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 ......،كردفاف( )

قبلةةةل ريب وةةةي  الرلةةةل ريسلختةةةل ...  خخةةةتا يخشةةةتو   لةةة   ختىةةةت،   حذةةةؾ      
رق أىلةو ،  ريزةؼ ريشفس آمتاًل ،  ال غ  ، يكؽ  سزق رألحذتء مةت  ةتو ريسفةت

، لف ط كثية ر  ةل )ود حسداف(ريت رر،  رنف رج س و ة بتيرلر، أصبح مدلؾب 
 لةة  سةةت ل ريةةزمؽ ،  ةبعكػػاز ال،  دةةخشل ،  ريسذةة ل ريسذةبؾ ريخجتىة   ريالمبةةتالة 

 تل صتر ريخ تا مجل اًل  ل   خةتت ريسخةز م مةؽ رية،ك  ،   أصةبح مدةباًل 
  ل  شختت ألتم ريز را،

 
ىشةةت  حةةت ريخةة رب،  كسةةؽ  لةةل ريسحرةةؾا، حيةةو لدةة ن ريةةل و،  ريث بةةتم،    

 ريدؾس،  ريشسة ،  ريتسة  أح تنةت، ت خةخلا ىة،ر  ورت،   خلة،ر ري ؤوةت،  وب ة  
 لةة  ريف قةةل،  لةة  ريكلسةةل،  لةة  مةةتق مةةت فرا  ؾرقةةًت لظةةؾ   ةةل  لبػػا( ()ا

 ريلن ت بأجسليت ،  ل   ك ،  ل  بلم بتييؼ مشذب . 
 

 "العػشش " و "الػد " "أفى  مت  كؾم، لةأ ل  )كردفاف( ل ر ري ح    بل     
 (،و ناس )عبد هللا( " و )شد رة الغبشش )آمشه( و ناس

 
كسػػاف...  ػػض )نزػػساف( بعرفػػي  ػػرا   ونػػا سمي و  شػػين   ) ػػش) )البػػا( (     

فيؽ را اف بخبرو  را ...  دغدغ ف  عييشاتي  ض إ ػدو السننػت تػراو  وا  ػد 
 ...(  التانشت مذغيلت بالعكاز

 
 )الميمت  يـ العيد... 
 دا ر اشيؼ أم   وأشيؼ طير البقر  
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 و )شد رة( الخروو  و شد رة القزش)   
  دي دا ر أصرر نعشجات   واش) إ 
 وآكل "البريدة" بالمبن  
 قباؿ طميع الذسس  
 مع شراو الذاي.(  
 

خطيطهػػػا فػػػ  )و،هػػػي(  التقػػػيؿ   ػػػض و،عػػػت   ػػػا(رة )البػػػا( (  شػػػين     
خطػي  )كشتػير(  و(ػػي  تحدػر  و  عػػن عمػض  شػاف أصػػابع كدػا(ا الشػػدـ  
ناعشاف أ اـ طفيلته السفقيدة  التػ  كدػتها أاػياو البػراوة  والحشػين الػداف   

      فريقي )الخت( فيؽ )القيز( )اليرا(ي( الحمت:ف
                               

 حميل أ اـ الفريق 
 أ اـ اليليدات تسذ  الزرع 

 وتكبن العتاو 
 تدكشه مييت مطرنا السا غذا(ا تراو 

 
 نكشت لي شفت ... ا  ست 

 مييت الفيلت ... حمية حنوة الدكر 
 .ومييت  يرنا ...  ير حسدوف ..

 حمية حنوة الدكر 
 ن  قيؿ ٍل  سنـ وحمية حنوة السرييد لس  

  فيؽ إ دي  داويخت إ
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ريةةة،ن أصةةةةبح مظ ةةةل ريةةة،ك وتت،   ندةةةة   )البػػػػا( ( ذةةةتبيت ريبتةةة   لةةة     
ريخ ةةةتا،   سةةةتو ريخظةةةؾط ريسبيسةةةل،  تسةةةخحتا  ل ةةةو ريخل وةةة   ريخخرةةة ص، 

يييت،  مت خ ج مشيت  أورج ريك   ل قتئسل ري،ك ن، ريخل مت بلأىت إال  رنخي  إ
 ةةل  ز كنمػػي مػػن حتػػت لػػض حتػػت( ..) قس ػػإال  اةةلأ  ييةةت....  حشيشةةو  خزر ةةل  

سدةةت ملتيسةةو، محت يةةل مشةةو، يخجس ةة  شةةختت مةةت  شةةت   مةةؽ وك وةةتت مةةتق  ط  
   ؾررت آ تره... 

  
 بحن لض الرميمت...
 الفض قفا(ا فريقشا 

 وكتين السطر 
  كركر لض رعيداته...
 ويتيس) فض  ريقاته 

 تمقيش   ا الحمية ..  ين الحمت والبمدات 
  مسم) فض ورؽ غبشش.

 
 وب  حساري 

 البخت عمض كتشفاته تيرا ض..
 وفيؽ سر،  
 بذ" وأقيؿ :

 )باسسن   ا الدادات(.
 

 وين ميسسشا..؟
 وين كا،ري" ترسشا..؟
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 وين حسمتشا؟
 وين صقارنا؟  ا حميتشا.

 
وتت  وخأم ، لذخل  بلرخلو  ل  رو   رر   مؽ ري،ك   )ود حسداف(لجؾس     

ري جتء،  ريخؾق ،  رقخ رب ست تت ريرفتء، ريخل كثي ًر مت  ؾررت  ؽ 
 خ تيو.....  

 
 السرواح... وف  

 بجيشض الشييح.. نييح دوكتشا 
 والعياست فض اد اتك..

 تميح لض  
 تشاد شض وتقيؿ ل :

 تعاؿ اتعذض!
 تعاؿ  ا عذاي.. ضيؽ الزاد 

 اف شاو هللا ،د د..
 فه فشك ،د د ونذي 

 
 لس مؽ ريكلستت ريخل  رترت  .. محخؾ  حل ثيت ،نب رت صؾ يت ت بي    

ويػ ري،ن لجؾس بلرخ  نفس  ... وزسيت رألم  ريلر ئ ...لسلؤىت ريحشيؽ
 لل بتيخسشل  حدؽ ريشؾرلت...مذب   رء م،ك  أم 

 
  يـ الحشت  والزغرودة  ورمشت السردوـ 
 شخ  يـ الرفقت   يـ الديرة لض ضريح الذ
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 أشيفك تقدؿ وتقطع الريذات 
 وتقيؿ: تعالض  ا أم  ... زغردي ل    وصفق  ل  

(  ا وليدي.  حميمك )إت 
 

بال ويي  أ  قبس مؽ ض تء،  شل   ري غبتت، كتند تب ريزمؽ  لة  أمة      
،  ختةةؾ  ريلةةزم كردفػػاف(ق وةةي مبخبةة ،   خذةةتبو  حةةلرت ريخكةةؾوؽ  ةةل نةةؾرحل )

 !فتغش) الدساو،  ل  رسخجالب ريخ و   ريز تء 
 

كسةةت ىةةؾ ريحةةتا، محبةةي يشفةةؾس ريكبةةتر  ريرةةةبتر،  )كردفػػاف( خريػػ  إم   
الػػػ  ن  زرعػػػيف ابمػػػل ويب رونػػػه فػػػ  حخةةة  ريةةة، ؽ ال ل خبةةةؾم أ  لتةةة ؤ م، 

،  ودةةةلل م ي ؤوةةةل ريبةةة ق )كردفػػػاف( خريػػػ  ، لظيةةةي ييةةةؼمياضػػػع السعانػػػاة
ريغةةالم  ريخةةتط ،   دةةظؾ  لةة  نفؾسةةيؼ نؾاةةتت ريك،بةةل  ريسلةة ، إور مةةت أطةة 

 ل  غي  أ رنو ، أ  إور مت غتب ريتس   رنظؾ ، خل  غ تىي مت   ركؼ مؽ 
 سحتب ، أ  إور غ ات شسديؼ،   الش  ب وق سشتىت،  شل ريذ  ق....

 
وقتها تبدو الحاؿ لػد  )ود حسػداف( وكػشف شػيلاف لػ)  كػن  لقػد صػاحبته    

بػػيات الػػد(ر  اليحذػػت أ امػػاف  وأنهكػػت كا(مػػه الشيا،ػػ" آ،ػػا ف  فغػػدا مطشػػت ل 
وأصبح    زير  أو  غن مزجعه مػا  غػن... فراباتػه لساضػشه تتجػدد  
 سشػػ  نفدػػه و..)اليندػػت(  مػػع )نػػاس آمشػػه ونػػاس عبػػدهللا(  ولػػض أمػػه 

  قيؿ... 
  

 وين ناس آمشت؟
  ا أم ؟
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 وين عبد هللا ود عسض .؟

 تمقا  د ست  ررر فض نعشجاته 
 وقت الدرحت 

 ه فض حسشنته باله كم  
 

 ف عبد هللا..رويا
 لبشه د ست وفير 
 تف.. شقط تف..تف..

  ك"  ا حمية فض الدوريت وفض كبروسه 
  ذرو...ويذرو.. )ويجغ)(...

 يدق  لض وليداته و 
 

 شفته كثير  شحم" شق..
 والذق الثان ... لض حسشنته 

  دور(ا تعشش...
 ت بر تجي" العشش 

ل،  وبلأ رسخجالب غتلل مشيت  بلأ ريح تة رييتنئ )العشش(ىشت لربح    
ري  ته ل  ريل ل،  رسخحلرث ريسذ   تت   شفي،ىت،  مؽ بيشيت و ؽ ري  ش 

  روختره، يلكفتلل ريسدختبل ل.... 
  

 ارادو فيؽ ارادو ... أخي  عبد هللا 
  دفن العشش 
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 ووقت الحيبت ..
 عبد هللا مينتا ف  مطسيرتا 
 ما  دور  ذيل عشذا لمتجار 

 وما  دور فزشحت الجار.
 

 ؟؟ا) ماذا بعد...؟   
 ةترة  سذةل  لة  ؟ شذ  رية،ك وتت  لة  ري قةتئقبود حسداف "  أل خفل "      

ؼ..  جةة ،  أخةة ن قةةل لخظةةئ ريتةةتر   ةةل  حل ةةل مةةلرىت ،  رسةةخشبتط ريةة،رت، 
 شؾرنةةتم شةبييتم يللةو،  رم شةةتبيست ريختةللؼ  ريخةأخي   ةة   )القفػر(  )الفقػر( و

  ؾريل ريح    .
 

 " ود حسػداف " اسةت لجةلن للةز   " ود حسػداف " شخف   بست ال لجلن يؽ    
، بغ ةةل ريختةةتط ريكلسةةل ريخةةل  شدةةجؼ  نؾرلةةته ، ت لةةؾو ريتيتةة  ، ال و   تىةة وفبةة

ييخ رجةةة ، إنسةةةت ي جسةةة  قةةةؾره،   ةةةترة أخةةة ن لدةةةلا  لييةةةت  ةةةؾب ريتشت ةةةل ريتةةةت ؼ، 
 ةل جةؾ  ييلةل مةؽ ي تيييةت ريخ و  ةل  )كردفػاف(كتيللتجي ،  شل أط ر  أ ولل 

 بتك ل.....ري
  

 حميل ضي لسبتشا لسن تنعبه الريح... فض ضنـ الميل..
  روح تاركشا .. فض ضمستشا 

 ما  شخاؼ .. و   شفتش ال بريت 
 نياصل ل  كنمشا .. ف  ضنـ الميل 
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ع رييسؾم،  أشللت حتيو  ل غ ال يسلست  ل و ك  أنؾر  )البا( (لذ ؾ   
اتالت مبسؾرة،  ل ت ض مؽ ريزوت حخ  رالكخفتء،  أصبح بل رخلو ني رم ف 

 ل  يو  مسض،  ذي ت نفدو مؽ خاليو مت  ذي ت، مست ىؾ قتب   ل طل 
 ريسحتا ت ست لظتروه مؽ عشؾم   سش تت....  

  
 ووو عم  أنا السذتاؽ أشيؼ

 الد " 
 واشيؼ الرمت فض القيزاف 
 وصيرة الدـ .. وطع) الدـ 

 وتسامت السحري" 
 القش وبيت 

 وقيلت عرت ...
 وقيلت تك  

 
 حميل  مد ..
 وناس  مد ..

 وقيلت كر 
                               مع ،دادي.

 
صل  قللؼ، مت حدو إال  قت رنختةت  ريةزرو،  )ود حسداف(  م بأونل       

 ضيق ورت رييل ،  قت رنل تع  رنلالق ريدج ل،  ل سةفح رية،ك وتت ريةؾرر  
جةةلب، يحقحؾرنةةل ريؾر ةةلة،  قةةت ريفتقةةل  ريزةة تع،  قةةت  قةةت رجخ ةةتح ري 000

 ريلشجي ل ريييشل ريسزرج....
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 ري كل ش و  عمض غير السعتاد  والرد   شزاح ف  تتابع كخشط ال دػاو  

الجد ػػد  والتسيػػز أصػػبح فػػ  زواؿ  سػػاعت مػػا ين السغيػػ" والذػػروؽ  حيػػ  
ر مػا  ػين  شطف  كل ش و  حتض الرنين عبر الرد   إ  ما قد كاف  تبختػ

الغطاو وما  ػين الجفػن القمػق  فػ  ذ ػ بات مشتتسػت  تدػمك طريقػاف تخممهػا 
 كل ما أنتجته قدية الطبشعت  بعد ندج من ال داد والبشات والشدشاف.....

 
نفحتت إش رق ريذبتب، ريخل طؾ ت بو، حيو أصبحت  )البا( (غس ت     

ه ريخ وة ، بلةل أم نغ ر و  تئيةل، ت سةت بةلر مةؽ نزة ة ريةؾرون ريبترقةل  ةل م ةت
 و... جشت رألمظتر ط تت ري متا، يخخ ج أو شتت حذتئش خز رء، 

 
، شػػػ) ريحتػػػت )ود عربػػػاف(بلةةةل مةةةت   )الدػػػمعمع(    ")برػػػل ال ػػػنو(      

حسػار   بعػد مػا تيرا هػا قػاـ  ريلر ، بة   )ود الجهيشت(شق بالو   )وكتين(
 "و ،ارلي )غدن( غرن شيؾ......

 
 
 لشاس؟ ما  تخاؼ هللا  اود ا 

 ودـ قمب    ..دا ما عرق 
 دا كل الداخرو لض ولدي  

 دا ما )مينت ( وعسار عشذت   
 دا كل الخاتي  لض كبري... 
 ولض غشس ... ولض أ(م   

 الذيؾ  (نفشه )غدر ،تجر 
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 ما  تخاؼ هللا  ا الدخري؟
 

 بسةةةة ه وك وةةةةتت  )ود الجهيشػػػػت(  خةةةةلر   ريحةةةةل و ريسةةةة   مةةةةؽ بةةةةيؽ مفخةةةة     
 خت ، قل لدت ل  ل  زسيل ج رحت و ريشتف ل...أضح  ييت طلؼ 

 
 زماف وكتين ا نجميز ختيا لمقطر دربين 

 وحبديا السييت من ترس  
  ومن...

 الياراي  من زمن ،دي ... و،د ،دي  (طيش )
 

 وحاتك كشت ما  هت)...
 عذاف الخير كثير عشدي  
 وعشد أم ... وعشد عس   

 وبيت  أخت ... ودار خالت  
  ض  ليبا  ت...كاف كاف  ض ميي

 باكل واش) إ دي..
 

 هللا  ذهد ويذهد )عششقريب (...
 البجرو ف  العرريت  

 تحت حاحا ت 
 أو خذ) قطشت  

 
 والباعيضت تشين  فيؽ اضش  
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 وفض سروا ف كبير  م) كرع . 
 

 ومن مييت ف  كيريت بذرو وا ل ريق ...
  واخت  شيت  )الدارة( ف  حكري 

 ل  كساف دقش  )تقيرد( ل ... وتفمفل 
 

 ف  )اليكت( داؾ...
 

  (ريالين)وحاتك كانت كيمت عشذشا  ض 
  (كبذين)بجي"  (ابردو)وكاف 

 تحم" تف...  (غشسا ت)و
 ا ا(سخشنته)وبض 

  
 كاف السييت ما  شزيقها لض  يمين 

 لبشا كتير وخيرنا وفير... 
 وبالشا طييل  .......

 وما  شبخل  ض  كتير وقميل 
 

 سشا من ،دودنا قبيل... ما الجيد حار 
 ا معم) السمين......  و،يبن(حرـ  )نقيؿ 

 
 وما  ششدـ عذاف 

 الحاج  بجي" قدحه  
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 وود التيـ  ج" كيريت..
    منح ليبه فض العذييت  

 وخالت  العازة....
    عريدة دخن بالمبن مدكشت  
 

 وكاف لض الدومت!
 ما  شقطع مش ...  ( راد ) 
 ... (الحيبت)ووقت  

 ا  د ست فض ،شب   مق
 

)المش)(  و)الحششػت(   ل أرق ريب ال  ريبلتو  ؽ أرق ريؾطؽ،  ر ختتو      
 :  وشتجل مت بتيل رخ  حيو لتؾا )البا( (،  شتون واشيمك( و)شيمش 

 
 تعاؿ الميمت شيؼ داري... 

  (خذس   سج) )... و (رمادي) شيؼ  و
 

 ،دادي الدعيته  فات ..
 رحل مش  

 لبن غشس ... ل   من (حيلين)و
 و د عس ...  (،يرة)ومن 

 
 حميل الحاج حميل التيـ...

 حميل لبش ...  
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 سزػػػض )البػػػا( (  الػػػف ربػػػا  السحبػػػت  ػػػين قدمشػػػه  فػػػازدادا قربػػػاف       
من الثر   وطيؽ الذح خطا   فبخل عمض  وكبرياو   فتمت قدما  قريبتين

 ا رتساو أمامه...السدافات 
زو  وتجاذ تػه أ ػدي التػنـ  فػانتهض كػل شػ و  فبكض )البا( ( عمض أمل 

 حتض الخرير انتهض والهد ل انتهض  والثغاو انتهض  
 

 )حميل أ(م ... 
 حميل  مدي.....

 وناس   مدي(.  
 
 

وقتها تبدو الحاؿ لػد  )ود حسػداف( وكػشف شػيلاف لػ)  كػن  لقػد صػاحبته    
ل بػػيات الػػد(ر  اليحذػػت أ امػػاف  وأنهكػػت كا(مػػه الشيا،ػػ" آ،ػػا ف  فغػػدا مطشػػت 

 وأصبح    زير  أو  غن مزجعه ما  غن .
 

                            
 ي تيييةةةةت،  )كردفػػػػاف(كثيةةةة ًر  لةةةة  ب ةةةة   ود حسػػػػداف " غ وةةةةي أمةةةة  "        

 م ر ييةةت،  و.. )كردفػػاف( أغتنييةةت،   ةةته كثيةة ًر  ؿ.. )كردفػػاف( رسةةخس  كثيةة ًر 
بًت لخي  ل  حة  ريب اةل ريتتسةل  ىؾ  أخي ًر،  خبت نجؼ ض تئو، يتل  تو غ و

. 
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كتم ىة،ر كة  مةت  بةل ، أمةت  ةل ر رلةل أخة  ،  تةل كةتم  لة  ريشغة ض ...    
أضةةح  أي فةةت  ؤرقةةو ريبلةةتو ، جةةتا بشغةة ه  ةةل ر ةةق ىةةيؽ، كسةةت  ةةلي  ريحدةةشتء 

، كةتم لحةس بؾطةأة ) رفق... رلش ...خفش (ي سؼ ريخزتب  ل  ريبشتم ، 
،  وسذل ىيشًت  ل  رسخح تء، بليةل ريخ ةتا، ريبلتو  ريف رق، ت  خؼ ك  مت  بل 

الشاصػر ريخل قتا  ييةت  و.. )كردفاف( تقي ريشغ رت،  رس  رإلوررت،  ولختل 
  قري" هللا :

 
 أ دار ؿ..)كردفاف(  حػشين            

 لفتا(ا البعػيد أـ (ػػ  تشدض ؟                      
 و..

 أنت من كردفاف مهجر روح           
 ل) تها،ػػر إ  لػتشزؿ  قدساف.                     

 و..
 ورعض هللا ف  الحسض  دويات           

 زحسن الطريق  مذشاف و،رساف.                    
 (ن ف  الحػدن لمطػػبشعت أشبػا            

 واف  فػقػشها  شعػػػيراف  وحػػػداف.                   
 ير  وشاح باد ات الشهيد  غػػ          

 صاف نهػػداف وخاف آخر مداف.                    
 مثل قيس الغساـ  عترض الغش)           

 و  ػييسػػع الدحػػا،" طػػسداف.                   
 و..

 كردفاف أشح ي سنحك إنا           
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 سيؼ نجمض الطغاة عانين خرساف.                
 طهراف وسشسأل   ابرض              

 بعد أف  دندت فداداف ور،داف.                  
 

 و.. 
 رو سد  شا  ما سد فقرا لفقير         

 و   وقػػض  الػػشاس   بشسػػاف.                      
 غػػػػير إشبػػاعه الػػػسزارع رقاف         

 ما أقمت   د السزارع فشساف.                       
  

بةةةتييج ة ورخةةة  رييجةةة ة،  يبخلةةةل  ةةةؽ مؾقةةة   " ود حسػػػداف "ى ةةة،ر لحةةةس     
ي رةةةةةبح أقةةةةة ب  خةةةةة ،  ى ةةةةة،ر  خةةةةةلرخ  رألمةةةةةؾر   خذةةةةةتبػ،   خذةةةةةخت ر ررء، 

 ؿ.. وربح ريخلؾو 
  

 ال كريات   )ندج   
 ودف  الربيع 

 وحنوة الر،او   
 لعيدة الخري  والزشاو معاف(

  
 


