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5 يحاتتفالا

االفتتاحية

 Оالحمد لله رب العاملني Оبسم الله الرحمن الرحيم 
Оالصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني

قرائـي األعزاء،
مجلة فصلية عربية  إن من أعظم دواعي رسورنا أن استطعنا بإصدار 
ثانية التي كانت حلام من أحالمنا منذ إنشاء هذا القسم العريب بجامعة كريال 
بحرم كارياوتام عام 2001م. وبفضل الله وكرمه اقتدرنا اآلن أن نقدم أمام 
القراء األعزاء مجلة فصلية عربية ثانية باسم ’مجلة كرياال‘ ونرجو من الله – 
عزوجل - له الشكر واملنة - التوفيق عىل متابعة إصدارها بدون توقف يف 

وقتها املعني يف املستقبل أيضا.
الغاية التي نهدف وراء إصدار هذه املجلة تنمية مقدرات الطالب املختبئة 
فيهم والتمرين عىل معالجة املوضوعات املختلفة غري املقررات الدراسية املعينة 
الشؤون  وتقديم  االجتامعية  واألمور  والثقافة  األدب  يف  الزاهرة  والنشاطات 

املعارصة مبساهامتهم الكتابية بكل مواد ومتطلبات يحتاج إليها.
هذه املجلة تهدف إىل رفع مستوى تعليم اللغة العربية يف كريال وإىل 
اللغوية منزلة  للمهارات  إن  اللغوية حيث  املهارات  رفع مستوى طلبتنا يف 
يقتدروا  يك  التكنولوجية‘  اإلعالم  بـ’عرص  امللقب  املعارص  العامل  يف  عظيمة 
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أن يتعايشوا يف عامل متحرض حاملني التقاليد القيمة التي حصل عليها األمة 
من تراث ماجد مثل القرأن الكريم واألحاديث الرشيفة وما إليها من العلوم 

والثقافة التي يحتاج إليها العامل الحديث ماديا وروحيا.
مبقاالتهم  عليها  للمتساهمني  الشكر  أداء  يف  أنا  ورسور  غبطة  وبكل 
القيمة. واملرجو من القراء الكرام أن يرشدونا بإرشاداتهم القيمة وأن يساهموا 
مبساهامتهم األدبية الخالصة. نقدم أمام القراء الكرام أول عدد للمجلة سائلني 

املوىل عزوجل أن يوفقنا إلحياء لغة القرأن ولنرش لسان رسول رب العاملني.
والله ويل التوفيق

الدكتور نزارالدين عبدالكريم  
أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية  

جامعة كريال، كارياواتام  
كريال - الهند  
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القراءات القرآنية - دليال نحويا
أ.د. حسن منديل حسن العكييل

كلية الرتبية للبنات - جامعة بغداد
aligeali@gmail.com

T

الخالصة

يف  فتؤثر  القرآين،  للنص  املعارص  الدارس  تواجه  قضية  أهم 
بالقراءات  القرآين  النص  نتائجه وتجعلها غري مستقيمة، خلط 
القرآنية سواء املشهورة منها أو الشاذة، فضالً عن املستويات 
اللغوية األخرى التي مزجت يف الدراسات النحوية واللغوية يف 
املوروث العريب كلهجات العرب وكالمهم من شعر ونرث مام أدى 
إىل نتائج أرّضت بفهم النص القرآين وتفسريه وتحليله األسلويب.
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Qura’nic Readings
Dr. Hasan Mandeel Al-Ugaily
Asst. prof. Arabic language dept.

College of Education for Women – University of Baghdad

T

Abstract

The most important issue faces the contemporary 
researcher in Qura’nic text, which affects the results 
and makes these results incorrect is the mixture 
between the Qura’nic text and the Qura’nic readings, 
whether the famous or the irregular ones. In addition 
to that, the other the linguistic levels which mixed the 
grammatical and linguistic studies with the Arabic 
heritage, such as the Arabic dialects and speech. For 
example: their poetry and prose. These incorrect 
results violated the understanding of the Qura’nic 
text, its explication, and its stylistic analysis.
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نتائجه  يف  فتؤثر  القرآين،  للنص  املعارص  الدارس  تواجه  قضية  أهم 
سواء  القرآنية  بالقراءات  القرآين  النص  خلط  مستقيمة،  غري  وتجعلها 

التي  األخرى  اللغوية  املستويات  عن  فضالً  الشاذة،  أو  منها  املشهورة 

كلهجات  العريب  املوروث  يف  واللغوية  النحوية  الدراسات  يف  مزجت 

النص  بفهم  أرضّت  نتائج  إىل  أدى  مام  ونرث  شعر  من  وكالمهم  العرب 

القرآين وتفسريه وتحليله األسلويب.

اللغوية  املستويات  بني هذه  يخلطون  الباحثني  من  كثري  يزال  وال 

املختلفة يف دراساتهم النحوية والبالغية واألسلوبية، فقد سئل الدكتور 

فاضل السامرايئ عن تفسرياته البيانية وتحليالته األسلوبية واملالمح الفنية 

الجاملية أال تنتقض بالقراءات، لكنه مل يأت بجواٍب شاٍف1.

القرآين  النص  القراءات عىل  بعض  تفضيل  إىل  اضطر  آخر  وباحث 

ليستقيم املنهج الذي درس فيه النص القرآين كتعليقه عىل قوله تعاىل: 

َمِء آيًَة َفظَلَّْت أَْعَناُقُهْم لََها َخاِضِعنَي( )سورة  )إِْن نََشأْ نَُنزِّْل َعلَْيِهْم ِمَن السَّ

الشعراء: 4(، قال: “ أصل الكالم: )فظلوا لها خاضعني( فأقحمت )األعناق( 

لبيان موضع الخضوع” وعنده قراءة )لها خاضعة( الصحيحة ذلك أنها 

توافق العربية، لكن القراءة املثبتة يف املصحف جاءت )مراعاة للتناسب( 
يف فواصل اآليات، وهي: مؤمنني، خاضعني، معرضني، يستهزؤن...2

وليك تستقيم لنا النتائج نحدد دراستنا يف مستوى لغوي واحد هو 

النص القرآين من غري خلطه بالقراءات واملستويات اللغوية األخرى وهذا 

ما أكده علم اللغة الحديث واشرتطه عىل الباحثني يف دراسة اللغة، فضالً 

عن أسباب أخرى منها:

ينظر: عىل طريق التفسري البياين 10.  1

ينظر: من بديع لغة التنزيل 243، 69، 73، 367، وينظر: الكشاف: 754.  2
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املشابهة وحمل  عىل  مبنياً  مرتابطاً  دقيقاً  نظاماً  القرآن  لغة  إن يف 

القرآن  يستعمله  بعض،  برقاب  بعضه  وتعلق  بعض  عىل  بعضه  الكالم 

الكريم يف توسيع املعنى وتأدية معاين عالية بليغة وأرسار ال يؤديها الكالم 

املبارش، يفّس العدول ومخالفة الظاهر الذي ورد يف النص القرآين يف ضوء 

هذا النظام وإن القراءات واملستويات اللغوية األخرى تفقد هذا النظام 

الرشعية،  األحكام  ويؤثر يف  وترابطه،  ومتاسكه  أسلوبه،  وتؤثر يف جامل 

ودالالت الرتاكيب بل يرض ببعض وجوه إعجازه كاإلعجاز العددي القائم 

عىل اإلحصائيات الدقيقة، وبالنظم الذي اجمع علامء اإلعجاز عليه.

علامء  عىل  وأخذ  ذلك  إىل  الجرجاين  القاهر  عبد  اإلمام  أشار  وقد 

من  أكرث  والنحو  باللغة  وعنايتهم  القراءات  يف  الجهد  بذلهم  العربية 

عنايتهم بالنظم وعلم البيان وأدهشه إهاملهم إياه، واإلكثار من الغريب 
واملحافظة عىل اإلعراب وتجنب اللحن.3

إن النص القرآين هو النص العريب الوحيد الذي أقّر البحث الحديث ( 1

باالطمئنان إليه من سائر النصوص العربية، ذلك انه نقل إلينا نقالً 

متواتراً وان الكشوفات اآلثارية والتنقيبات مل تعرث عىل نٍص قبله او 
يف زمنه يضاهيه أو يشبهه متام الشبه.4

متغايرتان” ( 2 حقيقتان  والقراءات  القرآن  بـ”أّن  القرآن  علامء  أقّر 

فالقرآن هو الوحي املنزل عىل النبي محمد صىل الله عليه وسلم 
للبيان واإلعجاز، والقراءات هي قراءة القارئ.5

ينظر: دالئل اإلعجاز 5 والرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية 87، 90 واملدخل اىل دراسة النحو   3

العريب يف ضوء اللغات السامية 96، واللهجات نشأًة وتطوراً 42.

ينظر: املفصل يف تاريخ العرب 8.  4

الربهان 381/1 .  5
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اختالفهم الشديد يف مدلول الحديث الرشيف: “إن القرآن نزل عىل ( 3

سبعة أحرف فاقرؤا ما تيس منه”6، فقد بلغت األقوال يف تفسريه 

أكرث من أربعني قوالً ورأياً أكرثها متقاطع بعضه مع بعض متناقض 

وبعضها “ينبو عنه السمع وينفر منه القلب، وال متيل إليه النفس، 
وأنا أستغفر الله من حكايته”.7

وكان كبار علامء القراءات يستشكلون معنى األحرف السبعة، 

قال ابن الجرزي: “والزلُت أستشكُل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن 
النظر من نحو نيف وثالثني سنة”.8

الحديث9  بهذا  املقصود  يف  املسترشقني  بعض  شكك  لذلك 

ومدخالً  القرآن  بإعجاز  للطعن  سبباً  القراءات  اتخذ  وبعضهم 
لعدائهم لإلسالم وعّدوا القراءات تحريفاً.10

النحاة ( 4 وكبار  وتابعيهم،  عنهم(  الله  )ريض  الصحابة  بعض  طعن 

واملفسين وعلامء القراءات يف كثري من القراءات سواء كانت من 

السبعة أو غريها بحيث ال يكاد قارئ سلم من الطعن يف قراءته: ابن 

عباس، ابن مسعود، الحسن البرصي، عاصم بن أيب النجود، حمزة، 

نافع، ابو عمرو وغريهم.

تفسري الطربي 21/1 والنرش 19/1.  6

اإلتقان 1/ 153، 3/ 335.  7

النرش 5/1 .  8

ينظر: تاريخ القرآن، نولدكة 45-48، ويف اللهجات العربية أنيس 45، ومباحث يف علوم القرآن،   9

الصالح 103.

غولدساك  وليم  القس  قرآنية،  ومباحث   ،33 الحداد،  درة  يوسف  والكتاب،  القرآن  نظم  مثل:   10

وتدوين القرآن، كانون سل، وغريها من الكتب املعادية لإلسالم التي طبعت يف أوربا نهاية القرن 

العرشين وأعاد نرشها موقع الكرتوين ال أرغب بذكره بعده عن روح البحث العلمي.
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الرغم  وعىل  الوهم”.11  من  منهم  َسلَِم  من  قّل  “فإنه  الفراء:  قال 

يف  طعن  فقد  السنة.12  ألنها  القراءة  مخالفة  يجز  مل  سيبويه  أن  من 

قراءات كثرية طعناً رصيحاً وخفياً، وقد شاركه شيخه الخليل يف ذلك13 

يف معارضته لبعض القراءات، وكثري من املفسين والنحاة عارضوا بعض 

والنحاس  األوسط  والفراء واألخفش  واملربد  كالكسايئ  القراءات وردوها 
واملازين وكذلك املتأخرين كالزمخرشي والعبكري والسيوطي.14

وكذلك ابن جني الذي انترص للقراءات الشاذة محاوالً تأويلها لتصّح 

وتتوافق مع أصول العربية، 15 وقد أفرد الدكتور عبد الخالق عضيمة باباً 

الكريم( جمع فيه معارضات  القرآن  الكبري )دراسات السلوب  يف كتابه 
القراءات لدى الصحابة والتابعني )رض( واملفسين والنحاة وغريهم.16

اتجه البحث اللغوي املعارص إىل دراسة القراءات القرآنية يف مستوى ( 5

لظهور  سبباً  كانت  اللهجات  أن  يرون  وأنهم  العربية17  اللهجات 

القراءات، وأدت إىل تنوعها وتعددها، قال الدكتور إبراهيم أنيس 

“إن مرجعها اختالف اللهجات القدمية والبّد من نسبتها إىل قبائل أو 

معاين القرآن 2/ 75.  11

كتاب سيبويه 1/ 82.  12

الكثرية  ينظر سيبويه والقراءات 14، 16-180. ذكر د. احمد ميك األنصاري معارضات سيبويه   13

للقراءات.

ينظر: معاين القرآن لالخفش األوسط 1/ 19 والبيان والتبيني 2/ 219، ومعاين القرآن للفراء 2/ 75   14

والسبعة 53، 287 واملنصف 1/ 307، وإعراب القرآن للنحاس 1 / 32 وتأويل مشكل القرآن 58-

61 واملعارف 230 وتفسري القرطبي 5/ 2-1526 والربهان 319/1، 321 واإلتقان 1/ 205، واالقرتاح 

.69 ،67 ،3/1

ينظر: الخصائص 1/ 191 واملحتسب 3/1.  15

ينظر: 82-21/1.  16

17  ينظر:أثر القراءات يف الدراسات النحوية 97، واللهجات العربية نشأة وتطوراً 391-444، والقياس 

يف العربية د. محمد حسن 72، ويف اللهجات، أنيس 48-45.
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بيئات”18 وقد سبقه إىل هذا القول بعض املسترشقني19 وكان بعض 

النحاة ينسبون بعض القراءات التي تخالف قواعدهم إىل اللهجات 

العربية، كالفراء وتبعه النحاس نسبا قراءة )إّن هذان لساحران( إىل 

ونصباً  رفعاً  باإللف  االثنني  يجعلون  الذين  كعب  بن  الحارث  بني 

وجراً. ونسب األخفش قراءة األعمش والحسن البرصي )ما تنزّلت 
به الشياطون( إىل ناس من العرب وهي غلط لدى النحاة أجمع.20

القراءات هو خط  أن سبب اختالف  ويرى بعض املسترشقني 

املصحف وخلّوه من التنقيط والشكل فضالً عن زيادات تفسريية 
كام يف مصحفي عبد الله بن مسعود وأيب بن كعب )رض(.21

الكريم  القرآن  بأقوال املسترشقني وأرائهم يف  نأخذ  أالّ  وعلينا 

ولغته ونحذر منها، كون أكرثهم ال يؤمنون بإعجاز القرآن الكريم 

وال بخصوصية لغته وأسلوبه، وان بدا منهم ذلك.

بالقارئ ( 6 خاصة  القرآين،  للّنص  مغايرة  القراءة  أن  عىل  يدلل  ومام 

أن أكرث القراءات للرتاكيب التي تخرج عن القياس النحوي العقيل، 

القرآين  النّص  إلخضاع  محاولة  وكأنها  النحو،  قواعد  مع  تنسجم 

للصنعة النحوية املنطقية.

َفإِْن  َوَرُسولُُه  الُْمْشِِكنَي  ِمَن  بَِريٌء  اللََّه  )أَنَّ  تعاىل:  لقوله  كقرأتهم 

 ِ َوبَشِّ اللَِّه  ُمْعِجِزي  َغرْيُ  أَنَّكُْم  َفاْعلَُموا  تََولَّْيُتْم  َوإِْن  لَكُْم  َخرْيٌ  َفُهَو  تُْبُتْم 

التوبة: 3( بجر )رسوله(، لتطرد مع  أَلِيٍم( )سورة  بَعَذاٍب  الَِّذيَن كََفُروا 

يف اللهجات العربية: 11.  18

ينظر: املصاحف، مقدمة التحقيق 1/ 115 -121 وتاريخ القرآن، نولدكة 48-45.  19

الفراء 2/  القرآن،  القرآن 58 ومعاين  القرآن، االخفش 1/ 14، 263، وتأويل مشكل  ينظر معاين   20

183، 316، واعراب القرآن للنحاس 2/ 503 . والكشاف : 66، والبحر املحيط 131/5 .

مذاهب التفسري، جولدتسري 9-3.  21
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الصنعة النحوية. وهو أمر تتغري معه داللة اآلية الذي أراده الله تعاىل، 

ويؤثر عىل إعجاز القرآن.

)سورة   ) تَْسَتكِْثُ َتُْنْن  )َوال  تعاىل:  لقوله  بالجزم  )تستكرثْ(  وقراءة 

املدثر:6(، بالرفع.

َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  لَكُُم  َر  بالنصب لقوله تعاىل: )َوَسخَّ وقراءة )النجوم( 

لَِقْوٍم  َلياٍت  َذلَِك  ِف  إِنَّ  ِبأَْمرِه  َراٌت  ُمَسخَّ َوالنُُّجوُم  َوالَْقَمَر  ْمَس  َوالشَّ

يَْعِقلُوَن( )سورة النحل:12( بالرفع.

َقالُوا  أَْن  إِالَّ  َقْولَُهْم  كَاَن  بالرفع لقوله تعاىل: )َوَما  وقراءة )قولهم( 

َربََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا َوإِْسَاَفَنا ِف أَْمرِنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُْصْنَا َعَل الَْقْوِم 

تعاىل:  لقوله  بالرفع  و)بينكم(  بالنصب.  عمران:147(،  )آل  الْكَاِفِريَن( 

)لََقْد تََقطََّع بَْيَنكُْم َوَضلَّ َعْنكُْم َما كُْنُتْم تَْزُعُموَن( )سورة األنعام: 94(، 

بالنصب. والشواهد عىل ذلك كثرية تكاد تشمل جميع شواهد العدول 

يف أسلوب القرآن الكريم22.

وأختم هذه األسباب بحجة داحضة هي إن ما يدعو إىل التساؤل قول 
القدامى وتبعهم املعارصون إن الشعر العريب القديم َسلَِم من اللهجات 
العربية يف الغالب ألن الشعراء كانوا ينظمون شعرهم باللغة العربية 

املشرتكة، لكن لغة القرآن الكريم مل تسلم من هذه اللهجات.

T

 ،140  ،131/2 املحيط  والبحر  وغريها،   1068  ،440  ،437  ،198  ،135  ،108 الكشاف  ينظر:   1  22

373/3 وتفسري ابن عرفة 221/1، والتحرير والتنوير 2/ 499، 3/ 500 وغريها.
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صورة الهند ف السرية الذاتية اليمنية
د. مظفر عامل1

T

الهند لها عالقة وطيدة وأوارص راسخة مع اليمن منذ غابر الزمان وأقدم 
طلوع  قبل  العصورما  يف  التاريخية  جذورها  عىل  العثور  ميكن  األزمان، 

االسالم، واستمرت يف العصور املتالحقة. وال نبالغ إذا قلنا انها ترسخت 

مع مرور األيام وامتدت إىل كافة أبعاد الحياة البرشية ونهلت من جميع 

منابع الفكر ودروب الحياة املدنية. انعكست هذه العالئق بني الحضارتني 

القدميتني يف معظم مجاري الحياة وتاثر بها جل من صنوف األدب والفن.

البالد  لتلك  األدباء  وكتابات  اليمن  شعراء  قصائد  يف  الهند  متثلت 

األثرية مثلام احتلت اليمن مكانتها املرموقة يف اآلداب والفنون الهندية 

من  جرت  ما  عىل  شاهد  خري  والزمان  العصور.  عرب  األردية  وباألحرى 

التبادالت الثقافية والحضارية بينهام عرب العصور. عىل كل، متثلت الهند 

محارض يف مركز الدراسات العربية، جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية، حيدر آباد-الهند.  1
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يف السرية الذاتية اليمنية أكرث مام متثلت يف جنس من األجناس األدبية 

األخرى يف تلك اليالد.

حوادثه  تحيط  حياته،  عن  املرء  فيها  يكتب  التي  هي  فالسرية 

وكهولته  طفولته  أيام  املرء  فيها  ويذكر  وآثاره،  أعامله  وتسد  وأخباره، 

وما جرى له فيها من أحداث كربى تبعا ألهميتها، وهي مظنة اإلغراق 

واملغاالة ورشك الحديث عن النفس والزهو بها وإعالء قيمتها. ولكنها إذا 

اعتدلت كانت أصدق ما يكتب عن رجل أكرثه انطباقا عىل حياته، كام 

قال الدكتور جونسون، األديب اإلنجليزي املشهور: »إن حياة الرجل حني 

فهو  الذاتية  السرية  أدب  عنه«.إن  يكتب  ما  احسن  بقلمه هي  يكتبها 

أهم أدب نال سمعة وانتشارا يف الغرب اكرث من الرشق وال سيام العرب.

الشخصية  الرتجمة  أو  الذاتية  السرية  بأن  التاريخية  الوثائق  تشهد 

قبور  عىل  النقوش  يرون  عندما  القديم  العرص  يف  الناس  لدى  تعرفت 

رجالهم وملوك بالدهم وعباقرة زمانهم. لقد تعرفوا بها عن الرجال الذين 

شوقي  الدكتور  قال  كام  القيمة،  أعاملهم  وعن  الفرتة  تلك  يف  اشتهروا 

ضيف يف متهيد كتابه » الرتجمة الشخصية » لعل أقدم صورة للرتجمة 

شواهد  عىل  القدماء  ينقشها  كان  التي  الكلامت  تلك  هي  الشخصية 
قبورهم، فيعرفون بأنفسهم، وقد يذكرون بعض أعاملهم ».2

ازدهرت السرية الذاتية أو الرتجمة الشخصية يف األدب الغريب كجنس 

العاملي  بالتطور  امليالدي متأثرا  الثامن عرش  القرن  ازدهارا كثريا يف  أديب 

الجديد يف مجال السياسة والتجارة والصناعة. وملا عادت الدميقراطية إىل 

مجاريها كتب الناس الرتاجم لصغارهم وكبارهم مختفني عن أنظار امللوك 

املستبدين ألن إىل ذلك الحني كان هذا اللون األديب مختصا بهم. ومع مرور 

الرتجمة الشخصية الدكتور شوقي ضيف / ص 7 / م داراملعارف القاهرة 1956م  2
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العرص  والسري ودخلت روح  الرتاجم  أساليب جديدة يف  ازدهرت  الزمن 

وتطوره يف الكتابة والتفكري التي كانت الزمة لنمو الحاسة التاريخية.

القدم،  يف  عريقة  ليست  فهي  العريب  األدب  الذاتية يف  السرية  أما 

العربية  االقطار  بدأت رحلتها يف  ادبية حديثة،  أجناس  هي جنس من 

باآلداب  تأثريها  بسبب  وذلك  العرشين،  القرن  من  الثاين  املنتصف  يف 

األدباء  من  عدد  دبج  لقد  االدبية،  التاريخية  للوثائق  وفقا  االوربية. 

والفنانني واملفكرين والساسة أقالمهم لتدوين تجاربهم الذاتية وصياغتها 

و  والشهادات،  والذكريات،  واملذكرات،  السرية،  مثل  مختلفة  أشكال  يف 

املراسالت، واليوميات وغريها. وإستهل هذا الجنس الحديث يف االدب 

اليمني بنهاية الستينييات للقرن العرشين واحتل مكانا مرموقا فيام بني 

االصناف االدبية االخري يف غضون مدة وجيزة.

و الدكتور مسعود عمشوش صاحب » الرتاجم والسري« قد ذهب إىل 

أن السرية الذاتية النبوية هي أقدم سرية يف الرتاجم االسالمية ظهورا، وأولها 

اهتامما باملؤرخني والكتاب، وهي قد كانت تعترب محورا تدور حوله حياة 

االسالم ونشأته وإتساعه وتطوره وإنتشاره بالغزوات والفتوحات. وأشارإىل 

أن تدوين األحاديث النبوية الرشيفة له عناية خاصة بكتابة السرية التي 

مل يتم تدوينها يف عرص الرسول صىل الله عليه وسلم خشية باختالط شئ 

من القران الكريم، وكان تدوين الحديث يعتربعامال فعاال لتنمية كثريمن 

العلوم، وعىل رأسها علم التاريخ، فاتجه العلامء إىل تسجيل الوقائع عن 

الغزوات والفتوحات وتواريخ الصحابة ريض الله عنهم اجمعني.

غري أن السرية الذاتية ملا انترشت وتطورت يف اآلداب الغربية منذ 

بشكل  العريب  األدب  يف  محدودة  ظلت  قد  الثامن عرشامليالدي  القرن 

عام ويف اليمن بشكل خاص، وتتداخل يف كثري من األحيان مع الكتابة 
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ضيق  بسبب  العرب  األدباء  من  عددا  أن  النقاد  بعض  ويرى  الروائية. 

هامش الحرية اإلبداعية والفكرية واالجتامعية التي منحت للقلم العريب 

يفضلون تناول جوانب من تجاربهم الذاتية يف رواياتهم. فالدكتور جابر 

األدب  يف  الذاتية  السرية  كتابة  ندرة  تعليل  يحاول  حني  مثال  عصفور، 

الكاتب  أن  عىل  االعــرتاف«  »شجاعة  املعنون  مقاله  يف  يؤكد  العريب 

األورويب يتمتع مبساحة واسعة من الحرية وال يشعر الخجل أو الخوف، 

العريب  نظريه  يبدو  بينام  الكذب،  أو  النفاق  أو  الرياء  إيل  يضطرب  وال 

السائد،  الضغط  من  ومقموعا  االعرتاف  وشجاعة  الحرية  عن  محروما 

فيوثر كاتب السرية الذاتية يف األدب العريب أن يلجأ إىل فن الرواية حيث 
توجد إمكانية للتقية واملراوغة.3

و يف مقالة أخري استعرض الدكتور مسعود عمشوش السرية الذاتية 

ورواية السرية الذاتية يف األدب العريب بوجه عام ويف اليمن بوجه خاص، 

وقدم بعض مناذج من املذكرات الشخصية اليمينية وعىل رأسها عبد الله 

سامل باوزير صاحب “استعادة الزمن املفقود” )سرية ذاتية(، وأحمد عيل 

مسعد صاحب “فصول من ذاكرة الثورة واالستقالل : شهادة للتاريخ”، 

عفيف  جابر  وأحمد  نضال”،  “مسرية  الرصخي صاحب  حمود  ومحمد 

صاحب “شاهد عيل اليمن : أشياء من الذاكرة”، ومحسن العيني صاحب 

الحديثة”،  الدولة  بناء  مع  قصتي  املتحركة:  الرمال  يف  عام  “خمسون 

الذكريات”، وأحمد محسن سالم  ناجي صاحب “صفحات من  ومرشد 

قائد  وأحمد  اليمن”،  ذاكرة  من  صفحات   : مواطن  مذكرات  صاحب” 

بركات صاحب “أحمد قائد بركات يتذكر : الرشد يف سن الطفولة، وفسحة 

األمل ومرارة الترشد”، وأحمد حسني املروين صاحب “الخروج من نفق 

ملخصا عن مقالة : رواية السرية الذايتة: د مسعود عمشوش، منزلة من شبكة االنرتنت  3
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الظلم : معامل سرية ذاتية”، وأحمد عبد الرحمن املعلمي صاحب” من 

عيل  ذاتية”، وحسني  سياسية  اجتامعية  : سرية  موت  إيل حرض  بريوت 

الحبييش صاحب “محطات حيايت” وغريهم.

و ال شك فيه بأن اليمن انجبت العباقرة يف مجال السرية يف غضون 

مدة وجيزة ورمبا متثلت الهند يف تلك السري ولكن ال تتمكن هذه العجالة 

من إحاطة جميعها وإمنا تقترص عىل نخبة من أصحاب السري، وذلك نظرا 

أبعادا من  الهند أحاطت  السري. فاملباحث حول  تلك  الهند يف  إىل ذكر 

الحياة الهندية التي ترتاوح بني السينام واألفالم والزعامء والساسة واملعامل 

التاريخية والتقاليد واملراسيم والشؤون املنزلية واملأكوالت واملرشوبات 

والعادات وما إىل ذلك.

لقد  م   1929 عام  عثامن  الشيخ  مواليد  من  ناجي  مرشد  محمد 

أشار يف سريته املعنونة “ صفحات من الذكريات “ إىل عالقته مع الهند 

عدن  إىل  جاءت  األصل  صومالية  كانت  أمها  ألن  طفولته  منذ  الوثيقة 

مسلم   - حسني  محمد  يدعى  رجل  من  تزوجت  كربت  وعندما  طفلة 

هندي األصل - وكان كاتب عرض حاالت معروفا يف مدينة الشيخ عثامن، 

انجبت له بنتني وولدا، وطلقت منه، ثم تزوجت من أيب وهو من منطقة 
معافر “شويفة”.4

كام ذكر أنه تلمذ عىل االستاذ يدعى أفضل خان - هندي األصل- 

ملا دخل املدرسة اإلبتدائية الحكومية يف الشيخ عثامن يف الصف االول. 
وكان األستاذ خبريا يف تدريس األطفال.5

4  صفحات من الذكريات للدكتور محمد مرشد ناجي، ص 11، م دار جامعة عدن للطباعة والنرش 

سن الطباعة 2000م

صفحات من الذكريات للدكتور محمد مرشد ناجي، ص 11، م دار جامعة عدن للطباعة والنرش   5

سن الطباعة 2000م
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وبعد إمتام املدرسة االبتدائية واجه صاحب السرية عراقيل يف سبيل 

املتواجدة  املدارس  يف  املقاعد  قلة  بسبب  املتوسطة  باملدرسة  التحاقه 

الربيطانية مدرسة  املعارف  إدارة  أو  الحكومة  يف تلك اآلونة. كان لدى 

متوسطة تسمى »ريسدنيس« وكان مقرها هو املبنى الذي فيه املتحف 

العسكري حاليا يف مدينة كريرت تستقبل املختارين من الفائزين األوائل 

يحصل  مل  ذلك  وبنتيجة  املستعمرة.  يف  األربع  االبتدائية  املدارس  من 

البقية  ورميت  مدرسته  من  طالبا   24 بني  من  خمسة  عدا  ما  القبول 

عىل الشوارع. غري أنه بهذ الواقعة أدرك مرامي السياسة االستعامرية يف 

التعليم هذا مع أن قد مىض عىل حكام اإلدارة الربيطانية لعدن مايقرب 

وجه  عىل   « املسلمني  غري  الهنود  من«  األجانب  وكان  عام  مائة  من 

الخصوص يحتلون الوظائف العالية يف البلد ويتحكمون يف مصائر أبناء 

عدن من العرب الذين كان اكرثهم من الكتبة الصغار أو من املدرسني 
وغالبيتهم يف املدارس االبتدائية باستثناء قلة قليلة.6

 – عثامن  الشيخ  1928م  مواليد  من  الحبييش  والسيد حسني عيل 

عدن كان عميدا لكلية بلقيس ومناصب عليا مثل رئيس املكتب القانوين 

الوزراء  رئيس  ونائب  الجمهورية،  لرئيس  القانوين  واملستشار  للدولة، 

املكتب  ورئيس  النواب  واالقتصادية، وعضو مجلس  الخارجية  للشؤون 

املناصب  من  وغريها  البحرية  الحدود  لجنة  ورئيس  للمجلس،  الفني 

األخرى أحاط التاثريات الهندية يف املجتمع اليمني.

فقد ورد يف سرية حسني الحبييش )محطات حيايت( أن املجتمع اليمني 

تاثر بأفالم السينام الهندية واملرصية، أحذ األهايل يقلدون أبطالهم لغة 

للطباعة  عدن  جامعة  دار  م   ،14-13 ناجي،ص  مرشد  محمد  للدكتور  الذكريات  من  صفحات   6

والنرش سن الطباعة 2000م



21 مقلساييراالايتريسايتيي لاايتلةرلا

وشكال وحركات. ومن العادات غري املستحبة هو خروج العامة واألطفال 

يف ليايل كسوف القمر بالطبول والتهليل وإزعاج املارة واألطفال النامئني 

)وبعد حوايل خمسني عاما رأيت نفس الحدث يف صنعاء ولكن إزعاج 

السكان بإطالق النار حل محل الطبول(. ومن نوادر تلك األيام الغابرة أن 

الرشطة ألقت القبض عىل بعض املزعجني بحجة النص القانوين وقد أدرك 

القايض الهندي املسلم جهل املتهم فاستدرجه بالقول ملاذا تقوم بذلك 

الفعل والقمر هو قمر الشيخ عثامن وليس قمر كريرت فلام ارتج املتهم يف 

اإلجابة اكتفى الحاكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ. وأتذكر كطيف سيناميئ 

املنزل  باب  ستارة  من  رؤوسهن  يخرجن  حارتنا  يف  النساء  بعض  منظر 

ليتبادلن الشتائم وأغلبها بسبب خصام األوالد وتنتهي معزوفة الشتائم 

بأن تتربع إحداهن بإخراج زوجها للمبارزة مع الزوج األخر، ويقدم زوج 

األوىل بعصاه أو بالتقاط األحجار من األرض، ونتيجة لتحريض الزوجة 

الثانية )أخرج له برع .. وكس له جشائبه( فيخرج زوج الثانية وهو يفرك 
عينيه من النوم ويبدأ املصارعة وهو ال يدري السبب.7

والواقعة التي أوقع صاحب السرية يف الورطة وتحري بها هي كانت 

الرشوة السائدة بني املؤظفني الهنود العاملني يف ميناء عدن. ملا وصل حسني 

الحبييش عدن من إنجلرتا بعد مدة مديدة فوجأ بأنه كان هناك كثري من 

املؤظفني من أصول هندية – باكستانية. وملا أراد أن يستكمل إجرائات 

الحبييش  اليمنى فأخذ  املتاع – العفش اعرتضه أحدهم مشريا إىل عينه 

يحدق يف عينه تلك إىل أنقذه أخوه أحمد وإبن اخته محمد ليرشحا له أنه 
يريده ان ينفحه مبلغا من املال.. أو بالعريب الهندي .. رشوة.8

7  محطات حيايت جلد أول، ص: 50 مطبع وزارة الثقافة والسياحة – صنعاء عام 2004م

محطات حيايت جلد أول، ص: 196 مطبع وزارة الثقافة والسياحة – صنعاء عام 2004م  8
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و سلط الحبييش عىل بعض الجوانب الهمة ملدينة عدن املينائية، 

ومرشوباتها  ومأكوالتها  ولهجاتها  ولغاتها  وأزيائها  سكانها  عن  تحدث 

األصليون  فاجناس سكان عدن فهم سكان عدن  لها.  املثيلة  والجوانب 

من  النازحة  العائالت  وبعض  شاملية ورشقية  مينية  جذور  من  اكرثهم 

للغة  أما  متنافرة.  كانت  وأزيائهم  وباكستان  والهند  والصومال  ايران 

لغة وأكرث مفرداتها  بأكرث من  )سلته( صلطة معصودة  واللهجات فهي 

العربية واإلنجليزية والهندية مثل عبارة )يا وليد هات واحد بانهيس( 

والبانهيس هذه أصلها باين بالهندي وتعني ماء.

الهندي  السائد منها هو  الطعام ال تقل اختالط وإن كان  أنواع  و 

)اإلدام  والصانونة  الرز  الهندية هو  املأكوالت  واشهر  الجبايل،  والشاميل 

من البهارات والطامطم( أو )املطفاية( او )الصيادية( وهو طبخ السمك 

)خبز  أحيانا  ذلك  ويصاحب  الرز(  مع  )اللحم  الزربيان  أو  الرز،  مع 

القمح االبيض. ويتميز  الرب االحمر املقيل أو)الرويت( خبز  الطاوة( خبز 

األكل الهندي بوفرة البهارات واإلغراق بالصليط. أما املاكوالت الشاملية 

األبيض  الخبز  وهو  )املخباز(  هو  عدن  يف  والشهريمنها  ناشفة  فاغلبها 

املدور و)الصيد( السمك املشوي وقليل من الحلبة املرة املحوجة والخبز 

قد يكون )مفتوتا( بالسمن أو التمر أو املوز، وميزة هذه الوجبا ت أنها 
مطبوخة بالفرن بطريقة صحية.9

و أحمد عبد الرحمن املعلمي من مواليد إب اللواء األخرض- اليمن 

عام 1917م تسلم عدة مناصب حكومية، عني قاضيا ثم عني يف بالط ويل 

العهد عضوا يف الهيئة الرشعية وأخريا سفري اليمن. يعد من كبارمناضيل 

اليمن الذين سعوا للتخلص من اإلمامة وإقامة حكم جمهوري عادل.خلف 

محطات حيايت جلد أول، ص: 201-202، مطبع وزارة الثقافة والسياحة – صنعاء عام 2004م  9
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وراؤه سريته الذاتية الرائعة املعروفة باسم » من بريوت إىل حرضموت » 

حيث تحدث عن بعض الرموز الثقافية املشرتكة بني الهند واليمن.

فقد أعرب أحمد عبد الرحمن املعلمي عن جزيرة سقطرة التي توجد 

يف اليمن أن مؤلف كتاب “الطواف بحرا” أبدى بعض املالحظات الهامة 

جاءت  أين  ومن  وكيف  اسم سقطرة  عنه  انبثق  الذي  األصل  عن  جدا 

تلك التسمية إذ يقول بأن الجزيرة كانت لها صلة قدمية وعالقة طويلة 

بالقراصنة الهنود. ولذلك يبدو وكأن هذا اإلسم )سقطرة( مشتق من اللغة 

فيها  يوجد  الجزيرةالتي  أي  وسوقاطرة  دفيبا  كلمتي  من  السنسكريتية 

مأوى النعيم أو منزل الخلود ومن املحتمل أن العرب قد حوروا اسمها إىل 

سوق قطرة )أي سوق التحلبات الناضجة( لشجرة العندم أو دم األخوين 

أو دم الغزال أو التنني، وتلك هي املادة الراتنجية الحمراء التي كانت يف 

وقت من األوقات عبارة عن املحصول الرئييس يف الجزيرة، ويعتقد بأن 

سقطرة هي با- انش عند قدماء املرصيني، كام يعتقد كذلك بانها بنشية 
يف قصيدة فريجيل الشعرية التي نظمها يف الزراعة.10

الثالوث  يكون  الهند حيث  إىل  تاريخيا  يرجع  الرصاع  »ولعل أصل 

الهندويس مؤلفا من براهام وفشنو وشيفا أي الخالق والحافظ واملميت 

عىل التوايل. وكانت هذه األلهة تعبد يف مكان يعد مزارا مقدسا. وهذا 

الجزيرة  ومازالت هذه  بومبايئ  ميناء  من  قريبة  يقع يف جزيرة  املكان 

حتى األن تدعى الفيل أو »اليفانتة« وكانت هذه الجزيرة عىل اتصال 

دائم ويف ارتباط وثيق ومستمر مع خليج عدن. ورأس الفيل يعترب رمزا 

ظاهرا وشعارا مشهودا للمقطع املقدس أوم الذي ميثل الثالوث ويدل 

عليه أو يعرب عنه. ولقد ناضل الفيل عن براهام أو فشنو بينام مثل التنني 

من بريوت إىل حرض موت للدكتور أحمد عبد الرحمن املعلمي، ص: 170، دمشق، 1993م  10
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ما  عنه  نشأ  الذي  املسفوك  والدم  املهلك.  أو  املميت  شيفا  األفعى  أو 

يسمى بدم االخوين كناية عن القتال الدائم واملبارزة املستمرة او املنازلة 

بني فيل والتنني وكل ذلك عبارة عن اصطالح رمزي للقتال األبدي الدائر 

»راجستهان«  كتاب  صاحب  وتود  الهندويس«.11  الثالوث  اشخاص  بني 

تحدث عن هذا املوضوع بنوع من التفصيل وال يتسع املجال لذكر تلك 
الفاصيل يف هذه العجالة.12

مع  عمل  1934م  عام  صنعاء  مواليد  من  بركات  قائد  وأحمد 

النفط  عن  التنقيب  مجال  يف  واألمريكية  األوربية  الرشكات  من  عدد 

واملعادن ومؤسسات عربية يف اليمن والخليج العريب. كام خدم الوطن 

كسفري الولة لدي عدة بالد آسيوية وأوربية من أمثال اليابان، واالملانيا 

اإلتحادية، وبلجيكا، والنمسا، وهولندا، وسويسا. توىل الوزارات املختلفة 

مثل الخارجية، واإلعالم والثقافة الوطنية، واالقتصاد والصناعة، والنفظ 

والرثوات املعدنية .تحدث عن الهند يف مواضع مختلفة لسريته »فسحة 

األمل ومرارة الترشد«. فمثال ملا كان يقيض إجازته يف لبنا ن ويرتدد بني 

مكتب الهجرة واملحكمة. لقد سلم صاحب السرية االستامرة يف املحكمة 

للتصديق عليها إىل شخص هندي والذي أطلع عليها بسعة ثم أضاف 
إليها إمضاءه وختم املحكمة.13

واجتمع صاحب السرية بالهنود يف مدينة ديب أثناء إقامته يف شقة 

جاز  إن   - بصدمة حضارية  »أصبت  فبقوله:  التخطيط،  حديثة  واسعة 

من  واملهمالت،  والنفايات  باملخلفات  مليئة  وجدتها  أين  غري  التعبري- 

من بريوت إىل حرض موت للدكتور أحمد عبد الرحمن املعلمي، ص: 172، دمشق، 1993م  11

راجع للتفصيل من بريوت إىل حرض موت للدكتور أحمد عبد الرحمن املعلمي، ص: 172، دمشق،   12

1993م

فسحة األمل و مرارة الترشد، ص: 318  13
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وجزمات  قدمية  خرق  أو  ومالبس  وجرائد  نايلون  وأكياس  قراطيس 

املطبخ ونفايات  مستهلكة وقوارير من كل األصناف وعلب ومخلفات 

بالذات، إىل جانب  املطبخ  كثرية، ورصارير )شورص( معششة ودابة يف 

تعفن  من  أو  والثوم  الهندي  بالكري  الطبخ  آثار  من  الكريحة  الروائح 

القاممة وأحواض الغسل والحامم« 14.

وأضاف »أن اإلمارات املتصالحة يف ذلك الوقت كانت قليلة السكان 

شحيحة العمران، وكانت إمارة ديب أكرثها سكانا وعمرانا، وتتمتع بنشاط 

سكنها  أن  إال  األخرى،  اإلمارات  يف  عليه  كان  مام  نسبيا  أوسع  تجاري 

والحوانيت  املتاجر  اصحاب  ومن  ومهندسني،  واطباء  وفنيني  من عامل 

والفنادق كانوا مواطني بلدان أخرى، ويكرث بينهم الهنود والباكستانيني 
وباألخص يف صفوف العامل اليدويني منهم واملهرة ويف املتاجر الصغرية«15

ومام الريب فيه أن املوقع السيايس للمؤلف محسن العيني يرفع 

من أهمية املذكرات. هذا ما حدث عند صدور كتاب »خمسون عاما يف 

السيايس  التاريخ  الكتاب موثوق ورصني عن  الرمال املتحركة«. أن هذا 

العقود  اليمنية املهمة يف  السياسية  الرموز  يتناول  لليمن الحديث ألنه 

األخرية للقرن العرشين.

ومحسن العيني الذي كان من مواليد بني بهلول، محافظة صنعاء 

عام 1922م، توىل وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء أكرث من مرة، عمل سفريا 

يف األمم املتحدة، الواليات املتحدة، اإلتحاد السوفييتي، فرنسا، بريطانيا 

االستشاري  املجلس  لرئيس  نائب  ثم  للرئيس  مستشارا  وعني  وأملانيا، 

العرشين  القرن  من  الثامنينات  أوائــل  يف  للهند  زيارته  عن  تحدث 

فسحة األمل و مرارة الترشد، ص: 451  14

فسحة األمل و مرارة الترشدن ص: 468  15
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إن  وقال:  نهرو  الل  جواهر  الراحل  الزعيم  عن  البالغ  تأثره  عن  وعرب 

جواهر الل نهرو رجل عظيم، قد لعب دورا كبريا مع جامل عبد النارص 

االنحياز، وأبدى  اإليجايب وعدم  الحياد  إبراز مبادئ  تيتو يف  واملاريشال 

الهند  الدميقراطية، وقال: إن  بأنها دولة تسوده  للهند  إعجابه واعرتافه 

دولة متكلفة عىل نفسها، ولديها مصانع األسلحة ومعاهد العلوم وكليات 

ذلك  خالل  ومن  وتطبيقيا،  نظريا  وغريها  والزراعة  والصناعة  الهندسة 

استطاعت الهند أن تلعب دورا ملموسا يف حل مشاكل التخلف والفقر 

والجوع واملرض. وزار مدن الهند ووالياتها املختلفة من كشمري ودلهي 

وبومباي وميسور، وبعد زيارته أبدى انطباعاته وتأثراته عن الهند بأنها 

دولة متناقضة، ثراء فاحش، وفقر مدقع وحقول وأراض خصبة، وتلوث 

يف الشوارع، وأنهار ووديان، وجبال ورمال، خصبة وجفاف علم وجهل، 
ولغلبة الدميقراطية مازال الناس يشعرون بالراحة واألمن.16

وللواء الركن حسني محمد املسوري من مواليد صنعاء عام 1942م 

القوات  يف  العليا  املناصب  تقلد  1962م،  عام  سبتمرب  ثورة  يف  شارك 

والسفارات والوزارة.لقد خدم الوطن كسفري اليمن يف القاهرة ومندوب 

دائم يف الجامعة العربية، كام خدم كنا ئبب وزير الداخلية ورئيس هيئة 

شخصيتني  عن  ذكريايت”  من  “أوراق  كتابه  يف  .تحدث  العامة  األركان 

عىل  اللواء  تعرف  لقد  غاندي.  ومهامتا  نهرو  الل  جواهر   -- هنديتني 

باليمن، وكان  الثانوية  هاتني الشخصيتني منذ أن كان طالبا يف املدرسة 

العامة”  “الثقافة  باسم  باملحارضات  اهتامم  أنذاك  الثانوية  مدرسته  يف 

ومن تلك املحارضات القيمة التي أخذت اهتاممات الطالب وتوجهاتهم 

وأثرت يف عقلياتهم وفكرتهم، ومتلكت عىل مشاعرهم وعواطفهم، وحلت 

خمسون عاما يف الرمال املتحركة، ص: 245-244  16
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الوطنية  الدم، محارضات عن  محل نفوسهم وجرت يف عروقهم جريان 

لألستاذ أحمد جابر عفيف. ومنها محارضته عن: “النضال ضد االستعامر 

الربيطاين يف الهند، ودور الزعيم غاندي يف العصيان املدين” وكان يصف 

األستاذ أحمد جابر للطالب تواضع ذلك الزعيم الهندي وتقشفه يف املأكل 

وامللبس ودوره يف مقاومة االستعامر الربيطاين. فهذه املحارضات أخذت 

مبجامع قلوب الطالب والشبان املفعمني بالحيوية والنشاط، وأثرت فيهم 

أثرا كبريا يف مقاومة االستعامر واملقاومة السلمية التي بنيت عىل تحدي 

نهرو  لجواهرالل  كتابان  عليهم  وزع  الفرتة  تلك  ويف  وقوته.  االستعامر 

“من السجن إىل الرئاسة” و “ملحات من تاريخ العامل” فدرسوا واستفادوا 

منهام، وكان نهرو لعب دورا بارزا مع املرحوم الرئيس عبد النارص وتيتو 

وسوكارنو يف تأسيس كتلة عدم االنحياز، ومن جملة ما تأثر الشيخ حسني 

كان.واالستعامر  أيا  مرفوض  الظلم  بأن  غاندي  بفكرة  املسوري  محمد 

مرفوض بأي شكل من األشكال. وأن املقاومة ضد الظلم يجب أن تتخذ 

غاندي  املسوري سرية  وقد درس حسني محمد  ملقاومته.  األساليب  كل 

دراسة عميقة منذ البداية، كام يقول: وعدد من الشخصيات الكبرية الذين 

يحارضوننا ويساعدوننا ببعض الكتب ويلقوننا ويشجعوننا عىل التعليم 

وعىل التثقيف، كنا ندرس املنهج الدرايس كامال، إضافة إىل الثقافة العامة 
كنا نقرأ سرية غاندي وسرية الشيخ محمد عبده وجامل الدين.17

من  املقبييل«  »مذكرات  السرية  صاحب  املقبييل  محمد  وحسني 

مواليد ذمران بني منبه عام 1925م يعد علم من أعالم اليمن ورائد من 

رواد يقظتها الحديثة ومناضل فذ تقلب يف مختلف املناصب الحكومية 

املتحمسني  الثوار  عن  تحدث  جنيف  يف  مؤخرا  استقر  أن  إىل  الهامة 

أوراق من ذكريايت، ص: 40-39  17
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الثائرين ضد حكم  الشبان  قلوب  الثورة يف  نار  أشعلوا  الذين  اليمنيني 

وظلمه  وجوره  يحي  اإلمام  عن  يحدث  الفضيل  إن  قال:  يحيى  اإلمام 

لألمة  وتضحيته  وبره  وعدله  الهندي  الزعيم  الغاندي  وعن  وغشمه 

الهندية ويقارن بينهام قائال: إن القائد كان رجال صالحا وطنيا أراد ألمته 

وبالده النهوض والعمران والثاين أي اإلمام يحيى رجل ميسء بل مصيبة 

عىل بالده اليمن وعىل اإلسالم واملسلمني. وقال لو مل تصب اليمن بكارثة 
حكم اإلمام يحيى لقاد اليمنييون األمة العربية واإلسالمية.18

وتحدث يف موضع آخرعن عبد الله بن عيل الوزير صهر اإلمام يحيى 

الذي زار الهند، ويف اثناء زيارته وافته املنية وكان قد لحقه مرض السل من 

قبل. وجاء معه إىل الهند األستاذ الزبريي الذي كان من األحرار اليمنيني. 

قد أنذره الحكم االستعامري فسافر إىل الهند ثم ذكر عام عاىن االستاذ 
الزبريي من املعاناة الشديدة من بؤوس وشقاء اثناء إقامته يف الهند.19

املصادر واملراجع

شوقي ضيف الدكتور، 1956م، الرتجمة الشخصية، القاهرة، داراملعارف.. 1
ناجي مرشد محمد، 200م، صفحات من الذكريات، عدن، منشورات جامعة عدن.. 2
الحبييش حسني عيل، 2004م، محطات حيايت، الجزء األول، صنعاء، إصدارات وزارة . 3

الثقافة والسياحة.
محسن العيني، 2006م، خمسون عاما يف الرمال املتحركة، صنعاء: الطبعة الثانية، . 4

مؤسسة امليثاق للطباعة والنرش.

مذكرات املقبييل، ص: 96  18

مذكرات املقبييل، ص: 326  19
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الفكرللطباعة . 5 دار  دمشق،  املقبييل،  مذكرات  1986م،  محمد،  حسني  املقبييل 
والتوزيع والنرش.

احمد قائد بركات، 2004م، فسحة األمل ومرارة الترشد، صنعاء، الجزء الثاين، مركز . 6
عبادي للدراسات والنرش.

املسوري حسني محمد، 2008م، دمشق، دار الفكرللطباعة والتوزيع والنرش.. 7
املعلمي عبد الرحمن أحمد، 1993م، من بريوت إىل حرض موت، دمشق.. 8
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 العالقات الدينية بني العرب 
ووالية تامل نادو :دراسة تاريخية

الدكتور .ك.م.ع. أحمد زبـري1

T

الهند تقع يف جنوب آسيا ولها ثقافة قدمية وكانت ال تزال عىل عالقات 
وعلومها.  وثقافتها  حضارتها  تنرش  كانت  العامل.فهي  بلدان  مع  وثيقة 

امليالد.  قبل  حتى  قديم  زمن  منذ  املختلفة  األمور  مركز  كانت  وهي 

الهندي  املحيط  العامل وبسبب وجودها عىل  بسبب وجودها يف وسط 

وبسبب وقوعها يف بحر العرب وخليج بنغال والسفن التي تجري ومتر 

الهند  سواحل  عىل  مرساتها  تريس  األقىص  والرشق  الرشق  إىل  بالبضائع 

الغربية والرشقية والسفن التي مترُّ من الرشق إىل الغرب وإىل البلدان 

الهند  وطننا  فكان  وغربا.  الهند رشقا  مرساتها يف شاطي  تريس  العربية 

مركزا للرحالت البحرية والسفن تجري بالبضائع التجارية.

األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية وآدابـها، الكلية الجديدة، شـنايئ، الهند.  1
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التاريخ.  العربية قدمية وعريقة منذ فجر  الدول  الهند  العالقة بني 

ويُروي أنه لـاّم أُخرج آدم عليه السالم من الجنة أُهبط بسنديب )سيالن( 

من أرض الهند. وكانت القوافل التجارية إىل املناطق الساحلية يف جنوب 

الهند بني الهند والدول العربية وتعرّف العرب عىل املدن الرئيسية الكائنة 

 (Musri) ومسريي (Kallikottai) تقع عىل الساحل الطويل مثل كليكوىت

 (Kayal) وكايل   (Kollam) وكومل   (Kochi) وكويش   (Thondi) وطوندي 

وناغاباتنم (Nagapattinam) ومسويل باتنم (Masulipattinam) وجيانغرم 

(Vijayanagaram). وبفضل هذا االحتكاك التجاري تأثرت الحياة الهندية 

الهندية  إىل  العربية  اللغة  اجتامعيا وحضارة وثثافة ولغة حتى وصلت 

الجنوبية عموما وبخاصة يف والية تامل نادو قبل مجيئ اإلسالم بقرون.

والية تامل نادو هي إحدى الواليات الشهرية التاريخية الواقعة يف 

جنوب الهند. تقع تامل نادو يف أقىص جنوب الهند ومساحتها 133038 

كيلومرت مربع ويحدها رشقا خليج “البنغال” وغربا والية “كريال” وشامال 

واملحيط  “رسيالنكا”  بالد  وجنوبا  و”كرناتكا”  براديش”  “آندهرا  واليتا 

الهندي. إن التاريخ يشهد رصيحا كل الرصاحة عىل ربط العالقات الوثيقة 

بني العرب وتامل نادو من أقدم العصور. كانت هناك روابط وعالقات 

شتى بني العرب وهذه الوالية من أقدم األيام إىل عرص النبي صىل الله 

عليه وسلم لها العالقة يف مجال التجارة واملعيشة والديانة.

ودخل اإلسالم إىل أرض الهند أوال من املناظق الساحلية الجنوبية 

الفتوحات  طريق  عن  الشاملية  الربية  املناطق  يف  طويل  زمن  بعد  ثم 

الساحلية  واملدن  القرى  يف  أوال  اإلسالم  ظهور  الناجحة.بدأ  اإلسالمية 

األماكن  إىل  الساحلية  األماكن  من  اإلسالم  انترش  ثم  نادو  تامل  لوالية 

املساجد  نادو  تامل  يف  املسلمون  وبنى  الوالية.  الساحلية يف هذه  غري 
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واملدارس والزوايا والتكايا واملعاهد اإلسالمية يف أماكنهم.

النبي  الهند قوية حتى قبل مولد  العرب مع جنوب  كانت صالت 

املنتوجات  يتبادلون  والهنود  العرب  التجار  وكان  عليه وسلم  الله  صىل 

يف  العرب  استيطان  إىل  األحوال  هذه  امتدت  بينهم  فيام  واملصنوعات 

األماكن الساحلية املليبارية والتاملية أي مناطق “مليبار” ومناطق “معرب”.

يقول املؤرخ البارز يم. إي. غني يف جريدته “نور الحق” : أن اإلسالم 

ظهر يف والية تامل نادو منذ 637م. وأول بقعة من بالد الهند استضاءت 

بنور اإلسالم هي بالد “مليبار” ألن التجارة كانت قامئة بني بالد العرب 

سكان  أن  املجاهدين  تحفة  صاحب  ذكر  كام  عتيق  عهد  منذ  املليبار 

فلسطني كانوا يتجرون مع املليبار يف عهد داؤد وسليامن عليهام السالم.

وكان العرب يسافرون من مدينتي مرص والشام بطريق الرب ميشون عىل 

شاطي بحر األحمر ويصلون الحجاز واليمن ويركبون السفن ويسافرون إىل 

أفريقيا والحبشة وبعضهم ميرون بحرضموت وعامن والبحرين والعراق عن 

طريق الشاطي ويصلون ايران ويرسون سفنهم يف ميناء بلوجستان أو ميناء 

ديبل أعني كراتيش وميرون مبواين الهند مثل غجرات وكاتهياوار وبومبايئ 

مدراس  يصلون  أو  ومدراس   (Capecomerin) كامري  ورأس  وكاليكوت 

بطريق رسنديب وأندومان ويدخلون خليج بنغال بعد هذه الجولة.

ولغرض  التجارة  لغرض  الجنوبية  الهند  يــزورون  كانوا  فالذين 

البيع والرشاء بدءوا يزورون للدعوة والتبليغ أيضا. فالتجار من العرب 

أصبحوا مسلمني ومبلغني وداعني إىل الله ورسوله وإىل تعليامت اإلسالم. 

العالقة بني املسلمني وتامل نادو لغرض التبشري بدأت من القرن الثامن. 

فالعالقات التجارية القدمية غريت لونها وأصبحت العالقة الدينية.

يظن بعض مؤرخي الهند أن اإلسالم جاء إىل الهند بعد غز ومحمد 
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بن القاسم الثقفي الذي أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي لفتح السند 

يف شامل الهند سنة 92 هـ / 712م أو بعد عدة غزوات ملحمود الغزنوي 

الهند. وهذه اآلراء ليست صحيحة وال توجد دالئل مناسبة لهذه اآلراء 

الباطلة. والصحيح أنه دخل اإلسالم املناطق الساحلية الجنوبية الهندية 

قبل قرن لهذه الغزوات وكان اإلسالم موجودا إىل أبعد حد يف املناطق 

الجنوبية الهندية منذ عهد النبي صىل الله عليه وسلم. فكانت العالقة 

والصلة بني العرب والهند قدمية جدا.

العرب  نادو مع جزيرة  تامل  أن عالقة  تدل عىل  التي  الدالئل  إن 

عالقة قدمية. تثبت وتدل هذه الدالئل اآلتية عىل العالقات الدينية بني 

العرب وتامل نادو منذ عرص رسول الله صىل الله عليه وسلم.

الدليل األول

أن متيم الداري األنصاري أىت إىل جنوب الهند يف بلد كوالم التي قريبة 

من مدراس )تسمى اآلن شنايئ( وقربه موجود حتى اآلن .وهو متيم بن 

أوس بن خارجة بن سود بن خزمية بن ذراع بن عدي بن الدار أسلم يف 

سنة تسع من الهجرة وكان يسكن املدينة. الصحايب سيدنا متيم الداري 

األنصاري ريض الله عنه تويف هناك وقربه يوجد حاليا يف قرية " كوالم" 

قريبا بـ 36 كلومرتا من مدينة مدراس.

الدليل الثانـي

سيدنا الصحايب عكاشة بن املحصن امليك ريض الله تعاىل عنه هو الذي 

شارك يف غزوة بدر وجاء إىل والية تامل نادو لنرش دعوة اإلسالم ودفن 

 (Portnova) "يف "محمود بندر" التي غريها الربتغاليون إىل "بورت نوفا
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وروضته موجودة عىل ساحل “كورومندل (Corramandol). هذه بلدة 

قريبة من مديرية “كدلور”  (Cuddalore)مبسافة ثالثني كلومرت

الدليل الثالث

يوجد مقربة هابيل بن آدم عليه السالم يف راميشفرم (Rameswaram) يف 

والية تامل نادو يف جنوبها األقىص.

الدليل الرابع

جاء السلطان سيد إبراهيم الشهيد من املدينة املنورة بأمر النبي صىل 

السند يف 557  اإلسالم يف  لنرش  الجند  مع  منامه(  )يف  عليه وسلم  الله 

هـ / 62- 1161م. ولد الشيخ سيد إبراهيم )1135 – 1199م( باملدينة 

املنورة من نسل النبي صىل الله عليه وسلم. جاء إىل الهند الجنوبية يف 

زمن سلطنة “ بانديا” سنة 582 هـ/87 – 1186م. وأنشأ سلطنة إسالمية 

وعاصمتها “ باوتر مانكاباتنم” (Pavithramanickappattinam) وأستشهد 

السلطان سيد إبراهيم يف سنة 595 هـ/ 1193م وحكم عىل هذه املنطقة 

وقربه   (Ervadi) “إيــروادي”  يف  ودفن  ونصف.  سنة  عرشة  إثنتي  ملدة 

يوجد حاليا يف هذه القرية .تقع هذه القرية “ إيروادي” يف مديرية “ 

رامنادبرم” مبسافة سبعة أميال بالجانب الغريب من بلدة كريكري.

الدليل الخامس

حاليا  يوجد  قدما(   60( وقربه  نادو  تامل  والية  إىل  داود  الشيخ  وصل 

ترووارور”   “ التي تقع عىل مديرية   (Muthupettai) يف قرية متوبيتي 

(Thiruvarur) يف هذه الوالية.وكان من بني إرسائيل.
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الدليل السادس

)هذه  بطوطة  بابن  املعروف  الله  عبد  بن  محمد  الشيخ  الرحال  زار 

شكروريت  آريــا  امللك  عرص  يف  ورسنديب  1377م(   –  1303 الوالية 

(Aryachakravarthy) زار ابن بطوطة البلدة “ فتان” يف والية تامل نادو. 

حينام جاء ابن بطوطة إىل هذه البلدة كان السلطان غياث الدين حاكام 

النيسابوري يف هذه  بالشيخ محمد  لقائه  .(Madurai) وذكر  عىل مرتة 

البلدة املذكورة.

الدليل السابع

أخوه  وكان  إيران  "كيش" يف  أمريا يف جزيرة  الدين  تقي  السلطان  كان 

الكبري السلطان جامل الدين حاكام لتلك الجزيرة وزار كل منهام مدينة 

كريكري لعدة مرات لغرض التجارة وأحرضا معهام عرشة آالف من الخيول 

سنويا ململكة بانديا يف والية تامل نادو يف عام 1303م تزوج السلطان 

تقي الدين من أرسة بانديا املليكة واستقر يف كريكري.

كان الشيخ سلطان تقي الدين عبد الرحمن وزيرا ومستشارا وزميال 

امللك  له  أقطع   (Raja sundara Pandyan) بانديان  سندر  راجا  للملك 

موانئ “ كايل فنت “. أصبح السلطان تقي الدين رئيس الوزراء لحكومة 

 (Maravarman Kulasekhara األول  بانديان  كوليشقر  مارورمان  امللك 

(Pandiyan لفرتة من 1310م إىل 1315م. وبعد وفاة مارورمان كوليشقر 

بانديان األول حكم السلطان تقي الدين املديريات الساحلية مثل كريكري 

وديفي باتنم. واشتغل ابن السيد جامل الدين املسمى فخر الدين أحمد 

مندوبا لدولة بانديا لدي حكومة الصني لبعض الوقت.
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الدليل الثامن

نادو يف عهد  تامل  إىل والية  أنور  بن  الله  عبد  اإلسالمي  الداعي  وصل 

 " يف  املسجد  هذا  ويوجد  مسجدا  أنور  الله  عبد  وبنى  "شوال"  حكام 

ترشنافيل" حتى اليوم ولكنه يف حالة متهدمة.

الدليل التاسع

يف  نادو  تامل  والية  إىل  الشام  من  الله  ويل  نطهر  الصويف  الشيخ  جاء 

القرن العارش لعرص " شوال" لنرش دعوة اإلسالم وتويف يف تامل نادو سنة 

417هـ/1026م. ومقربة الشيخ نطهر ويل إىل اآلن موجودة يف " ترشنافيل 

بالقرب من املسجد املذكور أعاله.

الدليل العارش

أن جامعة من املسلمني من مرص هاجروا يف القرن الثالث من الهجرة إىل 

الهند بسبب فتنة خلق القرآن ونزلوا يف الساحل الجنويب من أقىص الهند 

بالقاهرة  املقدم"   " من شعاب  .وهؤالء خرجوا  باتنم  قاهر  وعمروا يف 

وعددهم 224 نفرا بقيادة محمد خلجي من عائلة الكربى وساروا بقارب 

عىل البحر متوجهني إىل الساحل الهندي وبعد سفر طويل نزلوا يف هذه 

املنطقة من األرض يف 875 امليالدي واستوطنوها. ومبا أنهم جاءوا من 

القاهرة دعوا هذه الوالية أيضا " القاهرة الصغرية" وملا سمع ملك مملكة 

العرب ذهب هناك واستقبلهم استقباال حارا  "بانديا" عن نزول هؤالء 

ورتب لهم جميع التسهيالت الالزمة ومنحهم تلك املنطقة كلها مجانا إذ 

أن العالقة بني العرب ومملكة "بانديا" كانت قوية راسخة منذ أمد بعيد. 
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أن امللك لهذه البالد كان استأثر هؤالء املسلمني لعلو مكانتهم وأخالقهم 

الفاضلة وأنعم عليهم بعنايته الوافرة التامة

الدليل الحادي عش

 1254((Marcopolo)  زار الرحال العريب وّصاف والرحال العاملي ماركوبولو

– 1323م( يف القرن الثالث عرش امليالدي إىل مدينة فتان )تسمى باوترمانكا 

باتنم أيضا( التي تقع عىل منطقة “معرب” أي املناطق الساحلية التاملية. ذكر 

الرحال وّصاف “معرب” وهو مدخل الهند. جاء “وّصاف” إىل والية تامل نادو 

يف زمن سلطنة “بانديا” وكانت التجارة الخيول مشهورة يف ذاك الوقت.

انترشت  نادو حضارة عربية إسالمية حتى  تامل  وظهرت يف والية 

اللغة العربية يف تامل نادو انتشارا بالغا. وإن الحكام املسلمني الفاتحني 

لوالية تامل نادو قد بذلوا قصارى جهودهم يف تعميم رسالة اإلسالم عىل 

قدر كفاءاتهم .ولذا وجد اإلسالم يف والية تامل نادو أرضا خصبة سهلة 

وأصبح يف كل ميناء أو مدينة جامعة ممن اعتنقوا اإلسالم وبنوا املساجد 

وأنشأوا شعائرهم يف حرية تامة.

والية  اإلسالمية يف  الروح  تكوين  أكرث يف  كان  الصوفية  تأثري  ولعل 

تامل نادو. اعتربت والية تامل نادو مركز للصوفية. دخل الناس يف اإلسالم 

بعدد كبري كام دخل فيه كثري منهم يف العهود السابقة بجهود الصوفية، 

بداية  منذ  بدأت يف هذه والية  العربية  الدراسة  إن  واألمراء.  والدعاة، 

اإلسالم فيها ألن العربية تعد جزءا الزما لإلسالم ومادة رضورية يف املناهج 

الدراسية اإلسالمية يف كل عرص ومرص.

ومن األهمية مبكان أن عناية الصوفية واألتقياء بتعميم مكارم اإلسالم 

يف والية تامل نادو عن منبع اإلسالم ال تقل عن عناية التجار واملالحني 



جملة كرياال38

والحكام املسلمني ذكر ابن بطوطة يف رحلته أنه لقي الصوفية املسلمني. 

الوثنني  ملوك  وكان  املشائخ  يسكنها  كثرية  زوايا  بطوطة  ابن  ذكر  كام 

املسلمون  والنساك  والزهاد  الصوفية  وكان  كبريا.  تعظيام  يعظمونهم 

مرافقني للعساكر اإلسالمية والتجار املسلمني يف حلهم وترحالهم. وعالوة 

املبلغني  والدعاة  املسلمني  والنساك  األصفياء  من  كثري  هناك  ذلك  عىل 

الذين ارتحلوا إىل والية تامل نادو وأقاموا فيها ومنهم :

الشيخ نطهر ويل املتوىف 1026م( 1)

الشيخ سلطان سيد إبراهيم الشهيد( 2)

الشيخ ملك امللك )جاء إىل والية تامل نادو يف السنة 1050م(( 3)

الشيخ عيل شاه )جاء إىل والية تامل نادو يف القرن الحادي عرش(( 4)

الصحايب متيم األنصاري الداري ريض الله عنه( 5)

الصحايب عكاشة ريض الله عنه( 6)

الشيخ شاه عبد الحميد مريان الناغوري )1530 – 1600 م(( 7)

(8 )(Muthupettai) ”الشيخ داود ويل ب “ متوبيتي

الشيخ املخدوم شنيني لبي عامل( 9)

الله  وأولياء  املسلمون  والزهاد  والنساك  واألتقياء  الصوفية  هؤالء 

الكرام رحمة الله عليهم مل يأتوا إىل والية تامل نادو إال بدافع ديني من 

املنفعة الذاتية. غادروا وطنهم وتركوا أرستهم وأغلقوا تجارتهم وطردوا 

راحتهم ألجل الدين وتوطنوا والية تامل نادو يك يدعوا سكانها إىل الفوز 

والفالح واإلميان واإلصالح.
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املصادر واملراجع

ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة املسامة تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب . 1
األسفار بتحقيق عبد الهادي التازي، مطبوعات اكادميية اململكة املغربية، الرياط، 

1417هـ
الدكتور محمد سليامن العمري، الدراسات العربية واإلسالمية يف تامل نادو منذ . 2

سنة 1857م.
الدكتور أحمد زبري، أرسة الشيخ صدقة الله أبا وخدماتها الدينية والعلمية، 2003م.. 3
الدكتور عبد القادر )املحرر(، تطور اللغة العربية وآدابها يف الهند، تريش، 2004م.. 4
الشيخ زين الدين املليباري، تحفة املجاهدين يف بعض أخبار الربتغاليني، الطبعة . 5

األوىل 1994م، مكتبة الهدى، كاليكوت، الهند.
مقال بعنوان “العرب واإلسالم يف والية تامل نادو” للدكتور أحمد زبري من مجلة . 6

“ثقافة الهند”، املجلد:55، العدد:4، 2004م.
مقال بعنوان “استيطان العرب وانتشار اإلسالم يف والية تامل نادو” للدكتور أحمد . 7

زبري من مجلة “ثقافة الهند”، املجلد:59، العدد:3، 2008م.
مقال بعنوان “دخول اإلسالم يف والية تامل نادو” للدكتور أحمد زبري من مجلة . 8

“الصحوة اإلسالمية”، العدد:59، يوليو 2008م.

T
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 محمد عيل باشا الكبري ومساهمته 
ف مجال الصحافة العربية

مثامة فيصل1

T

تحدثت يف مقايل السابق )فجر الصحافة العربية( حول بزوغ الصحافة 
العربية يف العامل العريب بشكل عام، ويف الديار املرصية بالذات، وأرشت 

إىل ما دار من خالف بني املؤرخني حول تحديد أول صحيفة عربية ظهرت 

يف العامل العريب.

مل يُكتب للفرنسيني السيطرُة عىل مرص إال ملدة تقارب ثالَث سنوات 

فتقهقروا،  املِقدام،  املرصي  الشعب  صمود  وجه  يف  أقدامهم  فتزلزت  ؛ 

ولكن ُمكوثَهم القصري فَتََح عيوَن املرصيني عىل عامٍل جديٍد أدهشهم وبََهَر 

عيونهم، عامٍل من التطورات واملخرتعات العلمية التي مل يكن لهم بها عهٌد.

باحث الدراسات العربية - امللحقية الثقافية السعودية نيو دلهي  1
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وملا تََعرََّف الشعُب املرصي عىل الطباعة وآالتها من ضمن مخرتعات 

أخرى بفضل االحتالل الفرنيس لبالدهم، َدبَّ فيهم اإلحساس باالستفادة 

من هذه الوسائل واآلالت، ومل يفت هذا اإلدراُك َواْلِيَهم محمد عيل باشا، 

َه إليها اهتامما بالغا، لاِم لها من تأثري  فأَْوىَل الصحافَة عنايًة خاصًة، وَوجَّ

كبري يف توجيه الرأي العام وتثقيف األمم والشعوب، باإلضافة إىل دورها 

يف االطالع عىل ماجريات الدولة.

i
بن  إبراهيم  بن  باشا  عيل  محمد  ولد    

يف  الكبري،  عيل  مبحمد  املعروف  عيل، 

عام  الكبري  األسكندر  وطــن  مقدونيا 

عام  وتــويف  1770م،  املوافق  ـــ  1184ه

اإلسكندرية  املوافق 1849م يف  1265هـ 

ودفن بالقاهرة.

مرص  وأنشأ  مبرص،  ملكية  دولة  آخر  أسس  الذي  الرجل  هو  هذا 

الجديدة. تلقى محمد عيل ما تيس من العلوم يف مسقط رأسه، ثم احرتف 

تجارة الدخان، إىل أن ساقَُه القدُر إىل مرص عام 1801م وكيالً لرئيس قوة 

من املتطوعة ملقاومة الغزاة الفرنسيني ورَدِْع هجامتهم عن مرص. كانت 

تتأجج نار الحملة الفرنسية يف مرص يف تلك األيام، وكان الشعب املرصي 

ويحمي  حياضهم  عن  يذود  من  إىل  بحاجة  وكانوا  وطئتها،  تحت  يَِئُّ 

علامؤهم  فاجتمع  والنجاَة،  النجدَة  عيل  محمد  يف  فتوسموا  ذمارهم، 

وأعيانهم، وخلعوا الوايل خورشيد باشا، وقلَّدوا محمد عيل مقاليَد الحكم 

عام 1220هـ املوافق 1805م. وكان محمد عيل قد اشتهر بينهم بحكمته 

وذكائه وُحنكته وطموحاته وحبه لإلصالح، فَوقََع خيارُهم عليه.
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عيل  محمد  ــَه  َوجَّ حتى  تستقر  السياسية  مرص  حالة  كادت  وما 

وأقام  قويا،  جيشا  فأنشأ  ؛  أمورها  وتقويم  البالد  إصالح  إىل  اهتاممه 

املصانع واملعامل، وأسس املدارس الحديثة، وأوفد البعثات العلمية إىل 

أوروبا، وما إىل ذلك من اإلصالحات األخرى التي قام بها يف عهده. فشهد 

عرصه ثورة علمية ونهضة ثقافية قامت عليها مرص الجديدة.

i
مل يَْخَف عىل محمد عيل اعتناُء الفرنسيني بضبط الحوادث اليومية 

يف دواوينهم واهتامُمهم بإصدار الجرائد ؛ بحيث أنهم أصدروا جريدتني 

الحكم وإنشاء  تثبيت قواعد  الفرنسية. ملا فرغ محمد عيل من  باللغة 

الدواوين، فكر يف إنشاء صحيفة تنقل إليه األنباء والتقارير من مختلف 

األرجاء، وتفيده باملستجدات والتطورات يف البالد. فأصدر جريدة )جورنال 

الخديو( عام 1813م. كانت هذه الجريدة شهرية يف أول األمر، ثم جعلها 

محمد عيل أسبوعية، إىل أن أصدر أمرا بظهورها كلام احتاج إليها. كانت 

تكتب باليد، ثم حظيت بالطباعة عام 1821م ملا أنشأ محمد عيل مطبعة 

القلعة. مل يتجاوز عدد نسخها مائة نسخة، وكانت تصدر باللغتني العربية 

والرتكية. والجدير بالذكر أن هذه الجريدة كانت محصورة يف بالط الوايل، 

مام َحرََمُه مكانتَه الصحفية وأَفَْقَدُه نفَعه املنشود.

إليه  يعود  ال  املنوال  هذا  عىل  جريدًة  أن  عيل  محمد  أحس  وملا 

الشعب  يُرجى ما دام محصورا داخل بالطه ودواوينه، وأن  نفُعها كام 

ِمن حقه أن يطلع عىل ما تشهده البالد من التطورات واإلصالحات عىل 

يدي واليها يف مختلف املجاالت، مل يلبث أن أصدر جريدة أخرى حلَّْت 

محل )جورنال الخديو(، وسامها )الوقائع املرصية(. صدر عددها األول 

نطاق  توسيع  الجريدة يف  يف ديسمرب عام 1828م. ساهم إصدار هذه 
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بالبالط  يربطهم  ال  من  إىل  تصل  كانت  أنها  حيث  ؛  العربية  الصحافة 

املليك رابٌط مثُل العلامء ورجال الدين وطلبة العلم داخل مرص وخارجها، 

باإلضافة إىل وصولها إىل جميع موظفي الدولة بال استثناء.

يف  واسعا  وقبوال  كبرية  شعبية  الجريدة  هذه  أحرزت  ما  ورسعان 

مرص وخارجها، وخاصة بعد أن توىل إدارتها رائد الصحافة العربية األول 

رفاعة رافع الطهطاوي عام 1842م. كُتب لهذه الجريدة عمر طويل، فام 

من طور من أطوار الصحافة العربية إال وقد تبوأْت فيه هذه الصحيفة 

مكانًة مرموقة بني الصحف األخرى. وشهدت )الوقائع املرصية( أزهى 

عصورها يف عام 1880م حيث توىل إدارتها الشيخ اإلمام محمد عبده، 

فجعله منربا للدعوة لإلصالح والعناية بالتعليم.

وملا نشبت حرب الشام عام 1833م، مست الحاجة إىل إنشاء جريدة 

رسمية تجمع األنباء والتقارير الواردة من ساحات القتال ؛ فأصدر محمد 

عيل الجريدة العسكرية الخاصة بالشؤون العسكرية والحربية.

i
مل تقترص عناية محمد عيل بالصحافة العربية، بل دفعته مطامحه 

أصدر  أنه  إىل  آنفا  فقد أرشنا  أخرى،  بلغات  إنشاء جرائد  إىل  السياسية 

)الوقائع املرصية( باللغتني العربية والرتكية. وأصدر جريدة باللغة الرتكية 

واليونانية يف جزيرة )كريت( بعد فتحها عام 1822م. كام كان يدعم جريدة 

فرنسية أسبوعية )لومونتيور إجبشيان( كانت تصدر يف اإلسكندرية.

i
ال شك أن محمد عيل باشا لجأ إىل الصحافة واهتم بإصدار الصحف 

والجرائد يف سبيل تحقيق مآربه السياسية وتجسيد أحالمه وطموحاته من 
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حيث األساس، وقد نجح يف ذلك، ولكن مثار جهوده مل تقترص عىل ذاته 

وسياسته فحسب، بل حظيت بها الصحافة العربية واستفادت منها، أو 

لَِنُقْل استفادت منها اللغة العربية واألدب العريب أميا استفادة، فلن يكتب 

مؤرٌخ تاريَخ الصحافة العربية، إال وهو رهني بفضل هذا الرجل العظيم.

املراجع واملصادر

محمد عيل: سريته وأعامله وآثاره، إلياس األيويب، إدارة الهالل مبرص 1923م.. 1
تاريخ مرص الحديث من محمد عيل إىل اليوم، محمد صربي، دار الكتب املرصية . 2

بالقاهرة 1926م.
العامة . 3 املرصية  الهيئة  حمزة،  اللطيف  عبد  د.  يف مرص،  العربية  الصحافة  قصة 

للكتاب 2002م.
األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملتسعربني واملسترشقني . 4

)الجزء السادس(، خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني 2005م.
الصحافة العربية : نشأتها وتطورها، أديب مروة، دار مكتبة الحياة بريوت، 1961م.. 5
الطبعة . 6 مبرص،  املعارف  دار  ضيف،  شوقي  د.  مرص،  يف  املعارص  العريب  األدب 

الخامسة.

T
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العالقة الحضارية بني الهند واليمن
محمد نور عامل1

T

الروابط والعالقات بني العرب والهند أزلية منذ القدم وهي عالقة  إن 
جاليات  عدة  هاجرت  كذلك  التجارة،  أبرزها  املجاالت  شتى  يف  واسعة 

هندية إيل بالد العرب وجاليات عربية إيل بالد الهند أغلبها من اليمن حتى 

صاروا من املواطنني اليوم هنودا، بالرغم من أنك تعرفهم من ثقافتهم وألو 

انهم وصورهم وهيئاتهم ومال محهم العربية املميزة. ويف املقابل ألهل 

الهند أو صافهم ومال محهم التي ال تختلف كثريا عن مالمح أهل اليمن 

وللهنود ذكر يف األحاديث النبوية وهذا أمر يحتاج إىل متحيص وتحقيق.

كأنها  وأجسامهم  هيئاتهم  أقواما  تصف  األحاديث  من  مجموعة 

تنطبق عىل صفات ومالمح أهل الهند ومن هذه األحاديث ما ييل:

الباحث يف قسم األدب العريب بجامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية بحيدرأباد بالهند.  1
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البخاري( يف كتاب  البخاري يف كتابه املشهور )صحيح  اإلمام  روى 

أحاديث األنبياء يف باب قول الله عز وجل “ عن أبن عمر قال: قال النبي 

فاحمر  عيىس  فأما  وإبراهيم،  وموىس  عيىس  ورأيت  عليهم:  الله  صيل 

الزط”.  رجال  من  كأنه  سبط،  جسيم  فأدم  موىس  وأما  الصدر،  عريض 

)الجامع  الصحيح  كتابه  اخر يف  الرتمذي حديث  الجامع  أخرج صاحب 

الرتمذي( يف أبواب األمثال “ قد روى عبد الله أبن مسعود انه قال: صىل 

رسول الله عليه وسلم العشاء ثم انرصف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود 

حتى خرج به إىل بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا، ثم قال ال 

تربحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فال تكلمهم، فانهم لن يكلموك 

ثم ميض رسول الله صيل الله عليه وسلم حيث أراد، فبينا أنا أجالس يف 

خطي إذ أتاين رجال كأنهم من الزط أشعارهم وأجسامهم، ال أرى عورة 

وال أري فرشا، وينتهون إيل وال يجاوزون الخط، ثم يصدرون إيل رسول 
الله صيل الله عليه وسلم”.2

فاملراد بـ”الزط” هنا – والله رسوله أعلم – أهل الهند، وهذه رؤية إ 

جتها دية من خال التأمل يف املعني ليس إال، ويحتاج األمر - كام قلنا- إىل 

متحيص وتحقيق .

ومن أشعار العرب يف وصف قوم – نظنهم أهل الهند – ما جاء يف 

البيت التايل:

بني أمة محبوبة هندكية

بني جمع عبيدبن قيس بن وائل

وكذلك اآليت:

جامع الرتمذي مع تقريز شيخ الهند كتاب أبواب األمثال / ص 109 / الجلد الثاين/ م كتب خانه   2

رشيدية دهيل
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ويفني الزط عبد القيس عنا

وتكفينااألساورة املزونا

فجئنا بحي وائل وبلفها
وجاءت متيم زطها واألساور3

مرة أخري يبدو - والله اعلم - أن املراد« بالزط« يف األبيات العربية 

الشعرية املذكورة هم أهل الهند.

الجذور التاريخية للعالقات بني اليمن والهند:

وفقا للوثائق التاريخية فإن سواحل الهند الغربية والجنوبية كانت 

معروفة لدى العرب وخاصة أهل اليمن من اقدم العصور العتيقة بسبب 

الروابط التجارية منذ قرون قبل فجر اإلسالم، ويف مستهل القرن السابع 

امليالدي قامت تلك العالقات من خالل هجرات العلامء والعباقرة وأهل 

العلم ورجال الدعوة واملتصوفني والتجار اليمنيني خاصة إىل والية »تامل 

لنرش  القدمية(  )حيدرآباد  الدكن  حيدراباد  إيل  الهند  جنوب  يف  نادو« 

اإلسالم والعلوم الدينية وللتجارة أيضا.

تطرق الدكتور أحمد املعلمي من أبرز الشخصيات الرتبوية واألدبية 

إيل  موت(  حرض  إىل  بريوت  )من  كتابه  يف  العرشين  القرن  يف  لليمن 

الحديث عن »جزيرة سقطرة« و«خليج عدن« وقال »أن اليونان كانوا 

يف أيام قسطنطني يتاجرون مع الجزيرة العربية، وإن مستعمرة يونانية 

وأنها  البطاملة  قواعدها يف جزيرة سقطرة يف زمن  قد شيدت وأرسيت 
أستخدمت كمحطة للتجارة مع الهند«.4

العقد الثمني يف فتوح الهند ومن دور فيها من الصحابة والتابعني / للدكتور القايض أطهر املبارك   3

بوري ص 21 م داراالنصار القاهرة عام 1968

ملخص من بريوت أيل حرض موت للدكتور أحمد املعلمي م املكتبة الوطنية عدن عام 1993 م   4

ص -175



جملة كرياال48

كام ذكرت شفيقة عبد القادر عثامن الباحثة يف قسم اللغة اإلنجليزية 

 Shafika يف جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية يف حيدرأباد الهند

 Brief History of “English in Adan” يف أطروحتها Abul kadar Othman

املطبوعة أغسطس عام 2006م عن عالقة بني الهند واليمن يف عهد الربيطاين.
"Adan was primarily a fishing community with very small 

population until 1839 when it first come under the political 
control of Britain, the British came to Adan from India as part of 
the activity of the east India company."

“كانت عدن منطقة يعيش سكانها عىل حرفة السمك، وكان عددهم 

قليال إيل عام 1839م حتى توافدوالربيطانيون من الهند إيل عدن لغرض 

التجارة تحت لواء الرشكة الهندية الرشقية”5 واملهم يف كالم الباحثة شفيقة 

عثامن هنا هو انتقال اإلنجليز إيل عدن عن طريق الهند. من األمثلة التي 

رسدناها نجد أن هناك حلقات جغرافية وتاريخية تصل الهند باليمن.

حقا لقد تطورت العالقات الهندية العربية عرب سنوات طويلة منذ فجر 

التاريخ من خالل الهجرات وحركة السكان، فضال عن التبادل التجاري. وتشري 

العديد من املؤلفات واملراجع التاريخية إىل اتصاالت واسعة قامت بني منطقة 

الخليج العريب اليمن ومرص من ناحية، والهند من ناحية أخرى، واستمرت تلك 

الصالت يف العرص اإلسالمي، ويف ظل االستعامر الربيطاين أيضا.

مشاركة اليمنيني ف دولة نظام حيدرأباد:

عندما تأسست دولة نظام حيدراباد يف عام 1750م يف هذه الوالية الهندية يف 

الوسط الغريب من الهند والتي نطلق عليها يف الوقت الراهن )آندرابراديش( 

اليمن وبالذات من حرضموت وشبوه  الجيش من  كان معظم منتسبي 

Brief History of English in Adan \ Shafika Abdul kadar Othman  5
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والعوالق،  والكيرثي  القعيطي  أرسة  من  الجيش  قادة  كبار  وكان  ويافع 

واستمرت دولة نظام حيدآباد حتى عام 1950م، وقد صور األديب والفنان 

اليمني )يحي عمر أبو معجب( مناذج متعددة من االزدهار الذي نعمت به 

هذه الدولة اإلسالمية حيث زارها وعاش فيها عدة سنوات وعربت أشعاره 

عن اإلنسجام بني اليمنيني والهنود يف تلك الفرتة وانطوت كلامته املنظومة 

عىل ألفاظ هندية مثل كلمة )اتشا( )اجها( مبعنى نعم، كام ستخدمت 

)املعاوزوالفوط( الحيدرآبادية عىل نطاق واسع يف إرجاء اليمن وبالذات 

عىل امتداد الساحل من املهرة حتى حرض وهي مبثابة قطع من القامش 

امللون او املخطط تلتف عىل الخرص حتى مادون الركبة.

الهند واليمن أيام الحكم الربيطاين:

لنقل  منتظمة  بحرية  بخطوط  عدن  ربطت  املرحلة  أو  الفرتة  هذه  يف 

البضائع والركاب مع مدينة بومباي وكراتيش ودكا حتى عام 1968م وكان 

مطار عدن الدويل من أنشط املطارات الدولية حتى نهاية الستينات كانت 

عدن ممرا للخطوط )ايرانديا( والباكستاينة والربيطانية ملا وراء البحار قبل 

تأسيس )برتش أيرويز( الخطوط الجوية الربيطانية، باإلضافة إىل الرشكة 

األسرتالية كام تأسست يف عدن حتى عام 1971م عىل التوايل رشكة عدن 

باهارون  زين  وأخوه  باهارون  التي ميلكها حسن  باسكو  ايرويز ورشكة 

رئيس وزراء عدن يف ظل اإلدارة الربيطانية ولدي كل من تلك الرشكتني 

خطوط جوية منتظمة بني عدن وبومباي هذا وقد أثرت تلك العالقة يف 

تلك املرحلة تأثرا ثقافيا وتجاريا عىل أهل يف عدن، فقد صدرت إىل عدن 

رشكة تاتا الهندية أنواعا من الباصات واملعدات الكهربائية ومواد البناء 

ووظفت بالد اليمن الخربات الهندية يف الرتجمة وتعليم اللغة اإلنجليزية 
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يف مدارس عدن والعمل يف مجال الخدمات الصحية وإنشاء دور النرش 

وازدهار حركة الصحافة كام وفرت الهند الخربة الفنية مليناء مطار عدن 

االستعانة  عن  فضال  والطائرات  السفن  إرشاد  بها  املنوطة  والفنارات 

بالكوادر الهندية يف تسيري البنوك ومؤسسات الرضائب وخزانة الحكومة.

وأما عىل مستوى تأثر اليمنيني بالحياة الثقافية للهند فنجد مثال الكلامت 

الهندية املتداولة يف اليمن وخاصة )عدن( عىل سبيل املثال ال الحرص: رويت 

دال  معبد(  )طريق  رسته  الرشطة(  )قسم  شويك  )مغسلة(  دويب  )خبز( 

)عدس( جوجرة )أنواع من الثياب( وبرده )ستارة( بنكها )مروحة( بالدي 

)سطل( ومن األكالت سامبوسة، برنده، بالدنه، برياين، هفته، طاوه.

عالقة الهند والعرب عل لسان جواهر الل نهرو

يقول جواهر الل نهرو: »باين نهضة الهند الحديثة وأول رئيس للوزراء 

يف الهند بعد االستقالل يف كتابه ’اكتشاف الهند‘ عن الروابط والعالقات 

الهند والعرب: »تحولت الصلة  الدينية والعلمية بني  والتجارة والثقافة 

اإلسالمية  الدينية  الناحية  إيل  التجارية  الناحية  من  والهند  العرب  بني 

الجديد  الدين  هذا  دعوة  لنرش  العرب  املسلمون  الدعاة  حرض  ولقد 

من  ال  اعرتاض  أي  هنالك  يكن  ومل  املساجد  وبنيت  الرتحيب  فوجدوا 
جانب الحكومة وال من الناس ومل يكن هنالك نزاع وال قتال«.6

البعد الحضاري والتجاري للعالقة بني الهند واليمن:

أزلية ضاربة جذورها  واليمن  الهند  بني  العالقة  فإن  التذكري  من  مزيدا 

التاريخ، وكانت يف املايض عالقة بني حضارتني، حضارة اليمن  يف أعامق 

إكتشاف الهند صفحة ص / 299  6
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»حضارة اللبان« وحضارة الهند »حضارة التوابل«، وما بني اللبان والتوابل 

»السلعة  اليوم  مبصطلح  أو  التجارية  املصلحة  تتجاوز  إنسانية  معان 

االقتصادية« إيل ما هو أبعد وأسمى يف العالقات يف بني األمم. لقد انصهرت 

والبخور  باللبان  بدأت  إنسانية  بوثقة  واليمنية( يف  )الهندية  الحضارتان 

والتوابل والحرير وانتهت إيل أسمى تفاهم إنساين وحضاري وأرقي تواصل 

بني شعبني وأ متني وحضارتني، وال يغيب عن الذاكرة عبقرية أهل اليمن 

التجارية ممثلة بـ تجار حرضموت )العقول التجارية الناجحة(، وال طبيعة 

أهل الهند املساملة التي فتحت لألمم قلبها وأرضها لإلفادة من حضارة 

وتجارة ورسالة اآلخرين ويف طليعتهم تجار حرضموت وعلامء اليمن الذين 

قدمو من مناطق مينية مختلفة أهل رسالة، قبل أن يكونوا أهل تجارة إذ 

تجمع كل الدراسات واألقوال أن )الحضارم اليمنيني( هم من عمق عالقة 

العرب بغريهم من األمم ومنها الهند وعملوا – بالقدوة الحسنة وحسن 

املعاملة يف التجارة – عىل نرش رسالة دينهم العظيم لسائر الشعوب ومنها 

شعوب الهند. فالعالقة بني الهند واليمن وطيدة من قبل اإلسالم وبعده 

ومتينة من أزل بعيد وتاريخ قديم ضارب يف القدم، وال عجب فاليمن 

والهند متجاورتان جغرافيا وال يفصل بينهام سوي بحر العرب، بل هذا 

البحر مل يفصل بينهام )بلغة الجغرافيا( بل قارب بني الحضارتني ووصلهام 

وجذر عالقتهام قدميا وحديثا.

الهند واليمن قبل وبعد اإلسالم وحتى  العالقات بني  لقد تعمقت 

الهند يف األطعمة وبناء  الحديث وانتقلت عادات وتقاليد أهل  العرص 

املنازل إىل عدن )جنوب اليمن( بوجه الخصوص ألن عدن والهند كانتا 

من  الهندية  األرس  عرشات  فانتقلت  الربيطاين  االستعامر  حكم  تحت 

بومبائ إيل عدن ومل تزل إىل اليوم، وللهنود يف عدن مناطق بأسامئهم 
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عىل  وحتى  بل  )عدن(  كريرت  يف  البهرة«  »وسوق  الهنود  »حارة  مثل 

مستوى الثقافة والغناء، فإن اشهر املغنيني يف القرن العرشين يف عدن 

خان،  جمعة  ومحمد  بامخرمة  القادر  عبد  مثل  هندي  أصل  من  هم 

وباملقابل انتقلت عرشات ومئات األرس من عدن وحرض موت إيل حيد 

أباد وبومباي وصاروا هنودا

األعالم اليمنيون ف الهند:

انتقل كوكبة من علامء اليمن يف الفقه والتاريخ واألدب وعلم الحديث 

وعلم اللغة إيل الهند وتأثر علامء الهنود املسلمني مبا جلبه إليهم علامء 

اليمن من خارج الهند، وبرزت أسامء علمية ال حرص لها وباملقابل هاجر 

اليمنيني  من  فيها.  وعاشوا  واستوطنوها  اليمن  إيل  الهند  علامء  بعض 

الذين جاءوا إىل بالد الهند أعالم وعلامء ال حرص لهم عرب التاريخ وتحفل 

كتب التاريخ بذكر بعض األعالم مثل:

مهدي  ابن  محمد  يب  محسن  بن  حسني  القايض  املحدث  العالمة   )1(

األنصاري:

وهو الذي هاجر من اليمن واستوطن »بوفال« عاصمة والية مده 

القنوجي  خان  حسن  صديق  السيد  يده  عىل  تتلمذ  وممن  براديش، 

والشيخ محمد بشري بن بدرا لدرين السهسواين، والشيخ شمس الحق بن 

أمري عيل الديانوي والشيخ عبد الله الغازي فوري، والشيخ عبد العزيز 

الزمان  وحيد  والشيخ  الجرياجفوري،  سالمة  والعالمة  آبادي،  الرحيم 

بن  احمد  الخري  أبو  والشيخ  امليك  بن صالح  والشيخ طيب  حيدرآبادي 



53 يتةءةااي نفللاالماييرااييتلةا

النجدي والشيخ  الرحمن  الصالح إسحاق بن عبد  عثامن امليك والشيخ 

عبد الحي الحسنى الندوى صاحب )نزهة الخواطر( وغريهم.

)2( خليل بن محمد بن حسني بن محسن األنصاري اليامين:

مدهـ  والية  عاصمة  )بوفال(  والية  يف  البارزين  العلامء  أحد  كان 

براديش، ولد يف سنة أربع ثالثة مائة ألف ونشأ يف مهد العلم عش األدب 

تلقي العلوم االبتدائية عيل يد أبيه الشيخ حسني بن محسن األنصاري 

البنغال  من  والية  عاصمة  )كلكاتا(  بـ  عالية  مبدرسة  التحق  ثم  اليامين 

الغربية ثم رحل جامعة دهاكة يف بالد )بنجال ديش( وأقام هناك مدة 

طويلة الكتساب عىل أيدي جهابذة علامء )بنجال ديش( حتى عني أستاذ 

يف جامعة لكهناو )لكناؤ( يف عاصمة والية أتربراديش.

)3( الشيخ عبد الله العامدي:

هو عبد الله بن محمد افضل بن الحسني بن الحسني بن الحيدر 

بن محمد بن خري الدين بن معني بن طيب بن داود بن قطب الدين 

بن عامد الدين التميمي اليمني ولد عام خمس وتسعني ومائتني والف 

بالعالمة  اتصل  والحديث، كذلك  واللغة  الفقه واألصول  ابيه  تلقي من 

رفيع الرامبوري وأخذعنه العلوم العقلية والحكمة يف الفلسفة ثم جاء 

إىل )لكناؤ( وقام هناك بادارة مجلة )البيان( جريدة “الوكيل”.

وله مؤلفات عديدة بالعربية والفارسية واألردية يف فنون شتي يف 

التاريخ والحديث والحكمة والعلوم الفلسفة والبيان، ومن آثاره:

الرتجمة الكرب البن سعد	 

تاريخ جون بور	 
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تاريخ الرسل وامللوك للطربي )مرتجمة(	 

امللل والنحل البن حزم )مرتجمة(7	 

)4( الشيخ عبد الله املديج الفقيه اللغوي الشافعي الحرضمي:

حيدر  واستوطنوا  اليمن  من  وصلوا  الذين  الجهابذة  العلامء  أحد 

اباد فقد عني أستاذا يف مدرسة الجامعة النظامية يف مدينة حيدر اباد 

العثامنية  املعارف  لدائرة  مصححا  عني  كام  الشافعي،  الفقه  لتدريس 

حتى اصبح رئيسا للمصححني وقام بتصحيح عددا من الكتب وحققها 

العلمية واألدبية والتاريخية، و كان  التعليقات والهوامش  وكتب عليها 

الدكن  العلامء  لجميعة  ورئيسا  النعامنية  املعارف  إحياء  عضوا ملجلس 

)األسم القديم لحيدراباد(

)5( العالمة جالل الدين اليامين:

هاجر من اليمن واستوطن مديرية )كجهار( إحدى مديرية والية اسام 

وكان جالل الدين اليامين من العلامء البارعني ومن رجال الدعوة املخلصني، 

وقيل أيضا أن )أبو الكالم أزاد( رئيس وزارة التعليم بعد اإلستقالل كان 

متأثرا بآثاره التي الزاخرة يف مكتبة )كلكتا( عاصمة والية البنغال .

)6( العالمة منري الدين اليامين:

أول مولود مياين يف والية أسام تلقي العلم عن جده الشيخ جالالدين 

واتصل  الصولتية  باملدرسة  هناك  والتحق  الحجاز  إيل  سافر  ثم  اليامين 

مجلة أدبية وثقافية التنوير عدد ممتاز حول أدب اليمن و أدبه وثقافته املتصدرة من الجامعة   7

العثامنية عن قسم اللغة العربية آدابها عام 2008
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بجهابذة العلامء والعبا قرة يف عرصه، كام كان خطيبا يف املسجد الجامع 

املعروف )مكة مسجد( بحيدراباد.

ومن أشهر مؤلفاته ماييل:

ابن سينا	 

شاه 	  الله  عبد  للشيخ  املصابيح  لزجاجة  ترجمة  املصابيح«  »نور 

محدث الدكن.

خطبات الحرمني الرشفني “ أي حطب الحرمني الرشيفني”.8	 

)7( العالمة سامل باخطاب الحرض مي الشافعي األشعري العلوي النعامين:

مديرية  حــارات  إحدى  )باركس(  يف  أقامت  مينية  أرسة  يف  ولد 

حيدراباد الدكن )حيدراباد القدمية( وكان باخطاب مفتيا شافعيا واشتهر 

بني العلامء من معارصيه بغزارة علمه وفضله وتقواه، ثم عني أستاذا يف 

العلامء  من  علمه جامعة  غزارة  نهل من  بحيدراباد  النظامية  الجامعة 

والفضالء، وله عدد من املؤلفات منها:

الدر الثمني يف أصول الرشيعة وفروع الدين يف الفقه الشافعي	 

كتاب الوصية:	 

الشعر العريب9	 

العلوي  باخطاب  سامل  الشيخ  هونجل  باحطاب  سامل  بن  صالح   )8(

الحرضمي: وهو أحد علامء الفقه الشافعي يف حيدرأباد املدينة القدمية. 

ومن أبرزمؤلفاته القيمة:

أطروحة الجامعة النظامية ومسا همتها يف األدب العريب للباحث الشيخ عبد الغفور من الجامعة   8

العثامنية ص/186

املصدر السابق ص / 188م  9
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سرية اإلمام الشافعي	 

رشح فتح املبني	 

ديوان شعر غري مطبوع 10	 

)9( عبد الرحمن يحي املعلمي:

استوطن حيدراباد واشتغل بتصحيح وتحقيق املخطوطات القيمة 

يف دائرة املعارف العثامنية، ومن آثاره:

طليقة التنكيل مقدمة عيل كتاب التنكيل	 

األنوار الكاشفة: الرد عيل كتاب اضواء عيل السن11	 

)11( املخدوم عبد القادر الصديقي:

املخدوم عبد القادر بن إسامعيل بن أبراهيم بن محمد بن قاسم 

بن شمس الدين مال أحمد الحافظ الصديقي اليامين استوطن يف والية 

)تامل نادو( جنوب الهند وكان من مشائخ »الطريقة الشاذلية« ونرش 
طريقته يف بالد التاميل وحتى جزيرة رسنديب«سرييالنكا اليوم«.12

عرب  والهند  اليمن  بني  والعلامء  والعلم  التعليم  حركة  تتوقف  مل 

أوردناها ما هي إال غيض من فيض وقطرة من  التي  التاريخ واألسامء 

علامء  من  الهند  أهل  وتعلم  الهند  أهل  من  اليمنيون  تعلم  فقد  بحر 

اليمن، وهكذا ازدهر العلم وتوسعت حركة تأليف الكتب حتى وصلت 

إيل مئات املجلدات يف مختلف الفنون وشتي نواحي العلوم.

املصدر السابق / ص 125  10

العربية يف القرن العرشين للدكتور حافظ اخمد محي الدين تقديم يف  اللغة  أطروحة تطوير   11

جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات االجنبية عام 1995م ص 289

املصدر السابق » » » / ص 153  12
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الثقافة والشعر والفن:

لقد تأثر العديد من الفنانني )املطربني( اليمنيني باللون الغنايئ الهندي 

القرن  من  األول  النصف  يف  اليمن  فنانو  واشتهر  واأللحان«،  »اإليقاع 

العرشين بأداء أشهر األغاين اليمنية عىل إيقاعات هندية، بل إن بعض 

هؤالء الفنانني، ينحدر من أصول هندية، مثل محمد جمعة خان وعبد 

أجمل  قدموا  الذين  اليمنيني  الفنانني  أبرز  هنا  ونورد  بامخرمة،  القادر 

ماعندهم من الرتاث الغنايئ بألحان هندية أو ممن قدموا أغان تشيد 

بجامل الهند وتراث الهند:

)1( محمد جمعة خان )1903م- 1962م(

هو مؤسس الفن اليمني يف عدن يف مطلع القرن العرشين مرحلة 

الفن  ريادة  خان  جمعة  محمد  جسد  واألدب،  والثقافة  الفن  ازدهار 

العدين باأللحان هندية بديعة. وغنى فرائد قصائد الشعر العريب والغزل 

»خذوا  وهي:  معاوية  بن  يزيد  إىل  املنسوبة  الشهرية  القصيدة  ومنها 

بدمي« ومطلعها:

فطالــت عــيل حــسيت وتندميعىل شاطي الوادي نظرت حاممة

)2( عبد القادر بامخرمة )1926م-2007م(:

الهندي  اإليقاع  ذات  العربية  باألغاين  بامخرمة  القادر  عبد  إشتهر 

القاريئ كيف  أيها  فنيا كبريا، وتخيل معي  األغاين نجاحا  وحققت هذه 

الغزل يف  درر  عربيه فصيحة من  لقصيدة  الهندي  اللحن  يكون جامل 

الشعر العريب.
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الهندي األصيل املوىش  الطرب  بامخرمة  القادر  حقا لقد مثل عبد 

بالقصيدة العربية الفاخرة، مثل قصيدة »أتت هند شاكية أمها »، ومن 

كلامتها:

ــة أمــهــا ــي ــاك ــد ش ــن ــــت ه فســبحان مــن جمــع النرييــنأت

)4( محمد سعد عبد الله )1938م-2002م(:

مطرب ميني عمالق أخر من عدن )الشيخ عثامن( غنى أجمل أغانيه 

الهند، كاأل غنية اآلتية )وسط  الهند وجامل بنات  وأشار يف بعضها إىل 

صنعاء( والتي مطلعها:

من جاملــه طار عقــيل وارتبشوسط صنعا شــفت ذياك الغزال

ال بــأرض الهنــد أو أرض الحبش مارأت عيني كحســنه والجامل

الحظ تأثر الشاعر بأرض الهند وأرض الحبش والسبب هو أن اليمنيني 

منذ حوايل مائتي عام كانوا يقصدون الهجرة إما إيل الهند أو أرض الحبش 

اليمنيون يف أرض  اليوم( وهذا موضوع آخر منفصل فقد ترك  )أثيوبيا 

الحبش تراثا ضخام ليس يف الفن والتجارة فحسب بل ويف الحياة الثقافية 

واألدبية، وهو نفس الرتاث الذي تركوه يف الهند .

وأما عىل مستوى الشعر الذي جسد الروابط بني اليمن والهند فنورد 

شاعرين من شعراء اليمن هام:

)1( حسني أبو بكر املحضار )شاعر اليمن والجزيرة(:

يعد حسني أبو بكر املحضار من أهم شعراء اللون الغنايئ اليمني 

)والدان الحرضمي( والذي شاع بعد ذلك يف الجزيرة والخليج وله قصائد 
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مغناه عن الهند والعشق للهند، وكتب قصيدة شهرية عن »دلهي » جاء 

فيها )إحذر كام دلهي تلهي(، غناها الفنان اليمني كرامة مرسال، أي إن 

املبالغة  قبيل  فهذا من  وتنسيك حياتك وكل شئ،  تلهيك  دلهي سوف 

يعني أن دلهي جملية تذهب بالعقول.

)2( عبد الفتاح جامل محمد )السفري واألديب واملثقف(:

الفتاح  والشاعر عبد  األديب  املثقفة  اليمنية  الشخصيات  أبرز  من 

الفرتة ما بني )2001-  الهند يف  لليمن يف  الثقايف  )امللحق  جامل محمد 

العريب  األدب  ينرش  عربية  سفارة  يف  عريب  مسؤل  أول  وهو   ،)2004

والثقافة العربية يف الهند اليوم .

لقد قام عبدالفتاح جامل بأنشطة ثقافية كربى من خالل تدريسه 

من  للعديد  وإحيائه  الهندية  الجامعات  يف  العريب  لألدب  الطوعي 

أوساط  اليمني بني  باألدب  تبشريا  والعربية  اليمنية  الثقافية  الفعاليات 

إىل  وآمال(  )آالم  الجميل  الشعري  ديوانه  أهدى  وقد  الهنود،  املثقفني 

العمالق  الرجل  لهذا  خالدة  كذكرى  الهند(  )حيدراباد  السيفل  جامعة 

الذي كان حريصا عىل مد جسور الثقافة بني اليمن والهند .

)3( عبد املنعم الشيباين )شاعر اليمن يف الهند وشاعر الهند يف اليمن(

إيل  وفد  الشيباين  املنعم  عبد  الشاعر  اليوم  اليمنيني  الشعرء  ومن 

عالقة  وله  العليا  والدراسة  للبحث  الهند  يف  يزل  ومل   2003 عام  الهند 

واسعة بالنخبة الفكرية واألدبية يف الهند، وقد كتب قصائد كثرية سامها 

وهي  دولة”  أي  يف  الحسن  هذا  افاطم   “ قصيدة  ومنها  )الهنديات( 

القصيدة التي ألقيت يف حفل افتتاح الندوة الدولية بالجامعة العثامنية 
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الهند واليمن املنعقدة يف شهر ديسمرب عام  حول موضوع العالقة بني 

2005م ونقطف بعض أبيات القصيدة:

وأغدو وصبُح الهنِد أبهى وأجمُل أبِيُت وما يف الرشِق مثلُِك أمثَُل 

وهذي املزايا والشموُخ املؤثُل ؟ أفاطُم هذا الُحْسُن يف أيِّ دولةٍ 

تهندا"  فقويل  هندي  يقولون   " بعنوان  مطولة  قصيدة  وللشيباين 

مثل  أخرى  وقصائد  أحبها  التي  الهند  مع  الكامل  اندماجه  فيها  يصور 

قصيدة "بنجلور".

تبادل الخربات التعلمية والفنية واملهنية بني الهند واليمن اليوم:

الهندية  الجامعات  اليمن يدرسون يف  واليوم فإن آالف من طالب 

املختلفة ويف األقسام التخصصية املختلفة، وباملقابل فان عددا كبريا من 

وكذلك  اليمنية،  الجامعات  بهم  تضج  الهنود  اإلنجليزية  اللغة  أساتذة 

تطوير  يف  للمشاركة  الهند  من  قدموا  وأطباء  وفنيون  ومهنيون  خرباء 

نهضة اليمن الحديثة.

وأخريا:

الحضارة  تحمل روح  واليمن  الهند  بني  العالقة  فإن  ملا سبق،  وتلخيصا 

محل  التاريخ  عرب  وأنها  العلم  وأنوار  الثقافية  ومعاين  اإلنسانية  وبذور 

الحضارية  املعاين  من  املزيد  الكتشاف  والدراسة  البحث  يستحق  تأمل 

بني الهند واليمن.إن ما عرضناه ميثل غيضا من فيض وإن معاين التواصل 

الحضاري والقيم اإلنسانية هو ألهم يف املوضوع.

لقد قرأنا وسمعنا عن عبقرية أهل حرضموت رواد التجارة والحضارة 

اليمن  شعراء  عن  وقرأنا  النور  مشاعل  ودعاة  اليمن  علامء  عن  وقرأنا 

وفناين اليمن، هذا فقط مدخل ومقدمة نحو مزيد من البحث والدراسة 
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التواصل  طريق  عىل  املكنونة،  والجواهر  املطمورة  الكنوز  الكتشاف 

اإلنساين والحضاري بني الهند واليمن.
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 االتجاهات الحديثة لتعليم 
اللغة العربية ف الجامعات الهندية

تاج الدين املناين1

T

أهمية  فيها من  ملا  عالية  مكانة  تحتل  اإلنساين  اللغة يف مجتمعنا  إن 
قصوى يف التفاهم بني األفراد واملجتمعات وهي تعترب عامال رئيسيا قي 

الخطابة واملقالة واإلذاعة والنرش جميعها وسائل  الدعاية والنرش، فإن 

لغوية يشتغلها اإلنسان من جميع الطبقات للدعاية واإلعالن ولها شأن 

تربط  التي  الوحيدة  املتينة  الرابطة  هي  كام  البرشية،  الحياة  يف  كبري 

وديانتهم  وبلدانهم  بيئاتهم  اختالف  عىل  ببعض  بهابعضهم  الناطقني 

وثقافتهم، وتجمعهم عىل كلمة واحدة سواء كانت سياسية أو اجتامعية 

أودينية، ولذا نلمس أن كل أمة من أمم العامل تهتم بلغتها وتبذل قصارى 

جهودها لتعليمها تعليام صحيحا2.

محارض ضيف يف جامعة كرياال.  1

الدكتور جودت الركايب، طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، 1973م، ص8-7.  2
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اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة محمد صلعم. إن اللغة العربية 

وآدابها ظلت وما زالت محط اهتامم املسلمني الهنود منذ القرون الغابرة 

أوالغريبة  عندهم  األجنبية  اللغات  من  تكن  مل  وإنها  هذا  يومنا  حتى 

عليهم، وإن دراستها تجري يف هذا البلد الرشيف منذ أقدم العصور وهو 

أمر يشهد به عدد ال يحىص به من املدارس العربية والكتاتيب اإلسالمية 

والكليات والجامعات الرسمية يف سائر أنحاء الهند. وإن للهند إسهامات 

جليلة يف الدراسات العربية صيانة ونرشا وتأليفا.

اللغات  من  شقيقاته  بني  مرموقة  مكانة  العربية  اللغة  نالت  قد 

العاملية. وانترصت يف تنازعها للبقاء مع سائر اللغات الحية بفضل طاقتها 

الكامنة للنامء والتطور وبفضل علومها الكامنة فيها واملختصة بها. وما 

وال  تعد  ال  التي  والفنون  للعلوم  فريدا  كنزا  اللغة  تزال هذه  وال  زالت 

تحىص وألنواع الحضارات البرشية األعىل التي ال مثيل لها يف العامل. وقد 

أنجبت هذه اللغة الرشيفة آالفا من األدباء والشعراء والحكامء واملفكرين 

وزعامء النهضة منذ قديم الزمان كام أنها ال تربح يف نفس الدرر يف الزمن 

الحارض أيضا. وعىل هذا كله هذه لغة تفاهم املاليني من الناس.

اللغة العربية مع رشفها الديني الذي يجعلها عزيزة عىل املسلمني 

للحضارة العربية واإلسالمية تركت بصامتها واضحة عىل مسرية الحضارة 

العربية  بالبالد  الهند  تربط  التي كانت  الوثيقة  العالقات  إن  اإلنسانية. 

السياسية  املجاالت  شتى  يف  فيوما  يوما  تقوى  تزال  ال  وشعبا  وطنا 

واإلقتصادية والصناعية. ويف هذه الظروف إن لدراسة اللغة العربية دورا 

هاما يف متكني وتحصني هذه العالقات.
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أريد أوال أن أبني املشاكل التي يواجهها الدارس عند التصدي لدراسة 

هذه اللغة خاصة داريس البكالوريوس. وعندما نتفكر عن الدارسني الذين 

يجيئون للبكالوريوس نستطيع أن نقسمهم إىل ثالثة أقسام.

من له قدرة لقراءة املكتوبة باللغة العربية قليال كان او كثريا.( 1

من ليس له قدرة لقراءة املكتوبة باللغة العربية قليال كان او كثريا ( 2

أن  ويستطيع  سنه  العربية يف صغر  اللغة  أحرف  رأى  قد  ولكنهم 

يفهم األحرف.

من ليس له قدرة لقراءة املكتوبة باللغة العربية قليال كان او كثريا ( 3

بل مل يروا أحرف اللغة العربية قط.

لتدريس  مستعدون  العربية  اللغة  معلمو  يعني  نحن  كان  ما  أيا 

هؤالء الطلبة كلهم. فحينئذ يجب أن نفكر عن املشاكل التي يواجهها 

الدارسون وعن الطرق التي تسهل عىل دراسة هذه العربية للطلبة. أّوالً 

َها هي املشاكلة:

اختالف اللغة العربية يف مخارج معظم أحرفها وأصواتها عن نظائرها ( 1

يف غري هذه اللغة.

القواعد املختصة باللغة العربية التي هي غري مألوفة لغري الناطقني بها.( 2

اختصاصها بأشكال وحركات خاصة بحروفها التي ال توجد يف اللغات ( 3

الهندية.

اإلعراب الذي ليس له وجود يف سائر اللغات.( 4

ميزتها الخاصة بها من حيث طريقة أدائها وكتابتها من اليمني إىل ( 5

اليسار خالفا ملعظم اللغات الهندية.

وهذه هي املشاكل املهمة التي يوجدها أكرث الدارسني. وهال نتفكر 

عن الحل لهذه املشاكل. أحاول أن ألقي إليكم بعض النقاط التي سيسهل 
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دراسة اللغة العربية ان اعتربها اعتبارا جيدا. وهي:

تدريسها ( 1 يعني  وظائفها:  حيث  من  العربية  اللغة  تدريس 

من حيث حاجتها املاسة. أذكر أقوال الدكتور جودت الركايب يف كتابها 

بها  يعرب  أداة  "اللغة  يقول:  إنه  العربية‘  اللغة  تدريس  ’طرق  املشهور 

اإلنسان عام يجيش يف داخله من مشاعر وأحاسيس وأفكار وأخيلة، كام 

التي  األداة هي  إنسان وإنسان، وإن هذه  للربط بني  أكرب وسيلة  هي 

تعمم الثقافة والحضارة بني أفراد األمة وتنقلها من األجداد إىل األحفاد 

وتحافظ عىل الرتاث الثقايف والحضاري، وعن هذا الطريق ينتفع اإلنسان 

من تجارب األمم وينقل العلم واملعرفة من شخص إىل آخر ومن جيل إىل 

جيل"3. وهذا الهذف يحصل بتدريس اللغة العربية من حيث وظائفها.

املقررات الحالية لتعليم اللغة العربية

األستاذ ( 2 بني  كان  سواء  العربية:  اللغة  لتكلم  الحسنة  البيئات 

والطلبة وكذلك بني طالب وطالب آخر. فيفهم الطالب مخارج الحروف 

ويستطيع له أن ميارسه. فال يضع إذاً طول حياته كله.

تدريس ( 3 عند  املهم  األمر  وهو   :(Language lab) اللغة  مخترب 

اللغات ال سيام اللغة العربية.

الالت السمعية والبصية مثل التلفزيون والحاسوب وما إىل ( 4

ذلك: هذه كلها ال بد ان تكون يف قسم اللغة العربية فال حاجة إىل ان 

نكلّف إىل حل املشاكلة.

أضم لهذا القول بعض نقاط األستاذ الدكتور مجيب الرحمن الندوي 

الحاصلة له خالل دراسته وتدريسه من الجامعات املشهورة مثل جامعة 

لنا  فشارك  دلهي،  بنيو  نهرو  جواهرالل  وجامعة  بـلكنو  العلامء  ندوة 

3  الدكتور جودت الركايب: طرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، 1973م، ص7.
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تجربته، أنه يقول تحتاج األمور اآليت عندما ندرّس اللغة العربية:

املناهج الدراسية أو املقررات الدراسية.( 1

االهتامم بتدريس اللغة العربية كلغة حية وظيفية.( 2

واسع األفق الفكري.( 3

والجرائد ( 4 الحديث  العريب  األدب  يف  القيمة  الحديثة  الكتب  توافر 

اليومية واملجالت يف املكتبات العربية.

املباالة من جانب الدول العربية والسفارات العربية.( 5

تدريب املعلمني يف الدول العربية.( 6

كرثة االرتباط بني األقسام العربية يف الجامعات والكليات الهندية.( 7

ما ( 8 عىل  وبناء  الطلبة.  أمام  العمل  مجاالت  آفاق  فتح  يف  تساهلنا 

دلهي  يف  الكائنة  املختلفة  الجامعات  يف  األيام  هذه  يف  نشاهده 

ازداد، وقد  العربية قد  اللغة  الطلبة عىل دراسة  إقبال  أن  وغريها، 

بدأنا نشعر بشيئ من القلق حول مستقبلهم وكيفية توظيفهم أو 

إيجاد فرص عمل لهم، وذلك كام هو املعروف، ألن فرص العمل قد 

تقلصت وال تزال تتقلص يف الدول الخليجية، ويف بالدنا ال تتوفر فرص 

كافية للعمل، فام هو الحل؟ يجب علينا أن نفكر جميعا بجدية يف 

هذا املوضوع حتى نتمكن من االحتفاظ بجاذبية اللغة العربية.

نحاسب أنفسنا يوما فيوما، هل نقوم بأداء واجبنا تجاه مهنتنا ( 1

التي اخرتناها؟.

اللغة  دراسة  لتحيسن  اخرى  نقاط  يورد  األمور  هذه  إيراد  وبعد 

أّن  أميل  فإن  املقرتحات  هذه  بعض  بتنفيذ  قمنا  “وإذا  فقال:  العربية 

وضعنا سيتحسن. وفيام ييل النقاط املهمة:

مهارة ( 1 وتنمية  العربية  للغة  الوظيفي  الجانب  عىل  الرتكيز  رضورة 
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االتصال والتحدث باللغة العربية لدى الطلبة بإعداد مقرر درايس 

يفي بهذا الغرض. ومن الرضوري أن تحتل مادة التعبري والرتجمة 

جزءا كبريا من املقرر الدرايس.

محاولة إقامة روابط وتكثيفها مع الناطقني باللغة العربية، ومهام ( 2

تندرت الفرص، فإن الساعي إىل ذلك سوف يحقق شيئا منها.

إقامة التواصل والرتابط بني أساتذة اللغة العربية بصفة منتظمة عرب ( 3

اإلنرتنيت ومن خاللها مشاطرة املعلومات والتجارب ومحاولة حل 

إقامة ندوات ومؤمترات  املشاكل بصورة جامعية وأيضا من خالل 

يدعى الجميع فيها للحضور وذلك تحت مظلة اتحاد أساتذة اللغة 

العربية أو بدونها.

إيجاد فرص لألساتذة للتدرب يف الجامعات العربية لفرتات قصرية ( 4

وتحديث معلوماتهم بصفة منتظمة.

العربية ( 5 باللغة  واإلصــدار  الكتب  أهم  السترياد  جامعية  محاولة 

ومشاطرتها معا.

االستعداد ( 6 عىل  بتشجيعهم  للطلبة  التوظف  فرص  آفــاق  فتح 

يف  و  اإلعالم  يف  مثال  أخرى  مجاالت  ودخول  املختلفة  لالمتحانات 

البحث أو السوق.

تدريب الطلبة عىل الكمبيوتر وإدخال مواد أخرى يف املقرر الدرايس ( 7

التي ستؤهلهم للحصول عىل العمل.

رضورة تبني اللغة العربية كموضوع نحبه ونعشقه وكمجال حيوي ( 8

من  تظهر  أن  يجب  ولذلك  العرص.  تطورات  مجاراة  عىل  وقادر 

من  بدال  التفاؤلية  والرؤية  والديناميكية  واألناقة  الرباعة  أصحابها 

الخمول والذبول والشعور مبركب النقص وما إىل ذلك.
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ويف اآلونة األخرية عىل الرغم من ظهور عدد ال بأس به من املؤلفات ( 9

بأقالم أساتذة اللغة العربية يف الجامعات الهندية إال أن مستواها 

بصفة عامة، باستثناء بعض منها يتضاءل أمامنا هائل من املؤلفات 

القيمة يف العصور املاضية . يجب عىل أساتذة اللغة العربية أن يأتوا 

بإسهامات علمية قيمة تشهد األوساط األكادميية بفضلها وقيمتها. 

ويف هذا معظم أساتذتنا مقرصون.

فبتكاتف املسؤليات، ومبشاطرة املعلومات والتجارب، وبَخلق رؤية 

الدؤوب  وبالسعي  ومستقبلها،  العربية  اللغة  تجاه حال  متفائلة  حيوية 

نحو تنوير عقول الطلبة وفتح آفاق فكرهم وثقافتهم، وباإلبداع واإلنتاج، 

وباملحاولة املتواصلة لتحسني وضع اللغة العربية، وبااللتزام بالعمل للمجتمع 

اإلسالمي يف الهند الذي يتطلع إلينا للتوجيه وللعمل االجتامعي والتثقيفي 

والخريي، وبإدراكنا بواجبنا تجاه لغتنا العربية الحبيبة، ميكننا جميعا أن 

نحسن حال التعليم العريب العايل يف الهند، وأنا واثق بأن الفرص ما زالت 

متاحة للمهرة واملتقنني. وأنا متفائل أن الَوْضع سوف يتحسن إنشاء الله”4.
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حقوق اإلنسان ف مـنـظـور الـقرآن
د. مصطفى الفاروقـي1

T

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وعىل آله 
وصحبه أجمعني وبعد.

فإن قضية حقوق اإلنسان أصبحت يف العامل الراهن من املوضوعات 

التي لها أهمية كبرية والتي تتصدر اهتاممات املجتمع الدويل وتتعدد 

نراها  التي  فيها وجهات مختلفة ومواقف متباينة، ال سيام يف األحوال 

االنتهاكات املتكررة لحقوق اإلنسان يف كل بلد من البالد ويف كل ناحية 

من أنحاء الحياة البرشية.

بحقوق  املتعلقة  واإلعالنات  املواثيق  من  لكثري  العامل  شهد  وقد 

اإلنسان  لحقوق  العاملي  كاإلعالن  سنة  وستني  خمس  خالل  اإلنسان 

الصادر عن هيئة األمم املتحدة سنة )1948( وامليثاق اإلفريقي لحقوق 

أستاذ كلية روضة العلوم العربية، فاروق  1
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اإلنسان والشعوب ملنظمة الوحدة اإلفريقية سنة )1981( وامليثاق العريب 

سنة  العريب  الوطن  يف  اإلنسان  وميثاق   )1973( سنة  اإلنسان  لحقوق 

العاملي  القاهرة لحقوق اإلنسان سنة )1990( والبيان  )1986( وإعالن 

عن حقوق اإلنسان بلندن سنة )1980( وندوة حقوق اإلنسان بجامعة 

بايطاليا تحت  اإلسالم  اإلنسان يف  الكويت سنة )1982( وندوة حقوق 

إرشاف رابطة العامل اإلسالمي سنة )2000م(.

ونستفيد من نتائج هذه الندوات كلها تكاد تتفق مع جوهر القرآن 

الكريم وتؤكد النظريات اإلسالمية يف هذا اإلطار إذ تقول املادة األوىل 

من إعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر عن هيئة األمم املتحدة "يولد 

وهبوا  قد  وهم  والحقوق  الكرامة  يف  ومتساوين  أحرارا  الناس  جميع 
العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء".2

ومن املعلوم أن اإلعالن اإلسالمي بحقوق اإلنسان جاء مستمدا من 

الله وسنة رسوله وهداية للعاملني كلهم. وكان لإلسالم يف نظامه  كتاب 

العاملي الجديد دامئا من عقيدة ورشيعة وقواعد وقوانني لحامية هذه 

نور  القرآن  ألن  قرنا.  عرش  بأربعة  املتحدة  األمم  ميثاق  قبل  الحقوق 

يخرج الناس من الظلامت ويهديهم من الضاللة واملنكرات.

وإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان ال يزال حيّا أمام العامل. وهذا 

التاسع عرش سنة 1990م.  املؤمتر اإلسالمي  العام قد صدر عن  اإلعالن 

وقد بحث يف هذا املؤمتر جميع أنواع حقوق اإلنسان بالتفصيل. واملادة 

الناس  وجميع  واحدة  أرسة  جميعا  »البرش  تقول:  اإلعالن  لهذا  األوىل 

متساوون يف أصل الكرامة اإلنسانية دون متييز بينهم بسبب العرق أو 

ميثاق حقوق اإلنسان الصادر عن هيئة األمم املتحدة سنة 948  2
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استخدام  حالة  »يف  تعلن:  الثالثة  واملادة  الجنس.«3  أو  اللغة  أو  اللون 

تخرب:  السابعة  واملادة  والطفل.«4  واملرأة  الشيخ  قتل  يجوز  ال  القوة 

لكل طفل عند والدته حق عىل األبوين واملجتمع والدولة يف الحضانة 

الجنني  حامية  تجب  كام  واألدبية  والصحية  املادية  والرعاية  والرتبية 

واألم وإعطاؤهام عناية خاصة«.5 ونقرأ يف املادة العارشة: »اإلسالم دين 

الفطرة وال يجوز مامرسة أي لون من اإلكراه عىل إنسان أو استغالل فقره 

أو جهله لحمله عىل تغيري دينه إىل دين آخر أو إىل اإللحاد.«6 واملادة 

األخرية لهذا اإلعالن تبني: الرشيعة اإلسالمية هي املرجع الوحيد لتفسري 
أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.«7

العامل  رابطة  عقدتها  التي  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  ندوة  وأما 

املواثيق  فناقشت  2000م  سنة  روما  اإليطاليا  العاصمة  يف  اإلسالمي 

املتعلقة بحقوقه وتلمست تطور شؤون الحياة كلها. ورأت هذه الندوة 

أن اإلنسان بحاجة إليها لضامن ربط الحقوق والواجبات وتشجيع الحوار 

ومنظامت  العامل  لحكومات  الندوة  وأعلنت  والحضارات.  الثقافات  بني 

الرسمية والشعبية: أن رشيعة اإلسالم قدمت الضامنات لتحقيق التكامل 

والشمول والتوازن لحقوق اإلنسان.

القرآن اإلنسان أنه أفضل الخالئق يف هذا الكون. والله تعاىل  يرى 

قد اختص اإلنسان من بني خلقه بإثبات الكرامة اإلنسانية حتى سجدت 

املالئكة أمامه حيث بدأ أن يخلقه. وخلقه يف أحسن تقويم وصوره يف 

إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان سنة 1990  3

نفس املصدر  4

نفس املصدر  5

نفس املصدر  6

نفس املصدر  7
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املعرفة  من  وأعطاه  والخيال،  والفكر  العقل  من  ووهبه  صورة  أجمل 

والحكمة وهداه إىل الرصاط املستقيم. وأنعم عليه من الربكات وجعله من 

املكرمني كام بني الله تعاىل: »ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم يف الرب والبحر 

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضيال«.8 وهذه 

الدنيا. واملفهوم  الله تعاىل لكل إنسان يولد يف هذه  الكرامة قد وهبها 

القرآين للكرامة اإلنسانية يرتقي إىل قمة عالية من العدل واملساواة.

والقرآن يحث دامئا عىل احرتام اآلخرين وحرّم مجرد الظن السيئ 

بأخيه وذكره بأي أمر يكرهه كام أوىص القرآن: »يا أيها الذين آمنوا ال 

يسخر قوم من قوم عىس أن يكونوا خريا منهم وال نساء من نساء عىس 

أن يكن خريا منهن«9 وقال أيضا: »يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من 
الظن إن بعض الظن إثم وال تجّسسوا وال يغتب بعضكم بعضا.«10

ويف هذا اإلطار حرم القرآن احتقار اإلنسان ومجرد السخرية منه. 

وكذلك يحرتم القرآن خصوصيات اإلنسان وأرسار حياته فحرم التجسس 

عليه وتلمس عوراته والوقوف عىل معايبه كام حرم االطالع عىل رسائله 

الهاتفية أو استامع أحاديثه خلف  الشخصية أو االسرتاق عىل مكاملاته 

الجدران كام جعل القرآن رس اإلنسان أمانة وحرم إفشاءه وجعل القرآن 

القادم إال بعد اإلذن والسالم  منزل اإلنسان مأواه وال يؤذن أن يدخله 

كام أرشد القرآن: »يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا عىل أهلها«11

سورة االرساء - 70  8

9  سورة الحجرات - 11

سورة الحجرات - 12  10

سورة النور - 27  11
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يف املنظور القرآين الناس كلهم أمة واحدة حال كونهم خالئق الله. 

وكلهم من أب واحد وأم واحدة. ويرى القرآن الناس كلهم متساوين عىل 

اختالف األلوان والجناس واألوطان كام رّصح هذا الحق مخاطبا لهم: »يا 

أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم«.12 وهذه املساواة تنفى التمييز القائم عىل 

العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة. ونادي اإلسالم بوحدة األرسة اإلنسانية 

كام قالها النبي صىل الله عليه وسلم: »كلكم من آدم وآدم من تراب«.13 

وأعلن الرسول برصاحة ووضوح: »ال فضل لعريب عىل عجمي وال لعجمي 
عىل عريب وال ألبيض عىل أسود وال ألسود عىل أبيض إال بالتقوى.«14

هنا جدير بالذكر وجود الطبقات بني املجتمع الهندويس يف الهند 

القدمية وكذلك نرى مثل هذه الطبقات بني اليونان وروما، والعربانيون 

استعبدوا الكنعانيني ويف مرص أن الفراعنة عذبوا القبطيني، ويف الحقيقة 

هذه كلها انتهاكات عنيفة واستغالل سيئ لحقوق اإلنسان.

وللقرآن الكريم مواقف جليلة طاهرة من الحياة البرشية ويف ذلك 

قتل  فكأمنا  األرض  فساد يف  أو  نفس  بغري  نفسا  قتل  »من  تعاىل:  قوله 

القرآن  يرى  جميعا«.15  الناس  أحيا  فكأمنا  أحياها  ومن  جميعا  الناس 

قتل النفس من أعظم الجرائم وقّدم القرأن حقوق اإلنسان تهدف إىل 

ترشيف البرش وحفظ كرامتهم يف كل حني. وحرم قتل النفس بدون وجه 

سورة الحجرات - 13  12

رواه البخاري  13

14  البخاري ومسلم

سورة املائدة - 32  15
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حق بقوله تعاىل: »وال تقتلوا النفس التي حرم الله إال بالحق«16 وكذلك 
حرمه بسبب الفقر »وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق«17

وأوىص القرآن بالعدل التام يف جميع أنحاء حياة اإلنسان بقوله: »يا 

بالقسط وال يجرمنكم شنآن  لله شهداء  آمنوا كونوا قوامني  الذين  أيها 
قوم عىل أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.«18

أداء األمانة إذ قال: »إن  القرآن أن يتصفوا باالستقامة يف  وأوجب 

أن  الناس  بني  حكمتهم  وإذا  أهلها  إىل  األمانات  تؤدوا  أن  يأمركم  الله 
تحكموا بالعدل.«19

الذي  مثل  »ولهن  يقول:  كام  كامال  املرأة  حقوق  القرآن  وأعطى 

يف  التامة  املساواة  عىل  تؤكد  القرآنية  والتعاليم  باملعروف«20  عليهن 

كفالة حقوق اإلنسان بني الرجل واملرأة وذلك مصداقا« لقوله« »ومن 

يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن«21 وقوله تعاىل: »من 

عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة«22 وقال: 

»فاستجاب لهم ربهم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى«23 

الرجال«24 وما فرق  الله عليه وسلم: »النساء شقائق  النبي صىل  وقال 

سورة اإلرساء - 33  16

سورة اإلرساء - 31  17

سورة املائدة - 8  18

سورة النساء - 58  19

20  سورة البقرة - 228

21  سورة النساء - 124

22  سورة النحل - 97

23  سورة آل عمران - 195

24  أخرجه أبو داود
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اإلسالم بني الرجل واملرأة يف الحصول عىل األجر من الله وقال صىل الله 
عليه وسلم: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«25

وأمر  األبوين  مسؤولية  وجعلها  األطفال  مبصلحة  القرآن  واهتم 

الوالدين بالرتبية والرعاية وكام أكد القرآن بواجبات األطفال نحو الوالدين 

وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  »وقىض  كقوله:  اآليات  من  كثري  يف 

إحسانا«26 هكذا ينبه القرآن حقوقه بواجباته تجاه خالقه ووالديه وأقاربه 

وأرسته وزوجته وأبنائه ويذكر غالبا بحقوقه تجاه والة األمر واملجتمع.

وكتاب الله يحث دامئا عىل حرية الفكر ويتصل بحث اإلنسان يف 

االعتقاد وحرية العبادة وحرية التعبري وقال تعاىل: “ال إكراه يف الدين 

شاء  ومن  فليؤمن  شاء  »فمن  أيضا  وقال  الغي”27  من  الرشد  تبني  قد 

فليكفر«.28 وكثري من اآليات يختم بقوله: أفال يسمعون أو أفال يعلمون 

أو افال يعقلون هذه األسئلة القرآنية تدل عىل موقف القرآن من التأمل 

والتفكر يف آيات الله تعاىل يف اآلفاق.

وندرس أهمية عدل اإلسالم يف كثري من أطوار حياة الرسول صىل 

الله عليه وسلم. وكانت امرأة مخزومية رسقت يف زمن الرسول فجاء إليه 

أسامة بن زيد أن يشفع لها وغضب الرسول فقال: »لو رسقت فاطمة 

اإلسالم  عدل  عىل  تدل  الحادثة  وهذه  يدها«29  لقطعت  محمد  بنت 

وعدم التفرقة بني الرعية.

25  البخاري

26  سورة اإلرساء - 23

27  سورة البقرة - 256

28  سورة الكهف - 29

29  البخاري
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اإلنسان موقف عمر بن  وال يخفى ألحد عندما يفكر عن حقوق 

الخطاب ريض الله عنه من عمرو بن العاص فاتح مرص وواليها. إذ سبق 

قبطي ابنه يف حادثة سبق الخيل ورضب القبطي وقال له: أتسبق ابن 

األكرمني؟ وملا علم عمر بن الخطاب هذا الخرب أرسع إليه وأعطى السوط 

للقبطي وقال له: »ارضب ابن األكرمني«، وهذه القصة أيضا، تدل عىل 

عدل خليفة اإلسالم.

ويرى  جلية  واضحة  فهي  األموال  ترصف  من  القرآن  موقف  وأما 

القرآن املال هو قوام للحياة فقال القرآن: »يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا 

الرسول أمته: »حرام عليكم أموالكم  بالباطل«30 ونصح  أموالكم بينكم 

لتحقيق  املجتمع  أبناء  التكافل بني  القرآن إىل  ودماؤكم«31 وكذلك دعا 

يف  »الذين  تعاىل:  قال  كام  الفقر  من  والتحرر  الكرمية  البرشية  الحياة 
أموالهم حق معلوم للسائل واملحروم«32

اليه  ينهاكم  »ال  بقوله:  األقليات  حقوق  املنزل  الكتاب  وأعطى 

أن تربوهم  الدين ومل يخرجوكم من دياركم  يقاتلوكم يف  الذين مل  عن 

وتقسطوا إليهم إن الله يحب املقسطني.«33 ويحافظ القرآن حقوق غري 

املسلمني الذين يعيشون يف البالد اإلسالمية مبا يف ذلك حقهم يف حرية 

االعتقاد واختيار الدين.

وقد قام نخبة من العلامء املاهرين ببيان حقوق االنسان يف القرآن 

كأمثال الشيخ سيد سابق والدكتور محمد عامرة والدكتور عبد العزيز بن 

30  سورة النساء - 29

31  البخاري

32  سورة املعارج – 24,25

33  سورة املمتحنة - 8
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عثامن التويجري والشيخ عيل بن محمد الجرجاين وغريهم يف مؤلفاتهم 

القيمة وبينوها عىل صفة طيبة.

وأوضح الشيخ سيد سابق حقوق اإلنسان تفصيال دقيقا وكتب يف 

الحياة  التي كفلها اإلسالم لإلنسان وهي: حق  الحقوق  كتابه: »أن من 
وحق صيانة املال وحق العرض وحق الحرية وحق املأوى«.34

الله عليه وسلم تعترب كإعالن عظيم  للرسول صىل  الوداع  وخطبة 

عاملي لحقوق اإلنسان، ألن الرسول ما ترك أمرا صغريا وكبريا الذي يتعلق 

بحقوق اإلنسان إال بينه يف تلك الخطبة املشهورة وهذا الكالم يلمع منريا 

يف صفحات تاريخ اإلنسان منذ أربعة عرش قرنا.

البرش  خالق  وصفها  أنها  القرآن  يف  اإلنسان  حقوق  مزايا  ومن 

لهدايتهم وليست هذه حقوقا طبيعية أو سياسية أو دستورية فحسب 

وإمنا هي منحة إلهية وواجبات دينية يكلف بها الفرد واملجتمع ومن 

يف  والفرد  اإللهية  التعاليم  صميم  من  الحقوق  هذه  صارت  هذا  أجل 

جام  حبا  الحقوق  هذه  يحب  ومكان  زمان  كل  يف  اإلسالمي  املجتمع 

ويحفظها يف أعامق قلبه ويترشب هذه الحقوق ويتكيف معها ويتلذذ 

أذواقا روحية صافية ويقنع بهبات ربه راضية مرضية.

T

34  كتاب فقه السنة لسيد سابق.
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 محنة الغزو واالحتالل ومفهوم الوطن 
ف »الحواجز السوداء« لليل العثمن

الدكتور محمد رئيس الدين عامل1

T

نظرة عل حياة ليل العثمن األدبية والعلمية

يف  واألديبات  األدباء  بني  بارزة  شخصية  العثامن  ليىل  شخصية  إن 
العثامن مكانة مرموقة يف كل مجال من  ليىل  الكويت، واحتلت  دولة 

مجاالت الحياة العلمية واألدبية واالجتامعية والثقافية واإلعالمية، خاصة 

يف مجال القصة القصرية يف دولة الكويت، ولها مساهامت قيمة ال بأس 

بها التي مل يشهد لها مثيل يف العقود املاضية، وهي معروفة بني األوساط 

العلمية واألدبية بإسهاماتها وإنجازاتها اإلبداعية كقاصة، وال يزال يلمع 

اسمها ككوكب يف سامء األدب العريب الكويتي املعارص.

1  هو من خريجي قسم األدب العريب بجامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية حيدرأباد الهند
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أبرصت ليىل العثامن النور ذات فجر شتايئ يف الكويت عام 1945م2 

شاعرا  أبوها  كان  أدبية،  اهتاممات  ذات  عائلة  يف  »املرقاب«  حي  يف 

مطبوعا، وله ديوان الشعر باسم »ديوان العثامن« وكان له منتدى أديب 

كبري، وكان بيته حافال بالصحف األجنبية والكتب املرتجمة. تعلمت ليىل 

العثامن يف مدرسة »املرقاب« للبنات إيل مستوى الصف الثاين الثانوي، 

لكنها عوضت انقطاعها من الدراسة مبواصلة القراءة واإلطالع واالستفادة 
من مكتبة أبيها الزاخرة بالكتب األدبية القيمة.3

بدأت ليىل العثامن محاوالتها األدبية عىل مقاعد الدراسة ونرشت 

األدبية  القضايا  يف  1965م  عام  منذ  املحلية  الصحف  يف  كتاباتها 

واالجتامعية، وبرز اسمها يف عامل الصحافة من خالل ما كتبت يف الشعر 

واملقالة والقصة. خدمت ليىل العثامن بطاقاتها العلمية واملادية لتفعيل 

األرسية  واملؤسسة  بعامة،  املدنية  املؤسسات  يف  التاريخي  املرأة  دور 

خاصة. وقبل غزو صدام لألرض الكويتية، متتعت األديبات بقسط وافر 

من الحرية، ومنهن ليىل العثامن التي بدأت شاعرة وانتهت كاتبة، قاصة 

وروائية. تدعو إىل إنهاض املجتمع الكويتي ذكورا وإناثا، وهي متفائلة 

بتفعيل دور املرأة التاريخي يف نهوض املجتمع الكويتي. وبعد استباحة 

االجتياح الصدامي للكويت، أرضا وذاكرة وحياة، بدأت الرقابة الصارمة 

تفرض عىل األدباء واألدبيات، من قبل التيار الديني السلفي الجديد ال 

من قبل التيار السلطوي السيايس الراهن. وبقيت ليىل العثامن يف وطنها 

أثناء االحتالل الصدامي للكويت.

187 ص:  لح  صا محمد  لليىل  لكويت  ا وأديبات  ء  با د أ  .  2
24 -23 ص: إسامعيل،  فهد  إلسامعيل  تبة  كا لعثامن…  ا ليىل  لشجرة  ا تعلمته  ما   3
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والفلسفي  األديب  العثامن  لليىل  الكامل  الخاص  الربنامج  إن معرفة 

املتعلق مبجمل اآلراء والقيم التي تؤمن بها أو تدعمها والقضايا التي تنفيها 

أو ترفضها، ال ميكن أن تكتمل إال بعد اإلطالع عىل أعاملها، وتركز انتباهها 

عىل الحرية والكتابة. شعرت ليىل العثامن وتشعر متاما بأن قدرها يف أن 

تكون كاتبة، رشعت أوال الكتابة يف الصحف اليومية. كان ينرش نتاجها مع 

صورتها باحرتام وتقدير ملوهبتها، ونرشت كتابها األول بعنوان »همسات« 

سنة 1970م، الذي يشتمل عىل الخواطر األدبية واملقطوعات الشعرية، 

كتاباتها  نرش  أرادت  1972م  عام  طباعته  الكويتية  اإلعالم  وزارة  تولت 

»خواطري الشعرية« يف مجلة »الهدف األسبوعية« ينرش فيها أقالم الكتاب 

والشعراء الكويتيني املتميزين خاصة، بعد ما أسندت مسئولية اإلرشاف 

عىل صفحاتها الثقافية للكاتب الفلسطيني وليد أبو بكر. ففي عام 1976م 

فيها  وتركز  إناء«  »امرأة يف  بعنوان  األوىل  القصصية  صدرت مجموعتها 

عىل قضايا املرأة. بعد هذا النجاح األول تحققت لها نجاحات أخرى. ليىل 

العثامن كانت مهتمة، وال تزال تهتم بالحياة االجتامعية وبفضل مالحظتها 

الدقيقة ملصريها ومصري الناس خصوصا من بنات جنسها اكتسبت معرفة 

موضوعية متنوعة تتعلق باملسرية الحقيقة لقضايا أبناء عرصها. وصدرت 

تأيت  الليل  القصصية »الرحيل« سنة 1979م ثم » يف  الثانية  مجموعتها 

العيون« عام 1980م التي اهتمت عىل األحوال السياسية واالجتامعية، 

نخص منها بالذات تشكيلة القصص ذات الهم الفلسطيني، والرأي العام 

السيايس يف العامل. ثم تخطت الخطوة اإلبداعية التي تتمثل يف مجموعتها 

القصصية »الحب له صور« يف العام 1982م، وتتابعت من خالل قلمها 
الرصني كتب عديدة أدبية فنية فرتة بعد فرتة.4

18 ص:   ، بيكولسكا رة  لرببا لعثامن  ا ليىل  بداع  إ يف  ملعارصة  وا لرتاث  ا  .  4
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مؤلفات ليل العثمن القصصية:

امرأة يف إناء )1976م(. 1

الرحيل )1979م(. 2

يف الليل تأيت العيون )1980م(. 3

الحب له صور )1982م(. 4

فتحية تختار موتها )1987م(. 5

حالة حب مجنونة )1990م(. 6

55 حكاية قصرية )1992م(. 7

الحواجز السوداء )1994م(. 8

يحدث كل ليلة )1998م(. 9

ليلة القهر )2005م(. 10

نظرة عل محنة الغزو االحتالل ومفهوم الوطن:

مختلفا  وذهنيا  نفسيا  وضعا  تجعل  هي  واالحتالل  الغزو  فمحنة 

عام قبلها من األوضاع الهادئة املطمئنة وتجعل وضعا جائزا محاطا بكل 

عنارص القسوة واألذى وفقدان األمن والوضع يزداد مأساوية كلها أخذنا 

بعني االعتبار ألن حدوث املحنة يف مجتمع آمن سامل غافل عن أجواء 

الدسائس واملؤامرات والخيانات. واملحنة تسبب يف املوطنني اإلحساس 

البليغ بالضيم والظلم والخيانة جنبا إىل جنب مع اإلحساس بالتمزق وقلة 

الحيلة وتكون سببا لرد الفعل بالغضب والتحفز النفس بالنقمة والثورة 

االنتشار  الفوىض  يشعرون  واملؤاطنون  املستبحة.  الذات  عن  والدفاع 

واالضطراب النفيس والذهني وتتغري لديهم كل شيئ نحو الحرية مل تكن 
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تبقي لديهم الحرية يف املعني السابق وكذلك الوطن الوادع املطمئ قد 

تحول إىل وطن مستباح. وكذلك املوت والحب يف زمن االحتالل.

هذا  إبــراز  عىل  ركــزت  االحتالل  زمن  يف  كتبت  التي  فالقصص 

الجانب الجديد الذي حدث مع محنة الغزو واالحتالل وذلك »الجدة« 

و«الغرابة«. فاملتأمل يف املجموعات القصصية التي عالجت زمن االحتالل 

وتداعياته يستطيع أن يطمئ إىل نجاح هذه النامذج يف تسليط الضوء 

إنها  االحتالل.  أزمة  عنها  التي متخضت  الناضجة  والرؤى  املواقف  عىل 

مسلحون  بالقهر،  مسجون  عزل  بسطاء  أناس  مارسها  ورؤى  مواقف 

املتوهج  الواقع  أبطال  هم  القصص  تلك  أبطال  إن  والغضب.  بالرفض 

بالصدق، ورشاقة التناول. وما هذه الدراسة سوى إطاللة فاحصة تحاول 

أن تتجىل ما طرأ عىل قيم املجتمع ومواقفه من إعادة صياغة وقوالبه يف 

أطر تتناسب وظروف االحتالل الطارئة.

أما مفهوم الوطن هو من املفاهيم للوطن يغدو الدفاع عن الوطن 

املستباح محور الحياة وغاية الغايات، وتضاءلت دون هذا الهدف كل 

يحول  املحتل  املستباح  الوطن  عن  واإلحساس  األخرى  حياتها  محاور 
اإلنسان الضعيف إىل رجل شجاع للمقاومة.5

الكويتية ليىل  للكاتبة  القصص  »الحواجز السوداء«6 مجموعة من 

القبس  مطابع  عن  1994م،  سنة  األوىل  طبعتها  يف  صدرت  العثامن، 

التجارية، وهي تضم إحدى عرشة قصة قصرية مستوحاة من محنة الغزو 

العراقي للكويت ومفاهيم الوطن، وتناولت ليىل العثامن فيها االجتياح 

العراقي لوطنها »الكويت«. وهي متتاز بنتاجها القصيص بواقعية التجربة 

إدريس. نجمة  للدكتور  لشمس  وا ألجنحة  ا عن  ملخصا   .  5

. الحواجز السوداء لليىل العثامن، دار رشكة مطبعة مقهوى، الكويت، الطبعة الثانية، 1997.  6



جملة كرياال84

املجموعة  إن قصصها يف هذه  املهانات.  وحرارة  تصفها، وصدقها  التي 

وأقل  الكويتية،  والبيئة  بالواقع  التصاقا  أشد  وهي  نفسا،  أطول  جاءت 

البيئة  من  تستمده  فهي  إليه،  الكاتبة  تلجأ  حني  حتى  بالرمز،  احتفاء 

فقد  التاريخي،  الواقع  استغالل  أحسنت  التأثر  هذا  يف  لكنها  نفسها، 

أهل  أصاب  الذي  الطاعون  بني  القصة  بطل  الجد  لسان  عىل  وازنت 

الكويت يف زمن سابق لالجتياح وما انتهى إليه من إبادة وهالك للنسل 

فصاهروا  ملحنته  يصمدوا  أن  الكويت  أهل  استطاع  وكيف  والحرث، 

االجتياح ال يخلف  الزمن، وطاعون  املجاورة، وتكاثروا عىل مر  األقطار 

يف رأي الجد الذي يروي وقائع املرض الذي عارصه عن طاعون االحتالل، 

وسيصمد الوطن ويتكاثر بنوه بعد املحنة. وفيها تناولت ليىل العثامن 

وتحلل  العربية،  الدول  بعض  مواقف  وتدين  املحتل  بجرائم  التنديد 

ترصفات األصدقاء الغربيني الذين دعموا الكويت، ال لسواد عينيها وإمنا 

تحقيقا ملصالح شخصية، مام يسبغ عىل مواقف الكاتبة صفة املوضوعية 

يف الحكم، وقد تتناول مواقف القصص الصمود الوطني للشعب الكويتي، 

وصربه وتحمله املعاناة طوال األشهر الستة التي عاشوا فيها تحت طوق 

العذاب والجوع والتنكيل، يف أقىس  االحتالل، وشهدوا فيها صنوفا من 

رشوط العيش، حيث تعطلت املرافق فال ماء وال كهرباء وال طعام وال 

خبز، وليس سوى الذعر والرتقب املحض، والخوف املستمر بعدما عرف 

الرزق، كام كتب  البلد، وتوافر سبل  العيش، وغنى  أهلها من رفه  عن 

ليىل العثامن: »كان الرحيل موجعا. أمي تحمل جرحها الصامت وأملها 

املخبوء يف صدرها. ونحن نحمل حزن الوداع، ورهبة املجهول. انكمشنا 

كام تنكمش دجاجاتنا يف برد الليايل داخل القفص. ترتعد الدمعات يف 

محاجرنا وال تسقط. وينكمش العرص الدامي نحو الغياب. الطوز األحمر 
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يهتاج مدفوعا بقوة الريح. وينحرش يف عتبات أعيننا التي تالحق البيت 

الذي نبتعد عنه. كلام اقذفنا نحو األمام صغر أمام نظراتنا التي تودعه. 

الظالم  نحو  الغرب  انزلق  وكلام  والحنني.  والخوف  باللوعة،  مشحونة 

تخبطت نفوسنا يف العتمة، والضياع، واليتم«.

بقرار  املؤمن  فمنها  تنوعا،  االحتالل  جنود  شخصيات  تختلف  وال 

تتوافر  ومل  مرغام  املعركة  إىل  سبق  الذي  ومنها  له،  املتحمس  قيادته، 

وعدوان  األشقاء،  بني  واملواجهة  العسكري  الحسم  مبنطق  القناعة  له 

الشقيق عىل الشقيق، ذلك أن الحل العسكري ومنطق القوة الذي جربه 

ومن  اليمن  ساحات  اليوم عىل  يجرب  وهو  والكويت  لبنان  يف  العرب 

قبل عرب الفنت التي نشأت بني الفئات، هذا املنطق مل يكن خيارا مناسبا 

يتعلمون  والقادة ال  بالتاريخ،  تتعظ  أمتنا ال  أن  والغريب  التاريخ،  عرب 

ذلك  عىل  يرتتب  وال  ذاتها،  املصيدة  يف  دامئا  يقعون  فهم  دروسه،  من 

الوبال  إال  القوة  املتسلح مبنطق  يجني  واملآيس وال  والدماء  األحقاد  إال 

والخسان، أما الربح فيجنيه أولئك الذين يدبرون يف الخفاء للوقوع يف 

أن  فيها  العثامن  ليىل  “للعباءة وجه آخر” تحاول  الرشك، كام يف قصة 

تربط بني محنة لبنان ومأساة وطنها حني تقول: “أشتعل أمامي حريق 

األطفال  سيقان  الرصاص.  قصف  تحت  فزع  مشاهده،  بأعنف  بريوت 

املرتاكضة نحو مأوى حائط متهتك، أو رمبا برميل ماء صدي. موت. دم 

مرشوش فوق الحوائط املليئة بالشعارات. أكوام القاممات يرتاكم فوقها 

الذباب وأيدي العجائز هاج بها الجوع تبحث عن فتات يسكر العراك”. 

وهم  وطنها  أبناء  عذاب  العثامن  ليىل  الكاتبة  ترسم  القصة  هذه  ويف 

يصطفون يف طابور أمام مراكز التموين، وما يتعرضون له من إهانات، 

كام تصور تعاطف املواطنني يف أيام املحنة.
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ويف قصة »البطاقة« تندد الكاتبة بإرصار املحتل عىل تغيري بطاقات 

الوطنية،  هويتهم  تقديس  عىل  الكويت  أبناء  وإرصار  املواطنني،  هوية 

الراسخ يف  الوطني  البطاقة ال يبدل االنتامء  وقد فات املحتل أن تغيري 

القلب. ويف قصة »عاد البحر« و«وجوه خلف الذاكرة« و«وجه الذئب« 

تندد أيضا بعمليات االغتصاب الوحشية التي مارسها جنود االحتالل. كام 

توضح ليىل العثامن يف قصة »غريبان يف عامن« إىل محنة الغزو والغربة 

وحب الوطن يف بالدتها »الكويت«. وذكرت فيها وطنها املايض والحارض 

العثامن  ليىل  وتستعني  الكويتي،  ولشعبها  املستقبل  لجيل  واملستقبل 

دالالتها  ويهبها  الوطنية،  هذه  يجسد  الذي  الوطني  الشعبي  بالرتاث 

العميقة املتجلية يف صمود أبناء الكويت أمام املحنة. عىل سبيل املثال 

صورت ليىل العثامن يف هذه القصة عن حاالت املسافرين الكويتيني يف 

يريدان  بها ألنهام ال  الكويت  لكنهام يحسان  أنهام يف عامن  لو  عامن. 

أن يسافرا لكن وهام يريدان الكويت. وهام يحلامن حلام كويتيا أبدا 

عن الكويت. هكذا ذكرت ليىل العثامن يف هذه القصة عن حب الوطن 

ومحنة الغزو والغربة يف خارج الكويت.

مثل  االحتالل  العثامن  ليىل  تصور  صالح«  أبو  قاله  »ما  قصة  ويف 

الرمز هنا  الذي يهاجم املدينة فيأكل األخرض واليابس، ويلعب  الجراد 

لعبته، وتصور هناك مفهوم الوطن ومفهوم الحب. فإن الكاتبة تجعل 

واألرض،  الزمن  يف  تحذره  عىل  لتدل  السن  طاعن  شيخا  قصتها  بطل 

وليكون كتابا مفتوحا لعراقة األرض وتاريخها. إن إشاراته إىل املايض حني 

الصرب عىل شظف الحياة، وحني التشبث بالوطن وصد رعونة الغزاة وبناء 

السور أتت إشارات تلقائية بعيدة عن الخطابية ألنه ببساطة يتحدث 

باألرض  صالح  أيب  تشبث  يف  ولعل  وزمنه.  حياته  وعن  هو  واقعه  عن 
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حني الغزو ونعيه عىل املتخاذلني الهاربني من عسف االحتالل داللة عىل 

الزمني يحذر شجرة  العمق  أن  الوطن. وكيف  بتاريخ  الوعي  يعنيه  ما 

اإلنسان باألرض فيغدو عنرصا من عنارصها، واقتالعه حينذاك يغدو لونا 

من البرت املأساوي الذي ال يبقى لحياة اإلنسان بعده معنى أو قيمة. إن 

مقاومة أيب صالح لفكرة الرحيل وتشبثه ببيته القديم املتداعي يشكل 

لونا من الدفاع عن الذات إبان تعرضها ملا يهدد أمنها واستقرارها. وهو 

رغم وهنه واالحتجاج العارم سيدفعون مثن رحيلهم غاليا.

الحداد قامئا« قصة تنفرد بأجوائها بعد رحيل  وأما قصة »ما يزال 

االحتالل الذي دمر كل يشء ومل يرتك شيئا مفيدا إال أخذه معه، وتنشغل 

النساء من خالل دموعهن بإعادة ترتيب ما تخرب، وهي معاناة أخرى، 

العثامن تدخل بتفاصيل  الحياة من قبضة املوت، فليىل  معاناة سحب 

إنها مل تكن حارضة هذه  التفاصيل ما تعجز أي كاتبة يف وصفها طاملا 

األساة بعقلها وقلبها.

العثامن  ليىل  الكاتبة  تصور  الوجوه«  مختلفة  »حواجز  قصة  ويف 

وتسرتجع  واألحياء  األعداء  ووجوه  ووجهها  »الكويت«  مدينتها  وجه 

حكايات املايض وهي تصورها برتديد كلمة وجه. وهي حواريات تتكون 

من تسعة مقاطع وتسعة حواجز. محري أمر هذه الكويتية التي تستفز 

الجنود بتحررها ألنها تدخن وتجادل وتتعنت فيقرتح عليها أحد الجنود 

أن تؤدي له خدمة وتأخذ يف سيارتها جنودا يقصدون نفس وجهتها.

وهكذا صورت ليىل العثامن صورة الغزو واالحتالل ومفهوم الوطن 

يف قصصها التي متتاز بأسلوب أخاذ جذاب وبسهولة األلفاظ ودقة التعبري 

وقوة التأثري.
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أسلوب ليل العثمن ف "الحواجز السوداء":

من  وبالتطور،  اإلحساس  بصدق  يتسم  القصيص  العثامن  ليىل  أسلوب 

حيث فنية القصة واللغة والبناء الرمزي والنفيس، فهي تستخدم الرمز 

مدعام بالخيال املتسع، ولكن يبقى مرتبطا بالواقع والبيئة، وخصوصيات 

لهذا  تضيف  وقد  املايض،  إىل  والحنني  الكويت  إلحياء  القدمية  املالمح 

والعربية،  املحلية  االجتامعية  القضايا  جانب  إىل  حديثة،  أبعادا  الواقع 

وأزمات اإلنسان السياسية والنفسية واالقتصادية.

إحساسها  من  بدأ  قصصها،  يف  واسعة  مساحة  املرأة  تشغل  وقد 

بالظلم والقهر، ثم الشعور بالثورة والرفض للواقع، والتمرد عليه نتيجة 

لقد  املجتمع،  يف  االجتامعي  دورها  بإثبات  انتهاء  ثم  السائد،  للتطور 

من  املرأة  وخصوصيات  واألم،  والزوجة  الحبيبة  املرأة  معاناة  عالجت 

والحرمان،  والخيانة  والشوق،  والوجد  والحب  والطالق،  الزواج  حيث: 

والفراق والشعور بالغربة، صورت هذه األحاسيس بجرأة ورصاحة، وهي 

املحيل  والواقع  والطبيعة،  واألرض  للوطن  املرأة  قضايا  من خالل  ترمز 

ورواسبه.

استخدمت ليىل العثامن أساليب متعددة يف بناء أعاملها القصصية 

عندما  محددين،  ومكان  زمان  ضمن  الشخوص  وتحريك  الرمز  مثل 

التداعي  أسلوب  كذلك  االجتامعية،  الصبغة  ذات  أعاملها  تكتب  كانت 

األسلوب  هذا  الرتباط  والعاطفة  الحب  قصص  يف  الداخيل  واملونولوج 

ببنية الحدث. كام احتفت بالناحية الدرامية يف قصصها وأبرزت الرصاع 

بني  أو  املقهورة  املتسلطة  الشخصيات  بني  أو عضويا  نفسيا  كان  سواء 

الرجل واملرأة. كام كان للموروث الشعبي نصيب ال بأس به يف قصصها 

وكان توظيف اللهجة املحلية يف حوارها من العوامل التي ميزت كثريا 
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من قصصها وبلورت فيها املوضوعات االجتامعية النابعة من البيئة. كام 

كان التحليل النفيس يف بعض القصص يعطي لهذه القصص أبعادا فنية 

مع  الفتاة  ومشاكل  األرسة  بهموم  منها  مرتبطا  كان  ما  خاصة  عميقة 

التقاليد وعادات البيئة واملجتمع.

لقد كان للتطور الذي سارت عليه الرحلة القصصية للكاتبة الكويتية 

عىل  الكبرية  املكانة  لهذه  واحتاللها  أعاملها  متيز  يف  أثره  العثامن  ليىل 

من  الكم  لهذا  واستطاعت  العريب.  الوطن  يف  القصيص  األدب  خريطة 

القصص وهذا الكيف من الفكر الثقايف الجاد أن تكون يف طليعة أديبات 

العرب وأن تضع اسمها بجانب كبار األدباء.

ومن أحسن خصوصية ليىل العثامن هو اإلبداع القصيص واستعامل 

الرمز بشكله البسيط الذي يدركه القارئ ألول وهلة، أو بشكله املركب 

القراء  كانت  إذا  ثناياها  يف  أو  القصص  نهاية  يف  إال  يكتشف  ال  الذي 

ينهش  »الجراد  قصة  يف  كام  النظرة.  ونفاذ  بالخربة  متسمة  متعمقة 

املدينة« يرمز دون خفاء إىل الغزاة الذين هاجموا الكويت بغتة فأكلوا 

األخرض واليابس، وأن القاصة تروي إحدى هذه الغارات التي وقعت يف 

بالجراد. كام يف  الكويت بعد عهدهم  النفط فأفزعت أهل  عرص ثروة 

قول ليىل العثامن: »مذعورة تسابقت األقدام إىل أبواب البيوت ورشفاتها 

يستطلعون أمر الزائر الذي حسبة وأنه نيس مدينتهم منذ أن انتعشت 

فيها األشجار واتسعت املساحات وازدهرت شواطئ البحر«.

تفتقد القصص إىل الفظاظة والخشونة وحدة األسلوب التي متثلها 

ومضادات  تكوينات  تخلق  إذن  فهي  الرجال،  لدى  القصة  لغة  أحيانا 

من خالل تذبذب األمزجة، وتوظيف املجاز والرمز، واألشكال األسلوبية 

الداخيل-  والحوار  استعراضها،  أو  املاضية  األحداث  كاستعادة  الخالقة: 
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املونولوج، يقول أحد النقاد »استخدمت ليىل العثامن أساليب متعددة 

زمان  ضمن  الشخوص  وتحريك  الرمز  مثل  القصصية  أعاملها  بناء  يف 

ومكان محددين عندما كانت تكتب أعاملها ذات الصبغة االجتامعية، 

والعاطفة  الحب  الداخيل يف قصص  واملونولوج  التداعي  أسلوب  كذلك 

الرتباط هذا األسلوب ببنية الحدث.

املراجع واملصادر

الطبعة . 1 الكويت،  يف  األدباء  رابطة  صالح،  محمد  لليىل  الكويت  وأديبات  أدباء 
األوىل، 1996. 

ما تعلمته الشجرة ليىل العثامن… كاتبة إلسامعيل فهد إسامعيل، رابطة األدباء يف . 2
الكويت، الطبعة األوىل، 2005.

دمشق، . 3 املدى،  دار  بيكولسكا،  لرببارة  العثامن  ليىل  إبداع  يف  واملعارصة  الرتاث 
الطبعة األوىل، 1997.

الطبعة . 4 الكويت،  مقهوى،  مطبعة  رشكة  دار  العثامن،  لليىل  السوداء  الحواجز 
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الواقعية ف أقاصيص املاهرين ف القطرين: 
محمود تيمور وفايكوم محمد بشري

س. عبد الرفيق )فوتن كود(1

T

مشابهة  بشري  محمد   (Vaikkom) فايكوم  وبني  تيمور  محمود  وبني 
وطيدة ألنهام كاتبـي القصة القصرية يف صورة واحدة ولكن الفرق هام 

هذا  وعىل  املليبارية.  واللغة  العربية  اللغة  املختلفني،  اللغتني  يف  ألفا 

املسلمة  املحلية  املجتمعات  عن  قامش  يف  قصصهام  تصوير  أمتا  أنهام 

إليها  وينظران  هي.  كام  الحياة  ميثالن  منهام  واحد  وكل  بلدانهام.  يف 

بالتساوي دقة. وقصص كليهام فريدة من نوعها يف لغاتهام الخاصة. تم 

تكرميهام عىل الصعيدين الوطني والدويل إلسهاماتهام الفذة لألدب.

باحث يف اللغة العربية، يف جامعة كرياال، الهند  1
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قصرية،  قصة  كاتب  مرصي،  روايئ   )1973-1894( تيمور  محمود 

كاتب مسحي، كاتب مقاالت وله ستة وعرشون من القصص القصرية 

فايكوم محمد بشري )1904- وسبع روايات ومثانية عرش مسحا. وكذا 

أربعة عرش من  وله  روايئ وكاتب مسحي  كاتب قصة قصرية،   )1994

املقارنة  فالدراسة  املسح.  من  وواحد  روايات  عرشة  وخمس  القصص 

بني األقاصيص لهذين العمالقني يف األدب الحديث مام ال شك فيه جلب 

للضوء إىل وحدة الفكر والتوحيد يف حياة مختلف الشعوب. وبالتايل هذا 

نظر إىل أن يكون سببا ألشعة الضوء عىل املعارف البرشية.

محمود تيمور أبو القصة القصرية العربية

يُعترب هذا الكاتب الشهري من الرواد األوائل لفن القصة العربية، وهو 

واحد من القالئل الذين نهضوا بهذا الفن الذي شهد نضوجاً مبكراً عىل 

يديه، واستطاع أن يقدم ألواناً مختلفة من القصص الواقعية والرومانسية 

والتاريخية واالجتامعية، كام برع يف فنون القصة املختلفة. هذا بسبب 

عناية أبيه منذ سنه املبكرة بتوجيهه إىل القراءة واالطالع، وتنشئته عىل 

شديد  بَنَهم  العامرة  أبيه  مكتبة  عىل  فأقبل  واللغة،  األدب  فنون  حب 

وعىل  املهجر،  شعراء  خاصة  الشعراء،  من  بعدد  تأثر  كام  منها،  ينهل 

إن  املهاجرين.  من  أيضا  وأصله  أرسته  خليل جربان. ألن  رأسهم جربان 

الجنوبية  كردستان  أصله من  كاشف،  التيمورية هو محمد  األرسة  جّد 

)إقليم كردستان – العراق(، من والية املوصل يف العهد العثامين، وهو 

أول من وفد إىل مرص من هذه األرسة يف عهد محمد عيل باشا، ويبدو أنه 

كان أحد قّواد جيشه الكبار، إذ ساعده يف حملته للقضاء عىل املامليك، 

تَْوران  للسلطان  ينتقم  كان  الشهرية، وكأنه  القلعة‘  ’مذبحة  وخاصة يف 
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به،  غدروا  قد  املامليك  كان  إذ  مرص،  يف  األيوبيني  السالطني  آخر  شاه، 

وقتلوه أشنع قتلة سنة )648 هـ / 1250م(.

غري أن مرضه ومالزمته للفراش ملدة تزيد عن ثالثة أشهر قضاها يف 

القراءة والتأمل والتفكري، فوجد يف نفسه ميالً لألدب فألزم نفسه بالقراءة 

واإلطالع. تأثر محمود تيمور بأخيه يف اتجاهه نحو املذهب الواقعي يف 

الكتابة القصصية، والذي ظهر واضحاً يف مجموعته القصصية األوىل »ما 

تراه العيون«، فأعجب بها محمود إعجاباً دعاه إىل أن يؤلف عىل غرارها، 

فكتب باكورته القصصية »الشيخ جمعة« يف سنة 1925م، ثم فاض منه 

قصص كثرية بل تنوع إنتاجه بعد ذلك فكتب روايات طويلة ومسحيات 

جيدة ظهر يف بعضها تأثره بالرومانسية والواقعية. والبعض منها هكذا:

رجب أفندي – 1928م	 

الحاج شلبي - 1930م	 

نداء املجهول – 1939م	 

كليوباترا يف خان الخلييل - 1946م	 

حواء الخالدة – 1945م	 

اليوم خمر – 1949م	 

صقر قريش - 1956م	 

إذا الحظنا أقاصيص تيمور نرى أنه أديب واقعي تشهد به أقاصيصه 

كام يقول عن نفسه وكام يقول النقاد عنه. هو ال يكتب قصصا إال أنه 

قد عاش يف هذه القصة. وميثلها يف نفسه متثال حسنا. ثم أخرجها للقارئ 

هذه  يف  رسسمها  التي  األشخاص  الكاتب  اختار  معربة.  صادقة  كلامت 

التي يطلقها  إليه وجزء من نفسه. فإذا املوضوع  القصة منظر مضاف 

تيمور هي من الواقع الذي عاش فيه.
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هي القصة عن الطبيب والفتاة يصور الكاتب الواقعية التي جرت 

بينه وبينها يف تلك الليلة مجانا وهي باتت عهدا من الليايل مع الطبيب. 

ولكن ال يعرف الطبيب عن اسمها وعنوانها وأرستها. وراحت يف صبيحة 

الغد بال إنذار. وهو يفتش عنها ولكن ال يلتقيها. ثم حصل له عىل رسالة 

مع الكراسة الضخمة.

إن قصة ’انتصار الحياة‘ أطول حوايل خمس وأربعون صفحة. هذا 

الطوال يدوم حرص القارئ حتى النهاية. إن معاملة الفتاة هي خاصة 

لها عن األخرى. يتحدثنا الكاتب بلسان الطبيب تظهر فيها خيال الكاتب 

وواقعيته. ولذا تبلغ الواقعية لتيمور يف هذه األقصوصة املكان املرتفع 

يف مجال األدب العريب.

سلطان بيفور - أديب املاالياالم األول

فايكوم محمد بشري، أديب املاالياالم األول )لغة من لغات جنوب الهند(، 

املعروف سلطان بيفور ولد يف تليول برامب قرب فايكوم وتويف يف بيفور. 

إنه كان مفكرا إنسانيا ومحاربا من أجل الحرية للهند ضد الربيطانيني كام 

كان روائيا أديبا. ومنحت حكومة الهند جائزة بادما رسي عام 1982م.

كتب بشري يف كل األجناس األدبية، فقد كتب القصة القصرية والرواية 

وفاته.  بعد  نرشت  طويلة  قصيدة  أيضا  وكتب  والسيناريو،  واملسحية 

وفاض منه روايات وأقاصيص عديدة. ومنها:

يا إلهي – 1997م	 

شنكدي منكن – 1991م	 

نور روبا نوت – 1975م	 

شرييكن مراباوا – 1975م	 
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ويشاب )الجوع( – 1954م	 

جنات الحمقاء – 1948م	 
وكان يسخر من كل يشء يف أدبه، من أصدقائه املقربني ومن زوجته 
أن  شخصياته  من  شخصية  الحظت  قصصه  إحدى  ويف  أوالده،  ومن 
الديانات الهندية الكربى )املقصود بها الديانات يف الهند وهي البوذية 
عر )يف البوذية يطلب من الراهب  والهندوسية والسيخ( تهتم كثريًا بالشَّ
أن يحلق كل شعره، بينام عىل السيخ أال يحلقوا شعرهم أبًدا وعليهم 

تغطيته متاًما(، وقد تساءلت الشخصية: هل هي ديانات شعر؟.
ولإلميان مرتبة خاصة يف أعامل بشري، ففي أعامله نرى شخصياته 
يتهرب من اإلجابة، ويف أحيان أخرى  اإلله، وأحيانًا  تتساءل عن  حائرة 

يقول: »إنه يؤمن بالله ألنه يخاف أن ينكر وجوده.
أثارت إحدى قصصه القصرية األوىل جدال واسًعا يف صفوف املسلمني 
الشهري  الصويف  قصة  تحيك  وهي  الحق«  »أنا  عنوانها  القصة  كريال،  يف 
»الحالج« )أحد صوفية العرص العبايس والذي قتل بتهمة الزندقة( والذي 
الحالج ومجد  أيّد بشري رؤية  القصة  الحق«، ويف  كان يرصخ دامئًا »أنا 
يكونوا  مل  الذين  الحكام  حول  كلامته  آخر  وأبرز  شهيدا  بوصفه  موته 

ليقتلوه لو أدركوا معنى كلامته.
نرشت مؤلفاته بعد مامته يف ثالثة مجلدات وميض الروح )ديوان 
شعره وكتاباته األدبية وبعض القصص والخواطر( حياتنا التمثيلية )تاريخ 
التمثيل، نقد املمثلني، رواية الهاوية( املسح املرصي )عبد الستار أفندي، 

العصفور يف القفص(.
محمد  جائزة  أصدرت  لذكراه  وتخليدا  املرصية  الحكومة  كرمته 
تيمور لإلبداع املسحي العريب، وأخريا أمتنى أن أكون يف هذه الكلامت 
قد سلطت الضوء عىل عبقري ومسحي مغوار يجهله الكثريون كالفارس 
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الجالس يف الظل ولعل هذه السطور ال تفيه جزءاً من حقه لشخص كان 

شعاره األدب والثقافة والنهوض باملجتمع.

املصادر واملراجع

1. http://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_بشري
2. http://muhtawa.org/index.php/محمد_بشري
3. http://www.cs.nyu.edu/kandathi/basheer.html
4. http://www.pdksp.net/vb/showthread.php?p=5702
5. http://www.venumenon.com/articles/article_page.asp?catid=6& 

artid=4
عامل تيمور القصيص: فتحي اإلبياري – الهيئة املرصية العامة للكتاب – القاهرة . 6

)1396هـ = 1976م(.
لويس يعقوب: األرسة التيمورية واألدب العريب، النارش مكتب اآلداب، 42 ميدان . 7

األوبرات، 1413هـ/ 1993م.
مجمع اللغة العربية يف ثالثني عاًما: د. محمد مهدي عالم – مجمع اللغة العربية . 8

– القاهرة )1386هـ = 1966م(- ص: )206: 209(.
9 . – العربية  اللغة  مجمع   – عالم  مهدي  محمد  د.  عاًما:  خمسني  يف  املجمعيون 

القاهرة )1406هـ = 1986م(- ص: )337-333(.
محمد بشري.. روايئ هندي يركب األفيال. إسالم أون الين.. 10

’بشري سمبورنا كرتيكال‘، دي. يس بكس، كوتايام، 2003م.11. 

T



 قسم اللغة العربية 
بجامعة كرياال ف سطور

تأسيس : عام 2001م

الرئيس املؤسس : األستاذ الدكتور عبيد

الرئيس الحايل : األستاذ الدكتور نزار الدين

هيئة التدريس الحالية

األستاذ والرئيس د. نزار الدين   .1

األستاذ د. عبيد   .2

محارض ضيف د. شنل   .3

محارض ضيف د. سهيل   .4

محارض ضيف د. تاج الدين   .5

محارض ضيف د. عز الدين   .6

الدورات

)Ph.D( دكتوراه

)M.Phil( ماجستري يف الفلسفة

)M.A( ماجستري

دبلوم PG يف اللغة العربية الوظيفية



MAJALLA KAIRALA
STATEMENT OF OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS

FORM IV
(See Rule 8)

1. Place of Publication : Department of Arabic, 
   University of Kerala
   Kariavattom P.O, Thiruvananthapuram
   Kerala, India - 695581
2. Periodicity of its Publication : Quarterly
3. Printer’s Name : Dr. A. Nizarudeen
 Whether citizen of India? : Yes
 Address : Department of Arabic, 
   University of Kerala
   Kariavattom P.O, Thiruvananthapuram
   Kerala, India - 695581
4. Publisher’s Name : Dr. A. Nizarudeen
 Whether citizen of India? : Yes
 Address : Department of Arabic, 
   University of Kerala
   Kariavattom P.O, Thiruvananthapuram
   Kerala, India - 695581

5. Editor’s Name : Dr. A. Nizarudeen
 Whether citizen of India? : Yes
 Address : Department of Arabic, 
   University of Kerala
   Kariavattom P.O, Thiruvananthapuram
   Kerala, India – 695581

6. Name and address of : Head of Dept. of Arabic, 
 individuals who own  University of Kerala
 the newspaper  Kariavattom P.O, Thiruvananthapuram
   Kerala, India – 695581

I, Dr. A. Nizarudeen, hereby declare that the particulars given above are true 
to the best of my knowledge and belief.
 Sd/- Dr. A. Nizarudeen
 Signature of Publisher


