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الزول
كنت مسترخً و(مستمخ) شدٌد...ولاعد ألرا لً فً كتاب عاجبنً
كتٌر ...جانً (زول) داخلٌ ،عنً وبى صراحة كدا ،ما وكت ٌجٌن فٌه
(زول) أصلو ...وكل (زول) ٌجً فً أو(كات) زي دي ،ما بكون مرٌح لى
(الزول) التانً...
(الزول) دا طوالً بدا كالمو الما بتفهم لى (زول) فً حالتً األنا فٌها
دي ...بمول إنو لابل لٌهو (زول) فً الشارع ،وما بعرفو ...لكن (الزول)
المابلو دا ،طوالً نزل فٌه لصة (ورا) لصة ،فمال لٌهو ٌا (زول) خلٌنً
فً حالً ،أصلو أنا (زول) زهجان ،وما داٌر أي كالم مع أي (زول) مهما
كان (الزول) دا منو...وما داٌر لً (زول) ٌكدر لً حٌاتً ...األصلها
باٌظة ومعكرة دون ما ألابل أي (زول).
(الزول) كان زي اللبانة ...أبا ٌتفكا منً كلو كلو ...ولال لً:
أصلو أنا كنت طالب لً (زول) لروش وأنا بالمناسبة (زول) حمانً ،بى
طرٌمة مذهلة ...وكنت داٌر أمشً لى (الزول) دا فً ٌوم عرسً
ذاتو...عشان محتاج لى لروش عندو كنت متسلفها ،من (زول) تانً...
ركبت حماري وما فً (زول) شافنً ...وللت باسم هللا ...فً لدام
الحلة ،اللانً (زول) طوٌل شدٌد ...ما شفت لً (زول) أطول من (الزول)
دا لبل كدا ،وال شفت لً (زول) عندو شنب أطول وغزٌر من شنب
(الزول) دا فً حٌاتً كلها...كان (زول) عرٌض ،ومفتل ،أصلو ما بشبه
(الزول) العادي إالّ فً شكل (الزول) العام...
كان (الزول) دا شاٌل لٌه سلبة طوٌلة ...سلمت علٌه زي سالمً ألي
(زول)( ...الزول) دا طوالً لال لً إتّ ماشً وٌن ٌا (زول)؟ للت لٌه
أنا طالب لً (زول) لروش ...وماشً أجٌبها منو  ،لام (الزول) لال لٌا:
ٌا (زول) ...أنا ما (زول زي أي (زول) أنا ملن الموت ...وات (الزول)
الماشً تجٌب لروشن منو دا ،أنا حا ألبض روحو بعد شوٌة ...عشان
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كدا نصٌحتً لٌن ٌا (زول) :أمشً من دربن دا وبى سرعة ،بتلمى
(الزول) اإلتّ ماشً لٌهو دا ...شاٌل لٌهو حبل وجردل ،وداٌر ٌحلب
بمرته ...وأنا حا أشٌل روح (الزول) دا أثناء ما هو بٌحلب فً البمرة
بتاعتو( ...الزول) دا حاٌمول لٌن :أنزل خلٌنً أحلب البمرة ،عشان تاخد
لٌن حبة لبن ...إتّ ما تتنزل من حمارن ،بس لول لٌهو أدٌنً األمانة
العندن...أنا مستعجل ...أمسن أمانتن ٌا (زول) ،عشان ا(لزول) دا ما بتلم
فٌه تانً...
وصل (الزول) صاحب األمانة ،لى بٌت (الزول) الداٌر منو المروش،
وفعالً لما لٌن (الزول) شاٌل حبلو وجردلو وداٌر ٌحلب بمرتو ...ومن باب
الكرم األصٌل عند (الزول) السودانً داٌما ً ،ومن طبعو الموروث عندو...
لال لى (الزول) صاحب األمانة :الزم ٌا (زول) تنزل تضوق لٌن جغمة
لبن ...وما فً أصلو (زول) فً الدنٌا دي بكف البٌضا...
أبا (الزول) ما ٌنزل ...لام (الزول) سٌد البٌت ،جاب لى (الزول)
صاحب األمانة أماتنو ...ومشى على بمرتو...لرن العجل وبدا ٌحلب فٌها
 ...وبعد شوٌة (الزول) البٌحلب ولع ومات طوالً ،لبال ما ٌكمل
حلٌبو...و(الزول) صاحب األمانة ٌشاهد فً منظر (الزول) المات لدامو
دا من بعٌد.
لام (الزول) رجع تعبان ...لكنو حامد وشاكر عشان حاٌتم عرسو
بالسالمة  ...ألنو خلى الناس جاٌطٌن وكل (زول) بحاول ٌبارن لى
(زول) تانً ...وكل (زول) بفتش للعرٌس...عشان ٌبارن لٌهو.
دا كلو كان ٌوم دخلة (الزول) البحكً فً لصتو دا ذاتو ...وأنا فً
ضٌمً دان ،اعتبرت حدٌثو زي األسطورة وبس...خلٌتو ٌواصل فمعد
(الزول) واتحكر فً الواطة ولال لً ،مواصالً حدٌث (الزول) الحكى لٌهو
المصة المثٌرة دي ،عن (الزول) صاحب المصة الذي كان ٌمول :
لما وصلت لدام الحلة ،اللانً (الزول) ابشنب المبٌل تانً ...للت لٌهو
أها ٌا (زول) داٌر تمبض روحً وال شنو؟ لال لً ٌا (زول) أنا حا ألبض
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روحن ٌوم دخلتن ...بس ما تكلم (زول) ،وخلٌن مستعد كل (زول) بى
أجلو زي ما إتّ عارف...
وفجأة اختفً (الزول) من لدامً...
تعال شوف ٌا (زول) الحالة األصابتنً ...ما أظن حصلت لى (زول)
لبالً ...البشتنة الما بتمناها (زول) لً (زول) ...لكن حصلت علً أنا...
وصممت بٌنً وبٌن نفسً ما أكلم (زول) ،وال (زول) ٌعرف الخبر من
أي (زول) تانً ...وكمان لررت ما أعرس
جاي وال جاي وال من ّ
أصلو ...وأي (زول) من أي جهةٌ ،جٌب سٌرة العرس الكرٌه دا ،بضربو
طناش ...وبمبل منو لى غادي.
واصل (الزول) (الزي اللبانة) الحكً ،وبمٌت مجبور أسمعو ...عشان
المصة بمى فٌها موت وملن موت  ...فواصل كالمو ،وهو ببلع فً رٌمو
المرب ٌنشف ،وٌنشف رٌمً معاه:
وصلت الحلة ...وكل ما ٌاللٌنً (زول) ٌمول لً مبرون ،ما برد علٌه،
لكن كلمت أبوي وعمً (أبو العروس) ،إنو أنا خلٌت العرس خالص...
أبوي لال لى ٌا (زول) إت مجنون؟ الناس ٌمولوا علٌنا شنو؟ الخبر
انتشر وكل (زول) بدا ٌكلم (زول) ...واحدٌن ٌجو ٌعاٌنوا لً وٌمشوا،
وواحدٌن ٌختو محل أنا لاعد وما بجو علٌهو ...وكان كل (زول) ٌفسر
براه وبى طرٌمتو الداٌرا...
جابوا لً األكل أبٌتو ...عشان ما فً نٌة ،وبطنً ذاتا لالبا...ولعدت
أعاٌن لٌه وانا ساكت...فً الوكت دا جات كلبة جعانه بى جرٌواتها
ولعدت لدامً...مرة تعاٌن لً ،ومرة تعاٌن للكل...عرفتها جعانة ونفسها
فً اللكل...
لعدت أجدع للكلبة من األكل دان ،حتة حتة...تاكل شوٌة وتدي جرٌواتا
شوٌة...والناس تعاٌن لً...ومافً (زول) منهم فتح خشمو معاي...الكلبة
كملت اللكل كلو ،ولامت مشت من لدامً ...ترٌانه وشبعانه هً
وولٌداتا...طبعا ً هً ما عارفا الحاصل بى.
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بس لما الحالة باظت خالص معاي...أصبح عندي الموت والحٌاة
واحد ...وافمت على الزواج...بس كٌف أنا ما عارف ،بمت الناس تبشر،
والنسوان تزغرد ،وكل (زول) انبسط ...ومافً (زول) ما لالد لٌهو
(زول) ...وما فضل (زول) مكشر وال (زول) صاري وشو ...أي (زول)
ٌنطط براه ...حتى لو ما معاه (زول).
بعد كل (زول) ما كمل أكلو ...وكل (زول) داٌر ٌرلص رلص ...كل
(زول) مشى بٌتو...وانمطعت الكراع ...لامن النسوان جابن لً العروس
ومشن منً...
تالتة أٌام ما جانً (زول) ...إال الناس البجٌبو اللكل والشراب ...وال
أنا وال العروس ،مافٌنا (زول) اتكلم مع (زول)...هً تعاٌن لً وأنا أعاٌن
لٌها...وهً مسكٌنة ما عارفا الصاٌبنً شنو...
طبعا ً كنت متولع (الزول) اللً هو ملن الموتٌ ...جٌنً فً أي لحظة،
لكن أصلو ما جاٌ ...ا ربً (الزول) دا مالو؟ إمكن راجٌنً بره...أو لدام
الحلة ...وبدٌت أحسب فٌها بى جاي ..وبى جاي ..وبى أي جٌها ..لمٌتا
ما الفمة...
بمٌت أتشهك...التمول مسحور ،وأجر نفس ورا نفس ...مرة طوٌل،
ومرة لصٌر ،ومرة فً النصٌ ...عنً زي المنته ،وما لنته عدٌله زي
المنتات العادبة البمنتا أي (زول) ...وبى معنى تانً ،بمٌت مشحتف...
بمت الحالة حالة (زول) فاكا منو...والعجٌبة فً األمر أنو العروس ،بمت
تحاكٌنً فً تصرفاتً دي ...التمول لبال كدا ،ما شافت لٌها (زول) ملن
الموت حارسو ولاعد.
فً الٌوم الرابع ...وبدون ما أكلم أي (زول) ،مرلت لدام الحلة ،محل
اللانً (الزول) أب سلبة الدور الفات...لمٌتو والف ..عاٌن لً وعاٌنت
لٌه ...رجفت لكٌن هو ما رجف...للت لٌه ٌا (زول) ..مالن ما جٌتنً..
حسب وعدن؟ لام (الزول) لال لً:
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ربنا سبحانه وتعالى ...مد لٌن فً عمرن أضعاف األضعاف...ألنن أ ّكلت
لٌن كلبة وولٌداتها ،وكانوا جعانٌن ...وما فً زول فً ٌوم العرس دان
جاب خبرهم ...إال إتّ .
ودعت (الزول) ...وجري للحلة ...ولمٌت الناس تانً وبدٌت أكلمن
(زول) ورا (زول) من جدٌد ...وللت لٌهم الزم نعٌد العرس تانً ...ما
فً (زول) صدق ...وما فً (زول) ما شن فً عملً ...وأي (زول)
ٌمول:
ٌا جماعه (الزول) دا جن ...شوفو لٌهو فكً بس ٌكون (زول) كارب...
ٌطلع لٌه (الزاوال) (المزاول) لٌه دا ...والكل (زول) منكم ،شافو بى
عٌونو.
عزٌزي المارئ...
أوالً:
إذا انت ما زاولت حتى اآلن ...فحدد كم مرة ذكرت كلمة (زول) أو
(الزول) فً النص ...من غٌر أن ترجع وتعد ...بس أنا عارفن حا ترجع
وتعدها كم مرة ...هللا ٌعٌنن.
ثانٌاً:
كم عدد الناس المعنٌٌن من أبطال المصة الذٌن ذكرهم الكاتب؟
ثالثاً:
كلمة (زول) كلمة تراثٌة سودانٌة (مٌة ...مٌة) ...تعتبر اسم المناداة لكل
(زول) سودانً ...عبر كل المجتمعات العالمٌة.
رابعاً:
لمد أصبحت كلمة (زول) رمزاً للوطن (السودان) ...فالنعطها حمها،
واعتبارها ،من خالل سلوكٌاتنا الطٌبة المتنملة من (زول) لى (زول).
خامسا:
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ما معنى كلمة (زول)...لغوٌاً.
سادسا ً:
لٌل فً (الزول) فً أدبنا وشعرنا السودانً:
 (الزول السمح فات الكبار والمدرو...كان شافو ناس عبد هللا كانوا ٌعذرو)
 (الزول السمح أرٌتنً كان ما ردتو,,,العلى ٌبتو )
كل صبحا ً جدٌد حٌلً
ّ
 (زوالً سرب سربا...وخت الجبال غربا)
 (الزول أب سنا ً فضة...ماال السالم ما بردا)
 (زوالً سنونا بروق ...فً محكمة زانوق)
 (بدورن كنت تحضنً وتمول لً...البلد كٌفن حبابن عشرة ٌا زولً)
وغٌر ذلن الكثٌر...
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