها الأول به ..مل يكن يعني لها  -منذ الوهلة الأوىل � -أكرث
من كونه رجال ،ي�ضاف �إىل بقية معارفها من الرجال� ..سكن خيالها تلك
الليلة ..وليلتني �آخرتني ..كانت تكره �أن تكون انطباعية ..لذا بد�أت
بر�سم مالمح اللوحة الأ�سا�سية ،دون �أن تتمها بنف�س اللقاء..
يف لقائها الثاين به ،بد�أت تكمل ر�سم اللوحة� :إنه رجل ال تكفيه
امر�أة واحدة ..من �أولئك الرجال ،الذين يردمون هوة فراغهم ،بكثري من
الن�ساء..
بد�أت تلملم �أ�شياءها ا�ستعدادًا للرحيل ..كانت تكره فكرة �أن
ت�شاركها �أخرى ،التلظي بنار هوى رجلها املرجتى..
( )١٠غربة

ت�شري ال�ساعة �إىل الواحدة بعد منت�صف نهار ظهرية ثالثاء ،ال تدري من
�أي يوم هي من �أيام دي�سمرب ..ي�صري ح�ساب الزمن لديها ،يف حياتها الراكدة
�أمرًا ال طائل وراءه..
ت�ستيقظ للتو ..تهطل حزنًا يعبئ خالياها بالوجع� ،إىل �أن ي�سكنها املوت!
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تتح�س�س بقايا روحها ال�صدئة!! ال �شيء هناك �سوى طعم اخلواء
املالزم لتوقف النب�ض يف عروقها ..تنحدر منها دمعه وحيدة ،كندي فجر
حزين ..دمعة منطوية على نف�سها ..متعرثة يف تدحرجها!
كانت فو�ضاها تعم املكان :حذاء البارحة املتوثب يف مترد ،ك�أنه يهم
باالنق�ضا�ض – �سخ ًطا  -عليها ..ك�أ�س ع�صري فارغة كداخلها! كانت قد
جترعتها فجرا قبل خلودها �إىل النوم ..قارورة ماء �صحي ،وتفا�صيل كثرية،
مبعرثة هنا وهناك!
ت�سند ظهرها على الريكوردر ،جوار فرا�شها .معلنة ا�ستنفاد التعب
بج�سدها املنهك..
فرا�شها الفو�ضى ،وغطا�ؤها الأمل�س املتزلق ،ك�أن معركة للتو ف�ضت
حتته!! ت�سحب �أوراقها التي ال تفارق �أ�سفل و�سادتها ،يف تكا�سل ..تنزلق
الأوراق من بني �أ�صابعها ،كما الزيت على يد مفردة! لتكمل اللوحة
فو�ضوية املزاج والت�شكيل ..حقيبة �أروالها ،مفرغة املحتويات يف �إهمال،
وما زالت بع�ض الأروال ،عالقة ب�شعرها الغا�ضب املتطاير ،املنتف�ض!
تنتبه �إىل �أن غناء املغنية ال�صاخب  -كا�سيتا اختارته كيفما اتفق -
ينا�سب �سخط املكان!
كان �صراخ املغنية ،ال يزال يعلو ..ي�ستفزها ..يحر�ضها على �إفراغ
�صديد حنجرتها املكتوم ،منذ قدمت �إىل هذه البالد امل�سكونة باخلوف،
التي ت�شبه احلياة فيها ،الوقوف على قنبلة م�ضغوطة ..لكم متنت �أن
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تنفجر ،على �أن مت�ضي الزمن انتظارًا لهذا احلدث الداوي..
حياتها ،حياة ال حتتاج �إىل عقل �أو ح�س �أو روح ،بل حتتاج فيها
�إىل �أن تطور خالياك ،لت�صري بخ�صائ�ص �آلة� ،أو �إ�سفنجة ..متت�ص ومتت�ص
ومتت�ص� ،إىل �أن تنفجر ،على جتويفك الداخلي لينتهي فيك كل �شيء!
كثريًا ما ت�صري �أكرث غربة من الطري يف بالدك! حني تو�صد الأبواب
بوجهك! فكيف بك و�أنت غريب دار؟ كل الأبواب تو�صد ،والبد من
حل عاجل و�سريع! ..تو�صد الأبواب ،ومتتلئ غربة..
غربة ت�ضاف �إىل غربة طفولتها ،ومراهقتها وباكورة �شبابها ،غربة
تف�سد عليها دوما ،متعة االن�سجام يف كل مراحلها ،وت�ضعها ب�شكل دائم
يف موقع املراقب!
�أما غربة طفولتها ،فهي وعيها املبكر مبعنى احلرمان ،و�أما غربة
مراهقتها فهي الإح�سا�س مبدى الفجوة ،والتفريق يف املعاملة ،بينها وبني
نديدها الذكر ..و�أما غربة �شبابها ،فهي اال�صطدام ب�أر�ض ال تخلو من
الوعورة والأ�شواك!
هي ملك للواقع بكل معطياته ،و�أولها الإحباط! فتقرر بعناد ال�سفر..
ال�سفر هربا من ذاك احللم املفزع ،الذي يالزمها منذ الطفولة ،والذي
يزداد وح�شية ،كلما �أ�ضيف عام جديد� ،إىل �سنوات عمرها!
أ�شباحا حتمل
وعيا مبعنى ا ُحل ُلمُ ..ح ُلما ترى فيه � ً
ازدادت ً
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أ�شباحا تك�شف عن �أنياب تثري الرعب ،تنهال
هراوات خميفةً � ..
�ضربًا على والدتها ،لعجزها عن دفع �إيجار ال�سكن! فيفزعونها
و�إخوتها ال�صغار ..ت�ستيقظ باكية!
للح ُلم نف�س الت�أثري ..رغم �أنها تناهز الآن ال�سابعة والع�شرين
ويظل ُ
تقرر ال�سفر ،وهي تعلم �أن (هيئة الكهرباء واملياه) لن تنتظر ل�سداد
فواتريها ،بحثًا عن وظيفة تنا�سب م�ؤهلها الدرا�سي ،فهي خريجة �إحدى
الكليات احلديثة (علوم الطريان).
ولعت بتخ�ص�صها الأكادميي! رمبا لأنها �أرادت لروحها وعقلها �أن
يجوبا الأفق دون قيود! واكتفت بهذا التخ�ص�ص ،حني عجزت عن
موا�صلة درا�ستها للغة الإجنليزية ،يف جامعة اجلزيرة!
وحني رف�ضت الت�صاريف التعاون و�إياها ..والواقع �أنه كان يقف
وراء اختيارها لهذه الدرا�سة� ،سبب �آخر مهم ،هو اعتقادها �أنها �ستتمكن
بوا�سطتها ،من تعوي�ض �أ�سرتها عذابها وحرمانها الطويل� ،أكرث من درا�ستها
لأي علم تقليدي �آخر! وهكذا تتحول جمربة �إىل ذاك التفكري املادي!
فهل املادية  -رغم كل ذا  -تهمة ميكن �أن توجه لإن�سان هذا الع�صر؟!
وهكذا ت�شد الرحال ..ت�شده �إىل بلد غريب ،لي�س لها به والد وال
ولد ..ت�شد الرحال ،حني ت�صري عزالء من �أي �سالح ..ت�شد الرحال من
بالد ينت�صر فيها �سالح املال� ،أ�شد �أ�سلحة التاريخ ً
فتكا!
ت�شد الرحال ،وال طمع لها ،يف �أكرث من حياة م�ستقرة ،نظيفة،
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حتفظ بها ماء وجه �أ�سرتها من ذل احلاجة ،وحتفظ بها �أخوتها ال�صغار من
انحرافات الفقر املوجعة ،التي ت�ست�شري ا�ست�شراء اخلاليا ال�سرطانية!
ت�شد الرحال ..وال زاد لها ..غري �صورة لأبيها  -املتوفى قبل ع�شرين
عا ًما � -صورة قدمية مهرتئة الأطراف!
وتهبط بها الطائرة يف اخلليج .بلد الأحالم ..بلد �أن تقول (يا �شيء)
في�أتي حا�ضرًا كما كان ي�شاع ،فت�سمع باهتمام..
حتد! ينا�سب عناد
تهبط ومعها كثري �إرادة ،وبع�ض ثقة! وقليل من ٍّ
�شخ�صيتها ..تهبط بعد �أن ح�سبت ح�ساب �صعوبات كثرية ،ميكن �أن
تواجهها� ،إال �أن يرف�ضها بني جلدتها هناك كـ (جلي�سة �أطفال)!
كانوا  -كما عرفت الحقًا  -يغلظون الإميان ،ويحلفون الطالق،
ويراهنون على جن�سيتها يف ترب�ؤ وا�ضح ،وين�سبونها �إىل دول �أخرى!
ل�شعوبها نف�س املالمح ودرجة ال�سمرة! ال ل�شيء �إال لأنهم يفاخرون� ،أن
فتياتهم ال يتغربن ،وال يعملن مثل هذا العمل!
وال ت�أبه لهم كثريًا..
فكل يحكم من وجهة نظر خا�صته!
فهي تعمل هذا العمل ،وتقبل به لكرهها �أن تعمل ببالدها اً
عمل
�آخر اً
مذل ..فالذل من �أهلك �أم َّر طع ًما من �إذالل الغرباء ..تذكرت
معاينات العمل التعجيزية التي دخلتها ،يوم طلب منها تالوة �سورة
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النور ،للح�صول على وظيفة مدنية ..افرتت �شفتاها عن ابت�سامة تذوقت
طعم حنظلها ..ت�ساءلت :وهل كان من نور ٍ
حينئذ لتتذكر �آية واحدة من
�سورة النور ،تتلوها عليهم؟ ت ًبا لهم �أولئك اجلهالء املتنفذون!
خيل لها �أن ذاكرتها يف هذه اللحظة ،تخرج دخانًا �أ�سود كثيفًا،
خرجت من بني دواماته �صورة �صديقتها ،ورفيقة طفولتها دامعة العينان!
حتكي لها كيف �أن امل�س�ؤول امللتحي ،الذي ا�شتهر بالورع ،عر�ض عليها
الوظيفة لقاء تغوله على ج�سدها؟!
كانت قد حادثتها منذ يومني فقط ،تطمئن على حالها ،علمت �أنها
مل تتوظف بعد ..رغم �أنه م َّر على تخرجها �ست �سنوات!! دار بخاطرها
حينها� ،أن تطلب من �أولئك الذين يترب�أون منها� ،أن ي�شكروا اهلل ،على
�أنهم ال يزالون �أحياء يرزقون ،ويحمدونه �أكرث ،على �أنه مل ييتم لهم بن ًتا،
ومل يرمل لهم امر�أة! غري �أنها؛ تعرف �أن املجال لي�س جمال تو�ضيح �أو
كل من �شاء ،فلن تتنازل عن
تربير ،فليفهم كل من يفهم ،ولريف�ضها ٍ
هويتها لأحد! ولريونها عقد ملكيتهم لوطنها البعيد!
واحلق يقال رغم �أن هذا املوقف �أخذ �شكل التحدي يف نف�سها،
عمق كثريا ً  ،من �إح�سا�سها بالغربة
�إال �أنه �أحدث فيها ً
�شرخا عظي ًماّ ،
والوح�شة ،كان ال�صمت �سالحها الوحيد ،ف�أخذت ترمقهم دون �أن تنبث
حر ًفا يف حزن و�أ�سى!
م�ضن ،ملي ٍء باحلركة ،تهرع �إىل فرا�شها،
عمل ٍ
وحني ي�أتى الليل بعد نها ِر ٍ
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أوجاع نف�سية ،حتت�ضن �أباها  -يف ال�صورة مهرتئة الأطراف -
وهي مثقلة ب� ٍ
لطاملا بثته همومها ،و�س�ألته حمتجة على رحيله املبكر« ،ملاذا تركتني وحيدة
يا �أبي يف مهب الريح؟!» ،ثم ال تلبث �أن حتت�ضن ال�صورة برفق!
كانت حتمل داخلها ،خمزون �آالم ال ين�ضب ،من طفول ٍة ممتدة يف
احلرمان والظلم والأحزان ،والت�صاريف امل�أ�ساوية للقدر ..وكان �أبوها
يهدئ الطفلة املذعورة ،ومي�سح بكفه على خدها،
يخرج من ال�صورةُ ،
طازجا ال يجف!
يداعب �شعرها ويربت عليه .فتنام والدمع مل ُء املقل ً
لي�س هناك من هو �أقدر منها على ال�صمت ..حتى �أن �إحدى
الوكاالت التي با�شرت بها� ،إجراءات �سفرها املتعرثة� ،أطلقت عليها ا�سم
ابو الهول ،لي�س ملعرفة �سابقة بالطبع ،لكنه كان �صم ًتا م�شحونًا بكربياء
يتقاطر د ًما ،وال يخلو من �إقدام وج�سارة احلب ،والتقدير لأ�سرة ،حتاول �أن
تلملم جراحها النازفة ،وت�ضمد �شروخها ،طاعنة العمق!
ورمبا كان �صم ًتا م�شحونًا بالعجز والرجاء!!
لي�س ب�أقدر منها على ال�صمت ،ففى ال�صمت تنكفئ على ذاتها،
حتاول فهمها! وها هي ذي ،جتد �ضالتها يف هذه الغربة ،التي تنحت فيها
ب�أزاميلها احلادة! حتفر داخلها ومتح�صها ..حتاول ب�صدق �أن حتا�صر فيها
م�ساحة الكذب .حتاول �أن جتد لكل �شيء تربيره احلقيقي ،دون �أن تقع
يف فخ تربيرات مر�ضية ،تر�شو بها ذاتها!
وهكذا تعالج وجع احلقيقة بكل مراراتها ..ما هي �أخطا�ؤها جتاه
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نف�سها ،كفتاة ع�صرية .حتاول �أن ت�صنع لها كيانًا ..دون �أن تكون بعقلها
ثغرة ،ينفذ منها املثل ال�شعبي (املرا لو بقت ف�أ�س ما بتك�سر الر�أ�س)!
�إن كل جتربة نا�ضجة ومكتملة ،حتمل يف �أح�شائها ق�ص�صً ا للف�شل
والتعرث ..فلن يكون هناك جناح �إال بعد ف�شل ،ولن يكون هناك وقوف
�شامخ �إال بعد تعرث ..ولن يكون هناك ا�ستواء على قمة �إال بعد �سقوط..
وال �شك �أن هناك فرقًا بني الذين يراقبون انهياراتهم بوعي ،والذين
يعدون الإنهيار حمطة ق�صوى ال يوجد بعدها قيام ..وها هنا ت�ستطيع �أن
ُّ
ترى بو�ضوح ،موقعها من كل ذا!
فيا خلوفها من وحدة حتا�صرها ..فهنا للوح�شة والوحدة طعم �آخر،
يلقيان بذاتهما على كل �شيء ،حتى �أن �سمكة للزينة حني ماتت� ،س�ألتها
�إحدى زميالتها حديثات العهد بالغربة واملكان ،عن �سبب موتها ،كيما
تتجنب ذلك الحقًا ،ف�أجابتها �أنها ماتت ب�سبب معاناتها من الوحدة!
وكذا كل زميالتها الالئي ينطوين على ن�صيب مقدر من جحيم
العامل ،كن يختلفن يف كل �شيء باختالف ثقافات �أوطانهن ،ويتفقن
فقط يف وجعهن الإن�ساين ،وهن بطالت ال يذكرهن التاريخ وال يعرفهن!
يتنازلن عن حياتهن ليحيا غريهن!
حت�ضرها ذكرى جداتها ،وهن يغر�سن فيها باكرًا قيمة الإيثار ،قيمة �أن
يكون (خريك لغريك) بدعائهن:
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«�إن �شاء اهلل يا بتي تبقي غابة والنا�س َ
حطابة!»
فتخالهن وقد دعني لكل ه�ؤالء الفتيات ..فتيات يكتفني من
�شبابهن  -رغم جمالهن  -ببع�ض اهتمام ال ينفككن ميار�سنه حتى يرتكنه،
لتذكريه �إياهن دائما ،حاجتهن الفطرية لرجل! فرتاقبهن ..وهن يكر�سن
�أمامها حجم امل�أ�ساة ..تراقبهن ،وهن ينجنب فتيات بال�ستيكيات ،ي�أخذن
من اهتمامهن الكثري ،وال تنفك تراقبهن حتى تنزلق هي الأخرى� ،إىل
هذا النوع من الهروب ،فتنجب فت�أة بال�ستيكية!
تراقبهن وت�شحذ مقدرتها على قراءة هذه الوجوه ال�صامتة ،والأل�سن
ال�صارخة رغم خر�سها! فهي قد جبلت على قراءة وجع الن�ساء ،بداية
ب�أمها �شاخمة الن�شيج!
يف ال�صباح ينت�شرن ،يف دهاليز الق�صر الأمريي املرتف .جميعهن
�أتني من عوامل �أخرى ..لي�س ب�أزقتها �أبواب مقفلة ..وال مبدنها �شباب
للتعليب ..وال �أفراح للت�أجيل ..ينت�شرن الآن يف ق�صر كبري ،مفرط الأناقه
هو ل�شخ�صني �أو ثالثة على الأكرث .يحل بوطنها البعيد م�شكلة �إ�سكان
ع�شرات الأ�سر!
بريوت يناير ٢٠٠٤
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( )١١قبلك ..كان...

ت�سكن العتمة �أرجاء روحي ،كما الليلة .حتا�صرين الوح�شة من
كل حدب و�صوب .مل �أ�ستطع فكا ًكا من �سجن �شعوري احللزوين ،رغم
حماوالتي اجلادة!
ت�سللت �إىل ال�صالون ،بعد �أن نامت الفتيات� ،أنا وحقيبة �أوراقي املنتفخة،
بالفجائع والآهات!
جل�ست لربهة دون �أن �أفعل �شيئًا ،دون �أن �أ�ضيء النور ،ك�أنني �أخاف،
�أن �أرى دمامل �أملي يف ال�ضوء .كم �أ�شعر ب�أنني بحاجة ما�سة �إىل البكاء!
تغرورق عيناي بالدموع ..بقية من تعقل تقرتح على �أال �أفعل ..لن
ان�صاع لتعقلي� ..س�أفتح م�سام خالياي التالفة ،و�س�أزور دهاليز عمري ،امللغومة
بالأمل .لن �أعتقل ردة فعلي كما �أفعل دو ًما ،و�س�أوارب الأبواب لأحزاين!
ابك� ..أيتها املر�أة الأكذوبةِ ..
(ابكِ ..
ِ
ابك �أيتها املر�أة الالموجودة..
ِ
ابك ..ال حاجة لك ب�صد ٍر خا ٍو لتفعلي ..ال حاجة لك بيد رابتة لتفعلي..
هيا مار�سي انهيارك ..احرتمي �ضعفك)!! ثم� ..أجه�ش ال تلوي �أ�شجاين
املتفجرة على �شيء ..ويف ال�صباح ..ال �أرى يف ال�ضوء غري كائن متطفل..
يدخل عيني ،دون ا�ستئذان!
�أرى بقاياي مكومة على ال�سرير ،ف�أجرجر ج�سدي لأبد�أ يومي ..قبلك
هكذا كانت �أيامي!
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( )١٢راية بي�ضاء

�أمتدد يف ا�سرتخاء رغم التعب� ..أحت�س�س الطريق �إىل مالحمك،
يف ذاكرتي املتخمة بك ،وبني ال�صحو والإغفاء� ،أح�سك متل�ؤين ..ابت�سم
لذكرى الأ�شياء يف ت�ؤدة ..ل�شد ما يتقم�صني ال�شوق �إليك!
يف املا�ضي ..كان قلبي يتوح�ش �شي ًئا ف�شي ًئا .الآن يتفتق عن براعم
غام�ضة ،تتفتق يف ع�سر ..تت�سلل روائحها الندية داخلي ببطء �شديد،
فتتح�س�سها م�شاعري برتدد!
�أحاول مللمة �أطرايف ،كعباءة �أ�شدها ب�إحكام ،على مداخل القلب!!
�أنا قربك يا حبيبي متما�سكة ،وبعيدة عنك �شلوًا ومتزق ..ي�سعى
لرتق ذاته! قريبة منك يا حبيبي ،ت�سكنني رغبة �أن �أمت�سح ب�أكتافك كقطة
�أليفة ،رو�ضها طغيانك!
( )١٣منت �آمنة

امتطيت جلدك من ركامي ..تخب�أت به الئذة ..عمد �إىل احتوائي..
وقبل �أن تغ�شوين الإفاقة من �صقعة ده�شتي! ..ر�أيت الليل ينق�شع يف
ال�ضوء!
�شهدت دروبي اجلليدية يت�سلل �إليها الدفء ،فتذوب ثم تتال�شى..
�صار عند مفرتقها دون درب!
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�أحتول �إىل غاز خفيف يهوم يف �سماء الع�شق! ت�أنف روحي �أن جتتن�س
�إال وروحك!
وحني توحدنا ،تدف�أ كل العراة ..اطم�أن الفقري ،ومل ينم طفل جائ ًعا..
حني توحدنا َّ
كف الإرهابيون عن تفجري ريا�ض الأطفال وامل�ست�شفيات! كنت
قد امتطيت جلدك� ..سرت بي ثيابك ..بنطالك البني ..تي �شريتك البيج..
مالحمك الهادئة التي تخبئ عوا�صف العامل وبراكينه وزالزله ،خلفها!
كنت قد ع�صفت بوقاري ..حيائي ..وفجرت يف كل جنون العامل!
ر�أيتني فيك ور�أيتك يف! ومل تتبقَّ �سوى خطوة واحدة لأ�صري �أنت
وت�صري �أنا!
حني حدقت باملر�آة �أ�سوي �شعري قبل النوم .مل يكن وجهي هناك! مل
يكن �سوى وجهك �أنت .فتمددت على �سريري ومنت �آمنة! ف�أخريًا قد منت!
الريا�ض
 ١٦يناير ٢٠٠٤
( )١٤حبيبات مطر

الليلة �شتائية ممطرة� .أراقب حبيبات املطر املتكورة على زجاج نافذة
ال�سيارة ،وهي تنزلق ب�سرعة ،يف طريقها �إىل �أ�سفل النافذة ،ثم تقف فج�أة
بطريقة ال تنا�سب� ،سرعتها الأوىل! وك�أنها ترتدد يف االنزالق منتحرة!
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قبل �أن متت�صها احلافة ال�سوداء!
غرقت يف �أفكاري! وغفوت يقظة �أحلم بها� ..أبت�سم لذكرى ما فعلته هذا
ال�صباح .حني وقفت �أمام املر�آة عارية �إال من احتوائك يل وامتالئي بك!
�أخذت �أتفقد نعومتي والتفافاتي  -كما مل �أفعل قط  -وك�أين �أخ�شى
�أن يكون طارئ قد طر�أ ،على هذه املقتنيات التي �أحافظ عليها لك!
 ..وهرعت �أتغطى  -قبل �أن �أت�أكد  -حني التقت عيناي
بعينيك! فقد كانت �صورتك على الت�سريحة قبالتي!! �أدرتها على
ظهرها ..هل تغار؟!
�أنا �أعي�ش و�صورتك حياة كاملة ،وق�صة مكتملة� ..أحادثك و�أناجيك
و�أحاورك� ..أنيمك على حجري و�أوقظك� ..أمازحك و�أ�ضاحكك..
وي�صيبني احلياء حني �أكت�شف و�أنتبه� ،إىل �أين �أفعل �شي ًئا يجب �أال �أفعله
يف ح�ضورك!! وك�أن �صورتك �أنت ..بل هي عندي �أنت ..و�أنت؟!
�أنت ت�سكن خاليا ع�صبي املتوتر ،اململوء بك ..يقيمك نب�ض قلبي
رجلي الأوحد! الذي اختزل كل الرجال!
و�أنا �أفكر يف ما يحدث معي ،يف �ساعات �صدقي وا�سرتخائي!
يف حلظات ت�شبه ال�سقوط من قاع الغفو� ،إىل �سطح الإغماء ،اكت�شف
علي ،تفريق احلقائق والأحالم ،بع�ضها عن بع�ض! ف�أتوه
�أنه ي�صعب ّ
فيما بينهما!
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ويف �أحايني �أخرى ،يبدو يل �أن الأمر ..كل الأمر �أ�ضغاث �أحالم،
تتال�شى يف رحاب كوين وا�سع� ..أعجز فيه عن مللمة خيوط الواقع
واخليال م ًعا!
عجزي عن �إدراك ،ماهية ذلك الرحاب ،املخيف واملمتع م ًعا،
يدفعني �إىل االكتفاء ،ب�أن �أعي�شه فقط ،دون ارتعاب من فكرة اخلوف،
�أو خوف من انتهاء اللذة!
وال �أكاد �أ�سعد با�ستعادتك يل ،حتى �أتناق�ض و�أقر� ،أن حبي لك
هو اجلحيم عينه ،و�أنت� ..أنت الرجل الذي يرتك يف فمي طعمني :هزمية
ون�صر!! ويحيي ّيف كل �ضعفي ..يوقظ ّيف امر�أة غجرية ..تقدم من �أدغال
ذات طقو�س ا�ستوائية ..امر�أة مل �أعهدها يف قبال� ..أو بالأحرى ما �أفرجت
عنها قط ،كما حتر�ضها �أنت الآن فتية ويانعة! متلي على ن�ضج حاجاتها!
امر�أة ترتنح زهوا! يعج يف �أعطافها ،جنون قبيلة من الن�ساء!*
***
�أراقب حبيبات املطر املتكورة على زجاج نافذة ال�سيارة ،املرتدد يف
االنتحار عند احلافة ال�سوداء! و�أخرج من ت�أمالتي على �صوت مكتوم،
جراء كبح الإطارات! وك�أنه يذكرين ب�ضرورة ممار�سة هواية كبح م�شاعري!
لكنني لن �أفعل و�س�أغدق بك علي!
ت�سلل �إىل خيا�شمي عطري الهادئ ،يعزز �أحا�سي�سي بك ..ي�ضوع يف
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�أنحاء ذاكرتي امل�شحونة بنربات �صوتك الدافئ� ..صو ًتا ين�ضح بالوعد..
يحدث عن رجل نا�ضج وعميق� ..آه يا حبيبي ،كم انتظرتك وانتظرتك..
حتى ظننت �أنك لن ت�أتي �أبدًا!
�أيا اً
رجل ي�سرقني يف اليقظة والأحالم ..كيف �أنك تخرجني من
رطوبة �شرنقتي� ..صمت تقوقعي ..ت�سحبني ،حتى و�أنت ل�ست معي ،يف
حوار مت�سق مت�صل حلو ولذيذ!
ي�سكنك روحي وقلبي وعقلي ،قبل �أن تباركك كل م�سامي
وخالياي اً
و�صول لبقيتي� .أيقظني للمرة الثانية �صوت زميلتي ت�ؤكد يل
�أننا قد و�صلنا!
***
�ألقيت نظرة �أخرية على حبيبات املطر املتكورة ،على زجاج نافذة
ال�سيارة ،واملرتددة يف االنتحار ،على احلافة ال�سوداء ..وك�أنني ارتبطت
بها ،المتزاجها ب�أفكاري!
ترجلت عن ال�سيارة ..ورغم �أنني �أرتدي ف�ستانًا �أنثو ًيا ب�سي ًطا،
معرى ال�صدر ،واجلو بارد ن�سب ًيا� ،إال �أنني متنيت �أن تالم�س زخات املطر،
ج�سدي ..علها تخفف من زخم م�شاعري وتغ�سل غربتي ووح�شتي!
***
كان لون ف�ستاين رماد ًيا  -متنيته اللون الرمادي الأخري -الذي
58

يف�صل بني ا�سوداد ما�ضي �أيامي ،وابي�ضا�ض قوادمها .وجلنا قاعة احلفل..
�أطفال ون�ساء من كل حدب و�صوب ..رقعة م�صغرة ،من ثقافات �أزياء
ن�ساء �شعوب العامل!
والرتباط املطر يف خميلتي بالطني ،وطئت لأرى حذائي� ،إال �أنه كان
ال يزال نظيفًا والم ًعا ،ورغم �أن �ضيقه نو ًعا ما كان ي�ؤملني اً
قليل� ،إال �أنني
مل �أخلعه �أو �أ�ستبدله ،ف�أنا ال �أرغب يف �إف�ساد �أناقتي وك�أنني اً
فعل ،على
موعد للقاء بك!
كنت قد �أوحيت لنف�سي حني �صحوت ممتلئة بك� ،أن �أتزين
ب�إح�سا�س �أنني �س�ألتقيك ..و�سرعان ما ف�صلت عن حميطي ،وعدت �إىل
عاملي امل�سكون بك مرة �أخرى!
�س�ألني طفل �صغري ،فابت�سمت له دون �أن �أعي ما يقول ..كم كان رائع
الطفولة ،عفوي ال�ضحكات� ..صادق اال�ستجابة .يف انبهاره بكل �سحر العامل
امللون حوله! وت�سا�ؤالته التي ال نهاية لها!
و�أنت؟!� ..أنت يا طفلي الأروع ..طفلي الرجل ،الذي يعيد �إىل الدماء،
وي�شعل �ساحاتي � اًأمل ووعدًا غني الإخ�ضرار ..وه�ؤالء الن�سوة الأمرييات،
الالئي ،هجرهن �أزواجهن الأمراء ال�صائعني ،ها قد تربجت بهن الألوان..
�أجتول يف وجوههن املغ�ضونة ،رغم اجلهد املبذول ،يف جتميلها ،كان قد �أنهكها
تعب الرق�ص والنميمة وال�سهر! كم �أ�شعر بالتفوق عليهن بع�شقي لك� ..أال
يكفيني الربيق الذي �أهديته عيني؟!*
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***
ال يزال املطر يهطل ،مكونًا تلك احلبيبات املرتددة ،يف االنزالق،
منتحرة عند احلافة ال�سوداء� ..أ�شعر ب�شوق دافق كطفلة ،ملالم�سة تلك
احلبيبات ..تنتابني �أحا�سي�س �شتى� ،أو�ضحها حلمي بك ،وافتقادي
لك ..علمت دو ًما �أين �أمتلك ينابيع م�شاعر ..عاطفة دافقة ..اختزنتها
لرجل احتل روحي منذ ماليني ال�سنني ..يفرت�سني بحب التهامي
الطبع ..نازي النزعة ،يجعل �إر�ضائي وان�سجامي مع رجل �سواه
اً
م�ستحيل!
رجل رغم عدم و�ضوح معامله ومالحمه داخلي� ،إال �أنني �شعرت به
دو ًما ،وها �أنا كلما اقرتبت من �شفافيتي ورهافتي� ..أتوغل بعدًا ،وكلما
وجلت عتمة حزين ومادية تفا�صيلي ..داهمني رجلي غام�ض املالمح،
لينت�شلني �إىل رحاب حدائقه مورقة اخل�صوبة!
دو ًما كان هنا وهناك ..يرقبني ،وي�سكنني ..رجل مل �ألتقه قط..
ومل �أنتظر هبوطه هكذا على حني غرة ،ودون �سابق �إنذار!
عدت ممتلئة بك ،يفرت�سني �شوقي! وحنيني �إليك يزحف
على �أع�صابي ،فيق�شعر ج�سدي ،و�أ�شرع �أرتدي لك �أجمل ما ر�أيت
�أنه يروقك من قطع رقيقة ،تبدو خلفها ظالل مقتنياتك اخلا�صة ،يف
تكوراتها ومنعرجاتها ومنحنياتها!
كنت �أجدك يف كل �شيء!! يف دمي ..نب�ضي� ..أنفا�سي ..كل كل
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خالياي م�سكونة بك!! هل �أنني وا�ضحة �أكرث مما يجب؟!! لأنني ال
�أخفي م�شاعري نحوك ،بكل جنونها وانتهاكها لأعراف القبيلة؟!
وهل ميكن �أن يخ�ضع و�ضعي ملقايي�س اخلفة والثقل ،على طريقة
جدتي؟ وهل ميكن �أن حتتمل �أع�صابي املزيد من املواربة؟ هل �أ�ستطيع
�أن �أراوغك ،وفقًا لقوانني لعبة ال�صياد والفري�سة؟ لعبة الرجل واملر�أة
التاريخية! منذ قرر �آدم ا�صطياد حواء!!
ال� ..أ�شعر �أنني ال �أ�ستطيع �إال �أن �أعي�ش كل �إح�سا�سي بك،
كمعركة �أحتاج فيها كل �صدقي ،وجر�أتي ،لأهزم واق ًعا ه�شً ا ..حما ًطا
بالفراغ!
واق ًعا ا�ستمد �صلفه من اخلر�س وال�سكون ..من البله والتجمد..
واق ًعا حاربته دو ًما ،بقدرتي على التعري �أمام نف�سي ..بقدرتي على
االن�سالخ من كل الأكاذيب .وفوق ذا وذا� ،أحاربه الآن .بالقدرة
على احلب ،رغم كل املتاري�س ..فتلك �إرادتي� ..أن �ألتقيك� ..أن �أكون
معك ..بك ..ولك وحدك� ..أحبك يا اً
رجل ي�شاركني ربيع �أحالمى!
قل يل �إنك لن ترهقني بالتربير ،و�إنك الوحيد الذي يفهمني ،يف
عامل ينتهج الرببرية� ..أ�شعر الآن �أنني بحاجة لأن �أنغم�س فيك حتى
عل عاطفتي تطفئ عقلي اً
قليلّ ..
�أذينّ .
وعل حلمي يختزل ال�شجون.
ّ
وعل واقعي يعتزل ال�شحوب ،فيم�سي قزح ًيا ي�شع ب�ألوان زاهية!
�أ�شعر �أنني �أحتاجك الآن ،الآن� ..أحتاج �أن �أغو�ص يف دهاليز
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مدنك� ..أن �أتوغل يف ا�ستوائية طق�سك ،امل�شبع ب�أريج هواء بالدي..
�أحتاج �أن �أ�شبع بك �شوقي لكل تفا�صيلي هناك!
يا اً
رجل ين�ضو عني ،وح�شة ال�سكون ويبعث يف احلياة ..يثري متردي
على الت�سلط!
�س�أ�صري بك على طريقتي ،هتلر ومو�سوليني و�ستالني� ..س�أ�صري بك
على طريقتي ،الفا�شية والنازية والتتار املغول ..و�ساتوح�ش بك �ضد كل
حرا�س الظالم ..و�س�أقتل بك الفجيعة ..فهل تطفئ توقد حزين؟ هل
ت�سكت �أزيز عقلي؟ طنني هذه الأفكار ال�سوداء؟ هل متلأ فراغ روحي؟!
�س�أ�صري بك يا حبيبي �أر�شميد�س� ،أ�صيح :وجدتك ..ال رجل �إال
�أنت ،و�أطفو يف بحار متناهية املدى والعمق ..ولن �أغرق ..لن �أغرق �إال
يف بحارك �أنت ..فهل متهد وعورة جبايل ..ووهاد ت�ضاري�سي؟
هل ت�أخذين من نف�سي ،من غدي ومن �أم�سي؟ وتغيب بي يف
غياهب الواق واق البعيدة؟
ها قد فعلت ..وال �أدري مل ُتطف بذاكرتي� ،صورة حبيبات املطر
املتكورة ،على زجاج نافذة ال�سيارة ،واملعتزمة االنتحار يف �إقدام ..دونًا
عن �صورة تلك املرتددة ..االنتحار ح ًبا!
الريا�ض
يناير ٢٠٠٤
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هام�ش:

* كل هذه الن�صو�ص ن�شرت يف جملة كتابات �سودانية التي ي�صدرها
مركز الدرا�سات ال�سودانية ،وجملة الثقافة اجلديدة امل�صرية ،وعدد من
املواقع الإلكرتونية العربية .يف الفرتة بني عامي  ٢٠٠٤و.٢٠٠٥
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()٥
منال الناقدة

املر�أة والإبداع الن�سوي يف ال�سودان*

منذ �أربعينيات القرن املا�ضي� .أخذ ال�صوت الن�سوي يف الكتابة
اً
حماول �أن يف�سح لنف�سه موط ًئا� ،إزاء هيمنة
الإبداعية ،يعلو ويرتفع،
الرجل على م�شهد الكتابة .ومثلت ق�صة ملكة الدار حممد عبد اهلل،
التي فازت باملرتبة الأوىل ،يف امل�سابقة التي �أجرتها �إذاعة �أم درمان �سنة
١٩٤٧نقطة البداية النطالق املر�أة ال�سودانية الكاتبة.
لقد ارتبطت املر�أة يف ال�سودان� ،إىل وقت طويل بال�شعر ،فنجد �أن
ال�شعر ال�شعبي الذي كانت تلقيه (احلكامات) ظل ي�ؤدي دور التعبئة
العامة ،لطاقات املجتمع الب�سيط ،ب�أن�شطته املختلفة ،وبهذا املعنى مثلت
ال�شاعرة ال�شعبية (احلكامة) يف ذلك الوقت دور جهاز الإعالم.
ولذلك يف م�سرية الإبداع الن�سوى الطويلة ،مثل اهتمام املر�أة يف
ال�سودان مبجال الكتابة الق�ص�صية ،واحدة من حلقات ات�صالها ،ب�إبداع
املر�أة ال�سودانية ،يف جمال ال�سيا�سة واالقت�صاد واملجتمع!
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ومنذ ثالثينيات القرن املا�ضي (ذروة معركة املر�أة يف �سبيل حقها يف
التعليم) وحتى الآن ،خا�ضت املر�أة يف ال�سودان� ،صرا ًعا قا�س ًيا ومريرًا،
انعك�س على كتاباتها .التي جتلت عن �إن�سانة مقهورة ،يف عامل قاهر،
يهيمن عليه الرجال.
وظلت كتابة املر�أة �أحد �أهم التعبريات ،عن ن�ضالها منذ الأربعينيات
عرب (االحتاد الن�سائي) و(جمعية املر�شدات) ،حيث �أنتج الواقع ال�صراعي،
الذي ظلت تعي�شه املر�أة� ،أ�سماء المعة مثل فاطمة عبد الرحمن ،التي
كانت تن�شر �إنتاجها الأدبي والفكري يف (جملة الفجر) ،التي كانت
ت�صدر يف منت�صف الثالثينيات من القرن املا�ضي.
يقول الأ�ستاذ معاوية البالل ،بالإحالة ملنري �صالح عبد القادر� :إنه
بتكوين االحتاد الن�سائي وجمعية نه�ضة املر�أة ،وجدت الفتيات فر�صة
مواتية للتعبري ،و�إبداء الر�أي يف �شتى املوا�ضيع يف ال�صحف ،التي �آزرت
النه�ضة و�شجعتها ،و�أف�سحت لهن جمال الن�شر ،على اقت�ضاب للمطالبة
بحقوقهن ،وملعاجلة املوا�ضيع الإ�صالحية ،التي تتعلق بهن والرد على
�أولئك الذين ر�أوا يف نه�ضة املر�أة ،وتكوين احتادها وخروجها للمجتمع مع
الرجل ،نك�سة �أخالقية �ضارة!
وقد �أفرز ال�صراع بني قوى التقدم ،التي ت�ساند املر�أة ،وقوى التخلف
التي تقف �ضد نيل املر�أة حلقوقها� ،أ�سماء بارزة يف جمال الإبداع الن�سوي
املكتوب ،يف تلك الفرتة مثل الأ�ستاذة �آمال عبا�س العجب ،التي عربت
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ق�ص�صها عن الأزمة الوجودية للمر�أة ،يف املجتمع الذكوري املهيمن.
كذلك ظهرت القا�صة �آمنة �أحمد يون�س ،يف اخلم�سينيات ومتيزت
كتاباتها باجلر�أة وتناول ق�ضايا احلرية والتحرر .على م�ستوى الذات واجل�سد
والآخر .ويف ذات الفرتة ظهرت قامات �أخرى ،مثل القا�صة بخيتة �أمني
مدين ،التي ركزت على تناول الق�ضايا االجتماعية ،والعالقات الأ�سرية.
وزينب عبد ال�سالم املحبوب ،التي عربت ق�ص�صها ،عن حوار الذات
الآخر ،والعامل املحيط بالبيئة الذكورية املتخلفة!
و�ضمن هذه الفرتة �أي�ضً ا ،جند القا�صة �سلمى �أحمد الب�شري ،التي
اهتمت مبعاجلة مو�ضوعات الت�شرد واحلرمان.
ارتبطت الكتابة الن�سوية عمو ًما يف هذه الفرتة ،بالق�ضايا االجتماعية
والتطلعات امل�شروعة يف التحرر والنهو�ض.
كما تالحظ الوجود املهيمن ،ل�شخ�صية املر�أة املقهورة ،ك�شخ�صية
�أ�سا�سية داخل الن�ص الق�ص�صي ،واقع عليها القهر التاريخي ،وهي يف
حالة �ضعف وانهيار .حيث �أن الأنثى تكتب معاناتها من واقعها املرير،
ب�شكل فيه كثري من اخل�صو�صية.
ومنذ �سبعينيات القرن املا�ضي .حيث مت ت�صعيد اخلطاب التحرري،
�إىل �أق�صى حد ممكن ،وعلى امل�ستويات كافة .برزت �أ�صوات تعرب عن
ذلك ،مثل عو�ضية يو�سف ،التي ا�ستطاعت تفجري اال�سئلة ال�صعبة،
التي احتقنها ذلك اخلطاب .ما تبلور يف كتابة الثمانينيات ،خالل �سلمى
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ال�شيخ �سالمة و�سعاد عبد التام ،و�آمال ح�سني وفاطمة ال�سنو�سي ،حيث
تهج�سن جميعهن باخلطاب التحرري احلداثي ،انطالقًا من مفهوم� :أن
املر�أة تعي�ش نف ًيا وجود ًيا خا�صً ا بها؛ حني تعرب عن وجودها املنفي خالل
الرمز – اللغة ،فتنتج كتابة جذرية.
ومثلت فرتة الت�سعينيات ،وخواتيم القرن املا�ضي ،وبدايات
هذا القرن .خال�صة للتجربة الإن�سانية للإبداع الن�سوي ،يف �صراعه
الطويل ،للرد على القهر الوجودي العام ،الذي متار�سه جممل العالقات
االجتماعية ،والأخالقية والنف�سية والذكورية .على الرغم من هيمنة
اخلطاب الديني منذ ١٩٨٩
و�ضمن هذا ال�سياق املقهور بالفكر الديني الظالمي ،ولدت �أ�صوات
جديدة ككلتوم ف�ضل اهلل ،ورانيا مامون ،وا�ستيال قاتيانو وكثريات
غريهن..
ولكن ت�سلط الفكر الديني يف هذه الفرتة ،انعك�س على تراجع
اخلطاب التحرري� ،إذ تعر�ضت املر�أة يف هذه الفرتة للقمع مبختلف
�أ�شكاله ،التي حملتها �آليات القمع الديني ،وجند تعبري ذلك عند مها
الر�شيد وكلتوم ف�ضل اهلل وهدى اجلزار و�سارة يو�سف وعواطف عو�ض
الكرمي ،وعدد �آخر كبري من املبدعات ال�سودانيات ،ال ميكن ح�صره يف
هذه العجالة!
�إىل جانب هذه الأ�صوات يف �شمال ال�سودان ،جند بروز �أ�سماء
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من جنوب ال�سودان ،يف �أوقات مت�أخرة من م�سرية الكتابة الن�سوية يف
ال�شمال ،نظرًا للظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها جنوب ال�سودان ،على
نحو خا�ص! كمنطقة حرب م�ستمرة .ب�سبب م�شكلة الهوية ،والتنوع
الديني والتباين احل�ضاري والثقايف.
ومن الأ�سماء التي برزت ،رغم هذه الظروف اال�ستثنائية للجنوب،
القا�صة �أغني�س لوكودو وثريا فرح يعقوب وا�ستيال قاتيانو ..الالئي
حملت كتاباتهن كل �آالم و�أ�شواق و�أحزان املر�أة اجلنوبية الأرملة ب�سبب
احلرب ،وامل�شردة �إثر غارات اجلي�ش احلكومي� ،إىل �آخره من ق�ضايا
معقدة اجتماع ًيا و�سيا�س ًيا وثقاف ًيا ،تعانيها املر�أة يف اجلنوب ب�صورة �أكرث
خ�صو�صية من ر�صيفتها يف ال�شمال!
منوذج (� )1صوت �شماىل:
الكمبو..
مها الر�شيد

رائحة البخور البلدية ت�شتد ،كلما توغلت يف الداخل .ال�صغار
ي�ستقبلونك عراة ،وقد تلونت وجوههم ،بكل ما يوجد على وجه الب�سيطة..
ويحملون عيون براقة ،ت�شبه �إىل حد كبري عيون قط كبري فقد �صغاره.
ويلعبون يف فرح ،غري عابئني مبا يحدث .والن�ساء قد ك�شفن عن
بع�ض �أج�سادهن ،وهن ي�صنعن اخلمور وقد اختلطت رائحتهن برائحة
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اخلمر .حتى تكاد حت�س ب�أنك يف مكان ما من جهنم!! والرجال يف حالة
نوم ،فمنذ تبا�شري ال�صباح وبع�ضهم ا�ست�سلم لنوم عميق!*
***
و�أخريًا عرثت قدماه على غرفة من ال�صفيح ،اً
بدل عن الكرتون
والق�ش .فعلم �أنها غرفة الزعيم .وقبل �أن يدخل اعرت�ض طريقه �شخ�صان..
�أ�شبه ما يكونان باجلان ،يف ق�ص�ص الأطفال� .أخربهم عن هويته ..ا�سمه..
�سبب زيارته..
�سمحا له بالدخول ..فدخل..
كان الزعيم �شاب يف مقتبل العمر ،فارع الطول ،به بع�ض الو�سامة،
وقد ارتدى قطعة �صغرية من القما�ش ،غطى بها �أ�سفل ج�سده .وقمي�ص
�شفاف من فوق ،يعلن عن �سخونة اجلو!!
جل�ست بجانبه فتاتان ال يزيد عمرهما ،عن �أربعة ع�شر عا ًما .كل
واحدة تناف�س الأخرى يف جمالها الإفريقي ..حيا الزعيم ب�أدب وخوف
خفي .دعاه الزعيم للجلو�س وتناول امل�شروب ،اعتذر عن ال�شرب لأنه
ي�صلي..
تناق�شا ..اتفقا على كل ما يريد �أحدهما من الآخر ..وخرج وعلى
فمه قد ارت�سمت ابت�سامة خبيثة!
بعد �أ�سبوع ..كانت العربات الكربى تنزل �أ�شياء بحذر �شديد.
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كانت هذه الأ�شياء عبارة عن علب لنب ..بطاطني� ..سجاير ..وبع�ض
الأ�شياء اخلا�صة ،واخلا�صة جدا بالزعيم!!
بعد الأ�سبوع الثاين ح�ضر �شخ�صان ،تبدو ال�صرامة على وجهيهما
وهما يحمالن بع�ض امللفات والأوراق الر�سمية� ..أوقفوا �أهل الكمبو �صفًا
بعد �صف .وبد�أ ت�سجيل الأ�سماء :مادوت ..جون ..مريى� ..أكول..
فليب ..دمي ..وهكذا ..حتى ظهرت نتيجة االنتخابات ،وفاز ذلك الزائر،
مر�شحا عن الدائرة  ٣١التي يقع الكمبو على �أطرافها..
ً
م�ضى �أ�سبوع و�أ�سبوع �آخر ..ومل يحدث تغيري يف الكمبو ..نفذ
اللنب وال�سجائر ،ومل ي�أت �أمر باعتبار الكمبو �سكن ر�سمي*.
***
يف غرفة الزعيم يتم نقا�ش حاد� .أ�سفر عن خروج الزعيم ،متج ًها �إىل
م�سكن يف �أرقى �أحياء العا�صمة القدمية ،حيث ي�سكن ذلك الزائر .قابله
الزعيم ،وقد بدى �أكرث بدانة من ذي قبل!! �أفرغ الزعيم كل ما يف جعبته
من غ�ضب ،ثم خرج وهو يحمل الوعود والآمال!
وبعد �أ�سبوع فقط� ،صدر �أمر �إىل �سكان الكمبو ،باعتباره �سكنا
ع�شوائيا ياوى الل�صو�ص ،ومنطقة ل�صنع اخلمر البلدي ،ما يحتم حرق
الكمبو!
يف ذلك امل�ساء توقفت العربة املر�سيد�س ،التي حتمل رقم حكومي
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�أمام ذلك املبنى ،ونزل ال�سيد البدين يتمخطر� ،أو يتلقى التحايا ..فج�أة
ظهرت جمموعة من الر�ؤو�س ال�سوداء ،وهي حتمل �شقاء ال�سنني يف
عيونها الرباقة .هجمت على ال�سيد البدين مب�شاعلها ،التي لوحت بها يف
وجهه ،حتى �أحرقته متاما� ..صرخ ب�أعلى �صوته� ..أبعدهم� ..أبعدهم ..وهو
ال يزال ي�صرخ ب�أعلى �صوته ،وزوجته حتاول تهدئته .حتى �أفاق من نومه!
منوذج (� )2صوت جنوبي:
زواج نابورو،
�أجني�س الكودو

ا�شتهر الزعيم مودي بتعدد زوجاته .كان الأكرث �شهرة يف هذا املجال.
لدرجة �أنه كان ال ي�ستطيع التمييز ،بني زوجاته الأ�صغر �س ًنا وبناته .ومع
ذلك مل ينجب �إال من زوجته التا�سعة .حيث رزق بطفلني ،ول�سوء حظه
�أن الطفل الأول تويف يف الرابعة من عمره ،وبقي له الطفل الثانى الدو..
عندما و�صل الدو �سن ال�سابعة من العمر ،قرر الزعيم �إر�ساله �إىل املدر�سة،
متوافقًا يف ذلك مع رغبة ال�سلطات احلكومية ..فعل ذلك رغم اعرتا�ض
م�ست�شاريه ،الذين كانوا يريدون� ،أن يقوم بتعليمه هو نف�سه ،حتى يكون
�صورة من والده ،قالوا له:
«من �سيكون الزعيم بعد مغادرتك هذه الدنيا؟ هل تعلم �أن املدار�س
تف�سد الأوالد؟ دعه يعي�ش معنا و�سط �أهله .ماذا �سيفقد؟»..
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ظلوا يناق�شونه لعدة �أيام .لكن مودي مت�سك مبوقفه ،وهكذا �أر�سله �إىل
مدر�سة الرحاب الأولية ،و�صحبه عدد من �أوالد القرية .لكنهم جميعهم
تركوا املدر�سة ،وعادوا �إىل القرية ب�سبب �صعوبة احلياة هناك.
ا�ستمر الدوا يف درا�سته رغم ال�صعوبات ،ومل يفكر قط يف الهروب من
املدر�سة ،كان تلميذًا ذك ًيا ،مواظ ًبا يف درو�سه ،وعندما جل�س المتحانات
دخول املدار�س الو�سطى ،كان يف مقدمة الناجحني ،ولذلك قبل ح�سب
رغبته يف مدر�سة توريت ال�صناعية ،ويف الإجازة ال�سنوية عاد �إىل �أهله ،ويف
�صباح اليوم التايل ،اجتمع �إىل �أقرانه من �أبناء القرية ،و�أخربهم �أنه يتطلع
�إىل ر�ؤية نابورو ابنة جوي ،تركها �صغرية مل تربز نهودها يف �صدرها بعد،
ويريد �أن يرى الآن ،ماذا حدث لها .بعد عام كامل من غيابه يف املدر�سة!
�ضحك �أقرانه وقالوا له:
«كنت بعيدًا يف املدر�سة ،نابوروا هربت قبل �شهر ،مع �شاب من
�إحدى القرى املجاورة لعزبة مانوال ،البنات مثل نبات القرع املعروف
بنموه ال�سريع ..لقد كربت البنت وهربت مع ع�شيقها .تركتك وحيدًا»..
�ضحكوا عليه كثريًا لأنه مل ي�صدق .كان يعتقد �أنهم ي�سخرون منه.
ال �أكرث من ذلك ،لذلك �شاركهم ال�ضحك .ويف النهاية اتفقوا على
�إر�سال لرورو ،قريبة �صديقه العزيز ،للتفاكر مع البنات.
يف م�ساء نف�س اليوم الأربعاء ،حيث يجتمع اجلميع يف حلبة الرق�ص
الأ�سبوعية ،وبالتاكيد �ستكون نابورا هناك!! يف مكان الرق�ص .القريب
72

من منزلها!
�أر�سل لورو بنتا �صغرية للبحث عن كاكوا و�إح�ضارها له .وكاكوا هذه
من �أ�سرة دوننق و�صديقة حميمة لنابورو.
هوام�ش:

* دكتور .خمتار عجوبة ،الق�صة احلديثة يف ال�سودان ،مركز الدرا�سات
ال�سودانية ،الطبعة الثانية ٢٠٠٠
* دكتور .ن�صر الدين �سليمان ،درا�سات يف الفلكلور ال�سوداين ،دار
عزة للن�شر والتوزيع ،اخلرطوم ٢٠٠٦
* �أوراق ندوة املر�أة والإبداع يف ال�سودان مركز الدرا�سات ال�سودانية،
الطبعة الأوىل ٢٠٠١
*معاوية البالل ،كتابة اجلنوب وجنوب الكتابة ،املركز ال�سوداين
للثقافة والإعالم ،القاهرة ،الطبعة الأوىل ٢٠٠٢
*معاوية البالل ،مناذج من الق�صة الق�صرية الن�سائية يف ال�سودان.
«الأنثى كذات كاتبة والأنثى كمو�ضوع للكتابة» .املركز ال�سوداين
للثقافة والإعالم ،القاهرة .الطبعة الأوىل .٢٠٠٢
*مقاالت متفرقة حول ن�ش�أة وت�أ�سي�س و�أن�شطة وحتديات االحتاد
الن�سائي ال�سوداين.
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()٦
منال الباحثة احلقوقية
عر�ض ملخطوط كتاب �أ� /أحمد �ضحية
دارفور :التطهري العرقي والتهجري الق�سري
«حول جذور امل�شكلة وتفاعالتها وم�آالتها»

هذا الكتاب ،املخطوط ،من الكتب املهمة ،التي ت�سلط ال�ضوء،
على الأزمة الراهنة يف دارفور .وهو كتاب حتت الطبع عن مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق االن�سان*.
تناول فيه م�ؤلفه �أ� .أحمد �ضحية جذور امل�شكلة ،وتفاعالتها وم�آالتها..
حيث ناق�ش يف الف�صل الأول راهن الأزمة الوطنية ال�شاملة وراهن �أزمة
دارفور ،والبعد التاريخي لهذه الأزمة ،م�ستعي ًنا ب�أبحاث عدد من الباحثني،
منوذجا م�صغرًا لإفريقيا،
العرب والأجانب حول ال�سودان ،باعتباره ميثل ً
حظي مبوقع متو�سط يف �إفريقيا ،ذات العوامل الثقافية املتعددة
وباعتباره قد َ
(�أي �إفريقيا -العربية� ،إفريقيا -الإفريقية� ،إفريقيا -امل�سلمة� ،إفريقيا-
الديانات ال�سماوية� ،إفريقيا الديانات -املحلية� ،إفريقيا -الناطقة باللغات-
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العاملية� ،إفريقيا الناطقة باللغات -املحلية� ،إلخ)..
بحيث تعك�س التغيريات �أو التطورات ،التي جترى يف ال�سودان،
ما يحدث يف �إفريقيا عموما ب�شكل من الأ�شكال� ،أو ت�أخذ �أ�شباها منها،
فال�سودان يعك�س �إفريقيا ب�شكل ما .لكن ال�سودان يتميز بفرادته و�سط
الأقطار الإفريقية ،مبعنى �أنه عربي و�إفريقي يف نف�س الوقت.
منوذجا م�صغرًا
وبينما تقدم الرتكيبة الداخلية لل�سكان ال�سودانينيً ،
لإفريقيا :طبيع ًيا وثقاف ًيا و�إثن ًيا ،ف�إن فرادته تواجه ذلك ،بهام�شيته ال�سيا�سية
املتعددة ،بو�صفه ال عربي ،وال �إفريقي ،وال م�سلم ،وال م�سيحي!
وهذا ي�ضع ال�سودان داخل ًيا يف و�ضع مربك وحرج جدًا� ،إذ ترغب
نخبته امل�سيطرة ،التي تنحدر غال ًبا من ال�شمال العربي� ،أن يكون عرب ًيا
وم�سل ًما! وترغب نخبته غري العربية �أن يكون �إفريق ًيا ،ورمبا منبت عرب ًيا..
�إن هاتني الرغبتني املتعار�ضتني ،تقفان يف قلب ال�صراع ال�سيا�سي،
الذي يكمن يف مركز حتلل الدولة ال�سودانية!
ولقد تطورت الأزمة التاريخية لدارفور يف هذا ال�سياق ،بت�ضافر
العديد من العوامل.
ومي�ضي امل�ؤلف �إىل القول� ،إن وقائع الو�ضع الكارثي يف دارفور ،ت�شري
�إىل �أن �أمناط العنف ،الذي مور�س �ضد املدنيني ،ت�ؤكد نية احلكومة يف
ال�سودان� ،إجبار ال�سكان الأ�صليني ،الذين ينتمون �إىل قبائل غري عربية،
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على مغادرة �أرا�ضيهم ،و�إحالل القبائل العربية حملهم .وهو ذات ما متت
حماولته ب�أ�شكال �أخرى ،من قبل يف جنوب ال�سودان.
ومي�ضي امل�ؤلف للت�أكيد ب�أن احلكومات املتعاقبة ،مل ت�س َع ب�صورة
جادة ،حلل متناق�ضات الواقع امل�أزوم ،ما جعل �إعادة تدوير الأزمة الوطنية،
�أمرًا ميكانيك ًيا بني فرتة و�أخرى!
حيث ي�ستعني امل�ؤلف هنا ب�أطروحة د� .شريف حرير ،حول دولة
الو�سط� ،أو ما �أ�سماه حرير مبثلث (اخلرطوم ،كو�ستي� ،سنار) ،التي
تقودها النخبة العربية الإ�سالمية ،التي �أن�ش�أت ا�ستعمارًا حمل ًيا ،بعد
خروج امل�ستعمر الأجنبى يف  ١٩٥٦والتي كان عمادها جمموعة
�صغرية من الب�شر� ،إتخذت ا�سرتاتيجية �سيا�سية ،قائمة على عن�صرية
بنائية ،مبعنى «احتكار املمار�سة ال�سيا�سية» و�إبعاد الآخر عنها� ،سريًا
على هدى اال�ستعمار ،الذي �أقر �إحلاق البلد امل�ستع َمر بالبلد امل�ستعمر،
�أي �أن اال�ستعمار عمل على �إلغاء التاريخ ،والثقافات الوطنية ،و�أ�س�س
لال�ستالب الثقايف ،وبذلك ف�إن اال�ستعمار الداخلي ،لدولة الو�سط
والنخبة العربية الإ�سالمية ،عمل على �إحلاق �أطراف ال�سودان!
ولأن هذه الأطراف قد مت �إحلاقها ،ف�إن تاريخها وثقافتها قد مت �إلغا�ؤها،
أ�سي�سا على ذلك ،م�ضى
كمجموعات ذات �شخ�صيات ثقافية مكتملة! وت� ً
نظام اجلبهة الإ�سالمية يف ال�سودان ،للتعبري عن منتهى �أ�شواقه اال�ستعمارية،
و�شهوة الهيمنة ،امل�ستمدة من «عقلية النهب وال�سلب والغزو» البدوية!
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وا�ضحا منذ الفرتة االنتقالية (بعد انتفا�ضة مار�س� /أبريل
وبدا ذلك ً
 )١٩٨٥فعنا�صر اجلبهة الإ�سالمية يف املجل�س الع�سكري االنتقايل،
م�ضت باجتاه ت�صعيد احلرب ،يف جنوب ال�سودان.
ويف حماولة نظام اجلبهة الإ�سالمية ،اال�ستفادة من �أخطاء جتربته مع
جنوب ال�سودان ،جل�أ �إىل لعبة اال�ستقطاب العرقي يف دارفور ،ف�أحيا فكرة
امللي�شيات القبلية ،التي �شكلت لأول مرة يف  ١٩٥٦با�سم «حرا�س الوطن».
فمثلما ا�ستخدمت النزاعات الدائمة ،بني املجموعات الرعوية يف
ال�شمال واجلنوب� ،سعت ال�ستخدام املجموعات الرعوية «العرب» يف
دارفور� ،ضد املجموعات الزراعية «الأفارقة»؛ ما �أدى �إىل حروب �إثنية حملية!
وم�ستعينا «الباحث» بالإحالة ،لعلي مزروعي وحلمي �شعراوي
مي�ضي �إىل القول� :إن نظام اجلبهة الإ�سالمية يف ال�سودان ،بينما �أخذ
ي�شعل احلروب الإثنية ،م�ضى لإن�شاء دولة �أ�شبه بدولة املرابطني يف
املغرب ،مبعنى فر�ض الإ�سالم ال�سني بالقوة ،دون االهتمام بالأ�سئلة
التي يطرحها الواقع!
ويناق�ش الباحث يف الف�صل الثاين (تراكم امل�شكالت وانفجار
الأزمة) امل�شروع الإ�سالمي للجبهة الإ�سالمية ،ودوره يف الو�ضع الكارثي
الذي و�صلت �إليه دارفور.
حيث ي�شري �إىل �أن دارفور� ،شهدت فرتات ازدهار ،تخللتها فرتات
خراب ،نتيجة ال�صراع بني ال�سلطة احلاكمة واخلارجني عليها ،وب�سبب
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القبائل املتناحرة� ،إال �أن خرابها كان دائ ًما تال ًيا لهزمية ال�سلطة احلاكمة،
ابتدا ًء بخرابها �إثر هزمية ال�سلطان �إبراهيم قر�ض ،على يد الزبري با�شا رحمة
يف  ١٨٧٤اً
و�صول �إىل الهزائم املتالحقة حتى الآن.
ويركز الباحث يف الف�صل الثالث ،على ال�صراع امل�سلح واحلركات
امل�سلحة يف دارفور ،كمظهر من مظاهر الفكرة اال�سرتاتيجية ،للجبهة
الإ�سالمية احلاكمة يف ال�سودان ..الفكرة امل�ضادة للدميقراطية
وحقوق الإن�سان.
فمن خ�صائ�ص املجتمعات ال�شمولية ،وبالذات النظرية النازية
يف �أملانيا ،والفا�شية يف �إيطاليا ،وال�ستالينية يف االحتاد ال�سوفياتي� ،إبان
جمده ..ر�سوخ فكرة املجتمع /الأمة!
وهنا يف ال�سودان ،جند �أن اجلماعة الإ�سالمية ،هي املجتمع �أو الأمة..
فقد �أ�سفرت هذه الفكرة عن نف�سها ،يف حماوالت �إلغاء الإثنيات يف
ال�سودان ق�سرًا «النوبة يف جبال النوبة ،املجموعات غري العربية يف دارفور،
املجموعات الإفريقية يف جنوب النيل الأزرق ،ال�شرق »..بوا�سطة �آليات
العنف املمنهج ،والعنف وحده!
حيث يناق�ش امل�ؤلف هنا يف هذا الف�صل ،العنف الذي جابهت
به احلكومة ،املدنيني يف دارفور ،م�ستعي ًنا بالتقارير الإقليمية والدولية
املختلفة ،لنا�شطني وملنظمات الأمم املتحدة ،حول الو�ضع الإن�سانى ،منذ
انفجار ال�صراع امل�سلح ،لأول مرة يف  ١٩٩١وحتى �أغ�سط�س املا�ضي
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مو�ضحا من خالل �شهادات حية ،مدى املجازر التي مت ارتكابها،
ً ،٢٠٠٤
من قبل نظام اجلبهة الإ�سالمية ،يف �سبيل م�شروع املجتمع الأمة!
ويف الف�صل الرابع من هذا الكتاب ،يناق�ش امل�ؤلف من خالل وثيقة
اال�ستقالل الثاين «نحو مبادرة للإ�صالح ال�سيا�سى يف العامل العربي»
ال�صادرة عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،حقوق القوميات
والأقليات ،يف ما يتعلق بدارفور.
خال�صً ا �إىل �أن الأزمة لي�ست �أزمة دارفور ،ولي�ست كما كانت ت�سمى
دائ ًما �أزمة جنوب ال�سودان ،بل هي �أزمة �شاملة وطاحنة تتعلق بكل
ال�سودان ،و�أي قراءة خارج هذا ال�سياق ،هي قراءة زائفة بعيدة عن واقع
احلال ،ولي�س مبكنتها ا�ستقراء امل�آل.
لأنها تغفل التعقيدات االجتماعية لل�سودان ،وتتجاهل منحدراته
ومرتفعاته الثقافية والإثنية ..وهي �أزمة كما يقول دكتور من�صور خالد،
جتد امتدادها يف �صامت اخلطاب ال�شمايل ومكبوتاته «خطاب ال�صفوة
العربية الإ�سالمية» ما انعك�س على كامل اجلغرافيا ،و�أدى �إىل هذه احلالة
املريعة ،من احلروبات التي تلد �أخرى «االنك�سار والتمزق والت�شظي»
بتعبري الباحث.
و�إن مهمة العبور من هذه احلالة ،التي ت�ؤول بال�سودان �إىل التال�شي،
بحدوده املعروفة قانونًا� ..سودان احلروب واال�ضطرابات والتمزق� ،إىل
�سودان ال يتم عرب رومان�سية جديدة لهي مهمة ع�سرية.
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ويف ختام هذا الكتاب ،يقدم الباحث تو�صيات حلل �أزمة دارفور،
وفقًا ملا ين�ص عليه القانون الإن�ساين الدويل وامليثاق الإفريقي حلقوق
الإن�سان ،والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
القاهرة يناير ٢٠٠٥
هام�ش:

للأ�سف رغم (متويله الكامل) الذي دفع نقدًا ،تراجع مركز القاهرة لدرا�سات
حمام �سوداين (دميوقراطي)
حقوق الإن�سان ،عن ن�شر هذا الكتاب� ،إثر تدخل ٍ
ي�ساري م�شهور ،بزعمه �أن الكتاب بلغته احلادة ،يفاقم امل�شكلة ،وال ي�سهم يف
حلها ،ومن ثم (جنر) كتابًا اً
بديل( ،للمفارقة) اعتمد فيه على معلومات وبع�ض
حتليالت الكتاب املتهم بحدة اللغة؟!
ولذلك اكتفى الباحث بن�شر الكتاب ،على �شبكة املعلومات الدولية ،ومل
ي�سع لطباعته ،باعتباره اً
ممول من جهة اعتبارية ،ا�ست�شارية للأمم املتحدة ،هي مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
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()٧
االغت�صاب والعنف اجلن�سي
منوذجا
�سالحا يف احلرب  -دارفور
ً
ً

العواقب املرتتبة على العنف اجلن�سي املمار�س يف دارفور:
هناك عواقب عديدة لالغت�صاب ،ترتتب عليها �آثار فورية،
و�أخرى بعيدة املدى ،تتجاوز االنتهاك املادي الفعلي ،الذي يتمثل
يف:
( )١و�صمة العار والنبذ:

ي�شكل االغت�صاب يف حد ذاته ،انتهاكًا �شني ًعا حلقوق الإن�سان،
لكن من املحتمل �أن تتعر�ض الناجيات ،ملزيد من الأمل ،ب�سبب
النبذ ،وو�صمة العار ،املرتبطني باالغت�صاب.
( )٢احلمل نتيجة االغت�صاب:

يحتمل �أن تتعر�ض الن�ساء ،اللواتي تعر�ضن للحمل ،ب�سبب
االغت�صاب ،ملزيد من انتهاك حقوقهن ..فالطفل الناجت يعد اً
طفل للعدو
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(اجلنجويد) ..فقد يتعر�ضن هن و�أطفالهن للنبذ من جمتمعاتهن
ب�سبب ذلك ،واالحتمال الأكرب ،هو �أن تتعر�ض الن�ساء املتزوجات
الناجيات من االغت�صاب ،للرف�ض من �أزواجهن .وقد ي�شعرن ب�أنهن
مكرهات على التخلي عن الطفل ،الذي ولد رغما عن رغبتهن،
ويواجهن اتخاذ قرار �آخر ي�سبب لهن ال�صدمة!
وبالن�سبة للعديد من الرجال ،املوجودين يف خميمات الالجئني،
ف�إن انتهاك حقوق الإن�سان ،املتمثل يف االغت�صاب ،يرتجم مبا�شرة
كما يبدو� ،إىل �إزالل لهم وللجماعة ،التي ينتمون �إليها.
ثقافيا �سائدًا� ،أن املر�أة ال ميكن �أن حتمل
ويبدو �أن هناك اعتقادًا ً
ب�سبب االغت�صاب فقط ،فهو و�ضع ق�سري ،مما يدفع ببع�ض الناجيات،
الالئي حملن� ،إىل الهرب بعيدًا ،حتى ال يلتقني �أقاربهن!
عواقب اقت�صادية واجتماعية مرتتبة على النبذ:

ترتتب على و�صمة العار ،التي تلحق بالن�ساء الناجيات ،من
االغت�صاب .عواقب وخيمة ،هي �أن يترب�أ �أزواجهن منهن ،رغم �أن
هذا ال يحدث دائ ًما.
والفتيات اللواتي تعر�ضن لالغت�صاب ،قد ال يتمكن �أبدًا من
الزواج ،لأن و�صمة العار قد حلقت بهن� ،أو لأنهن يعتربن فا�سدات
من قبل جمتمعاتهن!
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والن�ساء اللواتي تخلى عنهن �أزواجهن� ،أو اللواتي ال يتمكن
من الزواج ،لتعر�ضهن لالغت�صاب� ،سي�صبحن وبخا�صة يف الإطار
االجتماعي لدارفور� ،أكرث �ضع ًفا من الناحيتني االجتماعية
واالقت�صادية ،فلن ي�ستطعن التمتع بالدعم الذي يقدمه الرجال
تقليد ًيا� ،أو «احلماية» التي يفرت�ض �أن يقدمها الرجال للن�ساء!
ف�إذا كان له�ؤالء الن�ساء �أطفال� ،أو كن حوامل نتيجة لالغت�صاب،
فقد ي�صبحن املعيالت الوحيدات لأطفالهن.
امل�شاكل الطبية وم�شاكل ال�صحة العقلية:

غالبا ما ي�صنب
الن�ساء اللواتي تعر�ضن لالعتداء واالغت�صابً ،
جن�سيا �أو ال ،ميكن �أن ترتتب
بجروح ج�سدية ،فالعنف �سواء �أكان
ً
عليه عواقب خطرية ،على النظام التنا�سلي للن�ساء.
والعنف اجل�سدي �أو النف�سي امل�صاحب لالغت�صاب ،الذي
ميار�س �ضد الن�ساء احلوامل ،ميكن �أن يت�سبب لهن بالإجها�ض
املتكرر ،مما يعر�ضهن للنبذ ،من قبل �أزواجهن باعتبارهن ال ي�ؤدين
دورهن :كـ «منجبات»!
ونظرًا لكون االغت�صاب من املحرمات االجتماعية ،ت�سكت
الن�ساء عن �إبالغ الأطباء ،يف خميمات الالجئني عن اجلروح
الناجمة عن االغت�صاب مما يزيد تعر�ضهن للم�ضاعفات!
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غالبا ما
والن�ساء اللواتي تعر�ضن للحمل ،نتيجة االغت�صابً ،
يعانني من م�ضاعفات ما قبل الوالدة ،وخاللها وبعدها! ب�سبب
اجلروح اجل�سدية الناجتة عن االعتداء!
وعند الو�ضع تتعر�ض الن�ساء اللواتي اغت�صنب ،للنا�سور..
ويحدث النا�سور ،عندما يتمزق اجلدار الفا�صل بني املهبل واملثانة..
فتفقد الن�ساء ال�سيطرة على وظائف املثانة �أو امل�صران ،وت�صبح معزولة
نتيجة للإ�صابة ب�سل�س البول!
حتى �إذا مل ت�صب الن�ساء اللواتي تعر�ضن لالغت�صاب ،بجروح
ج�سدية بليغة نتيجة ذلك .ف�إن الغياب الوا�ضح ملنتجات ال�صحة
والنظافة ال�شخ�صية ،يف �إطار النق�ص يف الإغاثة املادية يف (دارفور �أو
ت�شاد) ،ي�سهم يف خطر حدوث عدوى.
�إىل جانب ذلك �ستعاين معظم الن�ساء ،من م�شاكل نف�سية
خطرية ،حيث �سيتعني عليهن حمل وتربية طفل غري مرغوب فيه،
واملعاناة من و�صمة العار االجتماعية وانعدام دعم املجتمع لها!
يف غرب ال�سودان ،تنت�شر عادة ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
الأنثوية «اخلتان الفرعوين»؛ مما يزيد من خطر حدوث جروح خالل
االغت�صاب ،وبالتايل من خطر الإ�صابة بفريو�س الأيدز ،والأمرا�ض
اجلن�سية الأخرى ،مع عدم وجود مرافق طبية كافية ،لتقدمي رعاية
طبية �شاملة.
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الأطفال ك�ضحايا للنزاع والآثار املرتتبة على الن�ساء:

الأطفال كذلك� ،ضحايا لالنتهاكات الهائلة ،حلقوق الإن�سان التي
وقعت يف دارفور ،حيث تتحمل الن�ساء امل�س�ؤولية الرئي�سية ،لرعاية
الأطفال ،وبالتايل ف�إن انتهاكات حقوق الإن�سان ،املرتكبة �ضد الأطفال،
قد �أ�صابت الن�ساء ب�صدمات م�ؤملة ،فالعديد منهن �شعرن بالذنب ،لأنهن
مل ي�ستطعن حماية �أطفالهن ب�صورة �أف�ضل.
ويعاين الأطفال �أي�ضً ا ،عندما ُتقتل �أمهاتهم �أو �آبا�ؤهم �أو ينف�صلون
عن العائلة نتيجة النزاع .وغال ًبا ما تتوىل قريبات الأمهات اللواتي قتلن،
�أو يتوىل الأفراد الإناث يف املجتمع ذاته ،م�س�ؤولية رعاية ه�ؤالء الأطفال.
وهذا بدوره يزيد من العبء ،الذي تتحمله الن�ساء املهجرات،
اللواتي ا�ضطررن �إىل القيام بدور �إ�ضايف يف رعاية الأطفال امل�صحوبني
بالكبار� ،أو املنف�صلني عن ذويهم!
( )3املزيد من خطر العنف املمار�س �ضد الن�ساء ،خالل فرارهن ويف
�سياق التهجري:

الن�ساء والأطفال هم الأ�شد ت�ضررًا ،ج�سد ًيا ونف�س ًيا خالل الهروب،
ونتيجة التهجري الق�سري .وخالل الهروب ،كانت الن�ساء بو�صفهن
امل�س�ؤوالت الأ�سا�سيات عن رعاية الأطفال ،م�س�ؤوالت عن بقاء عائليهن
على قيد احلياة ،والأطفال هم الأكرث عر�ضة للإ�صابة بالأمرا�ض ،والإنهاك
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�أثناء الهرب ،كما ميكن �أن ي�ضيعوا �أو ينف�صلوا عن عائالتهم.
ويزيد �ضعف الأطفال من خطر وقوع املزيد من االنتهاكات حلقوق
�أمهاتهن� ،أو الإناث امل�س�ؤوالت عن رعايتهن ،لأنه ميكن �أن يجعل البحث
عن ال�سالمة �أطول� ،أو ميكن �أن يزيد من تعر�ض املجموعة العائلية للخطر.
الآثار بعيدة املدى للعنف �ضد املر�أة:
الزيجات املبكرة:

لوحظ يف بع�ض املخيمات الواقعة (�شرق ت�شاد) ،انخفا�ض كبري
يف مهر العرو�س ،وقد حدثت هذه الظاهرة يف �سياق نزاعات �أخرى� ،إذ
يخ�شى الأهل  -نظرًا لوجودهم يف خميمات الجئني � -أنه �سي�ستحيل
عليهم ال�سيطرة على بناتهم ،لذا ي�سعون لتزويجهن على عجل ،لإنقاذ
�شرفهن و�شرف العائلي.
والزيجات املبكرة ،ت�شكل بحد ذاتها انتها ًكا حلقوق الأطفال،
وعالوة على ذلك ،ف�إن الفتيات اللواتي يتزوجن يف �سن مبكرة ،يواجهن
اً
اً
واحتمال �أكرب ،يف التعر�ض
احتمال �أقل يف التمتع بحقهن يف التعليم،
مل�شاكل طبية ونف�سية ،يف حال حدوث حمل مبكر.
وغال ًبا ما ت�سبق هذا الزواج ،مباحثات مطولة بني العائلتني ،لذا
ميكن �أن ي�شكل �آلية ،متار�س العائلتان عربها ،درجة معينة من ال�سيطرة
على طريف الزواج ،و�أن انهيار هذه الآلية ،الذي �أ�شارت �إليه جزئ ًيا ،زيادة
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يف الزيجات املبكرة ،ي�شكل اً
عامل �ضاغ ًطا على �أمن الن�ساء ،والفتيات
اللواتي يقدمن على زيجات ،يتم االتفاق عليها على عجل.
وقد يتم تدبري الزيجات املبكرة ،يف �سياق خميمات الالجئني ب�صورة
مت�سرعة ،ورمبا تعر�ض الفتيات خلطر الأزواج ال�سيئني!
(  ) 2العائالت التي ترت�أ�سها الإناث:

ت�صري معظم العائالت ،التي تعيلها الن�ساء ،ال دخل لها كغريها من
العائالت ،التي تقيم يف خميمات� ،أو التي بها رجال .ف�إذا كان عدة
�أ�شخا�ص م�س�ؤولني عن العائلة ،ميكنهم اقت�سام فر�ص العمل ومهامه،
�إذ ميكن ل�شخ�ص �أن يقف يف طابور الأغذية ،و�آخر يجلب املاء ،وثالث
يرعى اجلرحى واملر�ضى من كبار العائلة� .أما العائلة التي ترت�أ�سها الن�ساء،
ي�ستحيل عليها �أن ت�ؤدي كل هذه الأدوار جمتمعة.
ويف �إطار املوارد ال�شحيحة ،وانعدام الأمن الغذائي .تتعر�ض �أي�ضً ا
الن�ساء اللواتي لي�س لديهن �أزواج ،للأذى واال�ستغالل .ويزداد احتمال
تعر�ضهن و�أطفالهن ل�سوء التغذية ،ويقل احتمال حت�صيلهن التعليم،
وغال ًبا ما جترب ه�ؤالء الن�سوة� ،أو بناتهن على ممار�سة الدعارة للبقاء.
الع�سكرة املحتملة للمخيمات:

هناك قلق �آخر� ،أكرث عمومية ،من �إمكانية تعر�ض الن�ساء ملزيد من
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العنف� ،إذا ا�ستمر النزاع يف دارفور بالتفاقم.
يف مواقف مماثلة ،وال �سيما يف �سياق احلرب ،التي دارت رحاها
يف جنوب ال�سودان� ،أجربت الن�ساء على دعم الكفاح امل�سلح ،لتقدمي
�أطفالهن كمقاتلني ،و�أجربن على تزويد القوات امل�سلحة بالطعام وامل�أوى،
وغال ًبا ما ا�ضطررن� ،إىل تقدمي معلومات ح�سا�سة ،لأغرا�ض ع�سكرية.
وكل هذا و�ضعهن يف موقف ،مل يك�سنب منه �أي �سلطة ر�سمية
�أو غري ر�سمية ،يف عملية �صنع القرار ،لكنهن اع ُتربن �أعدا ًء� ،أو خماطر
�أمنية ،من جانب الطرف الآخر يف النزاع.
ونادرًا ما �شاركت الن�ساء م�شاركة ن�شطة ،يف النزاعات امل�سلحة.
ولكن يف حاالت عديدة ا�س ُتخدمن ك�أهداف يف العمليات الع�سكرية،
وا�س ُتخدمت خميمات الالجئني ،يف النزاعات الإقليمية الأخرى
كقواعد �إمداد للمقاتلني ،وا�ستخدمت اجلماعات امل�سلحة املعونات
الغذائية� ،أحيانًا ملمار�سة ال�ضغط على جهات �أخرى ،م�شاركة يف النزاع.
وقد نبه تقرير ملنظمة العفو الدولية� ،إىل �ضرورة �أن تتنبه ،املفو�ضية
العليا ل�ش�ؤون الالجئني ،والهيئات الإن�سانية العاملة يف خميمات
الالجئني ،واملهجرين داخل ًيا ،ب�إمكانية الع�سكرة ،التي قد ت�سبب
انتهاكات حلقوق الإن�سان ،مبا فيها انتهاك حقوق املر�أة!
القاهرة ٢٠٠٥
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هوام�ش

 تقارير و�شهادات حية حول ما يجري يف دارفور: تقارير منظمة الأمم املتحدة. تقارير منظمة العفو الدولية. تقارير منظمة �أطباء بال حدود. -ن�شرات مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
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()٨
املر�أة والإ�سالم ال�سيا�سي

لقد ظلت املر�أة ال�سودانية ،ومنذ وقت بعيد ،تتطلع دوما لنيل كافة
حقوقها .وظلت احلرية ،متثل قاعدة �أ�سا�سية لهذه احلقوق .فاحلرية هي
الأ�سا�س ،الذي تقوم عليه نه�ضة الأمم .ونه�ضة الأمم ترتبط عرب التاريخ ،مبدى
التقدم يف جمال حريات وحقوق املر�أة.
ومنذ حلظة باكرة يف تاريخ الإبداع ال�سوداين املكتوب .كانت املر�أة
�صاحبة قدح معلى� .إذ كتبت ملكة الدار حممد عبد اهلل روايتها (الفراغ
العري�ض) ،التي �شرحت فيها االنتهاكات البالغة ،التي تتعر�ض لها املر�أة،
يف جمتمع ذكوري متخلف ،مثل املجتمع ال�سوداين .الذي حتكمه العادات
والتقاليد البالية! والتي كان الغر�ض الأ�سا�سي منها� .إبقاء الرجل مهيم ًنا
على ج�سد املر�أة وحياتها!
ومنذ تلك الفرتة (اخلم�سينيات) حتى الآن ،ظلت املر�أة يف ال�سودان
تنا�ضل ،يف �سبيل انتزاع حقوقها .زادها يف م�سرية ن�ضالها ال�شاق ،ما اختطه
الأ�ستاذ بابكر بدري ،رائد تعليم املر�أة يف ال�سودان منذ .١٩١٠
فقد ا�ستوعب الأ�ستاذ بدري مبكرًا� ،أن ح�صول املر�أة على حقوقها،
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مدخله الأ�سا�سي ح�صولها على حقها يف التعليم ،ومثل ن�ضال املر�أة ،لأجل
احل�صول على هذا احلق ،القاعدة التي انطلقت منها املر�أة ال�سودانية ،يف
م�سريتها الن�ضالية الطويلة ،لنيل حريتها وحقوقها االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية.
و�شهدت العهود الدميوقراطية يف ال�سودان (-٦٤( ،)١٩٥٨ -٥٦
 )١٩٨٩-٨٥( ،)١٩٦٩منوًا وازدهارًا يف جمال الوعي بق�ضايا املر�أة .خالل
ما بذله االحتاد الن�سائي ال�سوداين من جمهودات وت�ضحيات ،حقق خاللها
مكا�سب كبرية للمر�أة ال�سودانية.
زاده يف ذلك ما ا�ستلهمه من ن�ضاالت املر�أة ال�سودانية منذ (الكنداكة)
يف النوبة القدمية قبل امليالد ،مرورًا بـ (مهرية) و(بنونة) (�إبان اال�ستعمار الرتكي
امل�صري حتى القرن التا�سع ع�شر) �إىل �آخره من العالمات البارزة يف م�سرية
املر�أة ،التي �سجلتها خمتلف املواقف التاريخية ،بوقائعها و�أحداثها امل�شرقة!
ولكن كانت كل هذه املكا�سب ترتاجع� ،إثر كل انقالب ع�سكري،
�أو نظام �شموىل! �إذ �أفقدت االنقالبات الع�سكرية يف ال�سودان ،املر�أة ما
اكت�سبته خالل تاريخ طويل من الن�ضال .مبا �أحدثته هذه االنقالبات
من تغيريات ،يف الد�ستور والقانون .حيث ت�صري املر�أة هي �أول �ضحايا
التغيريات الد�ستورية والقانونية ،املن�سوبة زيفًا �إىل الد�ستور والقانون ،يف
الوقت الذي ال متت �إىل ذلك ب�صلة!
ومبجيء حكومة اجلبهة الإ�سالمية� ،إىل احلكم يف ال�سودان بعد انقالبها
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الدموي يف  .١٩٨٩تراجعت حقوق املر�أة ب�صورة مل حتدث طوال تاريخ املراة
يف ال�سودان.
�إذ مرت املر�أة يف هذه الفرتة ،ب�أ�سو�أ و�أق�سى مراحل جتربتها .يف مقاومة
اال�ستبداد الذكوري ،واالنتهاكات واالغت�صاب با�سم الدين� ،إثر التغيريات
اجلذرية ،التي �أحدثتها حكومة اجلبهة الإ�سالمية يف الد�ستور .وما �أ�شعلته من
حروب ،كانت الن�ساء �أوىل �ضحاياها! ومبا ابتدعته من �صيغة ظالمية� ،أ�سمتها
بالد�ستور الإ�سالمي ،الذي حتت طائلته مور�ست كافة االنتهاكات �ضد املر�أة.
ويف حقيقة الأمر املعا�ش� ،أن اجلماعات املن�سوبة �إىل الإ�سالم ،العديد
من قياداتها يف ال�سودان .تورطوا يف العديد من الق�ضايا الأخالقية �ضد املر�أة،
وهو ما ن�شرت عنه ال�صحف ال�سودانية يف الفرتة من  ١٩٨٩-٨٦حتى مل
يبق �أمام هذه اجلماعات� ،إال االنقالب ،لدرء �سوءاتها التي �صارت وا�ضحة
للعيان ،وجتري �أخبارها على كل ل�سان!
والذي تابع �صحيفة الوطن ال�سودانية يف تلك الفرتة ،التي �سبقت
االنقالب الإ�سالمي ،يده�شه مدى االنحطاط الأخالقي للقيادات املن�سوبة
�إىل الإ�سالم.
كانت �صحيفة الوطن ،التي ميلكها وير�أ�س حتريرها الأ�ستاذ �سيد �أحمد
خليفة ،متخ�ص�صة يف ذلك الوقت ،يف ن�شر االنحرافات الأخالقية لتنظيم
اجلبهة الإ�سالمية! التي مل تتوقف عند حد �سرقة الأموال العامة� ،أو التالعب
يف موارد ال�شعب� ،إذ تعدت ذلك �إىل الف�ضائح اجلن�سية واملثلية اجلن�سية!
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وعربت هذه االنحرافات ،عن حقيقة الوعي اجلن�سي املري�ض ،املهيمن
على املن�سوبني �إىل الإ�سالم.
الأمر الذي يجعلهم مهمومني ومهج�سني ،بح�صار املر�أة ،وخنقها فقط
لإر�ضاء غرائزهم ،ورغباتهم املري�ضة .وهو ما دفعهم يف ال�سودان� ،إىل تفويج
ال�شباب اليافعني� ،إىل مناطق احلرب .بعد خداعهم ب�أنهم �سيح�صلون على
(احلور العني) بعد �أن ميوتوا.
واملالحظ �أن عبارة «احلور العني» ظلت ترتدد كثريًا ،طوال فرتة حكم
اجلبهة الإ�سالمية ،على و�سائل الإعالم املختلفة ،واخلطب اجلماهريية ،التي
ا�ستهدف بها ال�شباب املراهق ،الذي ال جتربة له بحكم �صغر ال�سن.
ما ي�ؤكد مدى الهاج�س اجلن�سي ،الذي يهيمن على قادة امل�شروع،
املن�سوب �إىل الإ�سالم يف ال�سودان .فال �أحد من ه�ؤالء «املجاهدين» يريد �أن
ميوت لأجل ر�ؤية وجه النبي الكرمي اً
مثل .فكل حلمه وهدفه الذي ميوت من
�أجله ،هو احل�صول على احلور العني والغلمان؟! ليحقق رغباته املري�ضة ب�صورة
ميتافيزيقية! بعد �أن ف�شل يف حتقيقها على امل�ستوى الفيزيقي؟! وهذا مبحث
جدير ب�أن يلتفت �إليه علماء النف�س واالجتماع لدرا�سته ب�صورة عميقة!
القاهرة ٢٠٠٤
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()٩
املر�أة والقهر االجتماعي

تعر�ضت املر�أة النتهاكات بالغة ،يف ظل نظام اجلبهة الإ�سالمية،
التي �سخرت جنودها يف مناطق احلرب ،الغت�صاب الن�ساء والفتيات
القا�صرات ،كما مار�ست الأجهزة املدعوة (بالنظام العام) (وال�شرطة
ال�شعبية) ،انتهاكات الت�صدق �ضد طالبات اجلامعات وتلميذات
املدار�س.
وميكننا اجلزم ،ب�أن الإ�سالم ال�سيا�سي يف ال�سودان ،جنح ب�صورة
منظمة ،يف حتويل املر�أة �إىل �أرملة ،بعد تيتيمه لأطفالها .وما خلقه من
و�ضع اقت�صادي مرت ٍّد ،كذلك �أدى �إىل �أن تفقد املر�أة كرامتها وكربيائها.
يف �سبيل احل�صول على لقمة العي�ش.
كما مزق الأ�سرة ال�سودانية �شر ممزق ،وا�ضهد املر�أة لأق�صى حد
ميكن ت�صوره ،با�ستغاللها جن�س ًيا واجتماع ًيا واقت�صاد ًيا ،وحتويلها ل�ساعة!
الأمر الذي خلق الكثري من الظواهر ال�سالبة ،التي مل تكن موجودة يف
املجتمع ال�سوداين!
تعاين الأنثى يف كثري من املجتمعات ال�سودانية ،من قهر اجتماعي،
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تو�ضع لبناته الأ�سا�سية منذ ن�ش�أتها الأوىل ،يف �أ�سرتها.
فمنذ الطفولة الباكرة ،يبد�أ متييزها عن �أخواتها الذكور ،وحتى
عندما تكون يف رحم الغيب ..مل تولد بعد .يتمنى الأب �أن ي�أتي مولوده
ذكرا!! وبينما يكون لإخوتها الذكور ،مطلق احلرية يف اللهو الطفويل
الربيء ،تبد�أ حما�صرتها هي بالأوامر والنواهي ،التي حتد من حركتها
و�سلوكها العفوي! كما يتم التعامل معها بالعنف ،لدى �أقل هفوة .بينما
يحدث العك�س متا ًما مع الذكور.
فالأب ال يحب �أن يربي نزعة اخلوف ،يف �أبنائه الذكور بال�ضرب..
بينما يحر�ص على تربية وتغذية هذه الغريزة ،يف البنت .فهي عار م�ؤجل!!
فعندما يولد ذكر يتباهى به الأب ،باعتبار �أن الذكر �سند له يف
امل�ستقبل ،وال تخرج من فمه عند والدة �أنثى� ،سوى عبارات الدعاء،
التي يبتهل بها �إىل اهلل ،ب�أن يجعل هذه البنت من ال�صاحلات؟!
فافرتا�ض الأ�سرة دائ ًما� ،أن البنت جملبة للعار ،و�أن الولد م�صدر قوة
و�سند ،تدح�ضه الظروف االقت�صادية واالجتماعية ،التي مر بها ال�سودان.
�إذ �أن املر�أة الآن تعول الكثري من الأ�سر� ،سواء �أكانت �أ�سرتها هي ،ن�سبة
لظروف زوجها �أو وفاته �أو حتى هربه من امل�س�ؤولية!
�أو �أ�سرتها �أبويها و�إخوتها ال�صغار ،بعد تدهور �أو�ضاع والدها �أو وفاته،
و َتخ ِّلي �أ�شقائها الذكور عن م�س�ؤولياتهم ،جتاه الأ�سرة.
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فاملر�أة اليوم يف ال�سودان ،م�س�ؤولة عمل ًيا عن مهام كان ي�ؤديها
الرجل ،ولكن حتى الآن على الرغم من م�س�ؤوليتها هذه ،مل يتم
االعرتاف بدورها يف املجتمع� ،إذ التزال مقهورة ..على الرغم من املبد�أ
احلي� ،أن ال�سائد اقت�صاد ًيا هو ال�سائد اجتماع ًيا� ،إال �أننا جند �أن الرجل
ال يزال يف كل الأحوال ،ميار�س قهرًا عنيفًا على املر�أة ،حتى وهي حتمل
عنه �أعباءه؟!
التحوالت العميقة ،التي حدثت يف املجتمع ال�سوداين ،ب�سبب
ال�ضغط االقت�صادي واالجتماعي ،وهيمنة الفكر الديني ،طوال
ال�سنوات املا�ضية ،جعلت و�ضعية املر�أة ،تزداد �سوءا� .إذ �أ�صبحت عر�ضة
�أكرث لال�ستغالل ،ب�سبب احلاجة �أو اخلوف .ومع رياح التحوالت ،التي
اكت�سحت كل العامل (ثورة حقوق الإن�سان والدميوقراطية)� ،صار على
املر�أة يف ال�سودان� ،أن تتحرك ب�صورة �أكرث فاعلية ،ال�ستغالل هذا املناخ،
لتحقيق مكت�سبات ل�صالح املر�أة ،وا�سرتداد حقوقها التي انتزعت منها،
�سواء بوا�سطة الت�شريعات� ،أو العادات والتقاليد البالية الرثة!
�إذا كان ما قلناه على �ضوء حياة املر�أة ،يف �شمال ال�سودان .ف�إن املر�أة
يف �أجزاء �أخرى من ال�سودان ،تعاين ما هو �أ�سو�أ..
ففي غرب ال�سودان ،جندها تعمل يف الزراعة والأعمال ال�شاقة ،بينما
ال يعمل الرجل �شي ًئا ،بل ي�أخذ ثمرة عملها ال�شاق وجمهودها ،ليتزوج به
من �أخرى ،ورمبا ثالثة ورابعة.
96

ويف جنوب ال�سودان ،تعامل املر�أة كما تعامل احليوانات ،بل
احليوانات تعامل ب�صورة �أف�ضل يف اجلنوب ،لأنها ترتبط بالنظرة
االجتماعية للحيوان (كلما زاد عدد الأبقار التي ميتلكها �شخ�ص ما،
فهذا يعني �أن �سلطته على املجتمع زادت) ،وغنى عن القول ،الو�ضع
البائ�س الذي تعي�شه املر�أة يف �شرق ال�سودان ،وجبال النوبة ،وجنوب
النيل الأزرق.
فعدم ا�ستقرار هذه املناطق ،ب�سبب احلروب الأهلية ،وعدم تنميتها،
وتدين الوعي االجتماعي العام .ت�ضافر كل ذلك ليرتتب عليه عدم وعي
املر�أة بحقوقها ،ما جعلها تفتقر للوعي بحقوقها ووجودها نف�سه ك�إن�سان.
حيث ترتفع ن�سبة الأمية� ،إىل �أعلى درجة ميكن ت�صورها ،يف هذه
املناطق ،وحيث تعمل العادات ال�ضارة والتقاليد البالية ،على حتجيم
دور املر�أة و�إخ�ضاعها ،ما يجعلها تعي�ش النفي الوجودي ككائن �إن�ساين،
ب�صورة �أكرث ب�شاعة مما تعي�شه املر�أة يف ال�شمال.
�إن املهمة الأ�سا�سية ،التي يجب �أن يلتفت �إليها قادة املجتمع املدين،
يف ال�سودان بعد �إحالل ال�سالم .هى جعل رفع القهر االجتماعي عن
كاهل املر�أة ،من �أولوياتهم التي يجب �أن مت�ضي يف خط واحد ،مع برامج
التنمية وال�سالم.
فرد االعتبار للمر�أة بالتوعية والتعليم ،وتعريفها بحقوقها .والدور
املبدع ،الذي يلعبه مفهوم احلرية وممار�ستها .واحلرية كقيمة تفجري
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للإبداع واخللق :يظل من الأ�سا�سيات ،التي ينبغي االلتفات �إليها.
خا�صة �أن هذا القرن هو قرن املر�أة ،فاملر�أة عانت لعهود طويلة من كافة
�أ�شكال القهر والظلم والتمييز ،و�آن الآوان ،ملناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز
�ضدها .لتح�صل على حقوقها كافة.
القاهرة ٢٠٠٦
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خامتـــــة

لقد اهتمت منال يف ق�ص�صها الق�صرية جدًا ،بت�صعيد الأزمة  -يف
عالقة الرجل باملر�أة � -إىل امل�ستوى االجتماعي .وجعلت من امل�شكلة
العاطفية ،م�شكلة اجتماعية بالدرجة الأوىل.
كما ركزت ال�ضوء على الغربة النف�سية واجل�سدية للمر�أة ،يف مواجهة
ظاهرة االغرتاب ،وعالقة الذات بالآخر.
وعلى عك�س قا�صات كثريات ،ركزت كتاباتهن على دور اجلماعة،
يف الت�أثري على الفرد ،جند منال قد ركزت على فردانية الإن�سان ،و�أثر
ذلك يف اجلماعة.
ورمبا مبعث ذلك ا�ستخدامها لل�سرد الذاتي ،و�إ�سقاطات جتربتها
ال�شخ�صية يف احلياة ،ون�شاطها الفردي النازع لال�ستقاللية..
فراوي منال ،دائ ًما هو �شخ�صية رئي�سة يف الق�صة ،كما هو احلال يف
ق�صتيها غربة وحبيبات مطر.
كما اهتمت منال رغم قلة كتاباتها ،بالدرا�سة املعمقة مل�سرية الإبداع
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الن�سوي الطويلة ،مثل اهتمام املر�أة يف ال�سودان مبجال الكتابة الق�ص�صية،
وما يت�صل بذلك من جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد واملجتمع!
وكثريا ما دارت بيننا حوارات مطولة ،حول معارك املر�أة ،يف �سبيل
حقها يف التعليم ،والعمل ،والتوظيف والأجر املت�ساوي ،وال�صراع القا�سي
واملرير ،الذي خا�ضته املر�أة ال�سودانية ،يف �سبيل احل�صول على حقوقها.
اهتمت منال كذلك ،بتتبع كتابة املر�أة كتعبري �أ�سا�سي ،و�أداة
حا�سمة ،يف �أدوات ن�ضالها منذ الأربعينيات عرب (االحتاد الن�سائي)
و(جمعية املر�شدات) ،وما �أنتجه الواقع ال�صراعي ،الذي ظلت تعي�شه
املر�أة ،من �أ�سماء المعة مثلت م�صدر فخر لبنات جن�سها.
ولطاملا توقفت خططنا ،و�أحاديثنا امل�شرتكة عند هذه اللوحة اجلميلة
املعقدة ،التي تتكئ على برميل بارود( ،وطننا ال�سودان) ،بحنيننا للعودة
النهائية �إليه ..هذه العودة التي مل يكتب لها �أن تتحقق!
فرغم كل �شيء كنا نراه م ًعا ،كوطن فريد بني الأوطان ،مل ُتتح
لفرادته التعبري عن نف�سها ،ليزول الظلم ويحل العدل بعد جور ،وت�أخذ
فيه الن�ساء ما ي�ستحقن من حقوق..
كانت منال حتتج على �أ�سئلة بع�ض الفورمات الر�سمية ،يف ما يتعلق
بالهوية (�أمريكي �أبي�ض� ،إفريقي �أمريكي ،التيني ،الخ )..العتقادها
العميق �أن عليهم �إدراج (�سوداين) كواحدة من الهويات امل�ستقلة
بذاتها ،ولتي ال تتبع لهوية �أخرى!
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وهو طرح قد �سبقها �إليه ،بع�ض املفكرين ال�سودانيني العقالء
كفران�سي�س دينق ،لتفادي الو�ضع املربك واحلرج لهويتنا ،التي وجدت
نف�سها ،بني مطرقة العروبة و�سندان الإفريقانية!
حلمت منال ب�سودان جميل ،خال من الإ�سالم ال�سيا�سي ،ولو
كانت على قيد احلياة ،لي�س لدي �أدنى �شك يف �أنها كانت �ستكون،
معت�صمة بني �أولئك الكنداكات ،الالئي واجهن بج�سارة� ،أجهزة القمع
الإ�سالمي ،يف ميدان القيادة العامة.
فما حدث مبثابة �أحد �أحالمها ،ب�أن تتجاوز املر�أة الدور التقليدي
كحكامة� ،إىل مواجهة املوت يف ال�صفوف الأمامية .و�أن تتوىل زمام
املبادرة ،اً
بدل عن االكتفاء بالزغاريد ،و�أ�شعار الفخر واحلما�سة ،التي
يت�صدرها �أخو البنات وع�شا البايتات ،والأزرق كحل ال�سراري!
فهي مل تعد يف �سور وداخل �سور ،حممية احلمى املا حام حداها
دخيل� ،إذ �صارت يف خطوط املواجهة ،حتمي زمارها بنف�سها ،وتقود
التغيري �إىل غد �أف�ضل!
ال �شك �أن امل�شاركة الفاعلة للمر�أة ،يف ثورة �سبتمرب املجيدة ،حققت
�أحد الأحالم الكبرية لكل مناالت ال�سودان ،وطرحت �أ�سئلتهن امللحة،
حول و�ضعهن الوجودي ،ودورهن يف خارطة العمل العام ،وم�ستقبلهن
احلقوقي .بعد �أن حطمن �أخريًا �أ�سوار امل�شروع ،الذي وط�أهن و�سعى
لإعادة �إنتاجهن ،بقوة اجلهاز الأيديولوجي للإ�سالم ال�سيا�سي،
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ليخ�ضعهن �إىل �إعادة �صياغة كاملة ،رغم �أنف حقائق الواقع والتاريخ،
وبطوالت الكنداكات العظيمات ،يف ما ي�سبق امليالد امل�سيحي!
لطاملا تبادلنا الأفكار بي�أ�س ،حول هذا الذي نراه يف وطننا ،من
تكيف �أخ�ضعت له املر�أة ،وجموع ال�شعب ،بفعل البط�ش و�شراء الذمم
و»املمار�سة ال�سيا�سية الال �أخالقية».
و ..ورحلت منال قبل �أن ت�شهد� ،صوت بنات جن�سها يعلو ،على
�صوت الرجال ،فيدك ح�صن الطاغية!
ولعمري �أن منال يف عليائها الآن تبت�سم لكنداكات بالدها ،وهن
ي�شرئنب بعقائرهن ،يغنني غدهن الأجمل!

�أحمد �ضحية
الن�سينغ ،ميت�شيغان
مايو ٢٠٢٠
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