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 ورق الغبيش                         
 )من وحي كردفان(                                       

 الميمة يهم العيد... 

 داير اشهف أمي، وأشهف طير البقر، 

 و )شديرة( الخروب، و شديرة القزيم ، 

 داير أصرر نعيجاتي، واشم إيدي، 

 وآكل "البريدة" بالمبن، 

 قبال طمهع الذسس، 

   مع شراب الذاي.... 

                          

 حميل أيام الفريق،

 أيام الهليدات تسذي الزرع،

 وتقبض العتاب،

 تدقيو مهية مظرنا السا غذاىا تراب،



 

 نقية له شفت ...يا يسة،

 مهية الفهلة ... حمهة حالوة الدكر،

 بير حسدون ...ومهية بيرنا ... 

 حمهة حالوة الدكر،

 وحمهة حالوة السريهد لّسن يقهل ٍلي سالم،

 ،ويخت إيدا فهق إيدي

 

 بحن لى الرميمة...

 الفى قفاىا فريقشا،

 وكتين السظر،

 يكركر لى رعيداتو...

 ويتهسم فى بريقاتو،

 تمقيشي يا الحمهة .. بين الحمة والبمدات،



 بمسمم فى ورق غبيش.

 

 وبي حساري،

 خت عمى كتيفاتو تيرابى..الب

 وفهق سرجي،

 بذب وأقهل :

 )باسسال  يا الدادات(.

 

 وين مهسسشا..؟

 وين كاجريب ترسشا..؟

 وين حسمتشا؟

 وين صقارنا؟ يا حمهتشا.

 

 



 وفي السرواح... 

 بجيشى الشهيح.. نهيح دوكتشا،

 والعهاسة فى ادياتك..

 تمهح لى ،

 تشاديشى وتقهل لي:

 تعال اتعذى!

 تعال يا عذاي.. ضهق الزاد،

 ان شاء هللا جديد..

 ونذهفو فيك جديد،

 

 يهم الحشة، والزغرودة، ورمية السردوم،

 يهم الرفقة، يهم الديرة لى ضريح الذيخ،

 أشهفك تقدل وتقظع الريذات،

 وتقهل: تعالى يا أمي ... زغردي لي ، وصفقي لي،



 حميمك )إّت( يا وليدي.

 

 وين ناس آمشة؟

 يا أمي؟

 وين ناس عاشة بت اختي؟

 وين عبد هللا ود عسى .؟و 

 تمقاه ديسة يررر فى نعيجاتو،

 وقت الدرحة،

و فى حسيالتو،  بالو كمُّ

 

 رويان عبد هللا..

 لبشو ديسة وفير،

 يشقط تف..تف..تف..

 يكب يا حمهة فى الدورية وفى كبروسو،



 يذرب...ويذرب.. )ويجغم(...

 ويدقي لى وليداتو،

 

 شق.. شفتو كثير بيحمب

 والذق الثاني... لى حسيالتو،

 بدورىا تعيش...

 تكبر تجيب العيش،

 ارادب فهق ارادب ... أخهى عبد هللا،

 بدفن العيش،

 ووقت الحهبة ..

 عبد هللا مهنتا في مظسهرتا،

 ما بدور يذيل عيذا لمتجار،

 وما بدور فزيحة الجار

 حميل ضه لسبتشا لسن تالعبو الريح...



 فى ضالم الميل..

 ح تاركشا .. فى ضمستشا،يرو 

 ما بشخاف .. وال بشفتش الكبريت،

 نهاصل لي كالمشا .. في ضالم الميل،

 الغاب... نظرا الفات ونظرا

 ،وعجيب الحيب المقسة ونظرا

 ...وشربة مهية في الكاجريب

 ،وقهلة يسة شهفي الديب

 ،صياحو باآلدان

 .ووب عمى الحسالن ...ووب عميشا

 

 عمي أنا السذتاق أشهف ووب

 الديب،

 واشهف الرمة فى القيزان،



 وصهرة الدم .. وطعم الدم،

 وتسامة السحريب،

 وبيت القش،

 وقهلة عرت ...

 وقهلة تك ،

 

 حميل بمدى..

 وناس بمدى..

 وقهلة كر،

 مع جدادي.       

 

 

 

    



 ييشةـــود الج                    
 )من وحي كردفان(                              

 

 ما بتخاف هللا ياود الشاس؟  

 دا ما عرقي.. ودم قمبي، 

 دا كل الداخرو لى ولدي، 

 دا ما )مهنتي( وعسار عيذتي، 

 دا كل الخاته  لى كبري... 

 ولى غشسي... ولى أىمي، 

 تجرجر فيو )غدن( الذهك،

 ما بتخاف هللا يا الدخري؟

 

 زمان وكتين االنجميز ختها لمقظر دربين،

 وحبدها السهية من ترسي،



 ومن طيشي...

 الهارثه، من زمن جدي ... وجد جدي،

 

 وحاتك كشت ما بيتم...

 عذان الخير كثير عشدي، 

 وعشد أمي... وعشد عسي، 

 وبيت  أختي... ودار خالتي،

 كان بى مهية...كان  بى  لهبا،

 باكل واشم إيدي..

 

 هللا يذيد ويذيد )عشيقريبي(...

 ة، البجرو في العرري

 تحت حاحاية،

 أو خذم قظية، 



 

 والباعهضة تشهني فهق اضشي،

 وفى سرواالً كبير بمم كرعي. 

 ومن مهية في كهرية بذرب وابل ريقي...

 واخت بشيتي )الدارة( في حكري، 

 )تقهرد( لي... وتفمفل لي كسان دقشي،

 

 في )الهكت( داك...

 وحاتك كانت كيمة عيذشا بى )ريالين(،

 بجيب )كبذين(،وكان )األردب( 

 و)غشساية( تحمب تف... 

 ،(اوبى )سخيالتي

  

 السهية ما بشزهقيا لى يهمين، كشا



 لبشا كتير وخيرنا وفير... 

 وبالشا طهيل  .......

 وما بشبخل بى  كتير وقميل،

 

 ما الجهد حارسشا من جدودنا قبيل... 

 نقهل )حرمّ(، وجيبن...ا معمم السمين...

 

 وما بششدم عذان،

 الحاج  بجيب قدحو، 

 وود التهم يجب كهرية..

 بي مالح لهبو فى العذهية، 

 وخالتي العازة....

 بي عريدة دخن بالمبن مدقية، 

 



 وكان لى الدومة!

 )براده( ما بشقظع مشي...  

 ووقت )الحهبة(...  

 بمقاه ديسة فى جشبي،

 

 تعال الميمة شهف داري... 

 و شهف  )رمادي( ... و) سجم  خذسي(،

 فات .. جدادي الدعيته

 رحل مشي،

 و)حهلين( لي، من لبن غشسي...

 ومن )جيرة( والد عسي... 

 

 حميل التهم... ...حميل الحاج

 حميل لبشي...  



 حميل أىمي... 

 حميل بمدي.....

 .  وناس  بمدي 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


