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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢١٥

 سلطا� .vد �قا¡: كا� wمر Tحدث
جّدنا يقر� شعًر
 �يستخدH فيه لقب 

لتالَيني من  
لبيتني  "حتسني"، �.تذكر 

شعرi بالفاYسية ما معنا�ا:
يا .سفى على ما فعلت، فقد عملت 
.ال  ينبغي  كا�  .عماال  حيا¸   ¡
طو

.عملها.
 ،_

لصد  Í تسبب  ال  
لطبيب  .يها 

 ._

لقلب ال 
لصد Hال� uعا. Tفإن
 �  Oملوعو
 
ملسيح  نقل  لقد  .قو¡: 
 
wمر �يقو¡  جدنا،  .بيا+  بعض 
xيع   �مرً xعُت  .vد:  سلطا� 
”عمر  للحافظ  �سلمتها   iقصائد


w“ مدير جريد� ”بنجاÓ“ �ال .نه YO
 iما+ �& نعد نعر� .ين ضاعت هذ


لقصائد. 
عّمنا  كا�  .vد:  سلطا�   
wمر قا¡ 
.يضا يقر� شعًر
 �كا� يستخدH لقب 
 �� جا�  .نه  .يضا  �zكر  ”مفتو�“. 
قاOيا� Yجل فاYسي مر�، �ملا �ع شعر 
بالفاYسية  
لشعرية  .بياُتك  قا¡:  جدنا 

.jلفر
تتميز بفصاحة متاثل فصاحة 


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢١٦
.vد عن طريق  
 سلطا� wمر  Tحدث
قا¡  قا¡:   ..  .H 
ملولوY qحيم Øش 
مر� جلّدنا حالٌ/ هند�سي من بطاله: 


لضر
ئب  من  �عفائي   Yُ
قر .ُلغي  لقد 
 ،Íملا
 
ملفو�  عند   Í فاشفْع 
"شاال  حديقة   �� جدنا  فاصطحبه 
ُتعقد  جلسة  �كانت   Yالهو  � "Yما

نتهت  فلما  
لوقت،  zلك   �  kهنا
 ،Íملا

جللسة 
لتقى جدنا مع 
ملفو� 

لرجل،   
هذ ِبَيِد  .مسْك  له:  �قا¡ 
فاضطر` �تسا�¡: ما 
ألمر؟ �ال .نه 
بعد �صر
Y جدنا مسَك بيِد 
حلال/، 
.ننا  بلدنا   �ِ
له جّدنا: من .عر فقا¡ 
�لو  نتركه  فال  .حٍد  بيد  مسكنا   
z�

آل�   iبيِد مسكَت  �لقد  O�نه.  ُقتلنا 
 Yُ
فال �ذْله. ¶ zكر له بأنه قد .ُلغي قر
 �.  wوÅ فهل  
لضر
ئب.  من  �عفائه 
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إلعفا� بعد صد�iY؟  
ُيلغى مثل هذ
 .Nخر. �
إلعفا� له مر Y
.Yجو �صد
 Yصد.� ملفَّه   Íملا
 
ملفو�  طلب 
 
هذ �كا�   .Nخر.  �مر 
إلعفا� 
 �� zلك  بعد  
Yتقى   Íملا
 
ملفو� 

Yتبة 
حلاكم 
أل�¡ للبنجا`.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢١٨

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث
قا¡:   ..  .H Øش  Yحيم   qملولو

 iهذ مشرًفا �   "jيوO" 
لسيد  كا� 

ضي Yأل

ملحافظة على مديرية حتديد 
يعملو�  ُعّماله  �كا�  
ملحاصيل، �

لضر
ئب   Óجا  �. كما  بطاله،   �
�كا�   - قاOيا�  منطقة   � 
عية Yلز


ل,
�ن – كا� .يضا  ينتمي �� فئة 

ضي Yأل
 حتديد  مديرية   � يعمل 
 
هذ .سا�   .�Yملذكو
 
ملحاصيل �
نا ضرًبا.  عمُّ فأشبعه  عّمنا   ��  Óجلا

 "jيوO" لسيد
فلما Yُفعت 
لقضية �� 
غرHَّ عّمنا مائة Y�بية. كا� جّدنا � 
.مرتسر، فلما علم توّجه �� 
ملفو� 
 ،Yألمو

ملاÍ �.طلعه على 
أل�ضا_ �
 �. ��O 
Yًمة فو
فسمعها �.لغى 
لغر

يطلب ملف 
لقضية.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢١٩

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث


ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 
�.َقاَله  
لشرطة،  موظفا �   �مر عّمنا 
نائب 
حلاكم 
لسيد "نسبت" بسبب 
zكر  قاOيا�   �� جا�  عندما   ¶ ما، 
 
z� :بنه، فقا¡ جّدنا
جلّدنا بأنه .قا¡ 
كانت جرميته ثابتة فال بد .� يعاقب 
معاقبة شديد� ح¹ ال Åر¿ .حد من 

ألشر
� على فعل zلك � 
ملستقبل. 
فلما �ع zلك نائب 
حلاكم قا¡: من 

لدYجة فال  iًِّبا �� هذOمؤ iلد
كا� �

حاجة ملعاقبته، فأعاiO �� منصبه. 
عمل  قد  .يضا  عّمنا   �. يبد�  .قو¡: 
�؛ فقد توظف Rئر حكومية كث
�O �

لشرطة �عمل مشرًفا � 
ملحافظة  �

لرqّ .يضا،  �
ئرO � عت .نه عمل��
كا�  .نه  
لوثائق  بعض  من  �يبد� 

ألعما¡  بعض   wإلجنا مقا�ال  يعمل 
بعض  على  
طلعت  فلقد  
حلكومية، 

لوثائق من عاH ١٨٦٠، �يتضح منها 
قر`  جسٍر  لبنا�  تعاقد  قد  عّمنا   �.

منطقة "ِشينه".


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٠

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: جا� 
 � للصيد  سنغ   Rش 
جا Yملها
  �مر
.يضا  جّدنا  �كا�  "شنب"،  منطقة 

جا Yملها
 عّما¡  .حد  .صيب  معه. 

 �� ينتمي  �كا�  
لشديد   Hبالزكا
عائلة 
لنساجني. كتب له جّدنا �صفة 
 �. 
ستخدمها �تعاæ، �لكن حد½ 
.صيب شR سنغ .يضا باملر� نفسه 
فطلب من جّدنا .� يعاجله فكتب له 
 Rش �Yها  فلما  
لثمن،  غالية  �صفة 
�صفة   Lللنسا كتبت  قا¡:  سنغ 
.نا  .ما  بر�بيتني .� Y�بيتني �نصف، 
 OّY 
لثمن!  باهظة  �صفة   Í فكتبت 
بني   q�لتسا
 ميكن  ال  قائال:  جّدنا 
 
شRسنغ �
لنساL. ُسّر شR سنغ ֲדذ

لرO �قّدH جلّدنا سو
Yَين من 
لذهب 
.حٍد   H
إلكر 
لسائد  
ألسلو`  �فق 

�تعظيمه.
مقابل   H

إلكر  
هذ يكن   & .قو¡: 

لشر/   Hحكا `.O بل كا�  Lلعال

 
قّدمو بأحٍد   

 فرحوz� .4م  �ملوكه 
له شيًئا جائز� له. فلما �ع شRسنغ 

لعفوq عّبر عن  Hلكال
 
من جّدنا هذ


لطريق. 
�عجابه له ֲדذ


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢١

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث
 Oقا¡: كا .. .H شØ حيمY qملولو


لدين لقتل جّدنا فعّين .حد  Hما� 
wمر
لتنفيذ  سنغ"  "سوجيت  �هو  
لسيخ 

خلطة. يقو¡ "سوجيت سنغ":  iهذ
�ال  قتله  بنية  بيته   Y
لقد صعد+ جد



٣٣

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد احلادى عشر - جمادى األولى والثانية  ١٤٣٦هـ  آذار / مارس ٢٠١٥ 

شخصني   �مر كل   � Y.يت   Tن.
®رسانه، فلم .جر¿ على فعل شي�.

.قو¡: لعله كا� تصرًفا ��ًيا. 


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٢

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 

لنرجيلة،  شر`  من  يكثر  جّدنا 
على   �سائد  �
ملميز صبغته  �كانت 

 .تاi شخص z� q. ،يضا. iته هذOعا
متك, �®سب نفسه شخصية عظيمة 
 �

لفقر .ما  فلم يكن يعطيه نرجيلته، 
�بسطا� 
لناj فلم يكن مينعهم منها.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٣

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 
كلما+  كالمه  .ثنا�   Hيستخد جّدنا 
حشوية معناها: .ليس كذلك، �كا� 
يسر_ � لفظها لدYجة تسقط بعض 
 iما �عنا 

ألحر� منها. .قو¡: هذ

من .ناj �خرين .يضا.

 Tلرحيم. حدث
٢٢٤. بسم 
هللا 
لرvن 
 qملولو
 
 سلطا� .vد عن طريق wمر
Yحيم Øش H. .. قا¡: جا� �� قاOيا� 
 Hفأكرمه جّدنا �قّد qO
مرً� شيخ بغد

لشيخ جلدنا:  
له ضيافة جيد�. قا¡ هذ

�نك ال تصلي. قا¡ جدنا: نعم، 
 Yكّر لقد  خطئي.  �نه  شك  ال 

 �مر نفسه  
ألمر  
لشيخ 
عليه.  �.صر   Nخر. بعد 
كل  يقو¡  جّدنا  �كا� 
 Rتقص  
هذ نعم،   :�مر
له  قا¡  
لنهاية   �� .Tم
تصلي  ال  �نك  
لشيخ: 

هللا  يدخلك   �. بد  فال 
zلك  فلما �ع  
جلحيَم. 
�ما  �قا¡:  
نفعل  جّدنا 

هللا   Tيدخل .ين   k
YO.
تعا�؟ ال .سي� 
لظن باهللا 

لدYجة،   iهذ  �� تعا� 
بل Yجائي �
سع. يقو¡ 
 
َتْقَنُطو ﴿َال  تعا�:  
هللا 
ِمْن Yَْحَمِة 
ِهللا﴾ (
لزمر: 
.صابك  فلقد   ،(٥٤

لقنوÔ .ما .نا فلم .قنط، 
 �  �

ال¬ر  Tيسع ال 

قا¡:   ¶ 
لدYجة.   iهذ  ��  ¸
معتقد
 &�  ،qعمر من  عاًما   ٧٥ 
آل�  .بلغ 
.توقع  فهل  
آل�   �� تعا�  
هللا   Tذل»


لناY؟ Tمنه .� يدخل
(ما   Óبنجا  Rتعب هنا   Hستخد
 .قو¡: 
 iمعنا� ("Tبالعربية "�& «ذل  iناxتر
مقابل   �

�و� 
لذلة  .لقى   Tيدع  &
قد  جّدنا  فكا�  
ملصائب  .ما   ،q�ّعد

تعر� لكثR منها.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٥
 kجّد  kتر �قالت:  
لد¸ �  Tحدثت

لدخو¡ �� قسم 
لنسا� � 
لبيت منذ 
 �
حد�  �مر �ال  
للهم  �فا� جدتكم، 
يومًيا  كا� يأ¸ فيها للقا� بعمتكم، 

ملجي� هنا،  توقف عن  توفيت  فلما 

 � jياTد �لقاk+ Bغال �mحضر^ مر 
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 LYلرجا¡ خا
 يبقى � قسم  فكا� 

لبيت.

�عت  
لد¸ �  �. شك  ال  (.قو¡: 

ألمر  أل�  .حد  من  
لر�
ية   iֲדذ

لو
OY فيه يتعلق بزمن ما قبل Ïيئها 

�� قاOيا�.)


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢٢٦

 سلطا� .vد �قا¡: تعلََّم wمر N�Y
 X�Y 
حلافظ  يد  على  
لطب  جّدنا 
 ،Yبالهو "iYهللا من منطقة "باغبانبو


¶ .كمله � �Oي.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٧
عن  .vد  سلطا�   
wمر  Tحدث
 ..  .H Øش  Yحيم   qملولو
 طريق 
 � Õّزنة  مكتبة  جلدنا  كانت  قا¡: 
كتب  ֲדا  �كانت   ،�Rكب سال+ 
كنت  .يضا.  عائلتنا  بتاYيخ  تتعلق 
 qعلى .خذ بعض كتب جد Oعتا.
يقوال�  فكانا  �4zما   ��O  qلد
��

.Yٌحياًنا، لقد .صا` كتبنا فأ.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم    .٢٢٨
.vد  سلطا�   
wمر من  تلّقيت  لقد 
 ،�  Oملوعو
 
ملسيح  Oفتًر
 ألبيا+ 

، �لعّله يتضمن  �يبد� .نه قدمي جدًّ
 iيد Øط  �ُكتبت  شبابه   � .بياته 

 iهنا بعض هذ OY�.� ،عرفه. qلذ


ألبيا+ منوzجا.

ترxة 
ألبيا+ 
لشعرية:
�ما  
حلب،  مبر�  .صبت  لقد 

¿i؟ �� مو+ مثل �O كم ما هو
YO.

¿i. لقد عانيت �O ملريض هو
 
هذ
يا قل² � 
حلب ما عانيته، �ستلقى 
فأين  معاناتك،  من  تبقى  ما  الحًقا 
 � �� :Í كنت تقوله qلذ
كالمك 


حلب متعة.
 
zملا�  ،�

�جر  Hال�  � �قعنا   
zملا
لقد  
لغم q. ��O سبب؟  �قعنا � 
�غبنا  
حلبيب   �
بفقد 
لص,  فقدنا 

عن �عينا فلم نعد نعي شيئا.

للهم .نت مسبب 
ألسبا` فاجعل 

جلميلة.  �Yلصو
Í سبًبا لر¿ية تلك 
.نِعم علّي �تعاَ¡ �Í يا حبيY� ²�حي 
 .
Rبكيت كث Tآل� ألن
 Tضِحك.�

لضجة مر�، فال بد  �Yيا قل² قم بإثا
.� يضجر بسماعها فيخرL للعيا�.

�ال  Y.سك  .ين  تعر�  تعد   &
 
Yجلك، �بقدY من 
هللا �¡ �� هذ
 !qOمعبو فيا  �فهمك.  عقلك  .مر 
ينبغي .� تبقى � حجا` من 
آل�؛ 

.
أل� خلق 
هللا صاYََ كافًر
�� & يكن 
حلب مقبوال لديك فكا� 
ينبغي .� تبلغT بذلك. ال تعر� عن 
مطلًعا  كنت  ليتك  فيا  قل²،  حرقة 

على .سر
qY، �ياليتT تلقيت منك 
 �. .� Y�حي  بقل²  ألفتديه  ما   
.مًر

.uجنا
Åب .� يكو� هدفك هو نيل Yضى 
 H. .حد  بك  Yضي   �
سو تعا�  
هللا 

& ير�.

لكر
سة  iبيا+ ناقصة � هذ. kهنا�
 ،uلثا
 ��O ¡�أل
¯يث �جد 
لشطر 
 ��O  uلثا
 
لشطر  يوجد  �.حياًنا 

ألبيا+  بعض  ُتركْت  كما  
أل�¡. 
لقب   Hسُتخد
� فيها،  
لنظر   �Oإلعا

"فرÙ" � بعض 
ألبيا+.


لرحيم.  
لرvن  
هللا  بسم   .٢٢٩

 سلطا� .vد عن طريق wمر Tحدث

ملولوY qحيم Øش H. .. قا¡: كا� 

L عمنا قد مت بكل .ֲדة �عظمة �w
�ظل 
حلفل قائًما لعد� .ياH �جا�+ 
٢٢ فرقة من فر/ 
ألعر
j. �لكن 
بساطة  بكل  مت  قد  
لدنا �  L
�w
Õالف  عمل   q. فيه  ®صل   &�

للشريعة.
��ًيا �ًضا  تصرًفا  zلك  .قو¡: كا� 
��ال فلم يكن جّدنا يفر/ بني 
بنيه. 
 iهذ لعل  .قو¡:  zلك   �� (�ضافة 
متعة  .جل  من  تلقائًيا  .تت  
لفر/ 
يكن   & جّدنا  فإ�  ��ال  
ملتفرجني، 

(Yألمو
 iيشغف ֲדذ


