الترتار
الجزء الثانً

لن أن تفخري ...فؤنت ال تزالٌن عروسة ٌا (شبشة)
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تمدمة:
ها نحن نعود من جدٌد ل(..الترتار)...
الذي ال زال ٌدور ..وٌدور،
مجددا للمسافات التً تتمارب لبعضها ...
ما بٌن الفٌنة واألخرى.

توحً لنا بؤننا ..نحن الصغار،
لد حممنا من أهدافنا ما لد كان غاببا وبعٌدا...
ذلن الذي غمرته أحداث الزمان المتوالٌة...
التً لم ٌتح لها التوثٌك البلزم وعوامله،
التً نحظى بها اآلن،
فً خضم هذه الدورات (الترتارٌة) المتتابعة...

لمد منحنا هللا أمر الولوف ،ولو برهة،

على أعتاب حوادث طال غٌابها و(انمحت)،
لدى الكثٌرٌن منا...
والتً تدانت لنا بعد جهد ..لٌس بالٌسٌر،

فوفمنا هللا أن نتبصر البعض منها،
ونضعه بٌن ٌدٌن الكرٌمتٌن...
أنت ٌا بن (شبشة) البار...
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األمل كبٌر فً أن تجد عندن عزٌزي( ...الشباشً)،

هذه (الممتطفات)...
الولع الحسن ...واالرتٌاح...والفابدة المرجوة.

المإلف
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ٌوم العٌد:
حٌنما ٌصبح عٌد الفطر (عٌد رمضان) حمٌمة ...بعد ثبوت رإٌة الهبلل ،فً
اللٌلة الفابتةٌ ...تغشى الجمٌع فً المرٌة ،سرور فضفاض ...وغمرة فرح دافمة،
فنلجؤ فً صبٌحة ذلن الٌوم لبلستحمام (البرود) ...فً داخل (طش) الحدٌد
الصاجً ...ذي الوزن الثمٌل ...داخل الغرفة الواحدة ،التً تمثل منزل األسرة،
للغالبٌة من سكان الحلة...و (باستخدام الصابون كمان) ...وبمعنى آخر ،نكون
لد انعتمنا من عملٌة العوم فً الترعة ...أو فً امٌعة البجا المجاورة.

ٌظل فً ثمافة األسر ...وٌظل ٌدور فً خلدنا ،لبس الجدٌد من
المماش...فبالنسبة لنا كان عرالً دمورٌة خٌاطة الطٌب ود دمحم ود الشٌخ
أحمد...معطرا بزٌت المكنة ...وتتدلى منه بعض الخٌوط ،التً لم ٌحكم لطعها أثناء
الخٌاطة...

كانت األم فً معظم البٌوت...ترش (عرالً) العٌد الجدٌد ،بالماء وهً تمول:
(تببله بى عرق العافٌة ٌا ولدي) ...وتموم بإسداله على الجسم ،أثنا ولوف
ولٌدها فً داخل (الطش) ،بعد اكتمال عملٌة (البرود) ...ساعتها لد ٌكون
الواحد منا فً حالة ارتجاف ...من أثر البرودة ،ألننا ولتها ،لم نكتشف بعد التعامل
مع البشكٌر ...كنا ندخل فً العرالً و (موٌتنا تنمط) ...أما اللباس (النكس)،
فبل ٌزال فً حكم الغاٌب.

(الراس صلعة تماما) ...و(الحجاب) الصغٌرٌ ،تدلى عبر خٌطه الرلٌك
من أعنالنا ،إلى أسفل ...فً نشوة واعتزاز ...مغلف بجلد منمك ،ومصمول،
والمع ...لم نكن ساعتها لد بلغنا من العمر ...ما ٌجعلنا نعلك (حجباتنا) على
العضد الهزٌل لدى الصغار...
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كنا نمشً حفاة ...تتبلمس راحات ألدامنا (الوطاٌات) ،مع األرض مباشرة...
فً وبام تام ،متؤللمة بكلٌاتها ...مع رمضاء الصٌف الحارلة ...ومع برودة الشتاء
الرطبة ...ومع (الخوادة) فً مٌاه الخرٌف الراكدة...أو الجارٌة ،ولت نزول
المطر...التً كنا نتغنى لها كً ٌزداد هطولها...بؤناشٌد مسلٌة ومحببة لدى
الصغار ،وكنا نهز أكتافنا عند أدابها...مع لفزات صغٌرة ورشٌمة ،أذكر منها:

عٌا...عٌا( ...بكسر العٌن وتشدٌد الٌاء).
ببلد أبوٌا...
المدامٌة ...الورانٌة.

لد تكون فً أٌدٌنا بلحة أو بلحات ...وربما لطعة حلوى (جعبة سكٌنة) ...أو
(حبلوة بلً) ...وفً بعض األولات لطعة من الكعن مستدٌرة ...ولوٌة ،منموشة
ب(..المنماش) ،إن حالفنا الحظ ...وفً للٌل من الظروف المبلبمة جدا...
(تعرٌفة بٌضا ممدودة) ،أو (لرش أبٌض ممدود) ،بكامله (إذا ضرب
الحظ) ...فعشرة ملٌمات كافٌة لمصروف ٌوم ممتع...وهو ٌوم العٌد.

العٌد لدى الكبار من الرجال أو النساء فً (شبشة) ...له طعمه الخاص،
ونشاطاته التً تختلف كثٌرا ...عما كان ٌموم به الكبار من األهل ،وصغار السن
على السواء ...فكانو ٌلجبون إلى لبس الجدٌد ..أو إلى المدٌم المحفوظ لٌوم
العٌد ...من (جبللٌب) أو (عرارٌك) أو (تٌاب) رجالٌة أو نسابٌة...

ٌتبع ذلن االغتسال (البرود) ...وكما أسلفنا ،فهو عندنا نحن الصغار ٌكون فً
داخل (الطش) الحدٌدي...وبالصابون ،الذي ٌتنوع ما بٌن الصابون العادي
(صابون الغسول) إلى الصابون (أب رٌحة) إن وجد...
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لد تكون (جبللٌب) الرجال بٌضاء سادة ..أو مرلعة ..حسب ما تتطلبه أزٌاء
الطرٌمة الصوفٌة أو لد تكون (جبللٌب مبروزة) فً الفتحة العلٌا ...عند
(الرلبة) ...و فً (الكفة) السفلى عند المدمٌن ...وعند (األكمام) ...بؤي لون
لماش متوافر مثل :اللون األزرق ،واللون األخضر...مع الطالٌة البٌضاء السادة،
أو المرلعة...

ٌصاحب ذلن وجود العمامة (العمة) أو (الملفحة)...كثٌر من أهلنا
(الدراوٌش) ٌستخدمون (العمة) كحزام فً الوسط ...وال ٌتمٌد الكثٌرون منهم
بنوع الحذاء ...الذي ٌظل ٌدور حول (المركوب) بؤنواعه...أو ما دون ذلن من
األحذٌة مثل( :الشمٌانة) ...أو بعض األحذٌة الجلدٌة (الممطوعة لطع)...

تبمى حبللة شعر الراس (صلعة) عند الجمٌع ...ولص الشارب (الشنب)
واللحٌة (الدلن) (حسب المزاج) ،من كمالٌات زٌنة الرجال فً العٌد ...وفوق
كل ذلن تصبح االبتسامة ،أو الضحكة الخفٌفة ،أو حتى المرلرة ،وخفة الحركة،
وتبادل (التحاٌا) اللطٌفة ،سمة مبلزمة للرجل فً ٌوم العٌد...

ٌتوجه الرجال إلى مولع الصبلة لٌإدوا صبلة العٌد ...ثم ٌتدافعون نحو
منازلهم ،وهم ٌدخلون بٌوتا غٌر ببٌوتهم ...كانت بٌوت تعوزها األبواب فً
غالبٌتها ...وهم ٌتنادون على أهلها ..إللماء تحٌة العٌد:

(سبلام علٌكم ٌا ناس البٌت) ...أو (ٌا ناس آمنة وٌا ناس عشة)...
(العٌد مبارن علٌكم)ٌ ...تناولون خبللها لطعة كعن ...أو تمرة ...وهم فً حالة
حركة داببة ،ولد تسمع فً الجانب اآلخر:
(علٌنا وعلٌكم ٌتبارن) و (أهبل وسهبل ..حبابكم عشرة) ...تسود المكان
جلبة وحركة غٌر عادٌة ...فالكل ٌإدي واجبا ملزما نحو اآلخر ...وهو فً طرٌمه
لمنزله ،الذي ٌمكن أن ٌشاهده وهو فً أي مولع كان فً الحلة ...ف(..الزراٌب)
ال تحجب الرإٌة ...كما هً (الحٌشان) النادرة فً ذلن الزمان.
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للنساء وكما للرجال ،تعبٌرات عن فرحة العٌد ...فالواحدة منهن تتزٌن بما
توافر لها من أدوات ومواد الزٌنة ...وتتعطر بما هو متٌسر لها من عطور ...مثل:

عطر (بت السودان) ...أو عطر (السٌد علً) ...أو (المجموع)
سح) (كرعٌنها وإٌدٌنها) ،بما ٌتوافر عندها من أدوات
و(تطرش) أو (تم ّ
(المسوح) ...إبتداء من (الكركار) وحتى زٌت السمسم ...الذي ال ٌخلو بٌت منه
على اإلطبلق.

تكون النساء دابما فً حالة استعداد كامل ...لتجهٌز وتمدٌم ما ٌرونه مناسبا
وممدورا علٌه ...كالكعن ،والعصٌدة ومبلحها ...أما كبٌرات السن منهن
(الحبوبات) ...فكن ٌستمبلننا بالبشاشة و (اللٌم) ..فتجد (الحبوبة) دابما ،تفرد
ذراعٌها وتدعون ل(..ضمة) ألٌفة ...وهً تمول:

(تعال لً ٌا عشاي ...خلٌنً النشمن)...
وتضع شفتٌها الدافبتٌن على عنمن ...فتشعر ساعتهاّ ....
أن للحٌاة....

(طعم خاص)
ال زلنا نفتش ...ونبحث عنه...وسط أنفاس الٌوم الحارلة.

فً ٌوم العٌد تختلط كل األصوات من غٌر نشاز ...ترد إلى آذاننا ..أو تمثل أمام
أعٌننا ..طارلة آلذاننا ..وممتعة ألعٌننا ..من أصوات (الطار) و إٌماعات
(النوبة) و (خنبك) (الدلوكة) ...متزامنة فً ولت واحد ...فالكل ٌسعى فً
وادٌه ...ال خبلف وال حمد ٌتداعى أمامهم...

فً هذا الخضم تتبللح خمرة العٌش من (مرٌسة) و(عسلٌة) و(بمنٌة)
وللٌل من (العرلً) ...مع خمرة الذكر من (مدٌح) و(لصٌد) و(إنشاد)...
فالكل هنا ٌنشد لٌبله...
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فً ذلن الٌوم (ٌوم العٌد) ...تمازج (الروابح) و(العطورات)
المتنافرة ...فً مزٌج ٌظل ٌطوف فً المرٌة سوى أن كان (بخور تٌمان)
أو بخور (لبان)ٌ ،نبعث منتشرا عبر ثٌاب الذاكرٌن ...التاببٌن ،أو روابح
تنبعث من أفواه البعض ...ممن تناولوا بعضا من الكإوس المعتمة...
الفابرة ،من (المرٌسة) أو (العسلٌة) الخالصة أو ( المكسورة) ...أو
بعض الروابح المنبعثة من بماٌا (المشن) الذي رمى به فً (التنادل) جمع
تندل ...أو فً مكان آخر خالً ...فً (سهبلت) الحلة.

ٌمضً العٌد وتمضً أٌامه عجلى ...تسوق معها عجلة الحٌاة إلى األفضل...
تدفع بها إلى الخٌر والرضاء ...فالكل هنا أهل ب(..صلة الدم) أو بالمواطنة...
(شرهم ممسم وخٌرهم معمم) ...فالكل اآلن متحلل من أعباء وثمل األحمال
الدنٌوٌة المضنٌة ...التً سادت مجتمعاتهم ،ونفوسهم فً أٌام سبمت أٌام العٌد
المبارن ...فٌعود الوبام ،وتعود حٌاة (الولف) والصفاء ...والتضامن
االجتماعً ...بٌن الجمٌع ،كبارا وصغارا...

(كنا متطلعٌن إلى األفضل ما بنشٌل هم بكرة على اإلطبلق).

االنصهار االجتماعً كان دوما فً لمة مواضعه ....الجمٌع ٌعرف الجمٌع،
كبارا أو أطفاال ...كنا ونحن صغارا ،ملمٌن بعدد ..ونوع ..أفراد جمٌع األسر فً
(شبشة) ...من الطرف ،وإلى الطرف اآلخرٌ ....عنً:

(من الشاٌمٌة وحتى فرٌك البجا).

كانت مسٌرة الحٌاة االجتماعٌة لدٌنا ...تنداح فً نمط تربوي ،وتعلٌمً،
واجتماعً فً أعلى مستوٌاتها ...فمد كان المجتمع فً ذلن الولتٌ ،تفاعل،
سوٌا ...فً تنفٌذ متطلبات تلن الجوانب الحٌاتٌة الهامة ...فالشارع ،وبٌت األسرة،
وبمٌة بٌوت الحلة ...تمثل مرتعا خصبا ألطفال ذلن الزمن ...حٌث ٌظلون
ٌطعمون ،وٌسمون ،وٌرشدون ،وٌإمرون ،من كل األهل ...فً للب الكبٌر لبل
الصغٌر ..والعالم لبل الجاهل..
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من العجٌب أن تتساوى كل اإلجراءات التربوٌة بٌن األفراد ...وأن تتماشى كل
المرارات المتخذة ...ما بٌن األب واآلخرٌن ،من األهل ،فً الحلة...فبل ٌنشؤ جدال،
أو خصومة ،أو حمد ...بل ٌإ ّمن اآلباء على تلن المرارات ...وٌعملوا جاهدٌن على
تطبٌمها ٌإنفاذها على الوجه األكمل...

ٌمود مثل هذا االنصهار...إلى خلك مجتمع معافى وسلٌم ،خال من النعرة
المبلٌة ...أو التمٌز المالً من غنى وفمر ،أو من مهنة وأخرى ...فالكل ٌحتاج
لآلخر ...التعاون كان دٌدن الجمٌع بمبدأ:

(إٌد لى إٌد تجدع بعٌد)

فً كل مآل الحٌاة الزراعٌة ،والرعوٌة ،والمهنٌة ...متجلٌا ذلن فً (النفٌر)
فً مجال الزراعة ...وبناء المنازل ...وفً تسلٌف األدوات ...والحمٌر ...والدواب
األخرى...وتوزٌع اللبن ،والروب ،والثمار ،مثل :النبك ،والؤللوب ،ومثل:
البمولٌات المختلفة ...والذرة بشتى أنواعهاٌ...تم كل هذا المنشط ،عمٌك الجذور،
فً سهولة وٌسر ،وفً حسن نٌة...وبدون ممابل.

األمسٌات:
أما أمسٌاتنا نحن الصغار...فبعد تناول العشاء الفاخر من العصٌدة أو
اللبن...بعد مغٌب الشمس بملٌل ،نلجؤ إلى ساحات (اللعب اللٌلً) ...الذي ٌغلب
علٌه الجري ،و (النطٌط) ،بدء بلعبة (شلٌل) وحتى لعبة (الرمة وحراسها)...
كان لعبا نضالٌاٌ ،هٌا لكل واحد منا أن ٌكون عونا ألبٌه ...لً أداء مهام مهنته،
وهو لعب ٌمود لممارسة التمارٌن الرٌاضٌة ...التً توصً بمزاولتها التوجهات
الصحٌة الحدٌثة...
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نتفرق إلى بٌوتنا ...والكل فً لمة النشوة( ...طبعا ال حمام ،وال شطٌف)،
فمط ( عنمرٌب الحبال ..الفراشو برش ..أو لطع المبلبس المدٌمة ..أو
الكراب وبس) ...لد تسبك النوم لحظات تإدي فٌها (الحبوبات أو
على
ّ
األمهات أو األخوات الكبار أو الخاالت أو العمات) ...دورا فً تهدبة أعصاب
الصغار ،بإفراد لحظات ...لسرد بعض األحاجً ،والمصص البطولً ،أو العاطفً
الوجدانً ،أو حتى المخٌف أحٌانا ...لصص ٌذخر بشتى أنواع العبر ،والحكم،
ولراءات فً دفاتر المجتمع ...من خبلل الحٌاة والنشاطات الٌومٌة الممارسة
آنذان...

من المصص واألحاجً التً ال زالت خالدة فً أدهاننا ...حتى ٌومنا هذا ،نذكر
ماٌلً:

(فاطمة أم حجل)(...عٌش بادي والغول)(...فاطمة وام ُحمد
أخوها)(...الطٌر الخداري)(...ابزٌد الهبللً)(...ود النمٌر)...وهً من
النوع الذي ال ٌمل تكراره ...بل إننا نطلب سرد بعضها فً بعض اللٌالً
فٌستجاب لنا.

من أجمل ما نسمعه ...نوع األحاجً التً تتشابه مع (الغلوتٌات) أو
(الفزورات) التً تسعى الستكشاف مواطن الذكاء ...والمدرة على تفعٌل الخٌال،
والمشاركة فً حلول بعض المشكبلت ...وغالبا ما تنمسم إلى لسمٌن :عام
وخاص ،فمن أمثلة العام من الغلوتٌات:
(نتعشى فً عشانا سل لنمباٌتة وجانا) ...والممصود هو الكلب.

(عٌنً فٌها دخلت وادٌها) ...والممصود المملة.

(فً دكانا تاكل فً مصرانا) ...والممصود اللمبة.
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(عمً طوٌل ما بلحك الكعكول) ...والممصود الدرب (درب الحمٌر).

(عمً لصٌّر وبصٌّر) ...والممصود االشفا.

(كان شالو ما بنشال وكان خلو سكن الدار) ...والممصود (الهبود).
(تتبطح فً المٌزان ال كبدة ال مصران) ...والممصود الحشاشة,

(من فوق راكوبة ،ومن تحت راكوبة ،ووسطن صبً بلعب العٌتنوبة)...
والممصود الفكٌن واللسان.

(بٌضا من لفاها ولٌنة من حشاها مطر الصٌف والخرٌك ما ببلها)...
والممصود بٌضة الدجاجة.

(مطمورة ابزٌد مبلنة بٌض) ...والممصود النجوم.
(طارت جاتن فً نخٌراتن) ...والممصود ٌعرفه الجمٌع.

لد تتطور هذه (الفزورات) إلى (غلوتٌات) مثل :طلب تكرار بعض المموالت،
إلثبات تمنٌة الكبلم ،عن طرٌك الصواب والخطؤ مثل:
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(سخلً وسخلن دخلو السلخانة سخلً سلخ سخلن ٌمدر سخلن ٌسلخ
سخلً زي ما سخلً سلخ سخلن) ...

( عمً رجب ربط ضنب جملو فً ضنب جملً ٌمدر جملً اربط ضنبو فً
ضنب جمل عمً رجب زي ما عمً رجب ربط ضنب جملو فً ضنب
جملً)...

(دٌن شلن اتشكلوا شن الشكل شكل الشلن شكل)...

أما ذلن الذي ٌتعلك بالجزء الخارجً من (الونسة اللٌلٌة)...كان ٌختص
باألسر على امتداد الحلة ...فهو ٌعمل على االنصهار األسري ...واإللمام المعرفً،
بالجغرافٌا السكانٌة ...فً داخل بٌوت الحلة بؤجمعها...ومن أمثلته:

(فً مرة عندها ولدٌن وبت ..دي منً؟)

(بكسر المٌم والنون).

(فً مرة عندها خمسة بنات وولد واحد ..دي منً ؟).

(فً مرة عندها أربعة بنات وولدٌن ..دي منً؟).

(فً مرة عندها بت واحدة وبس ..دي منً؟).

(فً مرة عندها تمانٌة بنات ...دي منً؟)
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ت ُستمد مثل هذه األسبلة من والع األسر ...فً كل أنحاء المرٌة ،وبعد تمحٌص
شدٌد ..ودخول للبٌوت ،من غٌر أبوابها ...ننجح فً كثٌر من األحٌان ،فً
الوصول لئلجابة الصحٌحة ...عندها تتدفك علٌنا عبارات التحفٌز ،والثناء ...من
تلن (المفلٌة) العجوز ..إن كانت (حبوبة) أوغٌرها ..وٌدها مشغولة (تمورد)
و(تحصحص) ،وتمسح على رإوسنا الصلعاء ...التً تمت إزالة الشعر منها
ب(..الموس) أبو تمساح...أو تلن (الموس الممددة ثبلثة لدود) ،على
صفحاتها...

لد ٌصعب علٌنا معرفة ما ترمً إلٌه الغلوتٌة أو الحجوة من معنى مثل:

(دخل المش ما لال كش)
وهنا تنبري الحاكٌة لتمول للواحد منا:

(أركبن؟)...
وهً ت ُعتبر إٌماءة لحل اللغز...فٌمول المستمع كرد على سإالها:

(ركبٌنً)...
وعندها تمول:

(ركبتن ما ركبتن فً برش ...وكت تعصر البرش على البرش ...تلمى
خمسة وعشرٌن لرش) ...و(طبعا دا مبلغ كبٌر شدٌد..الواحد ما ٌحلم بٌهو)
(دا الضل)...
هنان (تركٌبات) كثٌرة ...تعتبر أدوات للتحفٌز ...وهو جانب تربوي هام.

من بعد الخضوع لتلن الحصة التعلٌمٌة اللٌلة ...ننام بعمك ،تحت تؤثٌر
(حصحصة) الشعر المحببة ...من أطراف أنامل (حبوباتنا) ...وأثناءها وما
بعدها ،ال ندرى متى تنحٌنا عن الٌمظة ...لكنا نجد أنفسنا فً صباح الٌوم التالً،
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سح) جسدنا
فً عنالرٌبنا (الهبابة)...متعاصرٌن مع بعضنا أو فرادى ..ولد ( ُم ّ
بكامله ...من زٌت السمسم األصلً ،إنتاج عصارة عمنا (مكً ود أبو الماسم)،
ذلن الزٌت الذي ال ٌدع مجاال ل(..الغبشة) ...التً غمرت أجسادا خبلل نهارنا
الفابت.

(كانت الونسة عبارة عن جلسات تربوٌة وتعلٌمٌة ...من نوع
التعلٌم العشوابً (غٌر النظامً) ...الذي ال ٌخضع إلنشاء
الفصول ،وتجهٌزات األدراج ،وتحضٌر الكراسً ...بل كان منهجا
تربوٌا خالصا ،نابعا من األسرة ..والمجتمع ..ورابداته من
(حبوبات) ..وأمهات ..وخاالت ..وعمات ..وذوات المربى ..ونساء
األهل بصفة عامة...
رح ّ
مكن هللا جمٌعا ...ورحم هللا ذلن الزمان الطٌب)...

المرحاكة:
(المرحاكة) والتً تعرف لغوٌا بالرحى ...كانت أمٌرة البٌوتٌ ،كاد ال ٌخلو
بٌت منها ...فهً تمثل (الطاحونة) ،و(الكسارة) ،و(الفرامة) ،و(الخبلطة)،
بالمعنى الحدٌث ...فهً تموم بكل مهام تلن اآللٌات ،وهً تعتبر المعٌن األمثل ،فً
تحضٌر الذرة ...لصناعة (العصٌدة) أو (النشا) أو (المدٌدة) وذلن من الذرة
بؤنواعها أو من (الدخن)...

(المرحاكة) ...ذلن الحجر األصم ،المفلطح ،العرٌض نسبٌا ،هً النوع السابد
عندنا فً (شبشة) ...والذي كان ٌنام على األرض ...فً رضاء ،ولناعة تامة.
ٌنتهً الحجر عند ممدمته بما ٌعرف ب(..الحٌب)...
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عادة ما تحتضن (المرحاكة) ولدٌن ودودٌن من الحجرٌ ...طلك على الولد
الدراش) وعلى الصغٌر (الع ّجان) ...فهما دابما ما ٌنامان فولها ،أو إلى
الكبٌر ( ّ
جانبٌها وهً مستلمٌة ...ذلن االستلماء الودٌع ،بٌنما ٌظبلن فً حركة داببة ،ال
تتولف إالّ بعد اكتمال المهمة الموكبلن بها.

ٌتبادل الحجران (الدراش) و(العجان) ،أمر إعداد العجٌن ل(..لعواسة)،
لتكون ما ٌعرف ب(..الدرٌش)...
ف(..الدراش) ٌموم بتكسٌر حبات الذرة...
ّ
أما العجان فٌعمل على عجن (الدرٌش) المبلول بالماء ...وبعد خلطه ٌصبح
عجٌنة هٌنة الموامٌ ...مكن (عواستها).

غالبا ما ٌمر العجٌن بمرحلة التخمٌر ...وذلن بوضعه داخل إناء فخاري ٌتشابه
و(الزٌر) أو (البرمة) ...إالّ ّ
أن عنمه ضٌك بعض الشًء...وهو ٌعرف
ب(..الخ ّمارة) ،حٌث ٌترن العجٌن لفترة زمنٌة ،كً ٌختلط مع بعض العجٌن
المر ،داخل (الخ ّمارة) ،والذي ٌعرف ب(..الخ ّمار) ...وعندها ٌصبح (عجٌن
مر) تسهل (عواسته).

كل المهام التً تتعلك بإعداد (العجٌن) ،تموم بها المرأة فً البٌت ...وهً
تعتبر ذلن واجبا منزلٌا ٌومٌا ...ورغم أنه متعب ومضنً بعض الشًء ،لكنهن
ٌمبلن على المٌام به برغبة وصدق ...كما ٌفضلنه على دلٌك (الطاحونة) ،التً
أنشبت حدٌثا ...والذي ٌصفنه – أي الدلٌك -بؤنه ( ُدراش) بمعنى أنه غٌر ناعم...
ففً كثٌر من األولاتٌ ،عمدن إلى تنعٌمه عن طرٌك (المرحاكة) ...وبذلن
ٌصبحن فً رضاء تام عما ٌمدمنه من طعام ألهل البٌت..

أثناء العمل فً (المرحاكة) ...تنحنً المرأة المحزمة بثوبها ..أو
ب(..لرلابها) ..أو ب(..فركتها) ...باركة على ركبتٌها ،ترسم بذلن زاوٌة
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لابمة ،بٌن أعلى فخذٌها وبمٌة جسمها المتمدد أفمٌا...وٌظل رأسها ممددا لؤلمام،
لٌتٌح مجاال كافٌا للعٌنٌن وبمٌة الحواس ،كً تعمل.

تتحرن المرأة أثناء الطحن ...جٌبة وذهابا ،واضعة كلتا كفٌها على الحجر
المبلبم للعملٌة النً تموم بها ...الذي تنتشر تحته حبٌبات الذرة (العٌش) أو
(العجٌن) ...حٌث ٌجمع بعد التؤكد من جاهزٌته ،فً (الحٌب) ...ومن ثم ٌنمل إلى
(الجردل) أو إلى (البرمة) ...إن كان (درٌشا) ٌبل بالماء ،وإن كان (عجٌنا)
ٌنمل إلى (ال ُ
خ ّمارة) ...كل تلن األوانً تجاور موضع (المرحاكة) ،حتى تسهل
عملٌة نمل المواد ...من غٌر حركة واسعة ،وذلن حفاظا على الولت ،حتى ال ٌبدد
جزافا من غٌر استفادة ...إذ ّ
أن ما تبمى من مهام المرأة أكبر من أن ٌض ٌّع الولت
دونها.

(شوف شبشة والحفاظ على الولت زمان ...لدى أناس لم تبلمس
عمولهم أو أٌدٌهم ،حروف األبجدٌة ...وشوف حالنا اآلن ..ونحن نموم
بتدرٌس ما ٌتعلك بهدر الولت ...المهدر أصبل )..

ل(..المرحاكة) طنٌن ..ووسوسة شٌمة ..تلهب الحواس عند تحرٌن ولٌداتها
(الحجرٌن) ...فتذهب بعمول الحاضرٌن بعٌدا ،فً متاهات جمالٌة ٌعرفها أصحابها
فمط ...وفً ممام الطحٌن لد نسمع بعض (المنوناة) أو الرجز المنغم ...من
العامبلت على (المرحاكة) ال ٌستطٌع الشخص المتتبع أن ٌتبٌن ألفاظها ...كما ال
تتضح معانٌها لدٌه...فالحٌاء الموروث ،كان ٌحجب وٌسدل الستار ،حتى على
األصوات والهمهمة ...لكنً أخالهن ٌداعبن بعض أغصان رطٌبة ...نبتت حرة فً
الوادي ...شالهن مبلمستها أو حتى إسبال النظرات نحوها.

أفادنً من لال لً فً هذا المنحىّ ...
أن أحد الحاضرٌن بجانب (مرحاكة)
تعمل فٌها إحدى النساء...وكان (س ّحارا)ٌ( ...عنً عٌنو سالطة تدمر كل شًء)...
فراوده ما ٌراود الكثٌرٌن من خٌال ،سار به خبلل ما نتج من نغمات ...على أثر
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احتكان الحجر ب(..المرحاكة) أثناء (الطحٌن) ،فطاف بخٌاله تشبٌه
صارخ...وصاح بؤعلى صوته:

(البتطحن دي منً؟)
فجاءت اإلجابة على أنّها ابنته فبلنة ...فصاح ثانٌة وبصوت لوي:

(أرفعً الحجر...أرفعً الحجر)...
فرفعته وهً ممسكة به ...وهنا حدث ما هو لد ٌكون فوق الخٌال! لمد انفلك
(انكسر) الحجر إلى نصفٌنٌ ...اترى ما كانت صلة النغم المنبعث عن عملٌة
احتكان حجرٌن مع بعضهما؟ والتشبٌه الناتج من حركة (المرحاكة) ومن ٌعمل
فٌها؟ ...وعندها جاء الصوت من األب حامدا شاكرا:

(الحمد هلل جات فً الحجر).

الطاحونة:
ٌمودنً الحدٌث من (المرحاكة) إلى (طاحونة) عمنا (حاج سعد ود
مختار) ،فً السوق المدٌم ...إلى الشرق من (بٌوت ناس ود الٌاس)...و
(بٌوت ناس ود الساٌغ).

كان ٌعمل ب(..الطاحونة) عمنا (أبو النور رحمة هللا) له الرحمة
والمغفرة ،ومعه عامل شاب اسمه (تٌّه) والتحك بركبهما مإخرا ...أخونا
(مصطفى ود سماعٌن) ،وهو أحد ألارب عمنا (حاج سعد ود مختار)...
ومن بعدهم جاء عمنا (الطٌب ود برٌر)ٌ ،رحمهم هللا جمٌعا.

كنا نذهب ل(..الطاحونة) أحٌانا ...ونحن نحمل ما ممداره (ملوة ذرة) أو
(نص كٌلة) منها للطحٌن ...بمبلغ زهٌد ،وهو ما ٌعادل (تعرٌفة) واحدة لطحٌن
(الملوة) ،ولرش واحد لطحٌن (نص الكٌلة)...
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كانت زٌاراتنا ل(..لطاحونة) فً ذلن الزمان ...عبارة عن رحلة ترفٌهٌة ،إذ
أننا نمف على حركة الماكٌنات ،التً كانت معدومة فً (الحلة) إال من صوت
(كندة) عمنا (حاج الطٌب ود مختار)...التً كان (ٌسولها) أخونا (مختار ود
حاج الطٌب) ...وإلى جانب ذلن أٌضا صوت (لوري) جدنا (ٌوسف ود
حامد) ...أو مرور (اللوري الفورد) ،من ولت آلخر ،والذي كان (ٌسوله)
أخونا (عبد المجٌد ود ست النفر).

نشاهد أٌضا ،عند زٌارتنا ل(..لطاحونة) عمنا (أبو النور) وهو (ٌدق
بالشاكوش واألجنة) على حجر الطاحونة الكبٌر ...الذي كان تزٌّنه روابط
المموى بالخرصانة) ...كان ٌموم بذلن الفعل
حدٌدٌة من (البال) المويّ ( ...
إلحٌاء أسنة الحجر ...لٌتٌح لها المجال فً التبلحم السلٌم ،والدوران مع
(التروس).

كما كنا نشاهد (الصبابة) الكبٌرة ...التً ٌصب من خبللها (العٌش) الذي لد
ٌتراوح ممداره ،من (الملوة) وإلى (الشوال) بكاملهٌ ...خرج الدلٌك من أسفل
الصبابة ،عبر ممر صغٌر مغطى بغطاء من المماشٌ ...حد من (تشتت وتطاٌر)
الدلٌك ،بفعل الهواء.

من المناظر الجمٌلة فً مبنى الطاحونة ...التً كنا نتمنى أن ٌعمنا فٌبها ،فهً
تعلك ذرات الدلٌك المتطاٌرة ،على وجوه ومبلبس العاملٌن ب(..الطاحونة)...
فكنا نعتبر ذلن أمرا عظٌما ...ال ٌتؤتى إالّ ألمثال هإالء من المحظوظٌن...

كان صوت ماكٌنة (الطاحونة)ٌ ...رن بآذاننا ونحن نغادر مكانها:

(دل ..دل..دل)..
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فً تبادل لطٌف ٌخفت روٌدا...روٌدا ،كلما ذهبنا بعٌدا ...ونحن نمترب من (بٌتنا)
الذي ٌحتكر المكان إلى الغرب من (زرٌبة الماٌدي) ضمن بٌوت العرٌضاب.

تعد زرٌبة (الماٌدي) ...من العبلمات والمعالم الممٌزة فً (شبشة) فهً
بالفعل زرٌبة من الشون ...ومن الحطب ..وبعض أجزاء من الشجٌرات المتوافرة
حول الحلة ..فً ذلن الولت ،زي شجٌرات (الدهسٌر) وغٌره...تحٌط الزرٌبة
ببٌون أهلها ...وأهمهم على اإلطبلق:

جدنا بشٌر ود ابراهٌم ود بابكر ..وجدنا الماٌدي ود ابراهٌم ود
بابكر ..وكانا متزوجٌن من أختٌن هما :حبوبتنا أسماء ..وحبوبتنا
مارٌا ..بنتً الشٌخ الطٌب..
كان ناس (الزرٌبة) ...أصحاب سعٌة بدءا باألبمار ومرورا باألغنان وختاما
بالدجاج ...كانوا ٌحسنون تربٌة ،ورعاٌة سعٌتهم ...بمهنٌة عالٌة ،إلى جانب
نشاطهم الزراعً الواسع...نذكر من أوالدهم فً ذلن الزمان:
عمنا إبراهٌم ود (الماٌدي) وإخوانه أحمد البشٌر ..وبابكر ..وهنان عمنا الطٌب
ود بشٌر وإخوانه ..الجٌلً ..ومبارن ..وحسٌن ..وحسن ..والنور (أبوعلً)
..وأصغرهم هو عبد الرحٌم...كما كانت تعٌش وسطهم خالتنا سواكن بت عمر
وبناتها الثبلث وابنها الوحٌد محمود (دفعتً)...وهً إبنة عشة بت ابراهٌم ود
بابكر ،شمٌمة الماٌدي وبشٌر.

كان عمنا الطٌب ود بشٌر ٌمتلن الدكان (كنتٌن) الوحٌد ...الذي نجاوره ،فكم
من الخطوات لطعت للوصول إلٌه ،جٌبة وذهابا ...إنها وببل شن ال تحصى وكنت
كثٌرا ما أحظى بحك (الدرب) ...الذي ٌتمثل فً لطعة (حبلوة) واحدة ..أو فً
تمرتٌن اثنتٌن..كحافز ٌدفع بنا كً ال نذهب لمولع آخر للشراء ...كان ٌساعد عمنا
الطٌب ابنه األمٌن ..الذي كان فً فترة تدرٌبٌة ،تمددت بخبراتها مستمببل...
فشملت ابنه التوم ..وإبنه أحمد.
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(الشباشة) علماء:
أذكر تماما ...ونحن فً داخل بٌتنا الحجرة الواحدة ،التً تظللها من ناحٌة
الشرق (كشاشة)...وهً تستخدم كمظلة ،وولاٌة للغرفة ،من أمطار الخرٌف
والسوافً ...التً غالبا ما تمتحم دارنا من ناحٌة الشمال الشرلً...

علٌه ٌمكن أن تستنتجّ ...
أن باب الحجرة ،كان ٌطل ناحٌة الشرق ...وهو ما كان
ٌسود معظم بٌوت الحلة ...إال إن كانت هنالن (صالة) ،وهً بالمفهوم الجدٌد
(برندة) أو (فرندة) بالفاء المعطشة ،وتصمم (الصالة) فً مساحة ألل من
مساحة الحجرة ...وٌفتح بابها ناحٌة الجنوب وال ٌفتح أبدا ناحٌة الشمال...
تفادٌا للعوامل الطبٌعٌة المعروفة ...لدى الجمٌع.

ّ
إن سكان حلتً (شبشة) فً ذلن الزمان ،من مطلع خمسٌنات المرن
الماضً...كانوا علماء ،ومتفمهون فً علوم الجغرافٌا الطبٌعٌة ...بعرفون من أٌة
ناحٌة تهب الرٌاح ...ومتى تهب السموم الحارلة ...ومن أٌة جهة تداهمهم رٌاح
الشتاء الباردة...وكٌف ٌتولون شرورها ،بإلامة (صرٌف) أو (كجرة) ،بضم
الكاف ،مشٌدٌن ذلن من أعواد شجٌرات (الدهسٌر) ..أو من (الحصٌر)..
المصنع من (أم برٌنبٌط) ..أو من (لصب العٌش) ..أو من (التمام) أو غٌره

من األعشاب.

بذلن تظل الحجرة دافبة ...فالمطع المطنٌة المتوافرة ،لدى الناس ،وبالذات
الفمراء منهم ،تكفً لدرئ البرد الشتابً الماسً ...وٌعرفون أٌضا من أي جهة
تهب الرٌاح حاملة الرطوبة الممطرة ...كما ٌعرفون أٌضا (المطرة الضحوٌة)...
و(المطرة الضهرٌة) ...و(المطرة العشوٌة) ...و(المطرة الرشة)...
و(المطرة النمنالة)...التً كثٌرا ما تإثر على بٌوتهم ،المشٌدة أصبل من
الجالوص ...بنظام الطوف ،ولٌس الطوب األخضر ...الذي ظهر مإخرا ...وإلى
جانب ذلن ٌعرفون (الشعفوفة) تماما.
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أهلً فً (شبشة) ...كانوا ٌعرفون كل شًء ،الطبٌعة باٌجابٌاتها وبسلبٌاتها...
لذا فهم كانوا ٌعٌشون فً مؤمن ...فملما شهدنا بٌتا ٌنهار على سكانه ...كانوا
ٌعرفون متى وكٌف تصان بٌوتهم...

كانوا ٌرصدون النجم وموالعه ...وٌستدلون به على كل الحوادث المتولعة...
مثل :العٌنات ونزول األمطار ...وٌعرفون تماما ماذا ٌمكن أن ترعى أنعامهم...
وفً أي مكان...حٌث ٌتوافر المرعى ومكوناته النباتٌة المتنوعة.

كان أهلً فً (شبشة) علماء فً شتى المظاهر الكونٌة ,,,كانوا ٌحجمون عن
السفر أو الخروج من الدٌار للتجارة ،فً أولات محددة ...وٌعللون ذلن بموالف
ٌعرفونها هم...ومن بٌن ذلن (السمط) عند عمد المران فً الزٌجات المختلفة...

كانوا مضلعٌن فً مٌادٌن الطب والتطبٌب ...وفً استخدام األعشاب ...وفً
(الكً) بالنار ...وفً الحجامة بؤنواعها...وفً عملٌات الوخز باإلبر ...كانوا
بارعٌن بحك فً دواعً (الفصاد) ومتعلماته الدوابٌة...

من أٌن توصلوا لكل ذلنٌ ...بدو لً أن األمر ٌتعلك بالخبرات المستمدة ،من
هنا وهنان ...ومن الموروثات لدى بعض األسر ...زي (ناس ود ولٌع هللا)
و(ناس بركات) وغٌرهم...

تعتبر (شبشة) زمان...بٌبة متعددة المواهب ...ففً مجال الهندسة كانوا
بارعٌن ،فً تشٌٌد المنازل وفً تشٌٌد (الزراٌب) ...وفً تصمٌم
(الكشاشات) ...وفً شك المنوات الزراعٌة ...و(الجداول) و(التروس) فً
الزراعة المطرٌة ...وفً حفر و(تكحٌل) آبار الماء و(المترات).
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فً مجال التجارة...كانوا بارعٌن ...تشهد لهم كل المناطك فً السودان...
شماله ،وجنوبه ،وغربه ،وشرله ...تجدهم فً تجارة المواشً وفً (الكناتٌن)...
وفً كثٌر من الموالع التجارٌة المحلٌة أوالخارجٌة ...هم متفولون مثلهم ومثل
(الٌمانٌة) ،الذٌن كانوا مشهورٌن باالتجار ...واالنتشار فً كل البماع الوطن.

هنالن من ٌشارن فً تجارة الخضار ...وفً تجارة المحاصٌل ...وفً منتجات
الجروف ...وفً تجارة األسمان ...وفً كل المجاالت التجارٌة األخرى ...أما فً
مجال الزراعة فحدث وال حرج ...فهً تشمل الزراعة فً المشارٌع الزراعٌة
الولٌدة...وفً (البلدات) ...وفً الجروف وفً غٌر ذلن من الموالع.

من العجٌب ّ
أن كل صاحب حرفةٌ ،ورث من أبنابه بعضا من خصابص مهنته...
فالجمٌع فً الحلة( ،مثمف) تماما ...ملما بثمافته المحلٌة ...التً لد تجعله ٌدٌر
نماشا كامبلٌ ،جري ما بٌن أصحاب مهن مختلفة ...فالكل ٌعرف كل شًء ،وكثٌرا
ما ٌنجح فً المٌام به ،عند ممارسة التحرن فٌه...أما الحرفٌون الذٌن ٌمتهنون
الحرف المختلفة ،فؤعدادهم مهولة ،فً عداد الكم...ولد تطرلت إلٌهم فً كتاب

(الترتار الجزء األول).

هذه صورة عامة مختصرةٌ ...نمصها الكثٌر من المعلومات عن (شبشة)...
فؤمنا تتمتع بالكثٌر من المٌم والخصوصٌات ...التً ال ٌمكن حصرها فً
هذا النطاق الضٌك.

الكسوف الكلً:
لنذهب اآلن إلى حجرتنا ...أو بالمعنى األدق إلى (بٌتنا) ،الذي انمطع الحدٌث
عنه ...فؤثناء جلوسنا على (العنالرٌب) ...وبعد رجوعنا من طاحونة (حاج
سعد) ولت (الضحوٌة) ...فً ٌوم صابف ،حدث ما لم ٌكن متولعا ،أو ما لد
ٌكون فً الحسبان...
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داهمتنا ظلمة مفاجبة ...حالكة السواد ،غطت كل شًء ،لم تتح سبٌبل ألي من
أدق األشعة الضوبٌة ،أن تتسربل إلى أعٌننا ...التً فمدنا اإلحساس بوجودها،
وكما كان ٌمول أسبلفنا:

(وهللا لو طلعت مصبعن ما تشوفو من شدة الضبلم)
دخل الخوف كثٌفا متشابكا إلى أعمالنا ...كنت أحس وكؤنً لد انفصلت كلٌا،
عن الحٌاة ونشاطاتها...

لم أكن أعرف ولتها من اآلٌات ...أو (التسابٌح) الدٌنٌة ،شٌبا ٌذكر ،كً أغمغم
به ،أو أجتره فً سرٌرتً المتهربة ...لم أكن أسمع من األصوات غٌر صوت أمً
أو صراخ أختً الرضٌعة ...فؤبً كان فً الزرع منذ الصباح الباكر ...كانت أمً
تردد باستمرارٌة متتابعة وتمول:

(بسم

ميحرلا نمحرلا هللا ..دا شنوا لجانا دا؟)...

وأخالها ،وأنا منغمس فً تلن الظلمة الدامسة...تمد ٌدٌها نحوي ،تلملم بعضا
من أنفاسً المشتتة...فتحركت نحوي ،وسرتُ إلى حٌث انبعاث صوتها المتهدج،
فوجدتنً داخل أضلعها ...تعصرنً بموة ،وتلفنً بدثار من الطمؤنٌنة ...كنت فً
أمس الحاجة إلٌه ،وهً تردد فً ذات الولت:

(تعال هنا ٌا عشاي)

وتمول أٌضا:

(هللا ٌستر)
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أن (الغمامة) لد انمشعتّ ...
فدنوت كثٌرا من دواخلها ...وأحسست ّ
لكن عٌونً ال
زالت متوارٌة من خلفً ...تبحث عن خٌط من ضٌاء.

ً مرات ومرات ...كً أتؤكد أنهما ال زالتا مفتوحتٌن...
(هبشت) عٌن ّ
وأخرجت من بٌن شفتً ما ٌوحً بؤنه مخاطبةّ ...
لكن الصوت انكفؤ عابدا إلى
لٌعانه( ...شفطت) من الهواء الذي بدأ ٌغمر البٌت ...نفسا لوٌا ،سرى إلى
دواخلً ،محمبل بغبار خفٌف وجاف ...وعند الزفٌر خرجت منً كلمتان على ما
أذكر هما:

(دا شنو؟)

وتؤتً اإلجابة:

(دا ببل ...أسكت ..ساكت)

طافت تلن النسمات (الغبارٌة) على لمبتنا (أم بلٌبٌلة) ...فؤبت االشتعال،
كان باب حجرتنا مفتوحا ومطبل نحو المبلة ...والنسمات المشبعة بالغبار ،كانت
شمالٌة شرلٌة ...تشتد تارة ثم تخفت ونحن على حال ال ٌسمح فٌها لصوت ٌعلو
...أو حتى لهمس ٌثار...

كان كل شًء ٌبعث على الخوف ...فكل الحكاٌات المخٌفة ،تجسدت أمامً...
فكثٌرا ما تبٌن لً وطاف بخٌالً ،دخول أشباح منها ...عبر فتحة الباب المشرعة
تماما ،لكنً كنت محمٌا منها بوجود أمً ...التً أنشؤت فٌما بٌنً وبٌنها جدارا
متٌناٌ ...صعب التبلعه.

كان السٌد اآلن فً الحلة ...هو الصمت والهدوء ،الذي ٌمزله خب النمل فً
ملس الرخام ...حتى حٌواناتنا صمتت ...فبل (باع) وال (كان ..كان) وال
(هوهوة) ..وال (هنٌك) ..وال (ٌاو) ..بالٌاء المعطشة ،وال أصوات
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ل(..السمبر) ..الذي كان ٌعشش فً أعالً أشجار (الهجلٌج) المتفرلة ...داخل
الحلة...وال صوت منبعث من ربابة (برجوبة) التً ال ٌتولف نحٌبها أبدا.

صمتت الحلة فاستجبنا لصمتها ...وصمتنا طوٌبل ..طوٌبل ،نتناجى وأنفسنا...
نملب األفكار ،وننوي الكبلم ...فبل نستطٌع لذلن سبٌبلٌ...حدونا األمل فً اجتٌاز
هذه المحنة ،التً ال نعرف لها نهاٌة مثلما كانت بداٌتها مجهولة.

توصلت فٌما بعد ...وبعد أن لادنً العمر عبر سنوات متمدمة ...أن اإلبصار
نعمة ال ٌستهان بها ...فهً النعمة التً نجنً عبرها ،ثمرات الحٌاة الٌانعة
والطٌبة ...ونصور بها الحٌاة المجتمعٌة ...فً أبهى وأدق صورها ...فدعوت
كثٌرا أن ٌبمً هللا لنا ولذوٌنا وللناس جمٌعا ...هذه النعمة المٌمة ...وتؤثرت كثٌرا
لمن فمدوها.

(أبون مشى ل(..الحواشة) بدري...

لكن:

(حاج موسى ودعوض هللا شال الكماشة ومرق ٌادوب ...الغمامة
دي بتودرو كلو ..كلو)

هذا ما كانت تمول فٌه أمً ...وأنا فً غمرة الصراع مع أفكاري المبتورة ...حٌث
لدي كل الحواس ما عدا حاسة السمع.
تعطلت ّ

من ٌومها أسمٌت تلن (الغمامة) حٌنما ٌؤتً ذكرها ب..

(الغمامة الودرت حاج موسى ود عوض هللا)
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بعد مضً ولت لٌس بالطوٌل ...وإن كنت أخاله دهرا ...بدأت الدنٌا تتكشف
وصارت تبدل أثوابها ...من الثمٌل الداكن إلى (الرهٌف) الفاتح ...وبدأت الظلمة
تنمشع ...وعادت عٌونً إلى اإلبصار ...تحممت مما كان حولً من األثاث فكان هو
على حاله السابك...

دخل الفرح للبً ...فنهضت من حضن أمً متهلبل ...أمتطً صهوة حصان
الرجولة ...واالدعاء بالفروسٌة ...فخرجت من الحجرة جارٌا ...وأنا أصرخ
وأبحلك ،فً بٌوت الجٌران ...فشاهدت بٌت (حبوبتنا) (فاطمة بت مرٌم)...
وبٌت (حبوبتنا) (ستنا بت حاج اللمٌن) ...وبٌت ناس خالتنا (الستٌة بت
منصور)...

كما شاهدت بٌت ناس عمنا (الجان المادح) ...و (زرٌبة جدنا الماٌدي ود
ابراهٌم) ...وبٌوت خاالتنا بنات سرور (سعادة ..والرسالة ..وام
سعدبن)...وبٌت خالتنا (مرٌسٌلة)...وإلى الشرق من كل ذلن جامع الشٌخ
برٌر ...ثم لبته ،التً كانت تتحٌز مكانا على ضفة النهر...

حٌنما حدلت وتفرست طوٌؤل أمامً ...لم أجد أثرا للدرب الذي كنت أسلكه...
لطاحونة عمنا (حاج سعد ود مختار) ...إذ (انمحت) آثاره بهبوب تلن النسمات
الترابٌة ...التً رافمت (الغمامة) ،فً رحلتها تلن ...مما اضطرنً إلنشاء طرٌك
آخرى جدٌدة ...خططتها بآثار ألدام طفولٌة ،أخذت تنمو للٌبل ..للٌبل ...حتى
أصبحت مسلكا آمنا ...للكبار وللصغار ،من آثار (الشون) و(الدراب).

بعد أن استمام العود ...وكبرت وتوسعت مداركً ...وتعرفت على شؤن العالم
من حولً ...عرفت أن تلن (الغمامة) ،ما كانت إال:

(الكسوف الكلً للشمس ..فً العام 2592م).
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جغرافٌة شبشة السكانٌة:
كان ٌبهرنً كثٌرا ...وأنا أمام بٌتنا ،وعلى لمة (تلة) من (السفاٌة)
الناعمة ...منظر النهر (البحر) ،وشاطبه األخضر ...بفعل األشجار المتنوعة،
الباسمة ،والمصٌرة ...ومنظر (البردو) وطلعة (أم برٌنبٌط) ،التً تنسج حابطا
رابعا ...فٌما بٌن(الحلة) ،و(الشوٌوة) ...والتً كثٌرا ما كانت تدس (الدباٌب)
الطوٌلة السوداء ،التً تحسن السباحة (العوم) ،فً مٌاه (البحر)
الهادبة...والتً أٌضا تتمن االلتواء والتثنً حول سٌمان (أمبرٌنبٌط) ...رامٌة
بنظراتها المخٌفة الثالبة...التً تنحدر عبر عٌنٌن حمراوٌنٌ ...تلوى من أمامهما
لسان طوٌل ،ذو شمٌن كسوط الجبلدٌن ،الجلدي (الحر)...

كنا ومن مولعنا ذلن ...نتؤمل خروج ضوء الشمس (الرلراق) ...وانزالله
تجاه الحلة ،من بٌن تلن األشجار الكثٌفة ...ال أنكر أبدا أنها كانت مناظر ساحرة...
تسبً عٌوننا الرمداء دابما ...فً مواسم الشتاء ،حٌث كان (الرمد) رفٌك الكبار
والصغار ...فكم من لطرات طبٌة ابتلعتها عٌوننا ...من غٌر ما رحمة ،كان نتاجها
إسدال ثوب أبٌض ،بدال عن ما كان ٌعمها من احمرار ...وما لد ٌغطٌها من
الصدٌد األبٌض...

كان فً أٌامنا تلنٌ ...تشارن الجمٌع فً كل األمراض السابدة آنذان ...عن
طرٌك العدوى ،التً تدعمها (الحنٌّة) الزابدة ،والملوب الصافٌة ،العامرة بالمحبة
وروح االنتماء ...فإن ظهرت حالة مرضٌة ب(..البرجم) مثبل ،عندها (ٌبرجم)
معظم سكان الحلة ...علما ّ
بؤن (البرجم) (بٌعتك)ٌ ،عنً:

(بصٌب الزول مرة واحدة فً العمر ..ما زي بمٌة األمراض ..زي
الوردة ..ووجع البطن ..والدبس ..وأبو الشهٌك ..والمضاف..
والجراٌة) ...وغٌرها من األمراض الموسمٌة.
لكن أمراضا مثل (الجدري) ..و (أم لنطو) ..و (البرجم) كما أسلفنا،
فتصٌب الشخص مرة واحدة فمط فً العمر كله.

28

ٌثٌر انتباه الطفل فً ذلن الزمان ...وهو ٌعتلً لمة تلن (التلة) من
السفاٌة...موالع مبانً (الحلة) ،والولوف على خرٌطتها الجغرافٌة
(السكانٌة) ...وكمثال لذلن :كنت أحول نظراتً فً اتجاهات متعددة ،غالبا ما
ٌصدها من ناحٌة الشمال (الردمٌة) العالٌة ...التً تمثل حاجزا لمٌاه (البحر)
ولت الفٌضان...

دون الردمٌة تمف بٌوت ناس (بت كاب الرفٌك) ناس (ست أبوها بت
حمد) ...كانت (حبوبتنا) (فاطمة بت كاب الرفٌك) ،فنانة متمٌزة فً (مشاط)
ّ
تجود
...كن ٌمصدنها من كل مكان فً (الحلة) ،ألنها كانت
شعر (النسوان)
ّ
عملها ،وتضفً علٌه نوعا من اللمسات الجمالٌة والتنسٌك الرالً ...حتى إن كان
ذلن من غٌر استخدام (الجورسى) ،لذوات الشعور المصٌرة...

أذكر أنها كانت تمتلن كل األدوات المعٌنة ...على أداء مهامها ،مثل:
(االشفا) ،و (الصمغ) و (البنبر) أو (العنمرٌب الهباب) ...كانت (حبوبتنا)
(بت كاب الرفٌك) ،ال تخطا وال تتعثر فً (مشاط ) أو (كوفٌت) الشعر( ...طبعا
ما كان فً تسرٌح ...فكانت ضفابر الشعر (ت ُنمض) و (تتكوفت) لبل عملٌات
المشاط) ...ما ٌمٌز (بت كاب الرفٌك) عن غٌرها من (المشاطات) هو سرعتها
المذهلة ،أثناء عملٌة (المشاط) مع التمكن من خلك ضفابر متساوٌة ...حجما
وطوال ،بطرٌمة غٌر مإذٌة (للنسوان)...

كنت ما بٌن الفٌنة واألخرى أعمل على تغٌٌر مواضع سموط ناظري ...فإلى
الشرق للٌبل من بٌت ناس (بت كاب الرفٌك) ،وعبر بٌوت ناس جدنا (ٌوسف
ود حامد) ...وبٌوت ناس أوالد (عرٌبً) ..وناس جدنا (عبد هللا ود االحٌمر)
وأوالده ..وناس جدنا (الفاضل) ..وجدنا (عبد هللا ود حاج اللمٌن) ..وناس
(حاج اللمٌن ود مختار) وناس (شٌخ آدم ود عوض هللا)...
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تخطٌا لبٌوت أهلنا (البرٌراب) والتً تضم بٌوت جدودنا أوالد (أحمد سكان)
وجدنا محً الدٌن (محٌدٌن) ..وبٌوت ناس (حاج عوض هللا) ..وإلى الشرق
منها بٌوت أعمامنا أوالد (مختار) ..وأهلنا (المناصٌر) بصفة عامة...وناس
(حسن ود لٌلً) ..وناس (زٌن عابدٌن)...

من هنا ننتمل إلى بٌوت ناس جدنا (اسحك ود السٌد) ..وناس جدنا
(ابراهٌم ود الطٌب) ..وناس عمنا (آدم سعد) ..وناس أوالد (دفع هللا) ..وناس
عمنا (الرٌح جنٌة)..وناس جدنا (السمانً ود بركات) ..وناس جدنا
(مجذوب ود الشٌخ الصادق) وناس عمنا (على هللا) ..وعمنا (ود كوكو)..

نمضً شرلا إلى بٌوت ناس (عبد السبلم ود زراع) ..وناس (الدرٌب)..
وناس أوالد (جبّاد) ..وناس ود خواض..وغربا ناس عطا المنان ود احمد
وسلٌمان ود احمد( ..الشٌخ أدمحم ود الشٌخ عوض هللا) ..التً ٌفصلها عن
البحر ،بٌوت أوالد (عبد الرحمن) ..وإلى جهة الشمال منهم بٌوت عمنا (ٌحٌا
ود السٌد) ...و (البٌر) ذات المٌاه العذبة المحببة لدى الجمٌع ...المعروفة
ب(..بٌر أحٌا)...

تسمط (النواظر) منً ...وٌجانب طرف (الردمٌة) الشمالً الشرلً ،على
بٌوت جدنا (الكٌلو) ..والتً تتخذ من (الشوٌوة) خلفٌة رابعة لها...وإلى جنوبها
الغربً للٌبل ،حً العامرٌة ..حٌث بٌوت ناس (ود ولٌع هللا )..وبٌوت ناس

(أبنعوف ود اللمٌن)...
ٌسولنا (الدرب) جنوبا ،عبر بٌوت ناس جدنا (ود الشٌخ على) ..وناس
(حبوبتنا) (هللا معنا) ..وخالتنا (فضل الكرٌم) ..ثم بٌوت أعمامنا ناس (ود
الٌاس) ..ثم بٌوت ناس جدنا (ود الصابغ)(..الساٌغ)...وٌمودنا الدرب أٌضا،
إلى بٌوت ناس عمنا (ود بوالد)..وبٌوت ناس (حبوبتنا) (بت الشٌخ
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إبراهٌم) ..وبٌوت ناس عمنا (ود أبمرجة) ..وبٌوت ناس جدنا (أدمحم ود حسن)..
وبٌوت ناس عمنا (أدمحم سعبد ود كرٌة)..وبٌوت ناس عمنا (سنوسً ود كرم
هللا)..وبٌوت ناس عمنا (أحمد البشٌر..الكرانج)...

إلى الشرق للٌبل...تمبع بٌوت ناس عمنا (شمورة) وبٌوت ناس عمنا
(حسان)..وبٌوت ناس جدنا (الشٌخ النور وأوالده) ..ولد تطرلت إلى ذكر
(زرٌبة الماٌدي) ..وما جاورها من ناحٌة الجنوب من بٌوت األهل ...حتى
(المٌعة) ..فلن أن تتخٌل معً:
ّ
أن طفبل ٌمف متؤمبل فوق (تلة) ...أو على رأس (رابٌة) صغٌرةٌ ..ستطٌع أن
ٌتحسس بناظرٌه المحدودٌن...وٌتجول داخل (حلة) كاملةٌ ،رصد كل ما كان والفا
أو متحركاٌ ..جوس فً أركانها ..فبل شن أبدا ...فً أنها كانت صغٌرة ..بل كانت
تمثل بٌتا واحدا كبٌرا ..متكافبل ألبعد الحدود.

عادات وتمالٌد:
لنتلمس فً هذه المساحة ،بعضا من المطرات التراثٌة السودانٌة ،ذات
مكونا أساسٌا لكٌانها،
الجذور المتعممة فً وجدان األمة السودانٌة ،والتً أصبحت ّ
منها ما ٌتعلك باألفراح ،ومنها ما ٌنضوي تحت طابلة األتراح ،ومنها ما بٌن هذا
وذان ...وكلها ناتج سلون ،وعادات ،وتمالٌد ،تكررت ممارساتها ...واستطابها
األفراد ،وانتهجتها الجماعات ،دٌدنا ...لد ٌكون حتمٌا ،فؤصبحت بذلن جزءا ال
ٌتجزأ من النشاطات ،التً أصبحت ممٌزة لتلن الفبة من الشباشة ...فً زمان ما،
المتواجدٌن تحت مظلة واحدة ،لها كٌان خاص ،ونهج حٌاتً متفرد ،وبذلن
أصبحت ،وبالتمادم...

" تراثا ٌحدث عن حمب تتالت ...كما صارت جذورا متمددة ،تإصل
ألساسٌات النشاطات ،فً تلن الحمب ...فهً ثمافة ،وتراث ،وحضارة".
من بٌن تلن السمات المجتمعٌة ،العادات ..والتمالٌد ..التً تتعلك باألفراح،
ومن بٌنها األفراح الخاصة بالزواج ،والتً تعد لها إعدادات تتفاوت فً أشكالها،
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وفً ممارساتها ،غٌر أنها ذات أصل مشترن ...وكٌان واحد ،متعارف علٌهما بٌن
الجمٌع ،وٌعد ذلن من الموروثات الثمافٌة ،التً تنبع من وجدان مختلف الجماعات
فً شبشة ،الوطن الواحد...

ّ
إن السمة األساسٌة للمشاركٌن ولت المٌام بمراسم الزواج ،والتً تبدو على
وجوه الجمٌع نابعة من دواخلهم ...هً (الفرحة) ...إلى جانب عبلمات السرور،
وعلٌه تنبنً النشاطات والمراسم كلها على ذلن ...فكلمة (مبرون) التً ٌتداولها
الجمٌع ،والتً تسري نشطة على ألسنتهم ،تعتبر سٌدة المولف ...كما أنها
أصبحت صٌغة تراثٌة ،تصاحب كل تلن النشاطات...

ل(..الفرح) فً شبشة عند مطلع خمسٌنات المرن الفابت ...أدوات تستخدم
للسمو بالفرحة إلى أعلى مماماتها ،كعملٌة النمر أو الضرب على الطبول ،بؤٌدي
النساء أو بؤٌدي الرجال ،أو عن طرٌك الضرب بالعصً ...التً لد تكون ممدمتها
مغطاة بمطع من المماش (داللٌن) ،أو عارٌة من غٌر غطاء.

للطبول أشكالها التً تمٌزها عن غٌرها ...ولها أحجامها المختلفة ...ولها
ألوانها ...كما لها مواد صنعها ...وتتمتع فً نفس الولت بمداها الصوتً الموي،
وعممه الداوي ،ونوعٌة رنٌنه المتفرد إلى غٌر ذلن من الصفات الممٌزة له.

من أنواع الطبول التراثٌة ...السودانٌة ،المستخدمة فً مثل هذه المناسبات...
نذكر ما ٌلً:

النحاس:
هو طبل كبٌر الحجم ...لد ٌصل لطر سطحه إلى أكثر من متر ،وهو من جلد
لوي من جلود الماعز أو الضؤن أو البمر ،مشدود على لاعدة دابرٌة من الفخار أو
الخشب ،جوفاء ...لابمة بمدر نصف المتر من سطح الماعدة التً ٌوضع علٌها،
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به فتحات ...تمكن األصوات كً تنبعث من داخل فجوته ،حٌث ٌسمع صوته فً
األماكن البعٌدة ،حتى إن كانت سهوال أو مرتفعات...

ٌموم بالنمر الموي علٌه ،شخص واحد أو أكثر ممن ٌتمتعون بموة عضلٌة
سلٌمة ،وٌتم ذلن باستخدام (عصاتٌن) ...صغٌرتٌن ...ولوٌتٌن ،فً إٌماع متمٌز...
ٌتعرف علٌه السامع من موطن تواجده.

عادة ما ٌستخدم النحاس ،لتجمٌع األفراد ومناداتهم من األماكن البعٌدة،
لٌشهدوا حدثا هاما ٌخص المجموعة بكاملها ...وذلن فً عصور ما لبل اكتشاف
وسابل االتصال التً تلت تلن الحمب ...والوسابل الحدٌثة مثل التلفون ...ووسابط
االتصال التً نعوم فً خضم بحارها الٌوم.

من أشهر أنواع النحاس لدٌنا فً (شبشة) ...نحاس الشٌخ (برٌر ود
الحسٌن) علٌه رحمة هللا...الذي نجده فً (المسٌد) ،وٌستخدم عادة فً مواسم
األعٌاد ...أو فً (األفراح) المهمة ،كما ٌستخدم أٌضا فً (األتراح) ...وذلن عند
موت أحد الشخصٌات الهامة فً الحلة ...وأذكر أنه تم استخدامه ،فً وفاة الشٌخ
(النور ود الشٌخ برٌر) علٌه الرحمة.

من الطبول المستخدمة أٌضا فً األفراح هنان:

الدلوكة :
تتشابه والنحاس شكبل وصناعة ،للحد الكبٌر...إالّ ّ
أن لاعدتها فخارٌة وهً
صغٌرة الحجمٌ ،سهل حملها ...تتمٌز بإٌماعات تبعث بالنشوة فً النفوس ،أثناء
ش ُكر)ٌ ،موم بالنمر علٌها بعض من (الرجال) !...إنما
تردٌد أغانً الحماسة و(ال ُ
ّ
فهن النساء ...حٌث (ٌُخنّمنها) ...أي ٌدخلن
من ٌتمٌز بالمٌام بهذه المهمة،
أٌدٌهن من خبلل فتحتها الربٌسة ،فً إمرار متتابع ،مما ٌجعل صوتها متمطعا

( ُمخنّما)...
33

ٌتم ذلن عندما ٌبلغ الحماس ذروته ،حٌث ٌترنح الرجال طربا ،وهم ٌلوحون
بعصٌهم ..أو بسٌوفهم ..أو بسكاكٌنهم ..أو بؤٌدٌهم فمط ،وهم ٌتمافزون
وٌتماٌلون ،فً نوع من األداء الرجولً الكامل.

عندما (تتخنك) الدلوكة ...تتناثر ورلات العملة ،أو (المروش الفضٌة)
كالرٌاالت ،على جباه المغنٌات ...من كل صوب ،عندما ٌدخل الرجال أٌدٌهم فً
جٌوبهم .من غٌر وعً ٌذكر ،إما بفعل الطرب ...أو بفعل ما لد أصاب الرإوس...
من الخلل الممصود بفعل المسكرات...من ذوي (العمامات) البٌضاء أو
(الطوالً) الحمراء (المشنمة).

تتتابع حلمات مراسم الفرح ،وهً تفضً بالكثٌر من الموروثات ،التً تعمل
على كف العٌن ،والحسد...عن الزوجٌن ،وتتوجه هلل بالدعوات الصالحات ،لتثبٌت
بٌت الزوجٌة ...وبسط رخاء العٌش فٌه ،مع كثرة الذرٌة الصالحة ،من األوالد
والبنات فهنان دعوات مثل:

(تبكر بالولٌد ...والعافٌة تمبل اللٌد).
و
(إن شاهلل) بٌت مال وعٌال.
و
(تغلبا بالمال...وتغلبن بالعٌال).
و
(بخٌت أو سعٌد علٌكم)
تبدأ األفراح عادة ،بحنة العرٌس وتجهٌزة كً ٌسٌر إلى بٌت أهل العروس
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(خت) الحنة (الحناء):
مراسمٌ ...تم فٌها وضع (الحنة) ...على كفً (العرٌس) ،وعلى باطن لدمٌه،
خبلل األٌام األولى ،من فترة الزواج.

ٌحاط العرٌس فً مجلسه بالصفوة من األصدلاء ...واأللارب واألهل...
ومجموعة من الحسناوات ...ممن ٌجدن وضع (خت) الحنة ،باستخدام عطر
(المحلبٌة) ،وهن جالسات على (البنابر) ،أما (العرٌس)...فٌجلس على
(عنمرٌب) وثٌرٌ ،زٌّن ...فً معظم الحاالت ،ب(..البرش األحمر) ،مطلما لرجلٌه
العنان (متمدد) ،مسنودتان على منضدة صغٌرة ...أو بنبر ...أو غٌر
ذلن،عندها ...تتناول كل (ختاته) رجبل ،وتنغمس فً أداء عملها.

تُح ّ
ضر (الحنة) المعجونة ...فً صحن مصنوع من الصٌنًٌ ...سمى
(الباشري) ،ولد تغرس ،بعض األحٌان ،من فوق (الحنة) لشة خضراء...

ٌسود المكان ،أثناء هذه المراسم ،صخب غنابً جمٌ ...تعلك فً مضامٌنه
ب(..خت الحنة) ،و (زغارٌد) و (تصفٌك باألٌدي) و (ابتسامات) تعلو وجوه
كل الحاضرٌن ،ببل استثناء.

ٌظل (العرٌس) ،بعد ذلن ،جالسا ...أو متكبا ...على وسادة ،وهو ٌتجاذب
أطراف الحدٌث مع أصفٌابه ،من الذكور واإلناث ،فً فرحة غامرة...ورلة حدٌث
متناهٌة ...فهو سٌد المولف ،فً هذه الجلسة ،وهو اآلمر والناهً ...بل هو
صاحب المرار.
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تنتهً مراسم (خت الحنة)....عندما تنشف ،فتزال عن موضعها ،وبذلن ٌتحرر
العرٌس من لٌوده تلن ...وٌنفض السامر ...إالّ من المبلبل ،أصحاب الخصوصٌة.

السٌرة:
بمدوم (العرٌس) لبٌت (العروسة) ،فً ركب مهٌب ،على ظهور الدواب...
(كما هو الحال فً كل أرٌاف السودان فً ذلن الولت....التً تنؤى كثٌرا عن موالع
المدن الكبٌرة ،وكانت أشهر الدواب هً الحمٌر (الحرة)...والحصٌن ،والجمال.

ٌعرف هذا المدوم ب(..السٌرة) ،التً تردد من خبللها األهازٌج....الممزوجة
بؤصوات ،وأنغام ،المزامٌر والطبول....إلى جانب ما تجود به بعض النساء من
(الزغارٌد) ،ومن األصوات التً تنبا بالفرح والسرور ،المتناثر من بٌن أفواه
المسٌرٌن ل(..لعرٌس).

أما (الزغارٌد) فهً جمع (زغرودة) ...وهً صوت منغم ،تحدثه المرأة...
وهً واضعة سبابتها وإبهامها ،بعد ضمهما سوٌا ،على شمتٌها المتباعدتٌن...
محدثة بذلن صوتا متمطعا متهدجا ٌمول:

(ٌوويٌ...وويٌ...وووووووي)...

بضم الٌاء األولى ،وتسكٌن الٌاء الثانٌة...مع مد الواو ألبعد المسافات ،وذلن
بحسب ما تستطٌعه المرأة (المزغردة) من مد لصوتها ،تؤكٌدا لمدى فرحها
وسرورها ،و تثٌر نغمات (الزغارٌد) تلن ،فً الرجال ،ما لد تثٌره ...من بشاشة
وفرحة ،تسمو بهم بعٌدا فً متاهات الرجولة.
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ّ
لكن أغانً السٌرة....هً الغالبة دوما ،وهً التً تتناول فً مضمونها ،خصال
(العرٌس)...الطٌبة....وكلمات التفاإل....وأدوات المباركة...الكبلمٌة...المنغمة،
بإٌماعات متناسمة ،و جاذبة ،لد تكون (الدلوكة) أو (الحلّة) ،أو (الطار) ،أو
(النوبة) ،أحد أدوات اإلٌماع المستخدمة.
من أمثلة تلن األغانً ...والتً لم أعٌها فً ذلن الزمان ،إنما خبرتها الحما بعد
أن كبرت ،فمنها ما جاء ضمن سٌرة (الشٌخ أحمد ود الشٌخ عوض هللا):

(الخٌر برٌدو..
أحمد عبا...
اللٌلة ٌوم جدٌدو...

شدو لٌهو فوق الهولو..
أحمد مرق...
ماشً برٌر إزورو)

إلى جانب الكثٌر من األغنٌات واألهازٌج ...التً تتعلك بسٌرة العرٌس...وبذكر
الخصال الرجولٌة الطٌبة.

لنا أن نتبٌن هذا النهج التراثً( ،الشباشً) ،الذي كان ٌغطً ساحات الفرح،
بما ٌتمٌز به (العرٌس) (المسٌّر)....من الصفات والممٌزات ،التً ال تفتؤ النساء
ٌترلبنها ،فً زوج المستمبل ،ومن بٌن تلن الصفات:

الكرم....و الشجاعة ....و المروءة ....والبذخ ....والسخاء فً
الصرف ،على متطلبات إكمال مراسم الزواج ،وغٌر ذلن مما هو متولع
من األزواج ....رجال المستمبل.
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هنان الكثٌر والعدٌد من األغانً ،التً ال ٌعرف لكلماتها مإلفون ....والتً لد
تتم صٌاغة بعض من كلماتها ....أو إضافتها ....أثناء األداء الغنابً ،فهً ال زالت
تُردد ،من أفواه الغوانً المغنٌات ....وهً تتحدث عن تراث سودانً أصٌل ،ال
ٌتشابه ،على اإلطبلق ،مع ذلن الذي ٌدور فً مناطك أخرى من العالم ،إال ما لد
ٌظهر فً بعض الشكلٌات العامة من تراثها.
تتم ولتها ما بٌن العرٌس ،والعروسة ،والحضور من الرجال ومن النساء ،كبارا
وصغارا ،ومن األطفال ،طموس متتابعة ...وعروض متعددة ...وأدوات وأشٌاء
رهن االستخدام ،مثل:

سبحة الٌسر...والهبلل و الحرٌرة...والضرٌرة،
والسٌف...والسعفة...والسوط،
والحجاب (الحجبات) ...والتمابم...
والزمام ...والسوار ...والحجل ...والعمد المفصل بالخرز،
والتٌلة ..والشف ..والمشة...والسومٌت.

وفركة المرمصٌص ..والرحط...
والخاتم ...والفدوة...
والمكحلة ...والمرواد...
وال ُحك ..والحنة...
والصندلٌة ...والمحلبٌة ...والسرتٌة ...والمجموع...
والكركار...والودن...والشمع.

إلى جانب الجرتك...والدلكة...
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والسٌرة ...والحفلة ...والبُطان ...والزغارٌد...
وحمل العرٌس على األكتاف...
والمٌلة ...والمٌدومة...وفتح الخشم.
وغٌر ذلن الكثٌر من التراثٌات المإصّلة ...والمعدّلة من ولت آلخر.

الجرتك:
هو جزء هام فً عملٌة إكمال مراسم الزواج السلٌمة ،تعد له العدة منذ ولت
كافً ،بتحضٌر األدوات البلزمة له مثل:
الحك ،وسبحة الٌسر ،والهبلل ،والخاتم ،والحرٌرة ،والسوط ،والسٌف ،والسعفة
أحٌانا ،واللبن أحٌانا ،وفركة المرمصٌص ،والضرٌرة (المكونة من حطب الصندل
المطحون والمحلب المطحون أٌضا) ،وعطور الرش ،والمبخر ،إضافة لتلن المرأة
التً تجٌد إتمام تلن المراسم ،واألهل ،واألصدلاء الممربٌن ،ال سٌما وزٌر
العرٌس ،ووزٌرة العروسة.
إضافة لكل ذلن وبٌن مزٌج من األنغام ،ومزٌج من الهرج والمرج المحبب،
الذي تتخلله (المفشات) ....والملح ....والمداخبلت الطرٌفة ...من معظم
الحاضرٌن ،فً ذلن الهجٌع بعد أن ٌستعد اللٌل للمغادرة ،ولرب انببلج أسارٌر
المنوع ،والعطور التً تفوح من كل صوب،
الصباح الباكر ،واشتعال نار البخور
ّ
والتً كثٌرا ما تنثر (ترش) بعشوابٌة على أجساد الحاضرٌن.

تتتابع خطوات المراسم تلن ...حٌث ٌغمر رأس العرٌس ب(..الضرٌرة) ،التً
ٌفصلها عن وجهه ...ذلن الهبلل الذهبً المعلك...على جبهته بالمندٌل...
وبالحرٌر (وهو ذات الحرٌر الذي تنسج منه المنادٌل ...التً تهدى لؤلحباب...
رمزا للود والتصافً)...

تعلك على صدر العرٌس سبحة الٌسر ،وكثٌر من الخرز ،والتمابم ،كما تعلك
على عنك العروسة المبلبد...وتحلى فً ذات الولت باألساور ،والخرز ،والختم،
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إضافة للشف ،والسومٌت ...المفرق بٌنه ...بحبات الذهب ،والحرٌر ،وما ٌتبع ذلن
من أدوات الزٌنة ،بمختلف أنواعها...

ٌغطى العروسان ب(..فركة المرمصٌص) المعطرة...وهً نوع خاص من
الكساء الحرٌري ...الذي ٌستخدم فً مثل هذه المناسبات فمط...وتمثل هذه التغطٌة
ب(..الفركة) ،النموذج األمثل ...لعش الزوجٌة المستمبلً.

لكل مما ذكرنا مراسم ...وحكاٌات ...وألاوٌل ...وأشعار ،تُبث أثناء المٌام بها،
ففً عملٌة (الدلكة) ..تترنم (المدلكة) فً تنغٌم آسرٌُ ...شبع مشاعر السامع و
ٌستهوٌه ،ممزوج بحنان دافك...وبؤمنٌات مستمبلٌة للعرٌس ،وذلن أثناء
(الجبٌد) ،وهو عملٌة إمرار مخلوط (الدلكة) ،على جسده العاري من كل ما
ٌلبس ...إالّ مما لد ٌستر العورة فمط ،و (الدلكة) عبارة عن خلطة من عدة عطور
(لٌنة) و (ناشفة) ،مع عجٌن الذرة.

تُعد (الدلكة) ،بتعرٌض مكوناتها إلى درجات حرارة معٌنة ...حتى تنضج ،ومن
ثم (تُدردم) أي ٌتم تشكٌلها ،على شكل كرات صغٌرةٌ ...مكن أن تحفظ لمدد
طوٌلة ...تُبل بالماء عندما ٌراد استخدامها مستمببل.

ٌشعر العرٌس أو وزٌره أو ألرانه الممربٌنٌ ،شعرون براحة تامة ...وبمزٌج
من السعادة والغبطة ،وهم (ٌُج ّبدون) ب(..الدلكة) ،من لبل فتٌات حسناوات...
أو من لبل نساء من ذوات الخبرة فً عملٌة التدلٌن ،وغالبا ما ٌتم اختٌارهن من
ذوات المربى للعرٌس.

من بعض ما تترنم به المدلّكة ...والذي اطلعت على تفاصٌله عند ما بً تمدم
العمر:
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اللٌلة العدٌلة والزٌن...
اللٌلة العدٌلة ٌا عدٌلة هللا.
حكر أمن نضٌف طاهرة و شرٌفٌة،
ٌا رب ٌا كرٌم تتملى النٌة...
ٌبكر بالولٌد و ٌتنً بى بنٌة.
الولد الوسٌم الوسٌع بالو...
بالجود والكرم جابدنو أخوالو.
اللٌلة العدٌلة والزٌن
واللٌلة العدٌلة ٌا رسول هللا.
اللٌلة العدٌلة والزٌن...
واللٌلة العدٌلة تمدمو وتبرا...
وكلمة (تبرا) تعنً :تسٌر إلى جانبه.

لتجمٌل النغمة وتمدٌدها ...تضاف ،عند بداٌة كل ممطع ،كلمة (هى )...بفتح
الهاء ...وأما حرف األلف الملوٌة ،فٌنطك كما ٌنطك حر ف ال )A( ..فً اللغة
اإلنجلٌزٌة.
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كما ّ
أن (العدٌلة) ٌمكن أن تمدم فً مناسبات ...ختان األوالد ،بمراسم لد تكون
ألل اهتماما ،من تلن التى تإدى للعرسان ...فً مناسبات الزواج .علما بؤن الناس
فً السودانٌ ،طلمون على (المختون) ،مصطلح (عرٌس) أٌضا ،تفاإال وتطلعا
لمستمبل مشرق ٌتوج بالزواج.

تكتمل تلن العملٌات اإلٌماعٌة والغنابٌة ...وتتمازج مع بعض من الرلصات
المختلفة ...التً ٌستلذ لها الجمٌع مثل:

رلصة (الرلبة):
ٌطلك علٌها البعض رلصة الحمامة ،كما هو شابع لدى إخوتنا المصرٌٌن ،وتتم
بكٌفٌة:
أن تكشف الفتاة عن لناعها (ممنعها) عند دخولها حلبة (الرلٌص) ٌ...ساعدها
أحد ضاربً الدفوف زي عمنا (على هللا) أو أحدى (الحكامات) زي خالتنا (هللا
معانا) ...فً إخراج شعرها من تحت توبها ووضعه على كتفٌها...

ترمً الفتٌات رإوسهن إلى الخلف عند ممارسة (الرلٌص) ...مع ثنً الظهر
للخلف أٌضا ،وتحرٌن دابري ...مستمر ...للرلبةٌ ،تفاوت فً مداه ما بٌن فتاة
وأخرى ،حٌث تتمكن الفتٌات بذلن من...إظهار لٌونة ظهورهن ،وطول شعورهن،
وبروز صدورهن ،وما بٌن هذا وذان ،ترمً الفتاة بكامل ٌدٌها ،بعٌدا عن جسدها،
كجناحً حمامة تسبح فً الفضاء ...أو كؤنما تعوم فً ماء بركة هادبة ...تحاكً
بذلن ،حال الطٌور العابمة ،مع تتابع حركة لدمٌها إلى األمام ...وإلى الخلف...
جٌبة وذهابا ،فً وداعة تامة ...أو فً رشالة متناهٌة ...حسب ما تمتضٌه
اإلٌماعات المبلزمة للغناء.
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الصمرٌة:
هً نوع من أنواع الرلص ٌموم به الرجالٌ ...عرف ب (..النمٌّز أو
النمزي) ،إذ أنهم ٌظلون فً حالة لفز إلى األعلى ،تبلزمه انحناءة لؤلمام ،وهم
ٌلوحون بما ٌحملونه من (عصً) أو من (عكاكٌز) أو (أسواط) أو (سكاكٌن) أو
غٌر ذلن مما ٌسهل حمله من أشٌاء.
تمؤل وجوه وسرابر الرالصٌن من الرجال ،عبلمات الحبور ...واالبتسامات
العرٌضة ،وأصوات تتعالى وتمول:
(أبشر...أبشر...أبشر)...
تصاحبها حواجب ترتفع وترتخً ...وألدام تضرب األرض بموة وعنف...تدلل
على عبلمات الرجولة والتحدي ،لد ٌتبع تلن األفعال (الشبال) ،الذي ٌتلماه بعض
(الرالصٌن) من (الرالصات) ...داخل الحلبة...وٌتم ذلن بالمٌام بانحناءة
ممصودة ،من الرجل الرالص ،لرب الفتاة ورأسه إلى جانب أحد منكبٌها ،على أثر
ذلن ،تموم الفتاة برمً شعرها علٌه ،تحٌة منها وهدٌة إلٌه ...تحمل سمات
االحترام والتمدٌر ،وربما التمازج ...والتبادل العاطفً ...فً بعض من األحٌان.
ومن ثم ٌخطو بعٌدا عنها مبتسما و فخورا ،بما ناله من تبجٌل ...وتمدٌر ،تكسوه
نشوة غامرة ،وهو ٌظل (ٌبشّر) أمام ألرانه ،الذٌن ٌبادلونه وٌشاركونه ذلن

(التبشٌر).

لطع الرحط:
ٌختتم الحفل غالبا ب(..لطع الرحط) ...وهو الذي تموم فٌه (العروس)
بالرلص منفردة مع العرٌس ...وهً من غٌر (توب) بل بالفستان فمطٌ ...ربط
على خصر (العروس) لباس صغٌر مصنوع من السٌور الجلدٌةٌ ...عرف
ب(..الرحط)ٌ ،فوم العرٌس بمطع مجموعة من السٌورٌ ..رمً بها تجاه الجموع
من حوله ...وتصحب ذلن (الزغارٌد) و (البشٌر) والصٌاح..وبعض (األلوان)
التً تحرزها العروس فً مرمى العرٌس ...تغطى العروس على أثر ذلن
ب(..التوب) أو (فركة المرمصٌص) ...ثم تماد بمساعدة الوزٌرات ،إلى داخل
إحدى الغرف...
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ومما أذكره من األغانً ...التً كانت سابدة آنذان ،أثناء رلصة (لطع الرحط)،
أغنٌة جماعٌة تإدٌها النسوان ،وهكذا كان مطلعها :

(لولّوال العروس ...بت السرور ...العظمة)

هنا ٌنفض الجمع ...ما عدا بعض الممربٌن من العرٌس ،و من أهل بٌت
العروس ...حٌث ٌبمون للٌبل ،للمٌام ببعض الترتٌبات البلزمة.

إلى اللماء،،

خت الحنة
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رلصة العروس
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دلوكة
مرحاكة
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