حن المرش

المرش اسم المعٌ ...تمسن بما ٌتضمنه من خصوصٌة لدى بنً البشر،
والممصود هنا فً سردنا هذا المرش المالً ...ولٌس المرش الحٌوان ...وكما نعلم
فلكل منهما شأن ٌعنٌه وٌخصه ...لكنا سنتلمس طرٌمنا هذي متتبعٌن المرش
المعدنً ،الذي ٌعرفه الكثٌرون منا ...وٌسمع به وبصٌته جمع آخر كبٌر منا نحن
العرب أو المستعربٌن وبالذات فً سوداننا الحبٌب.
المرش نوعان ...واحد أحمر و(التانً) أبٌضٌ ...صنع األحمر من معدن
النحاس ؼالبا ،وهو دائري (مشرشر) ...ال ٌتعدى نصؾ لطر دائرته السنتمتر
الواحد ،ولونه نحاسً ٌمٌل إلى االحمرار ...وكنً باألحمر لٌمٌ مستخدمو بٌنه
وبٌن المرش األبٌض...وتظهر على أحد وجهٌه صورة الملن فاروق األول ملن
مصر.
للمرش األحمر ولع خاص لدى أهلنا فً السودان ،فً حمبة سلفت ...ألنو كان
بمضً الؽرض ...و بفن الحٌرة ،كنا نحن الصؽار نحبه حبا شدٌدا ...نحس بى
طعمه الشافً عندما ٌدسه أحد ألاربنا داخل كفوفنا الصؽٌرة المتلهفة ...التً
تتولى أمر بكامل (الحنٌة) والعطؾ ...كنا نعشمه تماما فهو الذي أورثنا حب
المال ،وحب العمل على التنائه ...كما علمنا الحساب ،فكنا لما (نفكو) ٌعادل لنا
عشرة ملٌمات ...كنا نحسبها الواحدة تلو األخرىٌ ،عنً ملٌن ورا ملٌن (هكذا كنا
ننطمها) ...ونرخً أسماعنا لصوت سموطها من الكؾ العلٌا للكؾ السفلً وهً
تسوي (طك ..طك ..طك) ...
دخلنا المدرسة و (نحنا نعرؾ نعد من واحد لى عشرة) بسهولة ...وبتمكن
فائك ،كان ٌكفٌنا أن نشتري بٌها بعضا من حالوة جعبة سكٌنة أو حالوة حربة أو
شكالتة (حالوة لبن) أو حالوة لصب أو عنكولٌبة أو لاعونة أو ملٌص أو نبك أو
لعلوب أو تسالً ...أذكر ّ
أن كباٌة الشاي الصؽٌرونة ملٌانة تسالً بى ملٌن
واحدة ،من حبوبتنا (حسونة) ...لكن كانت الكباٌة األكبر شوٌة ،والسمٌناها أخٌرا
كباٌة (استنً) كانت تبٌعا لٌنا حبوبتنا متوهب (بت وهب) ،بى تعرٌفة كاملة ،وهً
ما تعادل خمسة ملٌن ...عشان حبها كان أبٌض وكبار شوٌة ٌعنً ممكن ٌتفرلع
بى سهولة...ما ي حب حبوبتنا (حسونة) ،كنا نفرلعو بى صعوبة شوٌة أو
نمرشو لرش...لصؽر حبته لكنه كان شهٌا...
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كنا لما نجتمع نحنا الصؽار ...وواحد مننا عندو حب (تسالً)ٌ ،عمل فٌها
تاجر ...فٌموم إدي الما عندو حب وال لروش ،بعضا من حبات التسالً ...عشان
ٌفرلعا لٌهو بالممابل ،وكان الممابل أن إدٌهو على كل ولٌد (الجنٌن) حبتٌن ما
مفرلعات ...وبعد شوٌه ٌصبح المفرلع (البموم بالفرلعة أو التفرلع أو الفرلٌع) دا
ذاتو تاجرٌ ...مارس نفس المهنة بعد ما ٌمتلن مجموعة من حب التسالً (الما
مفرلع)ٌ ،عنً الحكاٌة فٌها تبادل منفعة ،وتكافل ،وراحة لمالكً التسالً ...فهم
ٌأكلون ولٌدات ممشرة وجاه ة ،من ؼٌر معاناة ...والحكاٌة دي أصبحت نهج لى
ناس الحلة ،فً ممارسة تجارتهم ...فهم ٌرسملون (ٌمولون) بعضهم بعضا...
فٌصبح المعدم تاجرا ٌفً بحاجة نفسه ،وٌكفً اآلخرٌن شر االعتماد علٌهم.
فً الجانب اآلخر المرش األبٌض ...وهو بنفس حجم المرش األحمر ،لكنه لد
ٌكون (ممدودا) فً وسطه...وبالتالً ال ٌحمل صورة للملن فاروق  ...ودا النوع
الذي ٌساعد كثٌرا فً عملٌات االدخار ...إذ كنا ندخل مثل هذ المروش فً خٌط
متٌن من المطن (المترور) ...المتوافر عند الكتٌر من الناس...،حٌث توجد
(المتارٌر) فً معظم بٌوت الحلة ...فتصبح ثروتنا تلن فً ت اٌد مستمر ،ال نفتأ
نحسبها من ولت آلخر تلذذا ومتعة ...وكنا نجد من المعاناة أشدها ،حٌنما نضطر
الستالل واحد من ذلن العمد النضٌد ،لمضاء أمر ما ،حتى وإن كان ضرورٌا...
وأذكر من الذٌن ٌحرصون على إبماء تلن الثروة (منضومة) كالسبحة أبدا ...هو
خالنا حسن ود اللمٌن ،رؼم مسكنته ،وللة حٌلته ،وعدم لدرته على استخدام حبة
أو حبتٌن من ذلن الكن المنضوم.
المرش ٌصبح لرشٌن بالصبر على جمعه...فمد كانت هنالن ما تسمً ب(..أم
لرشٌن) ...وهً وحدة نمدٌة فضٌة سداسٌة الشكل ؼالبا ،ولد تكون دائرٌة فً
أحٌان أخرى ،لكنها فً كلتا الحالٌن ،أصؽر مساحة من المرش األبٌض الفضً أو
األحمر النحاسً ...ولد ت داد الحكاٌة وٌصبح المبلػ أكبر من ذلن ،فتتطور الثروة
إلى لروش ...ولد ٌجمعها البعض لؽوٌا لً نواحً أخرى من بالد السودان
لراش) ...ولد تسأل شخصا ما عندن لروش؟ ٌمول لٌن( :مو عنً) ...حتى فً
( ّ
اللؽة فهو ٌخصم ،إن كان شحٌحا ،ؾ(..ما) النافٌة ٌملبها (مو) فعند الواو نمؾ
وهنا تحس الؽلظة ...وتحس ّ
أن الكالم ٌجب أن ٌمٌؾ فً الحد دا وبس ...وكلمة
عندي ٌخصم منها الدال فتصبح (عنً) ...بالعٌن المكسورة عمدا ،أسً دا ذاتو
موش هو حب الشحٌح للمال؟
لد ٌطلب أحدهم لروش من طرؾ آخر فٌباؼته بجملةٌ :مرش حلمنٌ ...معنى
تصاب بالتهاب رئوي ٌنشؾ الحلك ...ودي طبعا دعوة ؼٌر مستحبة وال ممبولة
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فً من الكورونا دا ...ألنها طوالً بتودي للحجر الصحً ،أو فً ظروؾ أخرى
ال سمح هللا للمبر...
لل ول الما داٌر ٌحل دٌنو ...وأصلو مفلس ،وما عندو شً ...لما ٌنكفو واحد
فً لروشو (دٌنو) ٌمول لٌهو :المروش طاٌرة...علما بأنه سٌمبض علٌها بى
إٌدٌنو العشرة ،إن دخلت جٌبو ...والبعض ٌمول ما تثك فً المروش ،بمعنى أنه ال
أمان لها ...فهً من األربعة الجات فٌهم الممولة :المال ولو كثر ...وواحدٌن
ٌمولوا لٌن :دا من سوء اإلدارة للمال ...وواحدٌن ٌمولوا :دا حظو ...وواحدٌن
ٌحكموا على حرمتو وفسادو كمال مسروق أو ربوي ...وكالم كتٌر ٌمال ،إال أننا
ّ
وإن المرش األبٌض للٌوم األسود
نرجع ونمول :إن المروش عصب الحٌاة...
ونمول:
ّ
إن الدراهم فً األماكن كلها
تكسو الرجال مهابة وولارا

فهً اللسان لمن أراد فصاحة
وهً السالح لمن أراد لتاال

وكمان:
العندو المروش لو رٌالتو تسٌل
تختارو المبٌلة وٌبمى لٌها دلٌل.

المرش لو كان أبٌض أو أحمر كنا نحترمو شدٌد ...رؼم أنه أداة من أدوات
االستعمار ،وفرض الهٌمنة على الشعوب وإذاللها ...ومنهجتها بحسب رؤٌة
المستعمر الدخٌل ...حتى وإن لم ٌكن مستعمرا مباشرا ،فأصل المرش عندنا
مصري ...وعندما شعر الوطنٌون بذلن فً 7591م تم تؽٌٌر العملة بكاملها إلى
عملة سودانٌة توحً باالنعتاق والتحرر.

3

كنا نهتم كثٌرا بالمرش األحمر (المشرشر) ...وكان هذا المرش معرضا
لالتساخ نتٌجة االستخدام الكثٌر ،والهمجً فً نفس الولت ...أو نتٌجة ضٌاعه
داخل أبٌار مٌا الشرب أو مناطك العمل الٌدوي المتعددة ،إثر سموطه الالإرادي
من العاملٌن ،ومن لبٌل هذا االهتمام بالمرش نعمل نحن الصؽار فً مانا دان،
على تنظٌؾ تلن المروش المتسخة ،مما علك بها من كساء (وسخً)ٌ ،حجب
معالمها كالصدأ وؼٌر  ...ونسبة لعدم توافر مواد وأدوات النظافة وإ الة األوساخ
المتطورة ،كنا نعمد لحن تلن المروش برؤوسنا ...أي نمرر المرش مبلوال بالب اغ
إن لم نجد الماء ...تكرارا ومرارا على شعر رؤوسنا ،إل الة ما علك علٌه من
الوسخ ،وال نكترث أبدا لما لد ٌصٌبنا من الموب أو الكاروشة أو أي مرض جلدي
آخر ...حتى ٌصبح المرش أحمرا برالا ال معا ...وذلن باعتبار شعر الرأس من
اإلمكانات المتاحة ل(..الجالٌة) فً ذلن ال مان...علما بأنا كنا نحلك صلعة
(مكرودة كرد).
انتمل اهتمامنا بعد ذلن لوحدات أخرى من وحدات العملة مثل :الشلن ،واللاير
أبو عشرة ،ثم اللاير أبو عشرٌن ،ثم الجنٌه الورلً ،ومن فروعه الطرادة (خمسة
وعشرٌن لرش) ،ثم ورلة الخمسٌن لرش ،وتمدد األمر إلى ورلة العشرٌن جنٌه،
ثم الخمسٌن جنٌه ،ثم المٌة جنٌه ،ثم الخمسمٌة جنٌه ،ثم األلؾ جنٌه ...ورؼم كل
ذلن االنبهال المرشً ...إالّ أننا ال ن ال نحس ّ
أن ذلن المرش الوسخان الذي
عالجنا وكرمنا  ...وعدلنا مسٌرته بالموروثات البسٌطة فمط ...كان أكبر لٌمة،
وأكثر ضمانا لحٌاتناٌ ،دفع بنا كً نعٌش سعداء آمنٌن.
عمر العماس
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