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فاروق آدودة

hamidbushra@yahoo.comحامد بشرى - أتوا 

ما أشبه الليلة بالبارحة . الزلت بين ُمصدق وُمكذب خبر رحيل أسامة حتى
نعى الناعي أنتقال صديقه ورفيق دربه فاروق الي الدار اآلخرة. جمعتهما أشياء
آثيرة علي المستوي العام والخاص خورطقت ، األتحاد السوفيتي ، التفاني في
خدمة الشعب والوطن ، حب األشتراآية ، التشريد والمعتقالت األنتماء لحزب
الطبقة العاملة وأخيرًا ومن غرائب الصدف الموت بنفس المدينة التي حضرا اليها
لالستطباب من ذات المرض اللعين مع فارق زمني بنصف عام. أذآر تفاصيل ذلك
اليوم في بداية سبعينيات القرن الماضي فى موسكو حينما أخبرنا فاروق بوصول
رسالة من المرآز تفيد بالموافقة علي سفر الزميل أسامة الي عدن . ذلك زمن
بعيد ما أحوجنا اليه اليوم حينما آان السفر من الخرطوم الى آاب الجداد يحتاج
الى موافقة المرآز. جرت مياه آثيرة تحت الجسر بعد ذلك التاريخ ، عدن لم

تصبح آما آانت واألتحاد السوفيتى لم يعد هو اآلخر قلعة األشتراآية .

 . بعد خروجه75 او 74ال أذآر بالظبط تاريخ حضور فاروق الي موسكو اهو عام 
من المعتقل أبتعثه الحزب الى موسكو للتحضير للدراسات العليا ولحل المشاآل
التنظيمية بفرع موسكو في ذلك الوقت. نجح فاروق في حل المشاآل وخلَق
قاعدة شعبية عريضة من المعجبين . الكل في ذلك الزمن تجدهم يتحدثون
بلسان واحد : ماشين لفاروق .... نتقابل عند فاروق .....آنا مع فاروق ......

راجعين من فاروق . بكره حنقابل فاروق في الوزارة . وصلت رسالة من المرآز لفاروق . المطبوعات مع فاروق . فاروق
آان يملك المقدرة علي حل أي مشكلة مستعصية مع الرفاق السوفيت : ارجاع مفصولين لمعاودة الدراسة ، تغير
مدينة ، تغير تخصص ، احضار زوجة ، تمديد اقامة ساعده في ذلك امتالآه   ناصية الحديث ومعرفته الممتازه باللغة
الروسية اضافة الي حلو لسانه.  هذه المقدرة والتفاني في خدمة اآلخرين امتد فضلها لمبعوثي الحزب والدولة
ومنظمات المجتمع المدني . سكرتارية الفرع آانت تضم فاروق آدودة ، أسامة عبدالرحمن النور ، الجيلي عبدالرحمن
، عمر عبدالرحيم ، محمد علي أبوالجاز ، عبدالله عبدالكريم ، عبدالشافي صديق ، محمد علي سوسلف وشيخ
الدين . االتحاد العام للطلبة السودانيين آان في قيادته سليمان محمد ابراهيم وعباس األمين . هذه المجموعة من
العمالقة آانت مستنيرة وذات ثقافة عالية وفاروق آان الدينمو لفرع الحزب . في ذلك الوقت بدأنا التعرف علي سلبيات
التجربة الستالينية في قيادة الحزب الشيوعي والدولة السوفيتية، بدأنا االطالع علي المطبوعات المارآسية التي
آانت تأتي سرًا من بيروت ودمشق خالفًا لمطبوعات دور النشر السوفيتية نوفستي ومير ، تعرفنا علي آراء
تروتسكي عن قرب ساعدنا في ذلك الصديق أبوالجاز الذي آان أآثرنا اطالعًا وتثقيفًا . فاروق آان يسكن بداخليات
جامعة موسكو التي ُشيدت بأمر من ستالين، غرف الداخلية آانت صغيرة ال تسمح ألصدقاء فاروق من األحزاب
الشيوعية العربية واألفريقية بالجلوس والتفاآر وحينما آنا نزوره في مجموعات آان يعبر عن امتعاضه بضيق الغرفة
التي يسكنها مما حدا به أن يشبهها بالزنزانة في مساحتها ولم يفوت عليه ان يطلق علي هذا النوع واحدة من
دعابته المشهورة حينما عبر بان هذه الداخليات تعكس عقلية السجان في اشارة لستالين . لم يكن فاروقًا مبتعثًا
من الدولة ولم يكن يتمتع بأي امتيازات مالية، آانت حياته آالطلبة متقشفًا ، يعيش علي االعانة الشهرية في حدود
مائة وعشرون روبًال ، رغم هذا الفقر اذا دخلت مسكنه ال تخرخ اال وانت ملئ المعدة والرأس وفي بعض األحيان
تصطحبك هدية. دخل الي االتحاد السوفيتي بحقيبة مالبس وخرج منه وهو يحمل حقيبة مالبس وشهادة أآاديمية
وعلم راق . آان شيوعيًا زاهدًا . آنا نتحلق حوله عندما يحكي عن المعتقالت والسجون التي أمضي فيها زهرة عمره
خاصة وأن غالبيتنا لم تخبر هذه التجربة . آان ال يفرق بين الخاص والعام يحكي آل شيئ وبصراحة ، آان أخًا وصديقًا
وأبًا . ذآر لي مره وبعد خروجه من معتقل شاال وهو يصعد سلم وزارة المالية الحلزوني آما عبر عنه قابله وجهًا لوجه
أبوالقاسم محمد أبراهيم فما آان من أبي القاسم اال أن عانقه وهو يعرف أنه عاد لتوه من شاال وأبتدره بالحديث : ما
هو يافاروق صحتك آويسه في محاولة منه لتشبيه سجون مايو وآانها منتجعات، فما آان من سريع البديهة فاروق اال

أن أفحمه بالرد : دي ما االستقامة يا أبو القاسم. والذي يعرف فاروق يفهم ما آان يعنيه بهذه العبارة.

بعد رجوعه من موسكو عمل بجامعة جوبا وأسهم مع غيره من الديمقراطيين والشيوعيين في تقريب الشقة بين
الجنوب والشمال ، عكس علي المستوي النظري والعملي رؤية الحزب الشيوعي في حل المعضلة، خلق عالقات
واسعة مع الطلبة واألساتذة الجنوبيين ، بصدر رحب تقبل انضمام بعض أعضاء الحزب الجنوبيين للحرآة الشعبية في
بداية عهدها بتعبيره الشائع دخلوا الغابة . قررت جامعة جوبا أن تبعثه مع بعض األساتذة الستجالب بعض المعلمين
األجانب من الخارج ، رفض العرض أول األمر لمعرفته أن جهاز أمن النميري لن يسمح له بالخروج وأخيرًا وبواسطة
احدي أقاربه تحصل علي تأشيرة الخروج . تحوطًا منه لمضايقات جهاز األمن طلب أن ُترافق التأشيرة مذآرة من ضابط
األمن حتي ال يتم ارجاعه من المطار آعادة أجهزة أمن الدآتاتوريات. تمت الموافقة علي طلبه وخرج في رحلته
الميمونة . وحينما عاد الوفد لمطار الخرطوم بعد رحلة العمل الموفقة ُطلب من الدآتور فاروق بمكبر الصوت الحضور
الي مكاتب جهاز األمن بالمطار وبدأت اجراءات التحقيق فما آان من فاروق اال أن أخرج من محفظته مذآرة جهاز األمن
وسلمها لموظف الجهاز . المذآرة آانت ُتقرأ آاآلتي : الرجاء تسهيل اجراءات خروج الدآتور فاروق آدودة في مهمة
رسمية . فاروق اعتقد أن هذا التوجيه سيعفيه من سخف التحقيق والمساءلة. رد ضابط األمن علي فاروق أن هذا
التوجيه يقتضي تسهيل اجراءات خروجه وليس عودته . أطلق فاروق ضحكته العالية وتبين له آما حكي غباء اللذين
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عملوا بهذا الجهاز.

في احدي المرات آنا جالسين في ضيافة الصديق شيخ الدين بحي الوابورات ببحري ومعظم الحضور آانوا من أهلنا
الحلفاويين والمحس. الحظت أن فاروقًا ال يتبادل الحديث مع أحد الحضور علي الرغم من أن هذا الشخص يجيد
الرطانة وبعد أن خرجنا سألت فاروق عن هذا البرود في المعاملة الذي مارسه تجاه ذلك الشخص . فكان رد فاروق أن
هذا الشخص" آان " خالي . أستغربت من تعبير" آان "خالي الن قرابة الدم ليس فيها خانة لكلمة " آان " ورديت
علي فاروق باني أفهم " آان " صاحبي وال أستطيع أن أفهم" آان " خالي . وآان رده هذه المره أآثر حسمًا : هذا

الشخص هو خالي وآان شيوعيُا اال أنه ترك الشيوعية .

حضر فاروق في زيارة رسمية الي أمريكا وهاتفته ووقتها آان في ضيافة أخونا خضر الطيب ضحكنا آثيرًا وتحدثنا في
شتي المواضيع واخيرًا بظرافته المعهودة سأل ماعندآم لينا شغل في آندا ؟ حبيت أن أستفسر من نوع العمل الذي
يبحث عنه هذا العالم، فكان رده انشاء الله مساعد تدريس . لم التق به فترة طويلة اال قبل حوالي العامين ونصف
حينما زرت الخرطوم . طلبت من بعض الرفاق توصيلي الي منزله فاعتذر معظمهم بسبب أن المنزل مراقب وهو علي
بعد أمتار من جهاز األمن مما سيعرض الكل للتحقيق والمساءلة . تحصلت علي رقم التلفون وفي مكالمة سريعة
وضح أنه تلقي قبل فترة وعدًا قاطعًا من فائز عبدالوهاب وعبدالله عبدالكريم بالحضور لزيارته وأآرامًا لهما قام بذبح
دجاجة اال أنهما لم يحضرا . تفاديًا لعدم تكرار هذا الموقف مع ظروف الخرطوم غير المتوقعه وعدته بالزيارة بمكاتب
الجامعة وبالفعل قابلته وآان وقتها غير فاروق الذي أعرفه ، آان مهمومًا بالحريق الذي دبره طالب الحزب الحاآم .
مررني علي المكاتب والمعامل والفصول التي شملها الدمار. آان هذا المسلك غريب علي فاروق رغم مما عناه هو
شخصيًا من خصومه في الحرآة الطالبية منذ دآتاتورية عبود . فاروق آان متأثر نفسيًا بما يمكن ان يؤول اليه الصراع

والخصومة السياسية في مسلك الطلبة في عهد حكومة االنقاذ .

علمت بمرضه عبر االنترنت ، واتصلت عدة مرات بصديقه الدآتور بكري محمد علي وفي آل مره آنت أعاود االتصال
أجده قد غادر انجلترا . عزائي ألسرته ولجميع مواطني حلفا، السكوت والمحس ، لطالبه وزمالئه بالجامعة األهلية،
العزاء لخريجي االتحاد السوفيتي وألعضاء الحزب الشيوعي . آنت أتمني ان يكون فاروق من ضمن اللذين سيحضروا
المؤتمر الخامس حتي يضفي عليه نكهة خاصة . حمل راية فاروق يتطلب االسراع بعقد المؤتمر حتي ال نفاجأ بالمنية
في أعزاء آخرين علينا . اللهم أحسن الي فاروق بقدر ما قدم وضحي لوطنه من أجل الديمقراطية والحرية وارساء

مبادئ حقوق االنسان .

2008 يناير 1

فهرس األخبار

 


