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سلیمان د. تحریر ،٢٠٠١ عام الصادر **THE RIGHT TO BE NUBA كتاب من فصل
الذكر طیب تأبین حفل خالل ووزع بالل****، على أحمد الفصل سید ترجم ھذا موسى رحال***.

بلندن. أقیم الذي كوة یوسف

اعتادت االستعمار فقد جندّیًا أّیام یعمل والدي كان مكي. كّوة توتو ووالدي سومي زینب والدتي تدعى
ولقد الثانیة. العالمّیة الحرب خصوصًا إبان كجنود، النوبة للعمل جبال من الشباب تجنید السلطات
الغربیة حیث نقل للعلمین في الصحراء كرن بأریتریا، ثم باألحرى في أو في إثیوبیا، أبي حارب
في أیضًا یستخدمون الجنود وكان إلى السودان. من الجنود غیره مع أعید ثم ھناك، القتال في شارك

الجبال. في النوبة ثورات قمع
یدفعني ما  وھذا .١٩٤٥ عام ذلك وكان تلوشي، من أبي عودة عند ولدت أنني والدتي أخبرتني 
في ولدت أنني  ھو والدتي بھ أخبرتني  الذي اآلخر الشيء التاریخ. ذاك في  ولدت بأنني لالعتقاد
أغسطس ١٩٤٥ شھر موالید من فأنا لذلك أغسطس، شھر یصادف قد وذلك موسم األمطار، منتصف

ولدت. األیام أّي في أعرف ال بالطبع أنني إّال
سبعة. ولدت وبقینا منھم اثنان أطفال، توفى تسعة والدتي وبنتین. أنجبت أبناء خمسة من تتكون أسرتنا
أخذ الجبل قد كان إذا ما نعلم ال لكنا األخوال یسمى جبل ھناك بمنطقة میري. األخوال یسمى مكان في
یحمالن والقبیلة الجبل فإن وھكذا الجبل. من اسمھا أخذت القبیلة أن أم تسكنھ التي القبیلة اسم من اسمھ
وھذه قبیلة لیمون، من سكانھ نقصد كما لیمون نعني جبل فإننا لیمون نقول حین األخوال. وبالمثل اسم

الجبال. في الحال ھي
الجبال في ونحن األول. ومولودھم البكر ابنھم أعتبر وأنا میري، قبیلة إلى ووالدتي والدي ینتمي
المولودة وإذا كنت كوكو األول تسمى المولود فإذا كنت  الوالدة في ترتیبھم حسب الموالید نسمي

األولى تسمى كاكا.
عربي، وأنا اسم ھو مكي اسم أن جّدي إذ زمن في النوبة االنتشار بجبال في بدء أن اإلسالم أعتقد
صار عندما بعد، ما في لكنھ ھارون یسمى كان أبي أن الغریب األمر لكن النوبي اسمھ أعرف ال
وھكذا كّرس كّوة"، إسم استخدم أن یجب أن استخدمھ؟ علّي یجب "لماذا قائال ھارون أسقط اسم جندیا
اسم علّي یطلق یرید أن البدء كان في یوسف. العربي ھذا االسم أطلق علّي بینما لھ اسما كّوة استخدام
وتوسال یوسف، واسمھ األولیاء أحد قبر طویلة ذھبا معًا لزیارة لفترة تحبل لم عندما والدتي لكن محمد
بدًال من تسمیتي وھكذا ذلك. بعد والدتي بي حبلت أن وحدث بمولود. أمي ترزق أن خاللھ من بالدعاء
لي القصة حكاھا ھذه أبوشرا. یوسف وھو الشیخ زارا قبره الذي الشیخ ذلك اسم أطلق علّي محمد

أبوشرا. یوسف أبوشرا، اسم حتى الیوم علّي أن تطلق عماتي إحدى اعتادت وقد والدي

في السابق علیھ كانت كما األمور تعد لم

مكي* كّوة یوسف
(في٣٠ دیسمبر ١٩٩٩)
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حینما أذكر تمردي. مراحل بدایات تقصي لالھتمام المثیر بالمدرسة. ومن الطفولة سن ألحقت منذ
الشمال. من أنھ ناظر مدرسة، أعتقد كان لنا الرابع، في الصف ما أعتقد األولیة، على بالمدرسة كنت
خدما للعمل یتركوا أن یجب ھؤالء؟ أبناء النوبة تعلیم القول"لماذا یجب یردد مرارا الناظر وكان ھذا
في والعمل الشمال إلى اعتادوا الذھاب من أبناء شعبنا العدید ألن آخر"، عمل ألي أو المنازل، في
یجب مرارا "لماذا الناظر یردد لذلك كان الوضیعة. من الوظائف األنواع ھذه مثل في أو المنازل،
أن یقرع بعد عادة، یذھب الناظر ذلك أن أذكر، على ما ، الجانب األسوأ وكان أبناء النوبة؟". تعلیم
یقوم أن  فیھ یفترض  الذي  الوقت في شجرة ظل تحت لیجلس الدراسي، الیوم بدایة  معلنًا  الجرس 
یحلو بأّي نشاط آخر أو یقوم الشجرة، تحت جالسًا وقتھ معظم یقضي إذ ما یأتي بتعلیمنا. وكان نادرًا
یردد أن بھا اعتاد التي طریقتھ عنھ وعن راضین غیر جعلنا، بالطبع، السلوك وھذا تدریسنا. عدا لھ
أبناء أن نقوم بتعلیم یجب "لماذا قولھ الناظر ذلك ردد یوم ذات وفي للنوبة. التي تسيء  العبارات
عند التالمیذ یقف بأن المدرسة في جرت العادة قد وكانت  ھذا. قولھ سمعت أن وصادف النوبة؟"
على أحد أجلس كنت أذكر، كما التالي، في الیوم قدم الناظر حین لذلك المعلمین، أحد أو قدوم الناظر
في سمعتھا التي اإلساءة ذھني وفي رفضت الوقوف أقف. لقد لم كل التالمیذ وقف وعندما المقاعد
فأجبتھ مریض؟" أنت فسألني"ھل إلیھ، فذھبت یوسف" یا "تعال الناظر قائال فناداني السابق الیوم
یعاقبني. أن دون باالنصراف أمرني ثم إلّي فنظر أجبھ، فلم تقف؟" لم "لماذا سائًال بالنفي، فأردف

لي. أن ھذا كان أول تمرد أعتقد
حین أنھ ھي العالقة بذاكرتي جیدًا األشیاء وما زالت إحدى باللغة العربیة. المدارس في تعلیمنا تلقینا

العربیة. الثقافة تعّلم في بدأنا بالطبع وھكذا األم، بلغتنا نتحّدث أّال یقال لنا بالمدرسة كان قبلنا
أن أذكر السوداني. الجیش في جندّیًا یعمل أبي كان الوقت ذلك في النوبة جبال في نعیش كنا عندما
قد بدأت الوسطى. كنت للمدارس المتحان الدخول مّرة أول جلست عندما ملكال مدینة في كان والدي
للمرحلة المتحان الدخول للجلوس الدلنج لمدینة أخذونا ثم قوة" "میري مدرسة في األولیة الدراسة
مثل ناظرنا ناظر وجود ظل في االمتحان تلمیذ في نجاح أّي المتوقع من یكن وبالطبع لم الوسطى.
مدرستنا من تلمیذ أّي یستطع لم إذ بالفعل حدث ما وھذا التدریس. بأعباء القیام عدم على اعتاد الذي
ومن وتونغو، اللیري عبر مدینة كادقلي من شاحنة ركبت االمتحان. لذلك في النجاح درجة إحراز

ھناك. كان أبي یعمل حیث توجھت إلى ملكال ھناك
أن وكانت العادة للشمال. للعودة یتھیأون العسكریة كتیبتھ وأفراد أبي وجدت ملكال وصلت إلى حینما
الفترة كانت تلك دوالیك. وھكذا أخرى مّرة للشمال یعادون ثم سنتین لمدة الجنوب الجنود إلى یرسل
فصحبتھ السودان إلى شرق طریقھ في والدي ملكال وجدت إلى ذھبت حین االنیانیا. لھذا مرحلة ھي
ثم األولیة السنة الرابعة دراسة أعدت وھناك العسكریة. القیادة مقر یوجد جبیت حیث إلى معھ وذھبت
المدرسة مباني تكن ولم الوسطى. سنكات بمدرسة وقبلت الوسطى للمدارس الدخول المتحان جلست
عدنا ثم دراسیین عامین ھناك قضینا حیث الوسطى مدرسة كسال ذھبنا إلى شّیدت لذلك قد حینذاك

فیھا. الوسطى اكتمال مباني مدرستھا وأكملنا دراسة المرحلة بعد سنكات إلى
معلمونا كان سنكات في كنا حینما فارق إننا مع بطریقة سلسلة یسیر شيء كل كان الفترة تلك في
كانت الدراسیة فرقتنا أن كسال الوسطى، وأذكر مدرسة مع منافسات نخوض دائمًا للغایة وكنا جّیدون
وأذكر فرقتنا. على الثناء من یكیلون كثیرا األساتذة وكان (الفصول) األخرى. الفرق على متفّوقة
من أحد ثالثة یستدعي أن المعتاد من كان لذلك الریاضیات، مادة في النجباء من الطالب كنت أنني
وكان الریاضیات. في معضلة األخرى الفرق فیھ إحدى تواجھ وقت في أّي بینھم، من وأنا فرقتي،
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مشكلة أّي الوسطى في المرحلة أواجھ لم وعلى العموم، األخرى. الفرقة تالمیذ إھانة بذلك المقصود
كنت إن فإنك الھدندوة، ألصدقائنا وبالنسبة ألنھ، ھناك. مشكلة مّثل مما أسود بأني الشعور ما عدا
قبلت لكن عندما لھ. یؤبھ مما ذلك یكن لم وبالطبع عبد. وتعني "كشیاب" یسمونك بشعر مجعد أسودًا

تختلف. األمور بدأت بالخرطوم الثانویة التجارة مدرسة في الثانویة بالمرحلة
خصوصًا صالة الصلوات أداء على أواظب جّیدًا، مسلما كنت الوسطى المرحلة خالل أنني أذكر
الخرطوم. إلى حتى حین أتیت كذلك الحال واستمر دائمة. بصورة أتردد على الجامع وكنت الجمعة.
ففي نعلم، وكما كثیرًا. ھزتني حادثة وقعت الثانویة المرحلة من الثانیة السنة دخولي عند لكن
كلمة یمكن تقبل وبالطبع أسودَا لونك كان إذا عبد بلفظة ینعتونك عمومًا السودان أو في الخرطوم
نفسك في تترك فإنھا متعلمین أشخاص عن حینما تصدر لكن الدعابة سبیل على كھذه من زمالئك

بالمرارة. شعورًا
التي الدینیة الموضوعات أحد یشرح  الدین مادة أستاذ  كان حینما وقعت  األولى الحادثة أن أذكر 
المقابر إلى المشّیعون جثمانك ویحمل تموت، "عندما قال األستاذ الموت. بعد اإلنسان بمصیر تتعلق
ذلك وغیر دینك اسمك وما ما یسأالنك جمیالن أبیضان ملكان مسلمًا كنت ما إذا الثرى یأتیك وتوارى
العینین أسود محمر مالك فسیأتیك مسلمًا تكن لكن إذا لم الجنة. على نافذة لك یفتحان ثم األسئلة من
من "حتى السود قولھ على وكرد فعل تفكیر، دون فقلت، األبیضین". المالكین عن بدًال العبید من
الجمیع وسط الصدمة فعل لھ كان وقد فیھ، أفكر لم رد، صیغة في ذلك قلت عبید؟". یعتبرون المالئكة

تلك المرحلة. بكلمة. واستمرت یتفّوه لم لكن أحدًا الفصل الدراسي في
والترشیح التصویت حق  السودان في النساء منحت الشعبیة أكتوبر ثورة وبعد  ،١٩٦٤ عام في
أول كانت الحین، ذلك في أحمد إبراھیم فاطمة األستاذة انتخاب تم أذكر عندما البرلمان. لعضوّیة
سأل معلم أن وكان الموضوع، حول عاصفًا حوارًا انتخابھا أحدث وقد البرلمان. في امرأة تنتخب
في منح رأیك ھو "ما التالي: على النحو الموضوع حول عن آرائھم التالمیذ المدرسة في الدین مادة
مع بعضھم فوقف حول الموضوع، متباینة الطالب عن آراء عّبر ولقد االنتخاب؟". حقوق النساء
المؤّیدین من كنت أني وأذكر ضدھا. اآلخر البعض وقف والترشیح وبینما االنتخاب النساء في حقوق
والنساء. الرجال بین فوارق توجد ال النوبة حیث جبال فأنا من والترشیح في التصویت النساء لحقوق
"أنعطي النساء في الموضوع فقال رأیھ یقول أن األستاذ من طلبوا بآرائھم أدلى الطالب أن وبعد
وھكذا بالعمل" لھن یقومون الذین ھم النوبة فأوالد حتى في منازلھن، یعملن ال النساء إن حقوقھن!

قالھ. أتحمل ما لم
الثانیة الحادثة بعد مدى. أقصى إلى األمور تدھورت ثالث.وساعتھا حادث وقع الوقت مضي بعض بعد
بالطباشیر أرسم وبدأت الدرس قاعة كنت في أنني الرسم. أذكر في أشرع بالكآبة أشعر حین صرت
على نقاط وضع من بد الرأس ال رسم عند أفریقّیًا، وبالطبع وجھًا كنت أرسم على درجي (مكتبي).
تمامًا مستغرق أنا فیما بالتدریس یقوم األستاذ كان األثناء ذلك في الضوضاء. بعض سبب الرأس مما
جمعت الفصل". من كّوه أخرج "یوسف یقول: صوتًا سمعت وفجأة عداه. أنتبھ لما أن دون الرسم في
قاعة خارج إلى فیھا أطرد التي حیاتي في األولى ھي المّرة تلك وكانت الفصل من وخرجت أشیائي
أنھ وال أعتقد باألكادیمّیات والسلوك، یتعّلق ما في مثالّیًا وطالبًا جّیدًا طالبًا كنت الحقیقة وفي الدرس.
ثم بالتعاسة. شعرت من الفصل الخروج مني طلب حین وھكذا، أّي أحد. مع مشاكل ثمة لي كانت
قد فكرت بأنني نھایة األمر في لكن الفصل. من یطردني أن یحق لألستاذ كان ما في أنھ أفكر شرعت
أكن ولم آّسف لھ أني وأقول لألستاذ وأعتذر أن أذھب علّي فیجب نوع العقاب كان وأيًّ خطًأ ارتكبت
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وعندما واالعتذار لھ. األستاذ مع للحدیث ذھبت الدرس نھایة معلنًا الجرس قرع وحینما شیئًا. أعني
المرة في قلتھ ما یكون ربما للغایة". فقلت حسنًا عني…أنت طالب سیئ "أبعد بي صاح األستاذ رآني
ولم فعدت للفصل قال ما قال لذلك بذھنھ، عالقًا زال ما المنازل في یعملون الذین عن النوبة السابقة
الذین ھم النوبة أبناء أن عن فیھا تحدث التي السابقة الحادثة في بالطبع، أخرى. مّرة لھ الذھاب أحاول
"لماذا وقلت (المكتب) الدرج وركلت كتبي فأخذت شدیدًا غضبًا حدیثة أغضبني المنازل في یعملون

الفصل. من وخرجت مع النوبة"، وأعمل أن أذھب یجب ھنا؟ أنا أبقى إذن
توصلت الذي الشيء الوحید ھو اإلسالم؟"، محك التساؤل:"ما على شيء كل وأطرح بدأت أتساءل،
من بدًال الفكر دفعني إلعمال أنھ إذ نعمة بمثابة التساؤل ذلك كان لي إلھ، وبالنسبة ھناك ھو أن إلیھ
األفریقیة حول الكجور والدیانات التفكیر أطیل أیضًا جعلني ما دون تمحیص. وھذا باألمور التسلیم
یضيء سیاسّیًا وعیًا منحني النوبة كإنسان من لي اإلساءة فإن لذلك  وباإلضافة وغیرھا. التقلیدیة
من وغیره السودان، في الوضیعة األعمال ھذه كل لھم تسند الذین ھم النوبة یكون لماذا تساؤل
صرت، الدیني وعلى الصعید ذي قبل. أكثر من التفكیر صرت أتعمق في ذلك الحین ومنذ التساؤالت.
بالجانب الروحي یتعلق ما في التناغم بعدم شعور ذلك صاحب لكن التفكیر، حر شخصًا نحو ما، على

الروحي. كأفریقیین بعدنا نحن لنا بأن أشعر جعلني على كتاب أطلعت حتى
بوصفي تفكیري طریقة في حقیقًة ساعدوني أحد الذین ھو نایریري ألن نایریري البكر أسمیت إبني
سعید، غیر بأني أشعر كنت مسلم وبصفتي ألني الدیني، الصعید ساعدني حتى على ولقد أفریقي.
كأفریقیین لكن بأشیاء بأن نؤمن مطالبین كمسلمین أننا إذ بشأنھ على یقین لست ما شیئًا ھناك وكأن
یرفضھا أعیننا أمام األعمال ببعض یقوم نرى بعضنا وكنا الكجور، نرى كنا مختلفة. أشیاء نرى
داخل نزاعًا الوضع یخلق ھذا الشیطان. وكان عمل من أو بوصفھا لھا معنى ال أنھ بحجة المسلمون
وتحدث أمام ناظریك لكنك تجري فإنھا األعمال ھذه في اعتقادك كانت درجة عدم مھما أنك إذ الفرد
بدرجة لذلك تحس الشیطان. أفعال من بوصفھا ترفضھا وأن ذلك في تعتقد باَال لك قیل ما كمسلم تتبع

وروحك. معتقداتك انسجام بین ھناك إذ لیس الروحي الخواء من
أشعرتني التي والنقطة نسیر". ونحن نعدو إسمھ "دعنا لنایریري كتابًا قرأت للجامعة أتیت عندما
ضد العنصریة التفرقة  بممارسة التنجانیقیون ھمَّ عندما تنجانیقا، استقالل بعد قولھ ھي باالرتیاح
إنھم السابقین، مستعمرینا كانوا ولو تحترموھم حتى علیكم أن یجب ضیوفكم، ھم "ھؤالء البریطانیین
أعلن لكن عندما فعلھ على ما أثنت األجنبیة والصحف المجالت إن وقال منا". یتجزأ جزء ال اآلن
في استطرد ثم أحمر". نایریري صار "لقد تقول الصحف ھذه نفس عادت اشتراكیة دولة قیام عن
مسیحي، أني عشر. ومع الثانیة بلغت سن أن بعد مسیحّیًا لكنني صرت مسیحي "نعم أنا یقول كتابھ
أنھ كان فیھا قصة قال نایریري وأورد بھا". التي نعتقد روحانیتنا لنا أن بصفتي أفریقي، فأنا أعتقد،
للعزاء فبعثھ ذھابھا ووجب أبیھ زوجات تخص إحدى وفاة وقعت أن وحدث عدیدات لوالده زوجات
التقالید حسب ھدیة للمرأة منحت العودة رحلة وفي أیام. بضعة ھناك وقضیا العزاء لمكان معھا والده
نایریري حاول وعندما معزاة. الھدیة وكانت مغادرتھ. عند للزائر ھدیة تقدیم تحتم التي األفریقیة
نایریري بین الشد والجذب عملیة األقارب أحد فرأى الخلف، إلى جذبتھ األمام إلى المعزاة یقود أن
رأس من بضع شعرات بقص الرجل معك".وقام الذھاب ترید ال "المعزاة قائًال لھ فصاح والمعزاة
من بعد ذلك تبعتھ المعزاة أن نایریري وقال ما. شیئًا بھما وفعل المعزاة صوف نایریري وبعض
شخص أّي ھناك "ھل یقول كتابھ في نایریري ومضى مقاومة. أدنى دون والده منزل إلى مكانھا
النقطة. ھذه أراحتني علمیًا؟". وحقیقة ذلك أم كان حدث دینیا ما داللة لي أو یشرح یخبرني أن یستطیع



-٥-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

سأطلق إبنًا رزقت إذا أنني قّررت لذلك معتقداتي. في أشكك أعد لم بأنني أشعر بدأت اللحظة تلك ومنذ
وكان ونصف، عامین بعد توفى لألسف، لكن، نایرري األول بابني وبالفعل رزقت نایریري اسم علیھ

البكر)ّ. كوكو(إبني إبني ھو
في المظالم عن الحدیث في جبال النوبة، وبدءوا عام ١٩٦٤ وكّونوا اتحاد عام مّرة ألول النوبة تجّمع
لمدة عملت معلمًا وبعد مضي بعض الوقت .١٩٦٥ عام االتحاد إلى أنا وقد انضممت جبال النوبة.
وفي تطویر أفكاري. وفي اإلطالع في بدأت حیث الخرطوم جامعة في عدت للدراسة ثم سنوات سبع
خالل مرحلتي الوسطى االقتصاد. كلیة في واالجتماعیة السیاسّیة الدراسات بقسم التحقت الجامعة
كتاب على عثرت ثم نسیجنا،  من جزًء تكن لم أشیاء فدرسنا العربي، األدب ندرس كنا والثانوي 
تعتبر وبالطبع بمصارعة، الكتاب یبدأ قراءتھ. في وشرعت "Things Fall Apart" أتشیبي شینوا
وكأنني في الخرطوم، كنت أنني شعرت، رغم الكتاب، وعندما قرأت من ثقافتنا. جزًء المصارعة
في فمثًال ھي نفسھا، الثقافة كانت حتى الجبال. في ھناك بأنني جبال النوبة، وأحسست روائح أتنفس
منذ السادسة مساّء البیوت تجد شبابًا في ال حیث النوبة، جبال في كما ملعب، كل قریة في یوجد نیجریا

مقمرة. األمسیات تكون حین خصوصًا والرقص اللعب لحلقة یذھبون إذ
لقراءة ذلك دفعني وقد طیاتھ. بین ذاتي من جزء على عثرت بأنني شعرت الكتاب قراءة أكملت حین
وبالطبع عربّیًا، تكون وأن أفریقّیًا تكون أن بین الفرق أرى بدأت ھناك ومن اإلفریقي. األدب كتب
أفكر بدأت ثم ذلك. لقنوني لقد عربي، بأنني أشعر الثانویة المرحلة حتى كنت لقد أفریقّیًا. نفسي وجدت
وحتى دخولي الجامعة لم منذ المرحلة األولیة أنھ، یجب تصحیحھ. أذكر السودان في ما خطأ ثمة بأن
السودان إلى أتوا األتراك غیر أن یوجد شيء ال النوبة. عن التاریخ في كتب شيء حمید أّي یرد یكن
شيء أّي ولم نقرأ عبید. دائمًا الكتب ھذه وھكذا فنحن في والجنوب. النوبة جبال العبید من وأخذوا
أنفسھم یكرھون المتعلمین، خصوصا النوبة، كثیرین مّنا، نحن تجد ولھذا نوبة. بكوننا فخورین یجعلنا
عربّیة. أسماء إلى و"تّیھ" أسماءھم من"كّوه" یغّیرون أنت؟ تجدھم من أحدھم سألت وإذا نوبة. ألنھم
أو أّي كوستي أو درمان العباسیة بأم في لك أنھم ولدوا یقولون میالدھم أماكن عن أیضًا سألتھم وإذا
الكثیرین تجعل ھذه الدونّیة فإن عقدة الیوم وإلى النوبة. جبال قدموا من أنھم حقیقة منكرین آخر مكان

علیھم. نوبة إطالق صفة یطیقون وال إلثنیة النوبة، ینتمون بأنھم ال یشعرون النوبة من أبناء
أشعر النوبة نشاطھ جعلني اتحاد جبال بدأ عندما فقط لكن المرحلة الثانوّیة، أنا مثلھم حتى كنت لقد
كنت رمضان شھر أیام فخورًا بھویتي". وفي أحد أكون فیجب أن ال؟ ولم وأقول "ھذا أنا، بذاتیتي
(جامعة الجامعة  مكتبة إلى فذھبت المدرسّیة،  بالكتب االھتمام تفقد صائمًا تكون وعندما  صائمًا،
األشیاء عن ال أبحث "لماذا نفسي وسألت بالمكتبة، السودان قسم كتب في أبحث الخرطوم)، وبدأت
یرجع نادیل سیغفرید تألیف النوبة من عن كبیرًا كتابًا فوجدت وظللت أبحث النوبة؟"، عن كتبت التي
األمر الغنیة. وكان وثقافتھم النوبة عن الكثیر أدرك بدأت الحین ذلك ومنذ ،١٩٤٧ إلى عام تاریخھ
ذلك وغیر ھم؟ من عن النوبة: شيء أّي أعرف أكن لم الوقت ذلك كل ألّنني طوال لي بالنسبة غریبًا
وھنا أصولھم. وعن النوبة عن المكتبة في الكتب من آخر عددًا أیضًا، وجدت، لقد عنھم. األسئلة من
تجد أنك إذ جّید تاریخ في مدارسنا؟" أنھ المعارف ھذه یقدموا لنا "لماذا لم وھو كبیر سؤال انبثق
أن ھي بالطبع، والنتیجة التاریخ. قد أنشأھا النوبة عبر كان كبرى حضارات تجد كما كوش مملكة
الحقیقة أساسًا في یضع عربي بلد السودان أن وموضوع تصحیحھ. یجب السودان في خطأ ما ثمة
فعل من لنا بد ال بأنھ بدأت أفكر ذھني في الفكرة ھذه وبتبلور الھویة السودانیة. خاطئًا لتأسیس مفھوم

بھذا الخصوص. شيء
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النوبة جبال  من طالب كبیر عدد ھناك كان الجامعة في أدرس كنت عام ١٩٧٧ عندما في أذكر
أجرینا وقد قضیة. بأن للنوبة یشعرون النوبة الذین طالب جبال إلیھ ودعونا وعقدنا سمنارًا بالجامعة.
القبلّیة ھما بین الناس یفرقان شیئین ھناك أن مفاده حل إلى بعدھا انتھینا امتدت ألربعة أیام حوارات
وكان نمیري، حكم خالل ذلك وكان خالل النظام. من العمل یجب أھلنا خدمة أجل من ثانیًا، والدین.
بعمل ما، نقوم أن لذلك قررنا السیاسیة. األمور مع التعاطي على یقبلون ال النوبة جبال أھل معظم
اھتمامنا ركزنا الشبابّیة. ولقد تجنید العناصر بدایة وكانت تلك كنوبة. أن نتوحد علینا ذلك قبل لكن
سیاسي، حزب أّي لواء لم یكونوا منظمین تحت ذلك الحین شباب النوبة في معظم الشباب ألن على

الوجود. حیز إلى كومولو بمنظمة وھذا ما أتى تجنیدھم. عملیة تسھل وبالتالي
جقدول وكوكو الحلو آدم عبدالعزیز مثل كومولو، منظمة في أعضاء الجامعة في منا قلیلون كان
محافظتین: كردفان إلى قسمت ما بعد وفي كردفان، اتحاد لطالب الجامعة في وكان غیرھما. وآخرون
أننا أذكر االتجاه. ھذا العمل في وبدأنا االتحاد إلى قسمین لذلك قسمنا وجنوب كردفان. كردفان شمال
النوبة جبال طعام من أنواع قدمنا فیھ رائعًا إذ أسبوعًا جامعة الخرطوم، وكان في للنوبة أسبوعًا نّظمنا
وعقدت التاریخیة، الموضوعات بعض نناقش وبدأنا وغیرھا. والعصیدة البلیلة من وجبات فأعددنا
وعلى جّیدًا، أمرًا ذلك اللغات وكان صعید على الشمال في الجبال والنوبیین في النوبة بین مقارنات

بدایتنا. تلك كانت حال كل
واحد، عام لمدة الثانوّیة كادوقلي في مدرسة عملت معلمًا ثم ١٩٨٠ عام الجامعّیة دراستي أكملت
إقلیمي إقلیمیة وبرلمان بإنشاء حكومة المتعلقة اإلقلیمّیة سیاساتھ عن نمیري أعلن ثم عام ١٩٨١. ھو
في المشاریع العدید من ھناك كانت فقد السیاسّیة العلوم مجال في جامعي أني خریج وبما وغیره.
االنخراط في ثم بعد ذلك، أشرع نفسي بالزواج، تأھیل ھو فكرت فیھ ما القیام بھا. لكن أول أنوي ذھني

تزوجت. الجامعیة دراستي أنھیت أن بعد وبالطبع، السیاسي. العمل في
عمومتي أبناء أحد وكان في معیشتھا، أسرتي لمساعدة في دارفور أعمل الجامعة) دخولي (قبل كنت
معھ بعض أقضي أن كادوقلي إلى الدلنج عبر دارفور من آتي حین اعتدت وقد الدلنج. یعیش في
فقلت ال أتزوج؟ لماذا سألني األیام أحد وفي كادوقلي. إلى طریقي ثم أواصل ثالثة، یومین أو الوقت،
أخبرني علّي، ثم للضغط وحّرض شقیقاتي وذھب "ال..ال"، قائًال علّي فأعترض الزواج. أرید ال لھ
میراوّیات لسن رغم أنھّن میري من قبیلة ینحدرن جّیدتان وھن بنتان الدلنج، ھنا في فتاتین یعرف بأنھ
قّررت یوم فقط. وذات رسائل أبعث كامل عام لمدة ظللت ولقد إحداھن. اختار وطالبني بأن خالصات،
في ھي نعم تقل ولم فاطمة. اختیاري على وقع أن حدث عمي. وھكذا ابن عرضھ ما ألرى أن أذھب

الجامعّیة. دراستي أن أكملت بعد تزوجتھا في أنني السبب ھو وھذا الحال.
في أعمل األمسیات في وكنت (تالو).  الثانویة كادوقلي مدرسة في عام لمدة التدریس  في عملت
ساعدني قد فإن ذلك وبالطبع المسائیة. الدراسة نظام یتبع والذي المعلمین" نسمیھ "اتحاد ما تدریس
مع اإلطالق على لي مشكلة تكن لم وكمعلم الزواج. تكالیف لتغطیة التي استدنتھا األموال دفع في
كردفان برلمان طرح موضوع فقط، عندما ، لكن أحببتھا. مھنة جّیدة أنھا واعتقد  التدریس. مھنة

تغّیرت األمور.
واسمھ أحمد الحاج المعلمین أحد لكن الوقت. ذلك في لخوض االنتخابات نزوع أّي عندي یكن لم
"فكرت أحمد وقال أعضائھ. الختیار انتخابات إقلیمّیًا وستجرى برلمانًا أن ھناك قائًال ذات یوم جاءني
واستطرد االنتخابات". ھذه لخوض األنسب الشخص أنت أنك إلى الفترة، وتوصلت ھذه خالل كثیرًا
محافظًا كان الذي حسیب محمود معسكر  ھناك معسكرات: بین منقسمون  النوبة "إن یقول أحمد
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االنتخابات خوض على المعسكرین أحد إدریس. وحین یعزم الرحمن عبد معسكر وھناك لكردفان
ھي ذلك من الرابحة الجھة تكون المطاف نھایة وفي أیضًا. لخوضھا اآلخر المعسكر أفراد یتصدى
منھم أحد وال تتوزع أصوات النوبة كانت جرت التي االنتخابات كل وخالل في كادوقلي. الجالبة
بدارفور) معلما (كنت الفترة طوال ھذه المنطقة خارج "لقد كنت أحمد وقال الفوز". على یحصل
فقلت االنتخابات". المناسب لخوض الشخص أنك أعتقد ولذلك معسكر، في أّي طرفًا لست لذلك فأنت
أرغب والتي السیاسّیة ھذه األفكار تراودني مثل من الجامعة كانت تخرجي ومنذ أنني بصراحة لھ
فأجاب ماًال. أملك ألنني ال اآلن لالنتخابات التقدم أستطیع ال الواقع لكّنني على أرض ممارستھا في
نستسلم ونعطي أن ھذا یعني فھل المال نملك نكن وإذا لم أمواًال؟ النوبة یملك من ومن "حسنًا، قائًال
لخوض بالتقدم أحمد وأقنعني الموضوع ناقشنا حال كل وعلى مصیرنا؟" لیقرروا للجالبة الفرصة

االنتخابات.
وطلبت حدث بما وأخبرتھم أعضائھا، أحد نفسھ الحاج أحمد وكان كولومو، منظمة إلى ذلك بعد ذھبت
فقالوا: إمكانیات. أّي وال نملك ماًال ال أننا االعتبار الوضع في مع النجاح فرص عن وتساءلت رأیھم
الخرطوم إلى ذھبت أنني أتذكر بدأنا. وھكذا نملك. ما وبكل االنتخابات خوض على قادرون نحن
عشر ھذا من فجمعنا الجامعة، في معنا كانوا الذین من ھناك، الزمالء من المال على بعض للحصول
حال أّي وعلى االنتخابیة. الحملة على أن نصرف نستطیع لكي وھكذا، خمس، ذاك ومن جنیھات
األمر في نھایة واستطعنا بالناس، لالتصال بالدراجة التنقل اعتدت قد وكنت البدایة. ھي كانت ھذه

نحرز الفوز. أن
أنا أملك بینما ال السیارات یستخدمون كانوا كل اإلمكانیات. یملكون كادوقلي في الجالبة كان بالطبع،
لھم قلت لكن االنتخابات، أن أخوض نویت الناس بأني إلخبار بدأت أتحرك وھكذا دراجتي. سوى
أعتقد لكني معلم سوى لست وأنا ماًال أیضًا، یملك والدي ال أن وتعلمون ماًال ال أملك "أنا صراحة بكل
قلت لھم باآلتي: القیام على واتفقنا عنكم". بالنیابة أتحدث أن وأستطیع بتمثیلكم، أقوم أن أستطیع أنني
أن منكم سیطلبون على ذلك، فوافقوا لھا وضمكم لجنة تكوین سیحاولون ال تردوھم. الجالبة أتاكم "إذا
صوت كل مقابل لكن نحتاج لھم، وتصوتوا بقسمكم تبّروا أن فعلیكم أقسمتم فاقسموا وإذا القسم تؤدوا
مقابل لصالحنا التصویت عشرة أشخاص من تطلبوا أن یجب عشرة أصوات. لنا تكسبوا أن لھم تعطوه
اطلبوا المال لكن خذوا ماًال، الجّالبة سیعطیكم ثانیًا، األول. المطلب ھو ھذا لھم. یذھب صوت كل
منكم. واحد على األقل أو یستخدمھا، أنتم من تكونوا أن السیارة یجب أعطوكم توفیر سیارة وإذا منھم
ما بالضبط وھذا السیارة. داخل تنشغلوا بما یحدث ال لكن السیارة على االنتخابي رمزھم سیضعون
كانت المنافسة االقتراع. مراكز إلى مناطقھم من تحملھم الجمھور بأفراد تمتلئ السیارات كانت حدث.
لالنسحاب بدعوتھم المحاوالت كل رفضوا النوبة من منھم ثمانیة مرشحین، عشرة كنا للغایة. ساخنة
المنافسة لكن الجالبة. من ومرشحین النوبة من مرشحین ٨ تنافس وھكذا واحد، مرشح لصالح
في فزنا كیف قصة بالفعل ھي وھذه ثالثھم. وأنا الجالبة اثنان من مرشحین: ثالثة كانت بین الحقیقّیة
بالثقة اإلحساس بدأت مشاعر الوقت ذلك ومنذ للجالبة. صدمة بمثابة الفوز ذلك وكان االنتخابات.
في آخر شيء من أّي أكثر بقّوة أموالھم ھي أنھم آمنوا الجّالبة مشكلة واعتقد أن شعبنا. بین تقوى

السابق. علیھ في كما كانت تعد لم األمور أن أن یستنتجوا كان علیھم الذین الوقت
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www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٥ نوفمبر األول- لعدد ا

(٢٠٠٢ (١٩٤٥ـ مكي كّوة یوسف *
وقد السودان. الشعبیة لتحریر للحركة انضم ثم كردفان. جنوب حاكمًا إلقلیم مكي ُكّوة كان الراحل

السریة بجبال النوبة. كومولو لحركة وقائدًا ومعلمًا، قبل الحرب سیاسیًا، كان
السیاسیة. العلوم قسم الخرطوم جامعة في تخرج

الكتاب، عن ھذا من المعلومات لمزید **
The Right To Be Nuba: The Story of a Sudanese People’s Struggle for 
Survival 
International Nuba Co-ordination Centre

http://www.justiceafrica.org/right2bnuba.html#toc1 الرابط: ھذا زیارة یمكنكم

رحال موسى سلیمان د. ***
أمناء مجلس رئیس الخارج". في النوبة جبال "تضامن مؤسس النوبة. جبال قضایا عن مدافع ناشط

للتنسیق. الدولي النوبة مركز مدیر النوبة". جبال تأھیل وإعادة "إغاثة

**** سید أحمد على بالل
بلندن. وشاعر، یقیم ویعمل مترجم


