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تعريب �لد�عية: _مد طاهر ندمي

مالحظة: 
لتعليقا� 
ل� بني قوسني �+ 
ل� بعد 
"�قو=" هي من 
ملؤلف.

�قو=:  
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٥٩
من  
بنا2   � 
ملوعو0  للمسيح  +لد 
د � سلطا2   
Âمر  Áع� 
أل+�  Â+جته 
 � 
 فضل �د. كا2 حضرته Âمر+
 
Âلعمر �� +لد له مر
ال يز
= ¯ مقتبل 

ملوعو0  للمسيح  +لد  د. � سلطا2 
� من +
لدتنا 
لذFية 
لتالية �Ûاôهم: 
عصمة 
ل� +لد� ¯ ١٨٨٦ +توفيت 
¯ ١٨٩١، بش& �د 
أل+= 
لذE +لد 

 بش& Â١٨٨٧ +تو¯ ¯ ١٨٨٨. مر ¯
 Eلذ
  �
لثا 
خلليفة  د � "مو0  
لدين 
+لد�  
ل�  شوكة   .١٨٨٩  ¯ +لد 

لعبد   
+هذ  .١٨٩٢ +توفيت   ١٨٩١

 بش& �د 
لذE +لد ¯ Âضع مر

ملتو

+لد   Eلذ
 د � شريف   
Âمر  .١٨٩٣
+لد�  
ل�  بيغم  مباFكه   .١٨٩٥  ¯

لذE +لد ¯  د � �Fمبا  .١٨٩٧ ¯

لنص&  �مة   .١٩٠٧  ¯ +تو¯   ١٨٩٩

ل� +لد� ¯ ١٩٠٣ +توفيت ¯ 
لسنة 
نفسها. �مة 
حلفيظ بيغم 
ل� +لد� ¯ 

 .١٩٠٤
لقد Âّ+¬ حضرته � �+ال�0 كلهم ¯ 
حياته ما عد
 �مة 
حلفيظ بيغم 
ل� كا2 
 Çثال  � حضرته  +فا�  عند  عمرها 

سنو
� فحسب.

 Áلرحيم. حدثت
٦٠. بسم 
هللا 
لرن 
+لعلك  طفال  كنَت  ملا  +قالت:   þلد
+

مر�  جا�   ،�
لثا 
لصف   ¯  ÍFتد

حلاجة  � من قضا�  
ملوعو0  
ملسيح 
+تقو7  
لسرير  على  تقفز  كنَت  حني 
 ¥�F فلما  
لبهلو
نية  
حلركا�  ببعض 
 Eنظر
حضرته � �لك 
بتسم +قا=: 
 Ùح Fّ0سيه  قا=:   ¾ هذ
؟  يفعل   
ما�


ملاجست&.
�قو=: قد تبد+ هذ� 
جلملة عا0ية خرجت 

ليومي +لكن  
لكال7  ¯ Eبشكل عفو
�®ا كانت  
لنظر الحظنا  فيها  �معنا   
��

حتتوE على نبو�تني �+ ثالثة.
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 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦١
كا2   � 
ملوعو0  
ملسيح   2�  ،þلد
+
 ¯ F
Âإل
معتا0ً
 على خلع 
لبنطا= +لبس 

لبيت، كما كاÜ 2لع قميصه �يضا عند 


لنو7. 
عند   � 
ملوعو0  
ملسيح  كا2  �قو=: 
 Õ
تفرغه من قضا� 
حلاجة يفر� يد� بالتر

¾ يغسلها.

�قو=:  
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٢
ُيسِمع  �حياًنا   � 
ملوعو0  
ملسيح  كا2 

ألطفا= حكايا� +قصًصا. +كا2 يكثر 
 2� +ملّخصها  +سيئ.  َحَسٍن  قصِة  من 
فيعمل  حسًنا  +Úخر  سيًئا  شخًصا  هنا� 

لنهاية   ¯ +لكن   0
F� كما  
حد + كل 
سيًئة  
لسيئ  
لشخص  عاقبة  تكو2 
كا2   :þلد
+ قالت  حسًنة.  
حلسِن +
+ملخصها  
لبا�جنا2  قصة  »كي   �
�ما7  
لبا�جنا2   ñسهب ¯ مد�  
�2 سيًد
موال� فأكثر 
ملو� �يضا ¯ مدحه، +بعد 
بضعة �يا7 �7َّ 
لسيد 
لبا�جنا2 فأخذ 
ملو� 
 ñمتد كنَت  سيد�:  فسأله  يذّمه،  �يضا 

لبا�جنا2 قبل �يا7 +
ليو7 بد�� تذّمه، فما 
هي حقيقة 
ألمر؟ قا= 
ملو�: �نÁ موً� 

لسيدE +ليس للبا�جنا2.

٦٣. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: ¯ 

لثالثة  
إلخو�  ÿن  �0Fنا   �

ملر �حد¥ 

شر
� بندقية هو
ئية �ال �ننا ² نتفق على 
نوعيتها. فاقترعنا +طلبنا من +
لدنا � 

لنو�  
شترينا   ¾ 
لقرعة،  لنا  ُيخر¬   2�
ֲדا  
صطدنا + 
لقرعة،   ¯ خر¬   Eلذ

من  
Kو
ئية  
لبندقية  هذ�  (كانت   .
كث&

(�.Í.Õ ٢٢ Fعيا

٦٤. بسم 
هللا 
لرن 
لرحيم. �قو=: ¯ 

لبيت  �طفا=  ÿن  �خْذنا   �

ملر �حد¥ 
بأ2  له  بقولنا  د � شريف  ميا2  ُنزعج 
�بانا ال »بك بل هو »ّبنا، فكا2 ينـزعج 
كثً&
. كا2 +
لدنا قد منعنا من �Âعاجه 
+لكننا كنا �طفاال فلم منتنع �� �2 �خذ 
كلما  +كا2  يبكي،  د � شريف  ميا2 
 ¥�F كث&. فلما Óاü بكى خر¬ من �نفه

0 �2 يضمه F�+ 7قا � �لك  حضرته 

لشك،   
هذ عنه  يز+=   Ùح  �Fصد  ��
�ال �نه بسبب üاÓ �نِفه �خذ يبتعد. كا2 
�نه Fمبا يعا� من  � يظن من تصرفه 
Ëر�  حضرته  فأخذ  يبتعد.  لذلك  شي� 
كنا  +ملا  عنه،  
البتعا0  »ا+=  +هو  �ليه 
نضحك  فبقينا  
حلقيقي  
لسبب  نعر¤ 


قفني بالقرÕ منهما.+

�قو=:  
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٥

 كنا نذهب �� 
ملسيح Fًعندما كنا صغا
ال   7� يعمل  �كا2   �
سو  � 
ملوعو0 
+نقو= له �عطنا نقو0ً
 يا بابا، فكاÜ 2ر¬ 

 
��+ +يعطينا.  
لنقو0  منه  +يفك  منديله 
�صرFنا على شي� �كثر من 
لال7Â كا2 
 Áتزعج فال  ميا2،  يا  �عمل   Áن� يقو=: 

.
كثً&
�قو=: كا2 � يربط بعض 
لنقو0 بطر¤ 
منديِل كب& من نو� قما� يدعى ”ململ“ 
للمنديل  
آلخر  
لطر¤  Üيط  +كا2 
بصدFيته �+ يربطه ¯ ثقب FّÂها. كما �نه 

لذE كا2 يتد�  �F
Âملفاتيح بإ
كا2 يربط 
كا2   :þلد
+ تقو=  ثقلها.  بسبب  �حياًنا 
 
Fً
Â� ملوعو0 � يستخد7 عموًما

ملسيح 
كثر�  من   �يعا كا2  ألنه  +�لك  حريريًّا 
حريريًّا   
Fً
Â� يستخد7  كا2  لذلك  
لبو= 
حÙ يسهل فتحه +لو كانت به عقد�. �ما 

لقطÁ فكا2 ينعقد �حياًنا +يسبب  F
Âإل


له � 
أل�¥.

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٦

� مر� �صيب � بالسل ¯ � :þلد
+
�شهر  لستة  به  مصاًبا  +ظّل  جّد�  حيا� 
لدFجة  Kا  ُيرثى  
لصحية  حالته  +كانت 
�®م يئسو
 من حياته. فكا2 �2ْ جا� عمه 
+جلس عند� +قا=: هذ� هي حالة 
لدنيا 
فمنهم  يوًما،   
يرحلو  2� للجميع  بد  فال 
من يستعجل̄  
ملغاF0� +منهم من يتأخر، 
لذلك ال 0
عي للخو¤ من هذ� 
حلالة. 

مبعاجلته  يقو7  جّد�  كا2   :þلد
+ قالت 
� +ظّل يطعمه طيلة ستة �شهر حساَ� 
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عظاF� 7ِجل 
لغنم.
�قو=: 
ملر
0 من عّم 
ملسيح 
ملوعو0 � 


 غال7 "يي 
لدين.Âهنا هو مر

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٧

 �ما7 
لدين +هي Âخت مر� E� – عم�
+�Fملة  عّمنا  لز+جة  
لصغر¥  
ألخت 
�نه   –  EFبو  Fهوشيا بيك  د �  
Âمر

لد + E�) لَدنا

� مر� حبس 
لسيُخ +�
نا ¯ قلعة منطقة  
ملترجم) +عمَّ -E+

لر


 قتله. +0
F�+ “2
+
”بسر

لسيخ  عهد  Úخر   ¯ �لك  كا2  �قو=: 
بعد  
لبال0   ¯ 
لفوضى  
نتشر�  عندما 
عهد 
لر
جا Fجنيت سنغ، ففي هذ� 
لفتر� 
 
Âجّدنا +�خا� مر 
Ûعنا �2 
لسيخ حبسو
�نه ملا  
لدين ¯ قلعة، +Ûعنا  غال7 "يي 
 Fحيد غال7   
Âمر 
ألصغر  �خوÉا  علم 

ستطا� +  Fمن الهو 0عًما  بذلك طلب 

فّك �سرÉا.
على  تقع   “2
+
”بسر قرية   2� �قو=:   
بعد ميلني +نصف شر_ قا0يا2 +كانت 
�ال  تبق   ²+ 
آل2  ִדّدمت  قدمية  قلعة  ֲדا 

بعض ÚثاFها.

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٨

نتقلت  ملا  صغ&�  طفلة  كنت   :þلد
+
ألمي)   Eجد  E�) صاحب  م&  +ظيفة 
 ¯ +تركنا  عمِّك  مع  فتكلم  قا0يا2   ��

بيته ¾ �تى بعد شهر +�خذنا. كا2 عمك 
¯ تلك 
أليا7 يسكن خاF¬ قا0يا2 +² 

حد� ¯ + مر�  �ال  قا0يا2   ��  þيأ يكن 


ألسبو�، +�تذكر �ن�F Áيته.
�يضا   � حضرته  �Fيت  هل  سألتها: 
¯ تلك 
أليا7؟ قالت: كا2 حضرته �يضا 
��F قط.   ² Áن� �ال  
لبيت   
يقيم ¯ هذ
يقيم  
ل� كا2  
لغرفة  تلك   þلد
+  ÁْتF�
فيها � ¯ تلك 
أليا7 +هي 
آل2 حتت 


 سلطا2 �د. Âتصر¤ مر
�قو=: كا2 � »ب 
خللو� منذ 
لبد
ية 

لذلك ² تستطع +
لدþ �2 تر
� عندها.
سألُت +
لدþ: مÙ كا2 هذ
؟ فقالت: ال 

لتاFيخ �ال �2 ما ��كر� هو �®م  �تذكر 

لذكر¥ 
أل+� لوفا� جد� ملا  
قد �حيو

قدمنا �� قا0يا2. 

لزمن   
هذ كا2  
ملنطلق  هذ�  من  �قو=: 
هو ١٨٧٧ +كا2 عمر +
لدþ حينها بني 

لتاسعة +
لعاشر� بينما كا2 عمر 
ملسيح 


ألFبعني. Â+ملوعو0 � يتجا

 

لطبعة 
لثانية Kذ 0
(�قو=: 
آل2 +عند �عد

لكتاÕ حصلنا على تلك 
لغرفة 
ل� كا2 
+�لك  
أليا7،  تلك   ¯  � فيها  يقيم 
 �مقابل غرفة �خر¥، +هي ¯ 
لطابق 
لثا

 سلطا2 �د Âملرحو7 مر
ملحقة ببيت 

+تقع قريًبا من 
ملطبخ 
حلا� لو
لدتنا.)

 Áحدثت 
لرحيم.  
لرن  
هللا  بسم   .٦٩

قبل  
هللا  من   � عِلم  +قالت:   þلد
+

لثا� سيكو2 ¯  
جه +Â 2� Áم ¬

لز+
مدينة K0ي، فذكر �لك للمولوE "مد 

لذE كا2 »تفظ عند�  Eلبطالو
حسني 

حلديث  �هل  فرقة  من  
لفتيا�  ببيانا� 

لذE كا2  Õ
فذكر له 
سم م& ناصر نو
+قتها من �هل 
حلديث +كا2 على عالقة 
م&   �� Fسالة   � معه. كتب  +طيد� 
 
ناصر نو
Õ. لقد Fفض م& 
ملحتر7 هذ

لعمر  ¯ _Fلفا

لبد
ية بسبب  ¯ Àلعر

+لكن̄  
لنهاية Fضي بذلك، فسافر � 

لشيخ  معه  +كا2  K0ي   ��  Áم  ¬
للز+
حامد علي +“الله مال+
مل“ �يضا. �علن 

الثنني  يو7   ñلنكا
 نذير حسني   Eملولو

¯ ٢٧ "ر7 عا7 ١٣٠٢ للهجر�، +كا2 
عمرE يومها ýانية عشر عاًما. لقد قّد7 
� للمولوE نذير حسني �س F+بيا� 

.ñلنكا
+سجا0َ� صالٍ� هديًة بعد 
�قو=: كا2 عمر 
ملسيح 
ملوعو0 � ¯ 
 Áخ;ت�+ 
خلمسني.   ÕFيقا 
لوقت   
هذ

جي بسنة �+ +Â تو¯ عمك قبل :þلد
+

سنة +نصف. 
�قو=: تو¯ عمي ¯ ١٨٨٣ +هو 
لزمن 
 ¬
+Â دية. �ما
ألخ& لنشر 
ل;
هني 
أل

لدþ فقد كا2 ¯ نوفم; عا7 ١٨٨٤. +
 ¯ ¬

لز+  Fتقر �نه   þلد
+ من  +علمت 

لبد
ية +لكنه � طلب  يو7 
ألحد ¯ 

تغي&� �� يو7 
الثنني.


