الــترتــار
(الجزء األول)

لن أن تفخري ...فؤنت ال تزالٌن عروسة ٌا (شبشة)

الدكتور /عمر دمحم العماس
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تمدمة:
استهوانً الولوؾ المحبب كثٌرا...
فً رحاب بمعتً المباركة،

(شبشة)...
اسما ،ومولعا ،وموطنا...
من بداٌة مسٌرة إدراكً لمآل الحٌاة،
ومنذ أن تمرؼت فً ترابها الطٌنً الناعم....
وحتى اآلن...

ضمتنً داخل دثارها الدافا،
ً الحٌاة ،زاحفا...
ذلن حٌن انمادت إل ّ
أتطلع برؼبة الرضٌع الواثبة،
أصارع لوى الجاذبٌة األرضٌة...
ي لألسفل...نحو األرض،
ما بٌن جذب لو ّ
وصراع بمكابدة وصبر ...من أجل االرتماء والتوق لألعلى...
ومن ثم الولوؾ على اثنتٌن...
كخٌار ومبتؽى آدمً أول،
لرسم وبناء خطوات ،فً دروب الحٌاة المستمبلٌة...
المتشابكة المسالن...مشتتة األهواء ..ومتنازعة األنحاء.

تجلى كل ذلن فً صراع طفل ،ال ٌعً بما ٌدور حوله ،مع لوى الجاذبٌة ،بما
ٌستطٌعه من فعل ..وبما تدعمه به الحٌاة من جهد...
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فهو ال ٌدري بما لد تخببه له ألداره...تحت مشٌبة الخالك...
إذ ساعدته المدرة اإللهٌة ،على تروٌض أطرافه ب(..المران) فمط،
فً النهوض وفً الولوؾ المؤمولٌن...
عالوة على ما ٌؽمره ،وٌستوطنه،
من الؽرابز الربانٌة...
التً كثٌرا ما تجٌش بصدره،
وتتملن كل حواسه البدابٌة...
أسوة بما ٌتؤرجح ...وٌبدو أمامه من إبداع حركً واسع...
لدى من ٌكبرونه سنا،
أو ٌفولونه عمال ...ولدرة.

وتمضً أٌامه مسارعة كما (الترتار)...
تمضً فً دوابر متتابعة...
لفة ...ثم لفة...ثم أخرى...وهكذا.
ال أدري كم من اللفات مضت...
وطفلنا...
ٌنمو ...وٌربو ...وٌكبر ...فٌشٌب..
وٌعود من جدٌد..
ٌخبو ...و(ٌحسو) ...وٌصؽر ...فٌؽٌب...

وٌتولؾ الترتار عند (المٌس).

المإلؾ
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تسنى لدي أن( ...رضعت) ،مثلً ومثل ؼٌري من الموالٌد ،من أبناء
المزارعٌن ...فً زمان كانت تطلع فٌه الشمس من مشرلها ...وتؽٌب فٌه حٌث
تؽٌب ،ؼربا ،كما هً عادتها...رشفت من نبع األمومة الدافك...لبنا وافرا ،إلهٌا
سابؽا ،شهٌا ،خالصا ،طٌبا ،وحالال ..و(بدون ممابل)ٌ ،عنً(...مجانا)
...وبممادٌر محكمة التناسب...لم أستخدم فً ذلن (البزة) ...أو الملعمة ...أو أٌة
آنٌة منزلٌة أخرى ،متوافرة ،كوسٌطٌ ...مثل حابال بٌنً وبٌن ثدي أمً...حتى
بلؽت السن التً نبتت فٌها اثنتان من أسنانً األمامٌة( ،المواطع) ...وأصبحت
أدرن معنى (كجا) بالجيم المعطشة ،والتً تعنً العض على ثدي األم...مما أدى
بذلن الفعل المتع ّمد ،ألن ٌكون بداٌة جادة نحو فطامً ...دون السن المحددة ،وهو
ذاته ما ٌعنٌه المثل العربً:

(وعلى نفسها جنت برالش)

ولمزٌد من المعرفة ،ؾ(..برالش) كلبة لموم ...كانوا فارٌن من خصوم لهم،
وكانت تتبعهم كلبتهم تلن ...حتى أودى بهم المسٌر إلى مخبؤ آمن ...احتواهم
بكاملهم حتى كلبتهم (برالش)...مر بمخببهم من ٌالحمونهم ولد كادوا ٌخطبونهم،
لوال نباح (برالش) ...التً مكنتهم من معرفة مخببهم ،فهجموا علٌهم ولتلوهم،
ولتلوا (برالش) معهم...

من بعد أن تعلمت الجلوس (لاعدا) على األرض...أتناول بعضا من ذرا
التراب الطٌنً الوافر من حولً ،والناعم فً ذات الولت ...وهو الفعل الذي لادنً
الدراب) فً أٌام لادمات ...إرثا وتملٌدا لبعض النساء
كً أمارس (مص
ّ
(الدراب) ...من بٌن حبٌبات الذرة
(الحامالت) ،الالبً ٌفتشن عن ذلن المدعو
ّ
فً داخل جواالت (شواالت) العٌش...

عادة ٌتم تعلم جلوس الطفل على األرض ،تحت إشراؾ لصٌك من ذوٌه،
باستخدام (الوسابد) و(المخدات) ...وما توافر من ممتنٌات أخرى من
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الملبوسات ...كبماٌا األثواب البالٌة ،مثل( :توب الزراق ..أو توب الكرب ..أو
الفركة ..أو الشملة ..أو المرلاب ..أو العرارٌك الرجالٌة أو العرارٌك النسابٌة)...
أو تلن الملبوسات التً ال تصلح ل(..المرلة) ،ولتبذ...وؼٌرها من األنواع التً
عبثت بها األٌام كثٌرا ...فصادرت رونمها ،وعلمتها حكمة (الصبر على المكاره)...

من بعدها (حبوت) وعلى أربع تحركت ...حٌنما آثرت االنحناءة عوضا عن
الجلوس ...وجاشت بنفسً أهواء التنمل...فصرت أرتكز على أطرافً األربعة...
أسوة بصؽار الثدٌات األلٌفة من حولً...مثل:

(الكداٌس..والسخالت..والعتان..والحمالن)..
حٌث استخدمت ،وبال معرفة أو إدران ،محتوى النظرٌة العلمٌة ،التً تحدد مركز
الجاذبٌة األرضٌة الصحٌح ...والذي دابما ما ٌتوسط األجسام ...لٌساعدها على
االتزان المنشود ...والذي تطلك علٌه (ملة الخواجات)CENTRE OF (...
... )GRAVITY
كانت (الحباٌة) عندي ،وعلى ما أظن ،تمثل انتصارا كبٌرا فً التوجه نحو
مرافا الحرٌة ...واالنعتاق من لٌود المكان...فكانت كل خطوة رباعٌة عندي،
تهفو كً تنؽمس بكلٌاتها ،فً خضم الفرح ،والتطلع ،لمطع مسافات أكثر طوال
وأكبر اتساعا ...وهً مخلوطة باالبتسامة ..والشهٌك ..والهمهمة ،التً توحً
بنشوة االنتصار..

ثم (ولفت) محاكٌا لؽٌري من الناس ،فً دابرة محٌطً المحدودة ...تلن الولفة
(المهزوزة) المعهودة ...حٌث لم تنضج بعد خالٌا (المخٌخ) لتإدي وظٌفتها
األساسٌة...وهً (الوزنة الصحٌحة) واالستمامة عند الولوؾ أو
ا لتحرن...والتً تحتاج إلى كثٌر من التمارٌن والمساندة...تحت إشراؾ المدربٌن
األسرٌٌن من الكبار أو الصؽار...كانت لحظة الولوؾ عندي ...كما روي لً ،وكما
شاهدته عندما ؼدوت كبٌرا...عند األطفال الذٌن ٌتطلعون للولوؾ...
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كان ٌشوب تلن الولفة وٌتخللها ،الخوؾ من السموط ،الذي ال زال ٌالزمنا حتى
اآلن ...والذي ؼالبا ما ٌنتهً بصرخة استؽاثة أو ابتسامة مفتعلةٌ ...مألها الخوؾ
والحذرٌ...طلمها الطفل ،منصبا ٌدٌه كجناحٌن ٌعوزهما الرٌش ،كً ٌحفظ ماء
وجهه أمام المدربٌن...

و(مشٌت) ٌشد من أزري (العنمرٌب) ...الذي ساعدنً كثٌرا وأنا أتصارع
و تجربة (الولوؾ) الماسٌة تلن ...وتحرٌن الرجلٌن إلى األمام...الواحدة بعد
األخرى ،وهكذا مشٌت متلكبا عبر (المتاتاة) بمساعدة شخص أو شخصٌن،
كبٌرٌن أو صؽٌرٌنٌ ...مسكان كلتا ٌدي وهما ٌرددان :
تا ...تى...
ٌا تا...تى..

تا...تً...
لبن أمن حلو...
وال مً.
تشٌر أهزوجة (المتاتاة) هذي ...إلى أهمٌة الرضاعة وفابدة لبن األم...و
(المً) هً الماء ...وٌعنً ذلن( ...لبن الزمن دا ..النصو موٌة ..ونصو
بنسلٌن ..أصلو ما نافع) ...فً توفٌر الموة ،والبنٌة الصحٌحة ،لألطفال
الرضع....

حدثونً عندما كبرت ،كٌؾ كانت خطواتً ثابتة بعض الشًء ...فؤدركت
ساعتها أن لبن أمً لم ٌكن (مً) ...فحمدت هللا على ذلن ...فمد كانت خطواتً
تتحرر من الثمل ،و من آثار الجاذبٌة األرضٌة ،عند رفع إحدى الرجلٌن ،استعدادا
لتنفٌذ الخطوة األولى ثم التً تلٌها ...وهكذاٌ...تبع ذلن التشجٌع الضاحن من
الحاضرٌن ،فً سبٌل تشتٌت الخوؾ من حولً ،للتمدم أكثر فؤكثر ؾ(..مشٌت)..
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عندها استراح المرافمون للٌال ...لبل انتمالهم لمرحلة مكابدة أخرى ،وهً
الحفاظ على من الطوارئ زي( :تشة الجمرة ،وطعنة الشوكة ،ولرصة
العمرب ،أو المشً على خرا الجداد) ،وأنا ألطع المسافات الداخلٌة جٌبة
وذهابا...والتً ال تخلو فترتها هذي من ألوال مؤثورة ...تخرج من ؼٌر تروي أو
تخطٌط ،من بٌن أفواه الوالدٌن أو بعض الكبار فً األسرة مثل:
(الولد دا عذبنا شدٌد) وممولة( :مالن ٌا ولد سوٌت لٌنا سافوته) وممولة:
(أرٌتن كان ما مشٌت كلو كلو) إلى جانب الكثٌر من المموالت التً تحمل
معانً الدعاء السالب مثل( :شكٌتن على هللا) ومثل( :هللا ٌجازٌن كان
(أحً انا منن) و(كمان معاها عضة أصبع ..وحمٌرة
جازٌتنا) ومثل:
ّ

عٌون ..وتهدٌد بالوعٌد ..ولد تتبعها لبعة كؾ خفٌفة أو لرصة)...وهكذا
إلى أن أصبح المشً ممارسة وعادة.

أكل الطٌن:
من هنا بدأت فً أكل الطٌن (الجد...جد) ...حٌث أصبت ولتها ،كما حدثونً
الحما ...،ب(..أم صرٌرات) وهً مرض ٌصٌب (المصارٌن) كان ٌترادؾ اسمه
مع اسم آخر ٌعرؾ ب(..العصرة) ...بضم العٌن وسكون الصاد...وهو ما ٌعرؾ
حدٌثا ب (..الدسنتارٌا) ...وهو ؼالبا ما ٌنتج من أكل الطٌن الطازج ...أو سؾ
التراب أو مص (الدراب) (...دراب العٌش) المعرض للذباب الملوث بجرثومة
الدسنتارٌا...

أمً فصدت بطنً ،حٌن مرضت بؤكل الطٌن ...حملتنً إلى بصٌر معروؾ ٌجٌد
فن (الفصادة) بالموسى ،أظنه كان عمنا (التجانً ود الطاهر) ...الذي اشتهر
بإجراء عملٌة جراحٌة لنفسه( ...أثناء ممارسته لعمله بالسوق ،كسروجً
ممٌزٌ...جٌد فنون السروجٌة بالكامل ..من التبدٌد ،و صنع (البرادع) مفردها
(بردعة) ،و صنع (اللبد) ومفردها (لبدة) ،وتصمٌم السٌور ،و التلوٌن
ب(..الزٌلمون) ،إلى جانب آنواع الزٌنة المختلفة ،المتعلمة بمهام هذه المهنة
الممٌزة)...
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عودة إلى عملٌة اإلزالة الجراحٌة التً ذكرنا...فمد عمد عمنا (التجانً) لبتر
مكور بارز ،كان ٌعلو أرنبة أنفه ...رأٌته متدلٌا أمام فتحتً أنفه فً حجم
جزء ّ
اللٌمونة ،متوسطة الحجم...استخدم فً تلن العملٌة الجراحٌة ،من األدوات والمواد
ما ٌلً:
(السبٌب)( ،من ضنب الحصان) الذي ٌشهد له بموته ...والسكٌن ...والعطرون...
وزٌت السمسم الدافا ،فمط...
تم إجراء العملٌة فً ثبات ،وفً صبر على األلم ...فمد كان صبرا رجولٌا
خارلا...كانت العملٌة خطٌرة جدا ...فمد تنتج عن وفاة الرجل ،إن كان نزؾ الدم
ؼزٌرا ...وعلى حسب علمً فمد دفن تلن المطعة الزابدة المبتورة ...المستمطعة
من أنفه ،فً ممابر المرٌة...التً ال تبعد كثٌرا عن مولع دكانه (ؼرفة
العملٌة)...المجاور لدكان عمنا الطٌب (ود دلٌس) االسكافً الشهٌر...ودكان عمنا
(مٌرؼنً ود مختار) ودكان خالتنا (بت إمام) ،وهً من (التاجرات) العظٌمات..
والتً أكلنا عندها من (الربٌت) الكثٌر...ومما أذكر من زمٌالتها ،الالبً ٌمثلن
الحركة النسابٌة التجارٌة (سٌدات األعمال):
ّ
حسٌن)...وهن من وفّرن
الحاجة (عنولة)...والحاجة (بت دفع هللا)...والحاجة (بت
لنا فً حمبة (الخمسٌنات) من المرن الفابت ،كل ما لذ وطاب :

النبك...الأللوب...التسالً...الفول السودانً...
المضٌم...الملٌل...السمن...العسل...اللمٌمات...
الزٌت...البصل...التوم...الجردلة...الدالٌه...اللبدٌب...المرفة...
العرق األبٌض...العرق األحمر...ومن أهم المعروضات لدٌهن كان:
الودن ،والشمع ،وبعض العطور المحلٌة...إلى ؼٌر ذلن من الخردوات.

لكم كنت محظوظا حٌنما تمت عملٌة (فصادتً) على ٌد جراح عظٌم..
شجاع ..وماهر عمنا (التجانً ود الطاهر) هللا ٌرحمه...الذي تطرلنا لبعض من
9

خواص بنود سٌرته فً األسطر السابمة ...كان عمنا (التجانً) ٌرسم (الفصادة)
فً شكل دابرة أو دوابر متداخلة ...حول منطمة (السرة) ،أخالها كانت مإلمة
ومرعبة ،حٌنما كان الدم ٌمطر أو ٌسٌل ...تحت تلن الشفرة الحادة (السنٌنة)...
وعن طرٌك زٌت السمسم الدافا ،و(العطرون) ،والمرض ...كانت تضمد جراحنا
وهو ما الزمنا بمٌة عمرنا...

تمت عملٌة فصادتً ...فً ولت سابك ،بفترة طوٌلة ،إلجرابه عملٌة
أنفه ...سالفة الذكر ،وفً ؼرفة عملٌات ؼٌر تلن التً ذكرنا ...لم ٌحدد
لً مكانها ،لكنً وعلى ما أظن ...كانت بمنزله وهللا أعلم.

كان مص (الدراب) فً ذلن الحٌنٌ ...مثل وجبة أساسٌة..أو (تحلٌة)
مستطابة ..لدى النساء ،وبالذات حامالت األجنة (الح ّمل) ،فً ذلن
الزمان...وبالذات فً الشهور األولى للحمل فترة ما ٌعرؾ ب(...الوحم).

ٌبدو لً ّ
أن مص (الدراب) ...والذي استبدل بمصطلح (طٌن البحر) ،ال زالت
النساء (الح ّمل) ٌستخدمنه...حتى ولو كنا بعٌدا عن أرض الوطن ...فمد طلب منً
ذات مرة ،وفً ولت لٌس بالبعٌد ...عدد من الكٌلوجرامات من (طٌن البحر)...
لمت بشحنها شحنا جوٌا للندن ...ولد كان لها ولعها الحسن لدى النساء
السودانٌات هنان فً أرض العجم...من المتزوجات ومن ؼٌر المتزوجات...والالبً
ألبلن على (مصه) بشهٌة (مفتوحة) ...لكنه لم ٌصلنً منهن ،ما ٌفٌد ،فٌما
بعد...إن ّ
كن لد أصبن ب(..أم صرٌرات) أم ال.

كثٌرا ما ٌساعد عدم النظافة ،واالعتناء بصحة البٌبة ،فً انتشار األمراض بٌن
الناس ...وبطرٌمة أسرع بٌن األطفال...رؼم أنها كانت أمراضا محدودة ،ال ترلى
إلى أمراض الٌوم...وهً مثل:

الوردة ،والدبس ،والمبضة ،واللواٌة...
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والمطٌعة ،واللحمة ،والحصبة...
والبرجم ،ثم الجدري الماتل...
ولكل منها عماره المعروؾ محلٌا ...والمتوافر فً كل بٌت من بٌوت الحلة.

الحكٌم ٌوسؾ:
كان لوجود الحكٌم (ٌوسؾ) رحمه هللا ...فً الحلة ،أثر فاعل فً تحمٌك صحة
اهل المرٌة ،التً لوامها مجموعات محدودة من الناس ذكورا وإناثا ...كبارا
وصؽارا ...كانوا ٌتجرعون الدواء بكؤس واحدة ...مصنوعة من معدن
(الطلس)...فً شكل جرعات ،من بعض مما ٌتوافر من دواء طبً ،محفوظ داخل
لارورات (برطمانٌات) زجاجٌة كبٌرة ...محدودة العدد ،ومتشابهة فً أشكالها
وألوانها...

لكن عمنا (عمر ود برٌر ود الشٌخ علً) ،الممرض ...كان متمكنا من
تصنٌفها ،ومن فرزها ،ومن تحدٌد كمٌة جرعة الدواء التً ٌصبها فً الكؤس...
حسب أعمار المرضى ،وحسب تعلٌمات الحكٌم (ٌوسؾ) ،عند تناول تلن األدوٌة
الشافٌة ..والمحددة ،المتوافرة فً ذلن الزمان ...ومما حفظناه منها،على ظهر
للب ،ونحن ال زلنا صؽارا ...فً فترة خمسٌنات المرن الماضً :
البلدونا...والمنفس...والكٌنٌا...والمزٌج...
والسرخس...والسلفة...واألسبرٌن...
وصبؽة الٌود...والمرهم...والبدرة...والشرٌط األبٌض.

ومن أنواع الحمن التً ألفناها وحفظنا أسماءها أٌضا:

حمنة المالرٌا (الكٌنٌا) ...وحمن البلهارسٌا (الفإادٌن)...
حمنة (البنسلٌن)...والحمنة (ستمٌة وستة)...والحمنة الشرجٌة...
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كل الحالنات ...التً كانت مستخدمة فً الحمن (الطعن) ...معدنٌة ،وكانت
تؽلى ؼلٌا جٌدا فً الماء...لتعمٌمها ،داخل أحواض معٌنة مصنوعة من (النٌكل)،
أو (االستٌل) ،أو (الطلس)....نعرفها بالؽالٌات.

ؼالبا ما ٌتناول مرضى (العصرة) (المنفس أو (المزٌج) ...ومن عجب
ٌؽادر المرضى (لشفخانة) إلى ؼٌر رجعة ،بعد تناول كؤس واحدة عند الصباح...
ولٌس ألكثر من ثالثة أٌام...

هنالن بعض المرضى ...ممن ال ٌحبون تناول الدواء بكؤس (الطلس) المتوافر
فً الشفخانة ،فٌحضرون معهم (كباًٌ الشاي) الزجاجٌة ...أو تلن المصنوعة
من (الطلس) ...فهم ٌدركون جٌدا ،بؤنهم سٌتناولون أدوٌة سابلة تشرب ،وذلن
تفادٌا النتمال العدوى.

أذكر تماما أننا نحن الصؽار ...كنا نؽمض أعٌننا بموة عند تناول الجرعات
الدوابٌة ...لنتفادى شدة مرار طعمهاّ ،
ألن معظمها كان مرا (زي الحنضل) ،وكنا
ندفع الدواء إلى داخل أفواهنا دفعة واحدة ،لتتم عملٌة بلعه بسالم ،وإالّ اندفع إلى
خارج الفم دون إرادة ،عند تذوله ...وكثٌرا ما ٌعمبه اإلستفراغ (المضاؾ)
...وؼالبا ما ٌحدث ذلن ،عند تناول جرعات األدوٌة شدٌدة المرار مثل:

(الكٌنٌا)...

كنا نسمع من المساعد الطبً أو من المرافك ،إن كان األب أو ؼٌره ،جملة:

(خلٌن راجل..أبلع الدواء ،وما تبمى زي المرا)...
كان الزمن دان زمن رجالة وبس ...أما عملٌة البلع عند البنات ،فكانت باألوامر
الفولٌة ...الماسٌة وهكذا ،وعلى ما أظن ،فمد ظلت المرأة صبورة ...مؤمورة...
ومهضومة الحموق منذ الصؽر  ...حتى فً (شراب الدواء).
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لمد تعود األهل فً لرٌتً (شبشة) البرٌبة تلن ...أن ٌطلبوا نوعا محددا من
الدواء ...من ؼٌر فحص (كشؾ) طبً أو استشارة للمداواة ...فكان مما تعود
األهل علٌه أن تطلب احداهن مثال من (الحكٌم ٌوسؾ) ،أو من مساعده عمنا
(عمر ود بربر) ،حمنة أو أكثر من البنسلٌن ،لعلة ما ،تعرفها هً ...وهً ممتنعة
ومتؤكدة من فعالٌتها ،ومن إمكانٌة شفابها...فٌستجاب لها ،وٌمؾ ذلن دلٌال على
أنها وصفة ال ؼبار علٌها ...جاءت ناتج الخبرة والتجربة ...وعن مداوالت
وممارسات االستشفاء ،وسط عامة األهل.

كنت كثٌرا ما أرى عمنا (عمر ود برٌر) ،وهو ٌحمل (الحالنة) والدواء،
وٌرتاد بٌوتا معٌنة ،لتمدٌم الخدمات الطبٌة ألهلها ...وذلن ٌروق كثٌرا ألهلها،
الذٌن ٌشعرون بالشفاء المعنوي ،لبل الشفاء الطبً ...وذلن بمدوم (الحكٌم) إلى
منازلهم ،وؼالبا ٌتم ذلن ...فٌما بعد انتهاء ساعات العمل الرسمٌة.

ال حظت كثٌرا من ممارسات التداوي ...والوصفات الطبٌة ،التً توزع بالمجان
من ؼٌر ممابل ...من بعض األهل ،من ذوي التجارب والخبرة ...وأذكر مرة أن
طلب أحدهم من العم (دمحم ود عوض هللا ود عبد الرحٌم) حمنة (أبو كبٌدة)...
وهً تستخدم فً عالج الكبد (أبوكبٌدة) عند األبمار ...إن كانت متوافرة لدٌه فرد
علٌه بموله معتذرا :

(وهللا كانت عندي حمنة واحدة مفضلة ...لسمتها البارح ما بٌن البمرة،
وبت ناس (فالن)"...ال أذكر اسمه" ...جاتها مالرٌا باللٌل)...
لعلن تدرن اآلن لاربً العزٌز ،كبؾ كنا نتداوى (زمان) ...ونشفى من لبل ظهور
األشعة الممطعٌة ...والعملٌات الجراحٌة المكلفة ...والتً ؼالبا ما تمود لمؽادرة
الحٌاة.

كانت معظم وسابل التداوي عشبٌة ...أو ما نعرفه اصطالحا ب(..األدوٌة البلدٌة)،
من أمثال:
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الحلبة ..والٌنسون ..والمرض ..ولرفة الدم (المرفة الحمرة)...
ولرفة الدود (المرفة البٌضة) ..والكمون األسود...
والجنزبٌل (العرق األبٌض) ..والؽرنجال (العرق األحمر) ..والشٌح...
والمر الحجازي ..والجردلة ...
إلى جانب الكثٌر ؼٌرها من األعشاب ...منها ما ٌتناوله المرٌض عن طرٌك الفم
ن(..سفوفة) ...أو مشروب مؽلً ...أو مبلول (منمع) ...أو (مدغ) ...أو (مص)...
ومنها ما ٌستخدم ن(...دهان) ..أو (مسوح) ...أو (لبخ) ...أو بخور.

أفادتنً أمً (علٌها الرحمة)...فً ممبل أٌامً حٌنما ؼدوت (أرص) ،بمعنى
أصؾ حروؾ الكالم المجتمعً(...الحرؾ ورا الحرؾ) ،أصٌب للٌال وأخطا كثٌرا
وأتعثر ...بلسان أنهكه ثمل الكلمات فابمة الحمولة ،التً كثٌرا ما (تنحبس) وتبطا
حركتها ...داخل (الدودق) فتصبح معلمة ما بٌن اللهاة واللسان...

أطلعتنً (رحمها هللا) ،وحكت لً ...عما كان ٌدور خالل ممارساتً الحٌاتٌة فً
مرحلة األطوار األولى ...وأنا أمارس ،و أواكب المستجدات من حولً ...فكان ما
تحكٌه ،مثار دهشة بالنسبة لً ...فاستنكرت بعضه ورضٌت البعض اآلخر على
مضض ...خاصة عند مجالسة اآلخرٌن ،من األنداد أو من الكبار.

تطور األمر للٌال...حتى بدأت الكلمات تتداعى ،خارجة من بٌن الشفتٌن
واألسنان ...ال تخلو كثٌرا من (الفلتات) المضحكة ،لدى الكبار ...الذٌن ٌطوعون
نبرات أصواتهم ،وتحرٌن األلفاظ الصحٌحة للكلمات ،بما ٌتماشى مع (تؤتؤة)
الطفولة ،فٌنطمون كلمة سكر (ستر)...وكلمة لبن (أ ّبن) ...وكلمة شنو (سنو)،
وؼٌرها مما ٌستلطفون من الكلمات ،التً تبعث بالسرور والراحة فً
نفوسهم...وكثٌرا ما ٌنفجرون فً ضحكات متمطعة أو متواصلة ممزوجة بحركات
األٌدي من (لبعات)..أو (لرصات) خفٌفة..لزوم (تسبٌن) الدعابة.
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ّ
إن موطن النشؤة ...ورؼم تبادل األٌام ،وتتابع السنٌن...بحالوتها وبمسوتها،
ٌظل بالٌا ..وخالدا ..ومتوطنا فً نفوس أهله ..متحٌزا أرلى ،وأسمى الموالع ،فً
دواخلهم ...أما موطنً أنا !!!...

(شبشة)
ذات التسعة حروؾ (المنمطة)...التً تزٌنها جمٌعها(،الشٌن،والباء
والتاء)...والتً تعتبر إحدى أمٌز مراتب العز والفخار بٌن أحرؾ األبجدٌة ...فهً
موطن ال ككل المواطن ،فإنها وعلى الدوام ...دار للذكرٌات الطٌبة ...بما تحوٌه
من تراث شبك ..ونشاط لوٌم كثٌؾ المعانً ..تتفاوت فٌها مراتع الطٌبة ،ومؽانً
الود ،والتفاعل االجتماعً األصٌل...

ٌلتمس فٌه الفرد دالالت (شٌلنً واشٌلن) ...وٌا (أخوي) ...وٌا (ود
أعمً) ...وٌا (ود أمً) ...وٌا (رفٌمً) ...وٌا (سكٌن ضراعً) ...وٌا
(مونتً) ،وٌا (ف ّكان حٌرتً) وفٌها مدلول لولهم:

جٌتن بى امتثال صاحبً المتمم كٌفً
ابراهٌم ثبات عملً ودرلتً وسٌفً
مطمورة ؼالي مونة خرٌفً وصٌفً
سترة حالً فً جاري ونساي وضٌفً

السمفونٌة اآلسرة:
فً داري دار الذكرٌات (شبشة) ...تمبع سالٌة عمنا (علً الدوش) وافد أم
درمان...علٌه الرحمة ،تلن التً كانت تحتل الناحٌة الشمالٌة الؽربٌة من المرٌة...
لبالة لرٌة (عرٌن) ،سالٌة صنعت بكاملها من الحدٌد الصلب( ،زي) سوالً
(شٌخ الوسٌلة) ،األربعة ذات (الموادٌس) المموسة ...التً تشكل دابرة كاملة
مع بعضها البعض ...والتً تتسٌد المولع الجنوبً الشرلً من الحلة الجدٌدة...
15

كان لتلن السوالً (طنٌن) ،كما كان لها (صرٌر) مدوزنٌ ...نتج عن
تالحم التروس الحدٌدٌة مع بعضها ...كنا (نتصنّت) ونرخً لذلن النؽم المحبب
أسماعنا ،فٌشجٌنا كثٌرا ...وٌلعب بدواخلنا كما ٌشاء ...ألفناه حتى صار ٌشؽل
جزءا كبٌرا من اهتماماتنا الٌومٌة...النهارٌة والمسابٌة ...أو عند صحونا المبكر
المؤلوؾ ...ولت ما كانت تتلمى (صٌوانات) آذاننا المفتوحة على
الدوام...همهمات الذاكرٌن من العبّاد ،عند شاطا النهر ...وهم (ٌجردون
الأللوب)...وٌرددون فً جماعٌة رابعة متماسكة:

اهلل...هللا...هللا...هللا
فتتمازج نؽمات حناجرهم ...و(كرٌرها) ،مع (صرٌر) تروس السوالً اآلسر...
فنحس ّ
أن الصباح لد بدا ...رؼم انكفاء تلن الظلمة الشتوٌة المدلهمة علٌنا...
ونحن نتصارع وأطراؾ أثوابنا المصٌرة...ما بٌن مد وجذر...فً محاولة منا كً
ننؽمس تحتها ...هروبا من مواجهة نسمات الصمٌع الصباحٌة الباردة...

كان الذاكرون ٌواصلون نشاطهم اللٌلً ،بمٌادة الكبار من (الممدمٌن) من
بٌنهم عمنا (أدمحم ود اسحك)..وعمنا الممدم (حسن ود المادح) ...ولد كان
الممدمون ٌطوفون على منازل الذاكرٌن ...من بعد صالة العشاء ،بولت كافً...
ٌولظونهم وتحت أوامر صارمة ونافذةٌ ...خرجون إلى شاطا البحر...وباعتبار
ذلن منشطا من نشاطات لٌام اللٌل..

بٌن الفٌنة واألخرى كنا نسمع صوت بوغ (الحواتة) ...ولذلن البوغ (المرن)
نؽمة جاذبة وفرٌدة ...ال تتشابه وبمٌة تلن النؽمات الصباحٌة ...فهً وبال شن
ولجمالها ،تدفع بؤسراب األسمان الثملة ،من أثر تلن النؽمات (البوؼٌة)
الشجٌة ...نحو مصدرها ،وهو مكان نشر الشبان ...فٌكثر الصٌد بذلن ...وٌسهل
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وصوله لمنازلنا ...ونسبة لهذه الكثرة فمد أشار الشاعر الصوفً (أدمحم ود
العماس) ...وهو ٌشبه كثرة وتزاحم (الحٌران) و(الفمرة) فً (المسٌد)،
بكثرة وتزاحم األسمان عند سماعها لنؽمات (البوغ)...حٌن لال فً مطلع إحدى
لصابده:

جاب الحوت...
دور حرن الناسوت...
(خلٌفة ابشام).
هنا ٌتضح التشبٌه معنوٌا جلٌا...فكؤن الشٌخ أحمد (خلٌفة ابشام) رحمه هللا،
ٌتنادى على الناس ...من دواخله الصوفٌة السامٌة األصٌلة ،ومن خالل سلوكه
الدٌنً الموٌم ...باالنتماء لطرٌمته الصوفٌة (السمانٌة) ،فحدث (الجلب) وتدافع
الناس نحوه كما تتدافع األسمان نحو الشبان...عند سماع نؽمة البوغ (المرن).

لكم التحٌة أٌها الرابعون من العازفٌن و(النافخٌن) على (لرن الحوت) ...عند
إطاللة بواكٌر الصباحٌ ...مزجون فرحة أهلهم الصباحٌة ...بوافر الموت الحالل.
أخالهم والفرحة تعمر وجوههم ،ال ٌبخلون أبدا ...بما تحتوٌه صدورهم ،من تلن
األنفاس الؽالٌة ،التً تظل تحلك بشارة ،وأمال ٌتجدد ...فً نفوس (الشباشة)...
فإن أنس ال أنسى أولبن المبدعٌن فً التمكن من إرسال النؽمات (البوؼٌة) على
األثٌر ...ومنهم :

عمنا أبو النور رحمة هللا....
وعمنا السنً سلٌمان...
واخونا مبارن الطاهر...
وأخونا الجان بلة.
وؼٌرهم من العازفٌن والعارفٌن بممامات (المرن) الموسٌمٌة....
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كلما الترب الصباح ...ولرب موعد طلوع الشمس ،تزداد تلن النؽمات المتآلفة
كثافة فً اختالط متجانس ...رؼم تعدد مصادرها ...فالكل ٌستخدم مزماره الخاص
به ...فتتاللح األصوات ببعضها ...وٌعج المكان ،محتفٌا بحلول ٌوم جدٌدٌ ...تم
فٌه توزٌع األرزاق ،من رب كرٌم ،وتدب فٌه الحٌاة ...والكل ٌسبّح ،وٌحمد هللا...
بالكٌفٌة التً ٌتواصل بها مع ربه ،ومع مجتمعه...روحٌا أو اجتماعٌا...

كنا نحن الصؽار ،نمٌز تلن األصوات والنؽمات ،وننسبها ألصحابها ...كما هو
الحال فً اثبات حك الملكٌة الفكرٌة عندنا اآلنّ ...
إن األولوٌة فً وصول تلن
األصوات ،والنؽمات ،إلى أسماعنا ،كانت دابما...

للكالب...وعن طرٌك (الهوهوة) المؤلوفة والعواء ،الرٌادة فً انسكاب
األصوات الصباحٌة المنؽمة على آذاننا...تتبعها دٌون الحلة...ب (المعوعاة)،
والدجاج ب(..المكاكاة) فالدجاجة (تكاكً) والدٌن (ٌعوعً) ...تعمبها الحمٌر
بالنهٌك (الهنٌك) ،والحصٌن (تصهل)...كما تطرق طبول آذاننا الطٌور األخرى...
بمختلؾ نؽماتها ،مثل:
(الممولاة) بمثل ما تصدره (المماري) و (الصفٌر) بمثل ما ٌصدره
(السمٌد)...و (الكركعة) نؽمات (الدٌن الرومً) أو (دٌن الروم) ،ونسمٌها أٌضا
(اللعلعة) ...وهً تصدر من تلن الطٌور الرومٌة الذكور...مع إناثها ،أثناء
تواجدهم فً مجموعة واحدة ،ال تفترق أبدا ،وكؤنها توحً لنا بتحمٌك المثل الذي
ٌمولّ :
(إن الطٌور على أشكالها تمع) ...كما أنها (تلعلع) حٌنما نمؾ أمامها
ونمول:
سر) ،مكررة...بكسر السٌن المشددة ،فٌستجٌب
سر..ك ّ
سر)( ،ك ّ
سر  ..ك ّ
(ك ّ
الدٌن الرومً على أثر ذلن وٌبدأ فً (اللعلعة) ...وهو ٌمد رلبته الطوٌلة ،إلى
األمام وإلى األعلى بكامل طولها ...حاملة (علعلتها) الحمراء البارزة...ونطلك
علٌها أحٌانا إسم (العلعلّة) فً أعلى الرأس...التً تتمدد حتى باطن الرلبة...أما
العصافٌر فتتمٌز بما ٌعرؾ بالشمشمة (الوشوشة)...وؼالبا ماتكون شجٌة ،وهٌنة،
ومستحسنة...تزداد علوا كلما تنامت أعدادها وزادت.
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وتؤنً األبمار ...التً ٌعرؾ صوتها عندنا ب(..الجعٌر) ،و (البعبعة)،
(مشتمة من نؽمة (باع) ،التً ؼالبا ما تجود بها (العجول) وهً تبحث عن
أمهاتها (أماتها) ،جمع أم ،وتؤتً متزامنة مع أصوات األؼنام بنوعٌها(...الماعز
والضؤن) ...وتعرؾ ب(..المعمعة) ،وهً مشتمة من نؽمة (ماع)...إالّ ّ
أن هذه
النؽمة ثمٌلة ،تتخللها حشرجة متمطعة لدى الضان...وخفٌفة وهٌنة عند
الماعز...أما الجمال ،وعلى للتها كانت تصدر أصوات تعرؾ ب(..الرلً) ،ذلن
إضافة إلى الكثٌر من النؽمات الصباحٌة ...التً لد ال تعلو أصواتها كثٌرا ،ولد ال
تبدو لها أصوات إالّ بعد أن تتحرن مثل:

األصوات التً تنبعث من الحشرات ...كالنمل ..وكالجراد ..وابو الجندب ..وأم
لرنبع ..وألزمبور (أبو الدنان) ..و الجعران (أبو الجعران)...والناموس
(الباعوضة) ..والذباب (الضبان) ..و(ضبان الحمٌر) المعروؾ ب(..الشعرانة)..
والدٌدان األرضٌة ..و(الصرفة) بؤلوانها الزاهٌة ..و(ود المطر) ذو اللون األحمر..
والعمارب (عمٌص) ..والعناكب (الشبش) ومفردها (شبشة) ..والتً تعرؾ أٌضا
ب( ..أم شبتو) ...إلى ؼٌر ذلن من الكابنات الحٌة مثل:

(المرلوت) ..والممل ..والمراد ..وما ٌماثلهم...من الحشرات...ومن الزواحؾ
توجد الثعابٌن (الدباٌب) ..والسحالً (السحلٌة)..والضبوب (أبو الضب)..
والذي دابما ما نمول عند ذكره( :أبو الضب خصٌم الرب)..وٌمال إنه كان ٌنفخ
فً نار سٌدنا إبراهٌم،علٌه السالم ،لٌزٌد اشتعالها ...ومن الزواحؾ أٌضا
(الصارلٌل)ٌ ،تشابه و(الدبٌب) لكنه صؽٌر ولصٌر...وٌوجد دابما داخل التربة
الطٌنٌة الرطبة ...ومن الزواحؾ أٌضا (أبو الحرلص)...والذي جاء فٌه المثل :

(الفٌه أبو الحرلص براه برلص)...

ٌبدو الصباح فً (شبشة) ...وهً تسبح فً سمفونٌة مولعة ،محشوة
أنؽاما ،وممامات موسٌمٌة ،حٌة ...مدوزنة ،وحافلة باالبداع ...توحً للفرد بجمال
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الحٌاة ،وببشرٌاتها الطٌبة ...فً دفع عجلة التطلع ،واآلمل الحسن ...والتولع
المفرح ...بما حباها هللا من جمالٌات طبٌعٌة ،وبشرٌة ،وحٌوانٌة...

ال تنم الحٌاة بٌن ربوعها ...إالّ عن كل ما هو آسر خالب ...تدعمه اإلٌماعات
الموسٌمٌة المنممة ،من أفراد (الكورال) الحً ...فالكل ٌتلمى من المماطع أو
الجمل الموسٌمٌة ،أو الفواصل اللحنٌة ...ما ٌحلو له ،ومن الصعب جدا أن تحدد،
ومهما اجتهدت ،لابدا لهذه الفرلة الموسٌمٌة ...إالّ إذا أسلمت األمر إلى هللا الخالك
المدٌر ...وأنت تطل بناظرٌن على النٌل العظٌم ...هبة هللا العظمى...داعم الحٌاة
بالخٌر ...وموفر البٌبة الصالحة ...إلخراج مثل هذه اللوحات الجمالٌة المتفردة...
وواهب هذا السحر الصباحً الساحر المنؽم...

ساعة تدافع نسٌمات الصباح الهٌنة ..المنعشة ..الرطبة ،حاملة ذرا ماء النٌل
الطاهرة ...التً ما فتبت تربت على أكتاؾ نخالت وأشجار (ود اللوز) ،على
الٌمٌن ...وؼابات (الشوٌوة) على الٌسار...بالتصفٌك الحار ...من خالل تالمس
سٌمان (أم برٌنبٌط) العالٌة المستمٌمة ...ومن فروع األشجار ،وفرٌعات

(التمار) اللٌنة( ...تمار أوالد عبد الرحمن) ،التً تتمدد فً تداخلها...حتى
شجرة جدنا (ود عرٌض) عند الممابر ...بل وحتى شجرة جدنا
تلوح ل(...التومات) من
(ودلرٌضة)...فً داخل حارة أهلنا (البحا) ،وهً ّ
على البعد ...وهما على مرمى حجر من (الرلاش) ،ومن (لوز الكدسة)
المتاخم ل(...لوز النمارة) ...على مشارؾ لرٌة (الفحٌالب)...ورفٌمتها
الساحرة (أب بعرة)( ...المنارة) الحالٌة..

على ضوء هذه اإلبداعات المنؽمةٌ ...بدأ الناس فً نشاطهم الٌومً منذ البكور
(مع النبّاه)...كل فً اختصاصه ...وحسب ما تملٌه علٌه متطلبات وخصابص
مهنته...فمنهم من ٌخرج تاركا المرٌة من خلفه ،راجال كان أم راكبا ،زارعا ..كان
أم حاصدا ..أم راعٌا ..أو أي مهنة أخرى تتطلب خروجه من المرٌة ...مثل:

لطع (كبر) الشون بؤنواعه ...أو الدهسٌر الذي ٌستخدم فً تشٌٌد (الزراٌب)،
جمع (زرٌبة) ،التً تستخدم فً حفظ الحٌوانات على اختالؾ أنواعها...وفً
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األسوار المنزلٌة...و فً الولود (الوالود)ٌ ...ستجلب ذلن الشون من الؽابات
المحٌطة ،والذي كان ٌجلب لداخل (الحلة) ،عن طرٌك السحب (الجر)
بالحمٌر ...أو بالسواعد لمن ال ٌمتلكون حمٌرا...

تتعدد المآرب ألولبن الزاحفٌن خارج المرٌة ...فالكل ٌعود مساء أو ساعة ما
بعد الزوال ...ظافرا ببعض من متطلباته الحٌاتٌة ...أو منجزا لعمل ،من شؤنه أن
ٌعطٌه األمان والراحة فً مستمبل أٌامه...
ٌخامر النفس كثٌراّ ...
أن صؽارنا لً ذلن الزمان ،كانوا ٌحسون بمعاناة وسعً
آبابهم الدءوب ...وكؤنهم كانو ٌعزفون على نؽمة كان هذا بناإها:

حٌن صرخت على الدنٌا...
ً ذان البرٌك،
وبعٌن ّ
كواحد من ألؾ ٌولدون...
فً وسط الظالم...
كواحد من هإالء الوافدٌن ..الــعابرٌن،
حٌن صرخت ما ارتفعت
بٌارق..
ما ؼاضت األنهار فً
المشارق،
فؤنا لست رسوال من عند اإلله..
لست المسٌح بن مرٌم،
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فؤبً فً الزرع ٌحصد...
وسٌعود من بعد الؽروب،
مكلال بالعشب...
مرصعا ببماٌا طٌن.

أما االتجاه اآلخر للسكان ..فكانت حركتهم تتم فً داخل المرٌة ...وهم الذٌن
ٌمثلون لطاعات التجار..حسب تخصصاتهم التجارٌة المتنوعة ...والصناع من
النجارٌن ..واالسكافٌة..

والعاملٌن فً صناعة وتركٌب العنالرٌب...وبناة الزراٌب و(الرواكٌب)..
و(الطٌانة) ..وعمال مسح (الزبالة) ..وحفاري حفر العٌش (المطامٌر) ..وتجار
المواشً..والجزارٌن..والخضرجٌة..والترزٌة..والعتالة..والسوالٌن..والمساعدٌة..
وأصحاب المماهً ..والعاطلٌن عن العمل..وؼٌرهم.

ال شن ّ
أن تلن الحركة الصباحٌة حركة منؽمة ...ملٌبة
باإلحساس الحٌوي ..وملٌبة باألمل ،وبالرؼبة فً بث صور للحٌاة
جدٌدة ..لتحمٌك ما هو أسمى وأنفع..
كنا وعندما نلتؾ حول نار الشاي الصباحٌة ...أمام األم الحانٌة أبدا ،وهً
تعالج مراسم اإلعداد لتناول الشاي باللبن ...مع حركة (الهبابة) الداببةٌ ،منة
وٌسارا ...وتارة من األعلى لألسفل أو العكس ،حسب حالة المولد( ...منمدا) كان
أو (كانونا) أو (لداٌات) أو (فرشا) على األرض(...من عٌنها لى عٌنها)...
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كانت ؼاٌة حركة (الهبابة) اإلبماء على الجمر مشتعال ...كً ٌحظى كل منا
بجمرة ٌدسها ...من بٌن رجلٌه تحت (العرالً) ونادرا (الجالبٌة الفتح) من
لماش (الدمورٌة) ،للتدفبة...أولات الشتاء...

لمد كان إشعال النار فً المولد صعبا للؽاٌة ...وخاصة عندما تكون درجات
الرطوبة النسبٌة عالٌة ...أو أن ٌكون الولود المستخدم كالحطب ..أو المش ..أو
الفحم ..أو (بعر البمر) ...مبلال بالماء ،أو أخضرا وؼٌر ناشؾ كلٌا...فكانت األم،
أو األخت الكبرى ،أو الحبوبة ،تستعٌن على إٌماد وإشعال النار ب(...النفخ) عن
طرٌك الفم ،وعن طرٌمة تملٌب الولود من جانب لجانب آخر ...بؽٌة الحصول على
لهب ٌمود إلى الحرٌك المرؼوب...

التكافل االجتماعً:
كنا نستعٌن بالجٌران لتناول جمرة جاهزة من مولدهم ...أو إشعال (بعرة بمر)
أي
من مولدهم لتسهٌل أمر إٌماد النار...كما كانت تجري العادة وكان ما فً ّ
(شناؾ) فً ذلن ...مثله ومثل (شحدة) المالح ..والوٌكة ..والدلٌك ..والملح..
والشطة ..أو حتى (كراع الشرموط) أو تبدٌل العجٌن الفطٌر بى عجٌن مر...
وعادة ما تمؾ أمام الخالة (سعٌدة بت عبد المادر) ..أو الخالة (زٌنب بت السعٌد)..
أو حبوبتنا (فاطمة بت العوض) ..أو حبوبتنا (السرة بت مصباح) وتمول:

(لالت لٌكً أمً أدٌنً مالح)

كان الجمٌع ٌتبادلون زادهم مع بعضهم بهذه الطرٌمة ...أو بطرٌمة إرسال ما
ٌملكون من زاد لؽٌرهم من الجٌران ...من ؼٌر أن تتمدم ذلن مراسم (شحدة) أو
طلب...

(تكافل اجتماعً طوعً مٌة فً المٌة)
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كان التعامل بمبادلة األؼراض والسلع رابجا ...بٌن السكان( ،بدون فرز) ،من
ألصى الحلة إلى ألصاها...شماال ،وجنوبا ،وشرلا ،وؼربا...ال ٌدع مجاال الستخدام
النمد ،ألناس ال ٌعرفون عنه إالّ
(الطرة والكتابة) ...والذي كان ٌصعب الحصول
ّ
علٌه ...وٌصعب ادخاره فً نفس الولت...

كنا نبدل كورة الطلس (الملٌانة) عٌش (فترٌتة) (مسحة وبس) ...ممابل
أي (ماعون) ملٌان دلٌك ذرة
محتوى نفس الكورة (مسحة) من النبك ...أو ّ
(معصور) ،أو عجٌن فطٌر...بما ٌماثله من العجٌن المخمر (المر) ...أو لد
ٌكون التبادل ،بممدار ما تعطً من لبن بمثٌله من (الروب)...الذي لد ٌزٌن بحبة
(فرصة) ...أو تبدٌل كورة لبن إبل (إلبل) ،بؽزل من المطن (مترار واحد أو
مترارٌن إن كان اللبن وافرا) ...لس على ذلن ،الكثٌر من األصناؾ ،التً لد
تتساوى فً لٌمتها النمدٌة...وتخضع لعملٌات التبادل.

كانت الوجبات الؽذابٌة...فً زماننا الماضً ،تتمثل فً وجبتً الؽداء (الؽدا)
والعشاء (العشا) فمط( ،الفطور جانا ورا ...ورا) ...كانت تلن الوجبات
متشابهة ،للحد البعٌد ،لدى كل األسر ...فعند أؼلبها كانت تحتل مواعٌنها
(العصٌدة) ،مرة كانت أم فطٌرة...والتً كانت تتم (عواستها) فً
(الطانجً)الممعر ،المصنّع من الصاج (دق الحلب) ،البعض منا ٌطلك علٌه
اسم (الصاج)...وبعدما استحدث النوع المسطح منه...والذي أصبح أداة لصنع
الكسرة (السنسن)...عرؾ بالصاج ،ولٌس ب(..الطانجً) ...أما (طانجً
العصٌدة) فظل كما هو.

كان (الطانجً) ٌحن ب(..لحكاكة) ...وهً (العواسة) نفسها ،ذات الرأس
الحدٌدٌة التً تتشابه و(الحشاشة) أو (الملود) ...والتً تتماثل أٌضا وحرؾ
(ال )T..اإلنجلٌزٌة ...وذلن لنظافته من (الشٌط) ،باستخدام تلن (العواسة)،
المحمولة على عصا خشبٌة لصٌرة...
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(كنا نحب أكل (الشٌط) كثٌرا...مما ٌدفعنا لحكه ما بٌن
الوجبات ب(..الدس) ...لزوم (المرمشة) ،و(فن الجوعة).)....
ٌتفاوت مالح العصٌدة من أسرة ألخرى ...ما بٌن مالح (الشرموط) وما بٌن
كل من ملحات:
(أم شعٌفة) ..و(أم بمبك) ..و(أم بارد)..و(أم كنون)...

و(مالح اللبن) ..و(مالح الروب)..
والمالح ب(..الموٌة الزرلا العدٌلة) ..بالملح والشطة ،مع حبة بصلة إن
وجدت...

لم نكن نستعمل مالح (الوٌكاب) ..ومالح (الكمبو)..
ومالح (اللبدٌب) ..إال للٌال.

كنا ننعم باستخدام مالح (اللحم) أٌام السوق فمط (اإلتنٌن والخمٌس)...
الكسرة (السنسن) و(المراصة) مع المالح كان استعمالها نادرا...
إالّ ّ
أن (المراصة) و (اللمٌمات) بالسمن ،والسكر ،والعسل...
كان استعمالهما شابعا...

نعود من جدٌد لصباحاتنا اآلسرة  ...حٌن تخفت معظم تلن األصوات ...بعدما
تكون نفوسنا لد تشبعت نبضا جدٌدا ...واستعدادا ،للدخول فً زحمة الحٌاة
الٌومٌة الجدٌدة ،والمدٌمة ،فً ذات الولت...كل ذلن كان ٌموج ،وٌجوس ،داخل
أرض الذكرٌات الطٌبة (شبشة)...

كنا ونحن صؽارا ...نشاهد انطالق نشاطات الحٌاة لٌوم جدٌد ،من أمام
منازلنا ...وذلن لعدم وجود (الحٌشان) ،والحواجز (الجالوصٌة) ...التً لم
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تنتشر بعد فً المرٌة ،كانت هنالن (سهالت) جمع سهلة وتعنً الساحة ،واسعة،
متناثرة فً كل نواحً المرٌة ...عالوة على مجموعة من (الفسحات) داخلها...إن
لم تحتوي على (تندل)...بكسر التاء والدال ،تمنحنا الفرصة كً (نشرن) وتعنً
نصب و(كج) الشران ،فٌها للطٌر ...وكان معظمها من (الملوبٌات) أو (لماللٌب)
جمع للوبٌة...ومن سبٌب الحصٌن.

كنا نمارس ألعابا مختلفة...وبالذات فً أولات الخرٌؾ ...حٌث كنا نتساٌك
ب(..تراتٌرنا) جمع ترتار ،ذات األشكال المتباٌنة ...واالستدارات ؼٌر المنتظمة،
لكنها كانت جمٌعا ،تمخر عباب المٌاه ،الناتجة عن هطول األمطار ...التً لم تبخل
على بعض الحشابش واألعشاب بالسمٌا ...فهً وبخضرتها الزاهٌة ،تمثل بساطا
جاذبا..ومستلطفا ..لدٌنا ...زاخرا ب(..السمٌط) ..و(التبر) ..و(الحنتوت)..
و(الخدرة)..و(الملٌّص)..و(البطٌخ)..و(الماعون)..و(الحمٌض)..و(التبش)..
و(الفموس) ..و(الرجلة) ..و(لسان الطٌر) ..وؼٌر ذلن من الحشابش
الموسمٌة البسٌطة المنتشرة...

كثٌرا ما نولؾ (تراتٌرنا) لنتسلى بتلن الحشابش ...فنؤكل بعضها ،مثل
التبش والفموس..ونشتم طٌب بعضها مثل( :الرٌحان)...ونمتص رحٌك بعضها
الموجود فً أزهارها مثل :أزهار (الماعون)...وكان ٌستهوٌنا (الملٌص)

كثٌرا ...لصؽر حجمه ،ولذٌد طعمه ،وسهولة بلعه ...فكنا نكثر من أكله.

لمد كانت لنا توأمة لصٌمة مع حشابشنا ...فمد كنا ننمل بعض سلوكٌاتنا التً
نشهدها عند الكبار منا ،ونطبمها على تلن النباتات ذات السٌمان الهٌنة ...واللٌنة
فً نفس الولت ..فكنا مثال نشعر نبت (لسان الطٌر) بالموة ،والجبروت،
والموامة ...بؤن نالمس بٌنه وبٌن الرجلة ونمول:

دري الدم لسان الطٌر لال حرم)
(ٌارجلة ّ
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ننطمها مكررة بنؽمة هٌنةٌ ...تناسب األمر كثٌرا مع مرونة ،سٌمان وفروع
الرجلة ...التً منحناها صفات األنثى ...وال أدري لماذا؟ هل ألنها هٌنة وضعٌفة؟
أم ألنها تحمل تاء التؤنٌث فً آخرها ،مثل ما تحمل إناث البشر تلن التاء ن:

فاطمة ..والسرة ..وأم بلٌنة ..وحلٌمة ..وآمنة؟
أو كما هو فً الحٌوانات ن:
الحمارة ..والبمرة ..والنالة ..والكلبة ..والكدٌسة؟
فً ولت لم نكن نعرؾ من المإنثات وأحكامها إالّ الملٌل ...ومما هو جدٌر بالذكر،
فإن الرجلة تبدأ بإزاحة بعض من عصارتها الداخلٌة ...فنخالها لد استجابت
لندابنا ،أو أنها (خافت من الطالق)...

فً أولات الصفاء والؽٌمة...عندما تتوارى الشمس خلؾ السحاب ...وهً
الحال التً نطلك علٌها( :أبو الضلٌل) ...والذي كنا ننادٌه بمولنا:

(أبو الضلٌل تعال لى سٌدن البرٌدن)
كنا ننادي (أبوالضلٌل) ،وهو الؽٌمة التً ٌؽطً السحاب حٌنها ضٌاء الشمس...
وهو عابر من جهة ألخرى ...بحسب حركة التٌارات الهوابٌة ...كنا نناجبه فً
نؽمة فاترة وحنٌنه ...ونظل ساعتها منهمكٌن فً نصب (كج) شروكنا ،المكونة
كما أسلفنا من:

(الملوبٌات) أو من (السبٌب)
بؽٌة الحصول على (طٌرة) ..أو (طٌرتٌن) ..أو أكثر ،نعود بها لمنازلنا ..وهً
(منتوفة الرٌش) ...وبال رإوس ،فالرإوس كانت تمثل لنا وجبة وسٌطة ...نرفع
الواحد منها ،بعد بتره ،وإزالة الجلد عنه تجاه (عٌن الشمس) وننادي:

(ٌا عٌن الشمس نجضٌه وكشنٌه)
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ونموم بدسه بكل محتوٌاته ..داخل أفواهنا ،لزوم (المرمشة)...وفً مخٌلتنا:

(مافً شً ٌعمب الشمس)
بما أننا لم نكن نعرؾ ساعتها ،أن النار مصدرها الشمس.

لم ٌنسنً الزمن استطالة وجه عمنا (علً الدوش) ...فمد كانت تزٌنه شلوخ
مطارق عرضٌة ...وهً النوع الذي تمارسه لبٌلة الشاٌمٌة ...حتى اآلن ،كان
رحمه هللا ،كثٌرا ما ٌحضر ل(..شبشة) ...فً أٌام السوق (اإلتنٌن
والخمٌس) ...وؼالبا ما ٌكون حامال بندلٌته (الخرطوش) ،الخاصة به ..على
كتفه ...والتً ال ٌنزلها إالّ عندما ٌجالس كبار الموم ،أمام دكاكٌنهم ...أو أمام مرآة
الحاللة...أمام جدنا (الوسٌلة ود مصباح)...رابد الحاللٌن فً
الحلة...وأمهرهم ..وأطولهم باال..

كان العم (علً الدوش) مهندما ،وممتدرا مالٌا ،وٌظهر ذلن من مشترٌاته
من السوق ...ومما ٌدفعه كؤجر للحالق ...كما كان متحفظا فً كالمه ،وال ٌتنالش
إال مع الصفوة وفً األمر الهام...أظنه كان ٌنتمً لمبٌلة الشاٌمٌة ...نتٌجة
(الشلوخ) المطارق العرضٌة ،على جانبً الوجه ...وأٌضا اسم (الدوش) الذي
ٌسود مناطك الشاٌمٌة فً شمال السودان...بصفة خاصة..

ال أدري أٌن كان ٌمٌم عمنا (علً الدوش) هل عند مولع السالٌة أم فً
(عرٌن) أم ؼٌرها ...ظلت سالٌته ردحا من الزمان تعمل فً ري (سماٌة)
المزروعات بؤنواعها...فً تلن المنطمة ،إلى أن احتلت مكانها( ،الطلمبات) التً
تعرؾ الواحدة منها باسم (الطمٌطٌمة) ...أمثال (طمٌطٌمة) ود

الحسن...جنوب الحلة.

أما جدنا (الوسٌلة ود مصباح) فكان رجال طواال ٌ...عنً (مالً هدومو) أو
(جهامة) ،فهو ذو لوام فارعٌ ...تٌح لن أن تتعرؾ علٌه من بعٌد ،تمٌزه مشٌته
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الخاصة به...وأوصاؾ ال ٌملكها سواه ،من الرزانة والتؤنً ممبال كان أم مدبرا ..ال
ةخطا ألدامه األرض ،وال تتنافر معهاٌ ...عرؾ تماما أٌن ٌضع لدمه ،لٌتبعها
األخرى ،بنفس التمنٌة ...فلم نر له زلة لدم أو (عترة)...

كان دابما منتصبا على اثنتٌن...ال تعرفان لالنحناء مماما ،حتى عند الكبر...
رؼم أنه كان كادحا ،ال ٌستمٌم له الخلود إلى الراحة ...فؽالبا ما تجده ٌتنمل ما بٌن
ما تتطلبه مهنته الحكومٌة الشالة ،وبٌن الولوؾ أمام مرآة الحاللة فً السوق ،أو
ساعٌا فً مجال الخدمات االجتماعٌة ،متطوعا ،وخاصة فً متطلبات المدرسة
األولٌة ،حدٌثة اإلنشاء ...والتً أفخر بؤنً ومجموعة كبٌرة من الزمالء ،كنا من
أوابل تالمٌذها ٌمودنا جدنا (الوسٌلة) ...جنبا إلى جنب ،مع الناظر أحمد الطٌب
المكنى ب(..العبد)...

ٌوصؾ لون جدنا (الوسٌلة) باألصفر  ...أو (الممحً) ،تبدو على وجهه
عالمات الولار ...الذي ؼالبا ما ٌزٌن وجوه المثمفٌن ،فً ذلن الزمان ...حدٌثه
منمك( ،ممعد) وموزونٌ ...عمه الهدوء والترٌثٌ ...خرج من فم تملإه االبتسامة
دابما...مع الجدٌة الهٌنة.

ٌعد جدنا (الوسٌلة) من المتابعٌن (النشٌطٌن) لألحداث ...ومن المواظبٌن على
حضور نشرات األخبار عبر الرادٌو( ،رادي أدمحم ود عبد الواحد) أو (رادي
أدمحم ود الفكً حسٌن) ...ولت ما كان البرنامج اإلذاعًٌ ،شتمل فمط على نشرة
األخبار وأؼنٌة واحدة ،على الهواء مباشرة من أحد الفنانٌن ،عمب األخبار...

كان جدنا (الوسٌلة)ٌ ...خرج ساعة جٌبه (جٌب الساعة) ،التً تتدلى بٌن
ٌدٌه ،عن طرٌك (سلسل) نٌكلً جمٌل ...وٌطلب من الحاضرٌن تشؽٌل الرادٌو،
فمد تبمت لنشرة األخبار خمس دلابك فمط ...لم أكن ولتها أعرؾ مواعٌد نشرات
األخبار المعلنة ...فكنت أستؽرب األمر ،وٌخرج من بٌن شفتً تساإل ٌمول:
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(كٌؾ تسنى لجدنا (الوسٌلة) معرفة مواعٌد النشرة اإلخبارٌة؟ ...والتً تإ ّمن
على لوله فٌها دابما) ...كان األمر ٌوحً لنا نحن الصؽار مدى ثمافة جدنا
(الوسٌلة) ولدرته على إلمامه بمثل هذه المعلومات.

ؼالبا ما كان ٌختم متابعته اللصٌمة ،لنشرة األخبار ،بتعلٌك وافًٌ ...تناول فٌه
كل ماجاء فٌها من أنباءٌ ...تماثل ذلن وورش العمل الحالٌة مع الحاضرٌن ...كان
جدنا الوسٌلة ٌمثل مصدرا ثمافٌا مرمولا ،لكل جلسابه أولات النشرات ،ولؽٌرهم
ممن بخالطونه شإون الحٌاة االجتماعٌة...

نسؤل هللا لن جدي الكرٌم ...الرحمة والؽفران من عند هللا ...فمد لدمت،
وأعطٌت ،وما بخلت.

رإٌة الهالل:
عند ؼروب شمس ذلن الٌوم من أٌام الصٌؾ المؤلوفة ...استرعى انتباهً ،وأنا
بن الرابعة من العمرّ ...
أن الجٌران فً الحلة ،رجاال ونساء ..شبابا وشابات..
وأطفاال من الجنسٌن...بدءوا ٌتوافدون إلى ؼرب الحلة (المدٌمة) ...فً مواجهة
ضرٌح الشٌخ (المدال) ...وعٌونهم ،جمٌعا ،مشدودة نحو األفك الؽربً ...وكؤنهم
ٌبحثون عن شًء ضابع...

كانت تصاحب جمعهم ضوضاء ؼٌر منتظمةٌ ..سودها الهرج والمرجٌ ،علو
ضجٌجها وٌخفت ..ما بٌن الفٌنة واألخرىٌ ،تخلل ذلن الضجٌج ،حدٌث متنافر..
ٌتفاوت ما بٌن التوجٌه ..والتساإل ..والتوكٌد ،تضٌع فً بواطنه (الحلٌفة)
والمسم برب العباد ...مع ما ٌتشابن معه من عبارات التحرٌم (حرم) ،والطالق
(علً الطالق) ..وعبارات تماثل:
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(أٌاه دان..إت ما بتشوؾ؟) وعبارة (عاٌن فوق التمر الكبٌر دان)..
وٌصٌح آخر( :إتّ كان كدي أعمى عدٌل ...كدى عاٌن محل أصبعً دا)..
(فً كدي األولى ٌفتح الكاؾ وٌكسر الدال ..أما فً الثانٌة ٌكسر الكاؾ وٌفتح
الدال) ...وكان ٌشٌر بؤصبعه وهو ٌتالصك برأسه معه ...وهنان آخر ٌمول( :دا

ود ٌومٌن عدٌل)...
ٌؤتً صراخ بصوت جهوري من بعٌد ..طؽى على كل األصوات (هل..هل..هل)
وٌنبري فً (كوارٌن) ..وصٌاح و (روري) ..وهو مؽمور فً فرحة عارمة..
رافعا كلتا ٌدٌه (تروهو...تروهو...هل...هل) ...وهنا تبدأ النساء فً إٌداع
الزؼارٌد باآلذان ...وٌشارن بعضهن بعبارات أكثر رلة وأوفر لطافة( ...الشهر
بخٌت علٌنا وعلٌكم) ...وتصٌح أخرى( :شهر التخا والرخا) و ثالثة تمول:
وهً ممسكة ب(..لشة) صؽٌرة ...أو أحد (الفرٌعات) النباتٌة الٌابسة الصؽٌرة،
من العشب...وترمً بها تجاه موضع الهالل ( :جدعت لٌن لشة ..تمشً
وتجً تلمانً أتعشى)...
كانت حبوبتنا (أم كنتوش) تمسن بعود صؽٌر وترمً به رمٌة هٌنة تجاه
موضع الهالل ...التً ال تدرن مكانه المحدد وتمول:

(جدعت لٌن عود ..تمشً وتجً تلمانً لاعود)...

ساعتها ٌداعبها البعض لابال:

(أسع إتّ شاٌفا حاجة ٌا حبوبة؟)
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فتهز رأسها (من فوق لى تحت) ..وترمٌنا بابتسامة راضٌة ،وتردؾ لابلة وهً
تهز بعصاتها (المطرق):

(ما خالس إتّوا شفتوا ٌا والدي)...

وتمول األم لبنتها فً الخفاء تحت ستار الخجل:

(إن شاهلل الشهر الجاًٌ ٌا بتً فً بٌتن)...

وتسري بٌن الحاضرٌن كلمة (مبرون) ...وعبارة (علٌنا وعلٌكم
ٌتبارن)ٌ ...تبع ذلن شد البلٌلة ...أو توزٌع البلح ،من بعض التجار ...و(تتفرق)
الجموع ..مع ذهاب الهالل وانزوابه ،عند لاع األفك الؽربً...متدثرا بالظلمة ،من
عٌون أشبعته تفكرا ومتابعة ...وبعد أن ٌسبل الظالم أستاره وٌكتسً الفناء
ظالماٌ ...لزم الكل داره...أو دار ألارب له ،لممارس شًء من التسامر..
والفرحة..والبشر ،تعلوان وجوه الحاضرٌن..

هذا المشهدٌ ...مثل أحداث الهالل فً دورته الممرٌة العادٌة...والذي ٌتكرر كل
شهر ...من ؼٌر هالل رمضان ،الذي ٌفوق االحتفاء به أضعاؾ ما شهدناه ...عند
استمبال هالل الشهر العربً المؤلوؾ ..كل ثالثٌن آو تسعة وعشرٌن ٌوما...

لترى معً عزٌزي المارئ (الشباشً)...
مدي التآخً ..والتواد ..واالنصهار االجتماعً ..والتكاتؾ ..ومصدالٌة أهلً فً
(شبشة) ..فً االنصهار الروحً ..الذي ٌوحً بتوحد األهداؾ ..والبذل..
والعطاء ..من أجل التطلع إلى حٌاة أفضل ..أكثر انتماء ..والتصالا..
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حٌث تنتهً (األنا) وتموت...

وتعلو مكانها (نحن)...
مجلجلة...
تدعو لطرق أبواب األمل...
فً سبٌل حٌاة اجتماعٌة أجمل...وأفضل.

هالل رمضان:
أذكر تماما ...وفً رصد أحد األهلة الرمضانٌة ،كانت جموع األهل فً
(شبشة) ...تتدافع لتصل إلى ؼرب الحلة ...أو إلى الفناء الذي سٌتمكنون فٌه من
رإٌة الهالل ...فً ذلن المولع المكشوؾ ...فهنان ال ٌوجد حابل بٌنهم وبٌن
الرإٌة ...إالّ ما لد ٌتشتت من السحب ..أو من أستار الضباب ..أو من (التخا)..
إن كان ذلن موجودا...

نحن فً (شبشه) ...نتمتع بحدة نظر ثالبة ،مما ٌدل على سالمة عٌون
السكان ...وٌرجع ذلن لتوافر التؽذٌة الطبٌعٌة المتاحة للكل ...فملما كنا نخطا
رإٌة الهالل.

حدث عندنا مرة ...تعتبر نادرة ،إذ ّ
أن من رصد ورأى هالل رمضان،كان
شخصا واحدا فمط ...هو عمنا (حسن ود عبد البالً) المشهور ب(..حسن
الدمٌج) ...والد (عوض هللا) ،الذي ٌعد من ألدم السكان فً حً البجا ...أذكر
أنه وفً بٌته الزاهد ...كان ٌجاور كال من أعمامنا:

على ود دمحم زٌن أو (ود أبنحا) ،والد أخٌنا دمحم زٌن المعروؾ
ب(..الكٌن) ...والبدوي ود عبد الدافع ،صاحب النالة الشهٌرة التً كانت
33

حدٌث المجتمع آنذان ،والد (أدمحم ود البدوي) ...وعلً ود عبد الدافع
أبدلن ،وٌكنى ب(..علً الدنٌا)...

وعوض السٌد ود عبد الدافع ،والد دفعتً (عبد الدافع) ...وعبد
الدافع ود دمحم زٌن ود ( أبنحا) ...وهارون ود السمانً ...وعلً ود
لرٌضة ...وسلمان ود أدمحم  ...وٌسن ود السمانً ...والخٌر ود فضل
الكرٌم  ...وآل ود اللوز ،ناس ود ابزرة ،ومنهم عمنا الطٌب ود أبزرة،
والد أحمد ومصطفى والوسٌلة ...والذٌن انتمل بهم بٌت األسرة ،للحلة
الجدٌدة ...ثم الى الجزٌرة أبا مإخرا...

إلى الشمال من دار عمنا حسن ،ناس أدمحم ود خوجلً ،وأوالده أحمد
وعبد هللا ...وإلى الشمال الشرلً منه ،ناس بشٌر ود عطا المنان،
الجزار المحترؾ الولور ،وأوالده ناس عطا المنان والطٌب والنور...
وٌنتهً الحً بمنازل جٌرانه من أوالد ود الشٌخ أحمد (أبو الحرم) ،ناس
الطٌب وٌوسؾ وعبد هللا ...و أوالد عجٌب ،ناس فضل هللا المعروؾ ب..
(تبار) والطٌب وابراهبم...وإلى جوارهم أوالد أبو الماسم وبناته و آل أحمد
كشاح ،ناس عبد الرحٌم وأبو الماسم (دفعتً) والطٌب.

مجموعة كبٌرة من هإالء هم أهلنا (البجا) ...ولد جاورهم فً ذلن الولت،
عند شاطا النٌل ،وفً المناطك الزراعٌة ...أهلنا (الحسانٌة) ،أصحاب (السعٌة)
و(الطٌن) ...مثلهم ومثل (البجا)ٌ ،متلكون األراضً الزراعٌة المتمددة ،ؼرب
النٌل األبٌض حتى ما وراء لرٌتً (أبعرة) و(الفحٌالب) ...وحتى تخوم جبل

(العرشكول).

كان بعض أهلنا من (البجا) و(الجموعٌة) ،الذٌن ٌمثلون خلطة واحدة
متجانسة ومترابطة ...بحكم ما ٌربط بٌنهم من صلة الرحم والنشؤة
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المتزامنةٌ ...مٌمون باستمرار تام فً تلن المواطن...وبالذات فً (أبعرة)،
أمثال :ناس (ود باعو) ناس الزٌن ود محمود والد محمود ود الزٌن...وناس (ود
الدلٌل) ومنهم فضل المولى وحسٌن وحسن وإبراهٌم (دفعتً) فً المدرسة،
ووالدتهم (الشبان بت مضوي) المرأة الممٌزة ...ومنهم الهادي وابراهٌم وعبد
هللا ...وناس خٌر هللا والد دفعتً (مضوي)...

هنان ناس بابكر ود جاه الرسول ،والد (أدمحم) دفعتً فً الخلوة ...وناس
الممدم خالد ،والد النور وعوض هللا وخالد (دفعتً) ...وناس حماد وأوالد أبضهر،
ناس أدمحم وفاطمة ...وجٌرانهم ناس ود (أبعوة) ،ناس أدمحم ود ابراهٌم...والد
ابراهٌم وحسب هللا والزٌن...وناس (ماهل ود تملً)...والد (أدمحم صالح)...
وأوالد أدمحم ود عبد هللا ناس سعد والد الطاهر وأحمد والنور (دفعتً)...وناس
حبٌب هللا أبو الوداعة وبرٌر...وناس عبد المادر والد أدمحم ود عبد المادر ...وناس
عبد هللا والد الطٌب وبابكر...وهنان أٌضا أوالد سلٌمان ود ناٌل ناس بلة ود
سلٌمان والد أدمحم ود بلة...

ٌعتبر هإالء الموم (البجا)...أصول (شبشة)( ،كما حدثنا التارٌخ)...فهم
ٌمثلون البذرة األولى ،والنواة ...فً إلامة اإلنسان فً (شبشة) ،التً سادها أهلنا
من لبابل (الشلن) و(النوٌر) من المبابل النٌلٌة ...فً نفس تلن الحمب المتماربة،
ولمد شهدنا آثارهم ...ونحن صؽار ،متمثلة فً ممتنٌاتهم ن(..السكسن) و(الخرز)
و(األوانً الفخارٌة) و(أوانً الطلس) وؼٌرها ...وبالذات فً مولع (دبة
علً الشاٌمً) ،إلى الشمال من الممابر ...بمحاذاة شاطا النٌل الؽربً ،وال زال
أحفادهم ،المختلطٌن بالمبابل األخرى ...موجودٌن ب(..شبشة) ،وهم من أصحاب
الحك الشرعً ،فً المكون المومً األصٌل ل(..شبشة).

كان عمنا (حسن ود عبد البالً) ...معروفا لكل سكان المرٌة ،بحسب
مهنته التً تتمثل فً توفٌر مٌاه الشرب ،لمعظم السكان ...فكان ٌدخل البٌوت
حامال ماءه العذب ،الذي ٌحضره من بٌر ٌحً ...أو من بٌر الحلة الجدٌدة...
ب(..الجوز) ،الذي كان ٌبٌعه (بمرش واحد فمط) ...نسؤل هللا لن الرحمة
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والمؽفرةٌ ،ا عمنا (حسن) ...فمد لدمت ،وادخرت آلخرتن ،من الثواب ...ما
سٌخصن به الرحمن من أجر ٌ...دخلن أعلى جنانه ،جزاء على ما لدمته من
صدلة ...خالصة فً دنٌان...

كان عمنا (حسن الدمٌج) ...كما ٌحلو لنا أن ننادٌه فً زمامنا
ذان ،علما بؤننا ال ندرن لتلن التسمٌة من معنى أو مناسبة ...رجال رزٌنا،
صافً النٌه ،ذا طبع ممٌز ال ٌتناسب إال معه هو ...صبور ،ولور ...إن
أردت لماءه ففً بٌته ،أو فً موالع عمله.

فً ولت ذلن الحدث (هالل رمضان الشهٌر)...كان رحمه هللاٌ ،تمارب
والستٌن من عمره ...كان والفا مع ؼٌره من األهل ٌرلب ظهور الهالل ...واضعا
ٌده على جبهته كمظلة ...وكحد أعلى ،إلٌماؾ شرود النظرات وتشتتها ...ركز
عمنا حسن بموة وإرادة كاملة ،نحو األفك...جهة ظهور الهالل ،وما هً إالّ
هنٌهة ،وصاح (هل...هل ...هل).

بدأ الكثٌرون ٌلتفون حوله ...وهو ٌشٌر إلى مولع الهالل بؤصبعه ...وٌصؾ
حال الهالل بدلة متناهٌة ...فاستطاعت مجموعة من الحاضرٌن مساندته فً
الرإٌة ...مما أدى إلى (ضرب) (الروري)...والصٌاح ،والهرج ،والمرج ...فً
إشارة العتبار واعتماد ٌوم ؼد ،أول أٌام عٌد الفطر المبارن....

ذهب الخبر إلى لرٌة (الصفٌراٌة) ...حٌث ّ
أن ناس (الشٌخ أحمد) ،ال
ٌصومون وال ٌفطرون رمضان ،إالّ من خالل الرإٌة ...على عكس ما ٌنتهجه
البعض من أهلنا فً (شبشة) ...وهم بذلن ٌمتثلون بإتباع ما ٌصلهم عبر
المذٌاع ،من إذاعة أم درمان ...بما ٌثبت رإٌة هالل شهر رمضان ،أو هالل شهر
شوال...كان الكثٌرون من أهلنا (الشباشة)ٌ ،طلمون علٌهم (ناس ثبت)...
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تكرر ذلن ؼٌر مرة ...فكنا ونحن صؽارا ننعم بحضور عٌدٌن فً ٌومٌن
متتالٌٌن ...أولهما فً (شبشة) ،وثانٌهما فً (الصفٌراٌة) ...أذكر ّ
أن ذلن العٌد
الذي أثبت هالله عمنا (حسن ود عبد البالً) ...كان أول مرة ٌتوحد فٌه
(الشباشة) فً عٌد فطرهم ...وكان بداٌة لوحدة شهد التارٌخ لها...

نسؤل هللا لن عمنا (حسن الدمٌج) ...الرحمة وحسن المبول عند هللا...فمد
كنت رجال ذا أخالق عالٌة ...تحسن التعامل مع الجمٌع ،الكبٌر والصؽٌر ...ال
تعرؾ نفسن الراضٌة أبدا ،للبإس وال ل(..صرة الوش) سبٌال ...كان جل
ولتن ٌنصب فً أداء عملن ،وفً كسبن الحالل ،الواعد بالخٌر لن ولكل الناس من
حولن...

أذكر تماما ّ
أن عمنا (حسن) ،كان رجال (دؼرٌا)ٌ ،تعامل بالكلمة الطٌبة و
(ؼتاٌتها) ...كان إذا وعد أوفى ...وكان ٌخاؾ هللا فً الكٌل والوزن ،فً بضاعته
التً تتمثل فً الماء العذب ...الذي ٌظل مخلصا فً توزٌعه ،فً صبر ورضاء...
وتشهد على ذلن الكاهالن منه...

طاب ذكرن ٌا عمً...فمن زالل مابن السابػ ،الذي ال ٌزال ٌعبر مساحات
نفوسناٌ...شتت العذوبة...واالرتواء ...والذي الزلنا فً حضرته ،نرتشؾ
و(نتمطك)...طعمه الحلو المستساغ...طاب لن ممامن الطٌب فً آخرتن بطٌب
عملن...بإذن هللا تعالى.
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الخاتمة

عزٌزي المارئ (الشباشً)...
شبشة ملهمتً...
ال تكفٌها أسطر تصاغ كلماتها...
من ذاكرة لد تتجاوز أحداثا حٌوٌة هامة...
تتعلك بتارٌخها المشبع باألحداث الهامة المختلفة....
التً جرت داخل حمبها المتتالٌة....
وال زالت تؤتً بالجدٌد،
الذي ٌستوجب الولوؾ عنده....

آمل أن ٌبادر أهلً الكرام...
فً توثٌك األحداث،
التً ال زال البعض منا...
والفا وشاهدا علٌها.
من باب الوفاء لها...

ٌسرنً عزٌزي المارئ...
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أن أتناول فً الجزء الثانً من (الترتار)...
بعض المشاهد التً تعاٌشت معها...
أثناء حدوثها...
متتبعا دوران الحمب واألزمنة المتتالٌة.
وسؤواصل دفع (ترتاري)..
إلى األمام....
إن كان لذلن سبٌال...
فمن خصابص (الترتار)...
أنه ال ٌتولؾ....
عن الدوران أبدا...

نسؤل هللا لكم العافٌة،،،،
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ألفٌة

خمارةتماٌم
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طبول

تماٌم
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