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  شهادة عن األستاذة نازك محجوب عثمان

  
   *السر السيد

  
  

 تأخذ بما شهد عنه ومن هنا  وذلك يعنى انه كان لصيقاً، يكون الشاهد هو من شهد، العادةفيكما 
 وشهادتي .شهادته قيمتها وصدقيتها وقوتها عندما يضاف لها عنصر الصدق فلم تكن شهادة زور

ن كنت إ و،منها  بها وقريباً لصيقاًأكننا لم أ ف،ا النوععن الراحلة المقيمة نازك ليست من هذ
 مجاالت السياسة والثقافة في متابع وقارئ وناشط بصفتي هنا سأشهد ، لذلك.وتعرفنيعرفها أ

 . التقيتها فيهاالتي وهى عين المجاالت ، تحركت فيها نازكالتي وهى عين المجاالت واإلعالم،
 ، يؤمن بالتغييرالذي  خاصةًالسوداني المثقف أن أرىنا أف شهادتي، تأتي ، على ما سبقوتأسيسا

و تلك أ األداةو عدم مشروعية هذه أ بسؤال مشروعية يوميجله مواجه  بشكل أبل ويعمل من 
 كانت إن تلك أو األداة كثيرة مواجه بدفع ثمن تعامله مع هذه أحيان في بل ، عملية التغييرفي

 في قد يصل  الذي الثمن  هو هذا، عملية التغييرفيائدة غير مشروعة من وجهة نظر الثقافة الس
  ، تتحدد المشروعية باالبتعاد عن السلطة الحاكمة، ولحكمة ما. قتله معنوياًإلى كثيرة أحيان

 وتتحدد عدم المشروعية باالقتراب من السلطة الحاكمة وبكل ما يمت ، بصلةإليهاوبكل ما يمت 
 االبتعاد واالقتراب هاتين وعالقتهما بعملية التغيير كهدف لحالتيلها بصلة دونما تفصيل معمق 

   .آلخر محكوم  بسياقات تكتيكية تختلف من حين  استراتيجي
  

 في عملي بحكم وأقول ، عن الراحلة المقيمة نازك تحت ظالل هذا االفتراضشهادتي أقدم واآلن،
 ما يتعلق أهمها كثيرة لعل شياءأ قد تعلمت ، وهو الراديواأليدلوجية، الدولة أجهزة أهمواحد من 

 ، البرامجإلجازة آليات وما يستتبع هذا من أي، يحاول بها هذا الجهاز تشكيل الرالتيبالكيفية 
 هو ي، عند وكان مستغرباًأيضاً ومما تعلمته . للموافقة على هذا الضيف ورفض ذاكآلياتومن 

 ومن كل هذا خلصت بنتيجة مفادها .م العاالرأي لتشكيل األخير في ي تؤدالتيعدم اتساق الرؤية 
 وهذا بطبيعة األفضل، خانة التغيير نحو ي ثمة منافذ يمكن توسعتها لصناعة برامج تصب فأن

تتوقف   عملية التغيير الفي ظلت الثقافة السائدة آخر وبسبب ،شرتأ كما ،تكوين هذا الجهاز
ناصر داخل هذا الجهاز تؤمن  واقصد به وجود ع، عدمهاأو تؤسس للمشروعية ي وهعنده كثيراً



 
org.forall-sudan.www 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نازك محجوب عثمان، وجه مضيء وتجربة ثرية في تاريخ المجتمع المدني الديمقراطي. ملف خاص
 

 

2 

 مع المذيعة أقدمت بسبب هذه الفكرة ي ولعلن. تعبر عن االحتياجات الحقيقة للمواطنأنوتستطيع 
 عالقتها في المرأة وهو برنامج يعنى بقضايا ،2001 برنامج صالون حواء عام إنتاج على إسراء

 بإدارة فقط  لست مطالباًأنني  هذا البرنامج اكتشفت فيعمل أ وأنا األيام وبمرور .بالسياقات
ين  مع الكثيريضاًأنما إ تدير الجهاز ويمع الذهنية الت،  شئتإن  سمه صراعاًأو ،حوار

 فقد كان االجتماعي، حركة التغيير فيت  والفاعالات والفاعلين والناشطات من الناشطينوالكثير
 على قدر من المجاملة ي ينطويذ بالتهرب الوأما باالعتذار عن المشاركة أماهذا البرنامج يقابل 

 هذا البرنامج يتبع للراديو أن فقط بسبب ، وإنمالى ما يقدمهإ أولى طبيعة البرنامج إدون النظر 
 أنات معاناتنا وبدا حضور الراحلة  المقيمة المختلف فقد الحظت أ وهنا بد. يتبع للحكومةيالذ

 المشاركة ي ونحن نقدم لها الدعوة ف فسيحاً مبدعة وخياالً نازك تمتلك روحاًأن إسراءوالمذيعة 
 بداًأ أنساه ومما لن .الشيوعي وعضو الحزب اإلنسان حقوق في وهى الناشطة ، برنامجنايف

 ي وبالفعل جاءت وتكررت مشاركاتها ف".ذا بتضمنوا كالمى يبث زى ما قلتوا بجىإ "قولها
 وإنما ،بة الكثيرين والكثيرات لنا استجابتها لنا وعدم استجايالشاهد هنا ليس ف. صالون حواء

 في ليقدم البرنامج ، دعمنا ودعم البرنامج ليستمر وتتسع مساحة القول المختلففيرغبتها 
 ي ف وتكون حدثاً، اقترحتهاي التهي السودان تكون في األسرىمسيرته بعد ذلك حلقة عن العنف 

 من نازك محجوب وهو  شيئاً وهنا تعلمت.جرأةً أكثر أخرى وتصبح فاتحة لموضوعات اإلذاعة
 إاليتم   وهذا ال، صناعتهافي حديث عن حرية التعبير ال معنى له  دون المشاركة أي أن

 على  حرية التعبير متى كان ذلك ممكناًين تصادر الحق فأ نرى التي الوسائط فيبالمشاركة 
ختبر برنامجنا ن يأ وي اختبر خوفأن يف  نازك ساهمت كثيراًأن واعترف .طريقة نازك محجوب

 أنتجنا وبالفعل ، دارفوري فالمرأة عندما اقترحت تقديم حلقة عن العنف ضد  خاصةً،خوفه
 ولكن وأخريات، آخرون فقد شاركنا ، نازك لم تكن وحدهاأن أشير إلى أن أريد هنا أنا. الحلقة

يار الضيوف  اختي ما ساعدتنا ف من المدافعين عن البرنامج بل كثيراًأصبحت نازك أنالفرق هو 
 فهو سهولة التعامل  وتذكيرك دوما انك تفعل ، ما كان يميزهاأكثرما أ. هن وبعض بعضهموإقناع

  .  باالحترام مهما وجديراًشيئاً
  

 وفى تقديم االستشارات والمقترحات وفى ، بعض الحلقاتفي المشاركة فيتواصلت معنا نازك 
 المرأةكت فيها نازك حلقة حول دور مراكز  شارالتيومن الحلقات . االهتمام بالبرنامج ودعمه

 أما .إليهندورهن والنظرة ، حلقة خاصة عن المحامياتأيضاً  ومن الحلقات .العربي الوطن في
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 توفيت ي التإنعامبالطفلة   فقد كانت جريمة العصر وهى الحلقة الخاصة، حلقة شاركت فيهاآخر
  .بسبب الختان

  

 . تعبر عن موقف خاصألنها  وهى خاصة جداً،شهادتى هذه تصدر عن محبة وعن امتنان
  . ولنازك واسع الرحمة والمغفرةمودتيلكم 
 

  
  
 

 عالقتها بالسياقات في المرأة يعنى بقضايا حواريبرنامج صالون حواء برنامج : ارةـــشإ
  عامإيقافه والجدة وقد تم الجرأةوكان يتميز بالكثير من ، قدم ما يتجاوز المائة حلقةوقد . األخرى
2005.  

  
  
  
  

  .عضو اللجنة التنفيذية التحاد الكتاب السودانيين. ، كاتب ومسرحيالسر السيد* 

  
 
 


