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وانفتحت النورة مرة ثانية، متنفسة من العواطف والشعور 

التي خطرت ببال الطلبة، يشم منھا طيب متنوع، نبع من 

. نفوس مختلفة ا,ذواق، وانتشر داخل قسم العربية وخارجه

بل . و0 نزعم نحن ھيئة التحرير للنورة أنھا أدبية متكاملة

فھذا العدد الثاني . لھا خطوات واسعة للعبور إلى التكامل

خطوة وثيقة ;صدار مجلة أدبية متكاملة من نفس القسم في 

التطور فتمس في ھذا العدد سمات . المستقبل القريب

يتميز ھذا العدد بتضمنھا مواد خاصة . وا;ط9ع إلى النضج

بلغة الضاد وانتشارھا في و0يتنا المباركة، إضافة إلى 

  .المنتجات ا,دبية من أق9م الطلبة

فنرجو من الباري جلت عظمته تقبل ھذه المحاولة البسيطة 

  . في خدمة لغة القرآن واستفادتھا للطلبة، ومن هللا التوفيق

  

  ھيئة التحرير 
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  ومـلــشرة عـــنتــم  ناـنورة فيــنبتت ال

  ومـمستنيرا من نج  نشطت الط9ب منا

  9مـن الظــد مـــتبع  ن نورة نورـام مــق

  ومــنون وعلــمن ف  يناـان فنرى ما كـف

  امــــيس وإمــأو رئ  ن فينا أديبـل مــك

  9مــجاھ9 أو ذو ظ  ا ليس فيناـھمنــوف

  مـو زين الدين ثـفھ  lستاذــــئ لـــفھني

    مــالعربية من القس  ة لكل من في ـــزين

 عبد اللطيف. إ/ د -

    ا,ستاذ المساعد، كلية الجامعة
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  بعض المصابيح فيءتضيي ظ9م الليل، وغرقت تلك القرية ف

 ىكل قر في عادةال وفرغ الناس من مركز القرية ويرى فيه أشباه الناس ك.ائھاحأن

 تطرد بعوضات لم ي عجوز التوبينھم.  الدكانباحة ينامون في عض منھمب. ومدن

ي ويرى ف. عبثاوھي تقتل وقتھا . اء السائلين في النوم أثناء غطيط ھؤ0ء الفقرميلت

  .......ةماضيھا أيامھا الكرتاذتراكمت في و .د شيئاجھا ليوتجولبعب تثار الآوجھھا 

 ولذا نشأت مع تربية والديھا مع ،سرةا,وحيدة في ال  البنت ھي،ولدت ابنة عبد القادر

 و0 ، من جمالھا أحد يتعجبھاآ إذا ر حتىشبت،ھكذا . مستحق أكثر من الوحب ود

عشقت   وھكذا،أحبھا رجل جميل حبا عميقا. طويلوقت نھا إ0 بعد عنظرته يصرف 

كان ذلك ف . بعد سنوات كثيرة إ0لولدل  ما تحققت منيتھماولكن. يزوجھا  حتى،إليه

 ما نري في ھما وطال عيش، وثقافةرباه في أدبو. د ولدلفرحا بموو ا،اليوم سعيد

 ىلب ذات يوم  بل،في السرور والفرح ابتساميوجھھا آثار الفرح وما نري تعرضا إ

 فصارت وحيدة مع ابنه الصغير باكية 0 فرح في وجھھا و0 تبسم ه،زوجھا نداء رب

  .جاھدت مشقات العيشبل في شفتھا، ولكن ما سبحت ھذه المرأة موافقا للسيل، 

فأرسلته إلى المصنع، ولما بلغ .  حتى بلغ سبعة عشر من عمرهته ودربابنھاربت ف

  . جميلةةأنيقجة زواختارت له ابنه للزواج، ف

 تنطق زوجته  ماكلب واعتقد. مه, ابنھا ونقص حبه صلةما مضت أياما كثيرا فتغير خ

  .حتى يسب أمهر وفكر ظبدون ن

تكلمت عكس ل عنه فأولما س  باكية فرأى زوجته من المصنعلما عاد ابنھا ،ذات يوم

 العجوزأمه ففرت . لحب والود عند زوجتها سبب الوالدين بدون ذكر حق  وشتمھاأمه

  . ما ب9 قصد و0 ھدفبيت إلى مكانالمن 

أنور وي

âþa@µãc
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المصنع ووقع  في ، ذات يوم نسف أمھماو0 اعتباراش ابنھا وزوجته في الراحة ع

 إلى المستشفى فسمعت زوجته ھذا الخبر ه خطر عظيم وأسرعهفيھا ھذا ا0بن وأصاب

. سده في جميع ج في المستشفى ولكن كان حاله سوءا، فقد بصره وجرحهوزارت

  .هرحمة إليسلمت زوجته من المستشفى ب9 نظرة ف

، وأتى مع عون ىأعم مع لباس بالية وثيرة،كبعد أيام لمستشفى ا  منا0بنخرج 

ح إلى البعيد 0 ر" ثم صاحت ت زوجتهلأطلله ولكن قد أصحاب في بلده إلى جوار منز

  ."تدخل ھناك

سمع نداء ف إلى السوق يشم أمه و الذي كرهلماضيا وذكر عيشه افبكي بكاء شديد

  الباقي اھمشي ع قضي ثم. العفو منھا فعفت عنه فسألنتهوأسك دكانأمه من جوار ال

  .في فناء السوق
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 عة، ھو شاعرفعلى قمة الر) O.N.V KURUP(صعد الشاعر او ن وي كروب

 نال جائزة نه قد; ا�نر اللغة مليالم ختف. 0 منذ ستين سنةاقلوب أھل كير جذب يالذ

ين متفوق تمنح حكومة الھند للالتيعليا الھبة الھي ، (jnana peedom) نجان بيدم

  .في ا,دب والفصاحة

  ه وأسرتهتدو0

في   مقاطعة كو0ممن جوريولد اوتب9ول ني9كندن ويلكروب المعروف او ن وي في 

ه وزوجت. يكتىم كروب وأمه لكشنوكان أبوه او ن وي كرشنا. م١٩٣١ مايو ٢٧

  .ه راجيون وماياديوياسروجني وولد

  هدراست

وكمل دراسته . ته شاعريةذا أعانه في نشأھ و،تھاقراء وداوم ،راماينا من أبيهتعلم 

 من ا0قتصادوبعده نال البكالوريوس في علم . ة بجوراي من المدرسة الحكوما0بتدائية

 التيراونكور  الماجستير في لغة مليالم من جامعة تكلية ن س س بكو0م واكتسب

  .جامعة كير0بتعرف حاليا 

   الرسميةتهحيا

معلم في كلية مھاراجاس بأرناكلم في السنة ك حياة الرسمية أو0البدأ الشاعر 

كالكوت وكلية  والعلوم با�داب بترفاندرام وكلية الجامعةوبعده في كلية . م١٩٥٧

 أستاذكرفاندرام وخدم  بتالبنات مليالم في كلية قسمل امل رئيسعو. برانن في تلشيري

  . م١٩٨٦كوت وتقاعد في السنة يزائر في جامعة كال

يونس  إينتن

ëc@‹Çb“Ûa@Næ@N@üa�×@Ýçþ@‹ƒÏ@lëŠì×@ðë
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  شعره

 بدون أي ا0جتماعيةمشك9ت ال وتناول.  شاعر تكلم للفقراء والضعفاء ھواو ن وي

سيلنت طبيعة  لحفظالحركة  في اھام ادورولعب . ة الدين والسياس فيتفرق

 ا�راء ته أبيا في ويرى،والوطنيةوجمع في شعره ا;نسانية . (silent valley)والي

 وبعض منھا اشتھرت . لسينما والدراما النغماتالشاعرألف و. لشيوعيةة باموافقال

   عاليةائزوحتى ينال ج

    تأثراته

 في (poruthunna soundaryam)"برتن سوندريم" شعره ا,ول ديوانأصدر 

الذي كتبھا  (dahikkunna pathram)  باترامشعر داھكن الديوانو١٩٤٩السنة 

 في عھد الذي (mayilpeeli)يليف  وأخرج شعر ميل .م١٩٥٦حتى ١٩٤٦منذ 

 وور أواشتھر شعره بومك.  في الفرقة الشيوعيةت9فاتخا0فعت ر

كرت   و(uppu)ٌفوأ  و(bhoomikkoru charamageetham)جرماكيتم

  .(karutha pakshiyude paattu)بكشيدي باد

   التي نالھائزواجال

. ئز وطني مع جائزة نجان بيدموا ج كير0 مرتين وث9ثحكومة جائزة لشاعرانال 

  يالمركز جائزة مجمع ا,دبيل (agnishalabhangal) اكنيشلبنكل شعرواستحق

م، وطلب ١٩٨٢ في السنة (ramavarma) رامورماومكافئةم، ١٩٧١في السنة 

  .يقةنقرض ا,ناشيد ا, جائزة الو0ية ل١٣

  مجائزة نجان بيد

واستحق .  من ا,دب والفصاحةللعباقرةحھا حكومة المركزية ن تمالتيئزة عليا ھذه جا

امس الذي نال ھذه الھبة للمليالم أنه الشاعر الخ.  م٢٠٠٨ منذ السنة الشاعر لجائزة

م ي ألف روبية، وقمائةوفي ھذه الجائزة شھادة وتسعة .  وأربعين جائزةةث9ث ونال

  . رسم أحوال أمة في كير0ري الذيعبق الجائزة انه الشاعر قضاةمجلس 
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ويھلك ا;نسان الطبيعة ويحول . عصر الحديثالالبيئة في  يواجه ا;نسان مشك9ت

  . القبيحةأعمالھمتوازنھا ب

 ،ةبھ9ك الغاإ ومنھا .نسان الذي يعملون مخالف للطبيعة معام9ت ا; مننشاھد

 الحيوانات غياب المذكورة تسبب وھذه ا,مور. ةوديوإت9ف آكام العشب والجبال وا,

الدخان المتزايد من الحف9ت و بخار من بوھكذا  تلوثھا . المفترسة من الغابات

  . ا,رض بھاارةوترفع حر. المصانع

  في البيئة بسبب أساليب عيش إنسان المھلكة  green houseوزادت نخاس 

ب تلويث الطبيعة وفي ا�ن الدولة العالمية نھضت في سب. وقود الكثيرةالواستعمال 

 وقررت ھذه الجلسة Copenhagen)  (يجنوال انعقد مؤتمر قمة كوبن ھھذا ا,ح

 دولة أن ينبه الناس عن تلويث البيئة وأن يحلل ١٩٢الذي حضر فيھا أعضاء من 

 وھكذا كانت ،اضطرابات الطبيعة وأن يعدد تقريرا لتجديد تراث الطبيعة الخالصة

وظھر صخر ) Mali island(مق البحر جزيرة مالي مشاورة التي انعقدت في ع

 في  واسعةف�راء ا;س9م شھرة. حفظ البيئةبلتوعية الناس ) Himalaya(ھماليم 

وخلق هللا مخلوقات  .ھذه ا,حوال الذي عبر لحفظھا و0ستعمالھا في الصورة المعتدلة

  .بطالضوزن وع الفي ا,رض م

 ،وا,رض بعد ذلك دحاھا، )٥٤:٤٩( ه بقدرإنا كل شيء خلقنا: يقول القرآن الكريم

 ،الذي خلق فسوي، )٧٩:٣٠،٣١،٣٢( الجبال أرساھا ،أخرج منھما ماءھا ومرعاھا

وا,رض مددنھا وألقينا فيھا ، )٨٧:٢،٣،٤( الذي أخرج المرعي ،الذي قدر فھدي

أديب أحمد

âý�⁄a@ðcŠ@À@ò÷îjÛa
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نفھم في ھذه ا�يات عن صورة  )١٥:١٩(رواسي وأنبتنا فيھا من كل شيء موزون 

  .بيعةخلق الط

  . البيئةموازل وتحولھا بحسب تغيرات ،وفھمنا عن سبب تغيرات البيئة

  .يأمر القرآن أيضا أن يحفظ عد0 في استعمالھا

  )٥٥:٧،٨( أ0 تطغوا في الميزان ،السماء رفعھا ووضع الميزان

  ومنح هللا حقا أن يستخدم عناصر البيئة 

  .ويقول في القرآن

  )٦:١٦٥...... ( بعضكم فوق بعض درجاتوھو الذي جعلكم خ9ئف ا,رض ورفع

  )١٠:١٤. (ثم جعلناكم خ9ئف في ا,رض من بعدھم

  .وينكر القرآن ا;سراف والظلم في استعمالھا وورد عنھا في آيات القرآن

  . يقول القرآن 

  )٧:٣١.( انه 0 يحب المسرفين،كلوا واشربوا و0 تسرفوا

  )١٧:٢٦(ر تبذيرا ذو0 تب

  )٢٧:١١.(سنا بعد سوء فإني غفور الرحيمإ0 من ظلم ثم بدل ح

  )٧:٥٦.(0 تفسدوا في ا,رض بعد إص9حھا

  .ويقول القرآن عن استغ9ل ا;نسان غير ص9ح في البيئة

  )٣٠:٤١.....(ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

وفي الخ9صة ا;س9م قد دون قواعد خاصة وأمر هللا عن حفظ الطبيعة وعن 

وا,قوال عن حفظ البيئة تري في كل كتب ديني مثل في . دامھا في صورة جيدةاستخ

. دين البودية وفي دين الھندوس و0كن إن ا,مة قد نسيت كل قواعد من الصحف

  . فنحفظ البيئة لقرون قادم بجمع عناصر الدين والدنيا
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  !! ف9َما ا,ساتذةأقد ننسى ما درسنا 

شده  للعلم و0 يقدر لطالب أن ينسي المعلمين الذين أرواجاھدالذي  نجد معلما خلف

  .بتدائية ا,حرف ا0علمته أمه التي ينسيلي عالم المعرفة كما 0 إ

) Gurukulam ("كروكلم" في طريقة  علي أوراق الشجروكان الطالب الذي كتب

 ھذه  وكانت.ون إليھاحتاجيويعلم المعلم الطلبة كل علوم . مطيعا للمعلم في كل أمور

و في ھذه الطريقة .  أربعة جدرانت داخل وليس معينةوقاتالطريقة غير محدودة ,

. في دار المعلم كخادمهالطالب  يعيش ى حتبارزةت الصلة بين المعلم والطالب كان

  .أما معلم اليوم ھو الصديق والمرشد للطلبة.وكان الطالب يطيع بما يأمر المعلم

ري المعلم ي. الحديث عصرال الطلبة في طريقة مكن بھذه الصلة أن تحلل مشك9تي

  .  و يحفظ قيمة العلم أن 0 يقطع ھذه الصلةيته ھذه المھنة فضلاليوم

خيركم من تعلم القرآن "تعليم وورد في الحديث لاول�س9م رؤية حسنة للتعلم و

ا و. عكسهبلطلبة بحسن الخلق ومع ام فن جميل فيعامل المعلم ي، التعلاحق".وعلمه

رشاداتھم إوينكرون . ن ولم يحترموا أقوالھملطلبة المعاصرة لم يعظموا المعلميل هاسفأ

  .عتبار ا;نسانيةا ب9 ما ينكر المعلمونويفعلون 

 ة تقومقيطرال مھما تكون .  معا ونقصانميزات وطريقة الحديثة "كروكلم"ولطريقة 

. لمما يقول المعِل ين كانت الطلبة مطيعاقديمو. جتمعالم منزلة ھامة في  فيمعلمال

. ن يقيم الصلة بينھماأھذا يسبب والطلبة بسلوك جيد مع وھكذا اليوم يعالج المعلمون 

  ..فنحترم ا,ساتذة ونعظم المعلمين فإذن ننجح في حياتنا

 

نسية بي ر

Ó@áÜÈ¾aÓ@áÜÈ¾aÓ@áÜÈ¾aÓ@áÜÈ¾a‡‡‡‡ººººbrí‡yë@bbrí‡yë@bbrí‡yë@bbrí‡yë@b



 النورة مجلة 

 الفصل الثالث للماجستير في العربية، كلية الجامعة، ترفاندرام

  
  
  
١٤  

  

  

  

أن قدر أ أيضا و0 حياةخسر ال في القلب ذكريات ضطربت

 إلي سأشعر الر  لوناليوم زال. تنھدأ وأحيانا من عيني الدموع  تسيلأحيانا. ھاانسأ

 ذھبت من.  نفسي فقطإلي ھمومي فجمع يزانأح من الذي يعرف تا,بيض وما وجد

 آنذاكسمعت و. ر وقضيت خمسة وأربعين عاما من حياتيا حجو وال,الخارج إلي يدبل

  أھمية أن يبين عنيمكن لlعمى. ھاتف الرسالة وال عبر بلديأخبار أصدقائي من

 وجو  حقول خضراءن عيعبر ھكذا يمكن مھاجر الوطن أن , البصيرنلعين أكثر ما

  . أكثر من المقيمصافي من بلده

 و يخوانإ ودراسة يأبع9ج ك  العيشأثقال  ساقتني اليوملكاولما استيقظت من النوم ذ

 رأيت الخارج إلي من بلدي خرجت ولما.  جداول صعوبتيتلاھكذا طو  أسرتيديون

  . المشقاترجاء في تحليل ھذه  الفراق وال حزنفي وجه أمي وزوجتي

إن هللا مع " من القرآن الكريم ا�يةفي ھذه دا مستم هللا يإل أخزانيت توكل
 في قلبي ذكريات مlتف ذكر عن بلدي أحيانا عندما أكن تزداد الھموم ول".الصابرين

 إليجع رأو. ھاما وجدت لي أيام العطلة في بل عملت في الخارج حتى,  بلدي فيبيئةال
ه عدبو.  فقطأشھر ةقضيھا بأربعأ المشقات التي البلد بعد سنوات كثيرة مع جداول

 أرجع إلي الخارج ثم. من الثوب الجديد المعطر ارتلة ا,موال وساآ بيتي كأستريح في
  كثيرة وأموال مع فلوس ووالتمنيات ا�مالمع  أيضا وبعد سنوات كثيرة أعود إلي بلدي

أسأل في  ف لھا0 قيمةو  قط لھذه ا,موالثمنف9 . ,مراض والمشقات من امع إيراث كثير
  .قلبي

  ؟؟.. ھناك حياتي؟؟  ولمن قضيت..لماذا عشت

  

  

بسيم مون

å ìÛa@¶g@µä¨a
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ماحيننشاد 

  

ا;نسان كائن اجتماعي بطبيعته لذا فان نجاحه في تكوين أصدقاء واستمرار ع9قته 

   معھم

  .يعد شرطا أساسيا من شروط تمتعه بصحة نفسية وجسمية

 صداقة الاتتعريف

الطرفين،  اعلم أن الصديق الحقيقي ھو الذي يبقى قريبا من النفس رغم كثرة مشاغل

وجھة نظر  فتجده إلى جوارك، أوقات المحن المادية وا0جتماعية حتى لو اختلفت

الشباب ھو  ويعتقد الكثيرون أن سن.. الصديقين في قضية عامة أو مذھب سياسي

أصدقاء الماضي   حقيقية، وإن الرابطة بينأفضل مرحلة في العمر ;قامة صداقات

أن القدرة على إقامة  عادة ما تكون أقوى من ا,صدقاء الجدد، وعلماء النفس يؤكدون

ولكن الشباب عادة  صداقات وقوتھا 0 تعتمد سن الشخص أو طول مدة الصداقة

بسھولة ل�خرين، مما  يطلقون العنان لمشاعرھم ويستطيعون الكشف عن أحاسيسھم

تجنب الصداقات خوفا من  وقد يفضل بعض ا,شخاص. سھل عملية إقامة الصداقاتي

ا�0م وا;حساس بخيبة ا,مل أو  المشك9ت المترتبة على فشلھا وا0ضطرار لمواجھة

ومثل ھؤ0ء ا,شخاص يفرضون على ..مستحيلة 0عتقادھم بأن الصداقة الكاملة

لرابطة إنسانية 0 يعرفون قيمتھا دفع ثمن  أنفسھم عزلة اختيارية، فھم يرفضون

  .ا;نسان الحقيقية وأھميتھا الكبرى لدى

فالصديق ھو الشخص الذي يعرف ، يبين أرسطو إن الصداقة حد وسط بين خلقيين

  كيف يكون مقبو0 من ا0خرين كما ينبغي

òÓa‡—Ûa



 النورة مجلة 

 الفصل الثالث للماجستير في العربية، كلية الجامعة، ترفاندرام

  
  
  
١٦  

أما الشخص الذي يبالغ حتى يكون مقبو0 لدى الجميع إلى الدرجة التي تجعله 0 

ن كان يفعل ھذا إ ي أي شيء حتى 0 يسيء إلى ا�خرين فھو المساير وذلكف يعارض

  المشاعر المتبادلة فيما بينھما رضاءبا;منفعة شخصية وإنما لولعه  بدون سعي إلى

 ن يعيش احد ب9 أصدقاءأت الضرورية للحياة ,نه 0 يقدر والصداقة ھي إحدى الحاجا

أما صداقة الفضيلة فھي أفضل صداقة . بدنتعينه حيث يتقدم العمر ويضعف ال للشيخ

  وتقوم على تشابه الفضيلة وھي أكثر دواما

 ويقول إن صداقة المنفعة عرضية تنقطع بانقطاع الفائدة

 الفضيلة شباع اللذة تغير طبيعتھاإفتنعقد بسھولة وتنحل بسھولة بعد أما صداقة اللذة 

 الصداقة العربية

كذب وبھذا تكون الصداقة ھي صدق النصيحة الصداقة من الصدق والصدق نقيض ال

والصديق ھو المصادق لك والجمع صدقاء وصدقان وأصدقاء وأصادق وقد  وا;خاء

 والمؤنث صديق يقال للواحد والجمع

  والصداقة تعني أيضا اتفاق الضمائر على المودة وھناك فرق بين الصاحب

  في الشعر الصداقة 

 : الصديقا,بيات الشعرية التي تحدثت عن أشھر

  :يقول ا;مام الشافعي

َسـ9م على ٌ َالدنيـا إذا لم يكـن بـھا َ َِ ْ ُ ْ َِ َْ ِصـديق صدوق صادق الوعد  ُّ ِ ِْ َ ُ َُ َ ٌَ َمنصفـا ٌ ِ ْ ُ  

  :أما جميل الزھاوي فيقول 

ًعاشـر أناسـا َ ُ ْ ُبالـذكـاء تميـزوا ِ َّ َ َ ِ َ َّ ِواختـر صديقك من ذوي ا,خـ9ق   ِ ْ َْ ِ َ ْ ِ َِ َ َ ْ َ َ 

    :متنبيوفي ذلك يقول ال

ِأصـادق نفـس المـرء ِْ َ َ َْ َ ُ ِقبل جسمـه ُ ِ ْ ِْ َ ِوأعرفـھا فـي فعلـه والتكلــم  َ ُّ َ َّ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ِ ْ َ  

ُوأحلـم ُ ْ ُعـن خلـي وأعلـم أنـه َ َّ َ َُ َ ْ ِّْ ِ ِمتى أجزه حلمـا على الجھل  َ ْ َْ َ ً ْ ِ ِ ِ َ َ ِينـدم َ َ ْ َ  
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 ا,مثال  الصداقة في

 :قرأن وعن الصداقة وا,صدقاء في ا,مثال العالمية

 "مثل أمريكي" إذا أمعنت في الغياب عن أصدقائك بادروا إلى نسيانك"

 "روسي مثل". "لك أن تصادق الذئاب إذا كانت فأسك حاضرة"

 "سكوت" .الصداقة الحقيقية نبات بطيء النمو"

 "ميلتون". "الذي 0 يصدأ الصداقة الوجه ا,خر غير البراق للحب، ولكنه الوجه"

   الصداقة الكلمات المقتبسة عن

 ..الحياة ھي 0شيء بدون أصدقاء

 ..الصديق 0 يكن في نغمه ھارمونيكا كما يقول البعض ولكنه يعيش في لحن

  ..صداقه..خيوط، الناس..ا,عشاش، العناكب..الطيور

  الصدقة في ا;س9م

  "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم: "قال هللا تعالى 

   : ل النبي وقد قا 

سواھما  ث9ث من كن فيه وجد ح9وة ا;يمان أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما  "

في    يقذف    أن  وأن يحب المرء 0 يحبه إ0 � وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره

  "النار

 "يھا للفرق بين الصديق الصالح والصديق السوءأيضا تشب "و قال النبي 

  إما أن  المسك  فحامل    الكير    مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ   " 

ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه    يحذيك  

  "وإما أن تجد ريحا خبيثة
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دليف خان

  

ي ت الالذين امتزج روحھم ودمھم في ا,رض المقدسة الفلسطينيين الشھداءلذكريات 

، وفي ذكريات محمد الدرة، الطفل الشھيد في سبيل ! لحادثة ا;سراء والمعراجتشھد

  !!.الوطن

تقو0ن عن كانت أمه وأخته ، و0 يرى نور الشمس،  مبكرا اليوماستيقظ محمد الدرة

ا0ستيقاظ الذي به نرى نور الشمس وھذا الكون وجماله، ولكن استيقاظه إلى الظ9م 

لم . لعب معھا في ذلك اليومين أشتھي وھو ي ، ا�نظن أن ريان استيقظت .والدجى

تأتين إلى للعب ، وإ0 لصار باب النيان في أيدي الجنود . ا,سبوعمنذسمع صوتھا ي

، قنبلة ورصاصةووفي أيدھم المسدس . ن كان لي بصر ,قتلن ھذه الجنود أو0إو. معا

وكان يخاف لما .  يحرسون دائما في الشوارع  منذ ذكرھاواكانو. كما قالت ريان عنھم

 للعب بعد أن بلغت الرابع عشر من  ريانتجيء وقلما .يسمع أصوات حذاء الجنود

  .للمعام9ت الشنيعة من قبل الجنود حين إلى حين عمرھا، قد عرضت في

بل يعلم عن . ويفھم العالم في أقوال الريان . عالم الدرة يدور بين أمه وريان فقط وكان

تي سمعھا  من أشعار محمود درويش الاوحفظ كثير ظلم المستعمرين وھو وحيد شيء

رصاصات حان وقت الغروب، ويسمع من ھنا وھناك صوت ال.  الريانمن شفة 

 حضرلم تو. وسيارات ا;سعاف ترفع صوتھا مدوية صوت الشھيدوعويل الملھوفين، 

قطرت دموع من عينيه، ... خطرأي  ھاأن 0 يصيبتضرع إلى هللا . ريان اليوم أيضا

  . انسلت في ا,رضوحمرت بأشعة شمس الغروب، و

يرفع صوته فتسد  ىة حتد الثوريشا، وينشد أنشاتما الجنودا,يام ھذه يتكلم في كان 

وذات .  قصة جديدةقص كل ليالفتقصه قصة ,ن 0 يرفع صوته، و كانت ت...  فاها,م

å ìÛa@Ýîj�@À
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، وھو 0 يذكر ليلة قصته عن شھادة أبيه، الذي قتل حين كان يرجع من السوق معه

    .   ماعن ھذه الحادثة شيئا

 فسمع ھذه.  سنة٣٠٩ في غار صحاب الكھف الذي سكنأوكانت  قصة اليوم عن 

، وليت  الجوع والعطش، ليس فيه عالم في ھكذاليت أھل فلسكين راقدين"، القصة

  . تھند درة قلي9 قلي9" استيقاظھم على رؤوس المستعمرين

 وبعد انط9قھما ،سجنياد حسن من الز ودط9ق سيد العابانتشر بين أھل القرى خبر إ

اليوم وقتل .  الشوارع فيظلمھمبدءا تدريب الثوار ضد المستعمرين، فأطلق الجنود 

. ياد حسنٍز وبد وقيل أنه في رئاسة سيد العا،ذان حارسا عند باب الريانل الحارسان

  .  في كل بيت من البيوت من طريقة الرياننھماالجنود أن يفتش عفانتشر 

 ھنا وھناك، والبيوت  المح9تفتحتبطيئا بطيئا، وقد عادت الظروف إلى حالة ھادئة 

وا,طفال والصيحات من النسوة ا�ن العويل زئيا، ويسمع الدرة والمح9ت مھدمة ج

فشعر فجأة لمسة لينة على كتفه من . بد0 من دوي الرصاص والبنادق والدبابات

أخذت ريان بيد درة وشرعت تمشي به ....". ريان"الوراء، فارتفع من فمه صوت 

ھا أخبرته أنھا 0 تتمكن اوية خالية وتباد0 أخبارا كثيرا، ومن بينسريعة، وجلسا في ز

 وقالت في صوت ورفعت بيديھا اللينة لحيتهمنه ودنت . ، ,نھا كبرت بالسن0لتقائه

 التي وزعھا زياد حسن كتيباتوحصلت على ھذا الخبر للغير منا، 0 تقل : "ةخاف

 منھا، حاول أن يفتحھا للقراءة، فتشم منه رائحة مختلطة كتيبةوأعطته  ."وسيد عابد

عن الشيخ أمين ھي تقول و. وقرأ جميع سطورھا بصوت بسيط .والعطربالعرق 

 دمه لما 9غو .جريءسام وثورة البراق وعن جھادھم العظيم والالقحسين وعزا الين 

أذا كنت  "نفسه وقال في ،بلدهو  أمتهالجنود نحو قبل منا,عمال الشنيعة قرأ عن 

و أجاح نھذا جھاد ال"قال و. را فأعمل وأجاھد مخالف لھذا الظلم والض9لةيبص

 القسام الشھيد، بدأت ريان للمشي، وافترقا مع  أمرذاكرا ءةقرا، وفرغ من الادةشھال

  .الرجاء للقاء أيضا

أمه  استماعه لسرد  بيته أثناءخارج  الذي سمعه منيمشال صوت إثر  درةھتزا

  الكريموكانت أمھم تقرأ بعض آيات القرآن. خته وأخوه في ثوب أمهأالقصة ولجأت 
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فإذن دخل  . يحدثذاخوفا مما يحدث ھناك، والدرة جالس مدھشا حيث 0 يعرف ما

لقوا الباب ثم طلب أن 0 غوأ، الباب البالية من ذلك البيتبعة ربعض من الرجال س

ا,م خائفة  م جلسا في زاوية من البيت وھما يناقشان، منھوشابان. يكون الصوت

  .سألتھما بشفة مرتعدة" تخافان؟من الذي " من أنتم؟"خوفا شديدا، 

دھش درة وتحير ف. "ياد حسن وھذا صديقي سيد العابدزاسمي "ھما قال واحد من

  ِقبلما ومنھوالسرور وقرب فرح واختنق بال!".  زياد حسن وسيد عابد في كوخي"

  . فقاما ينظران إليه إعجابا به. الكتيبة  لھماىأيديھما وأعط

ع صوته فولما ارت. ظھر قلبه حينما حان وقت النوممن ورية ثد الي ا,ناشاأنشد لھم

 لبقوإليھما، وضماه   ھذا الثائر الصغيرفاعتنق . يدي أمهردت أمه أن تمنع بل ءفجا

فودعھما درة ، لثورة أخرى أرادا أن يغادرا بيته ل9ستعداد حبذان الصأن يرفع صوت أ

  "ھذه ثورة، عاقبھا الحرية أو الشھادة"

نار الثورة التي أشعلھا ھذان ,0 يشتعل  ھذه القرية الصغيرة ىإلوأسرع الجنود 

ي وجد في تشياء الا,حجار و الناس با,ھمدفعوعندما دخلوا باب الريان، الثائران، 

  .أيديھم

 أن ينسحبوا من  الجنود الثوار وأنذر،ياد حسن وسيد العابدز في رئاسة وھموحارب

 الذي وجد في ءاوم عليھم بشيلشجاعة وقالدر قام ھناك وقدم مع اولكن  الثورة، 

من الحجر، قام يجاھد ويتقدم نحو جنود الصھاينة ممسكا ما وجده من الطريق . يده

وماج في قلبه أمر القسام  . الشھداء وعويل النسوة وا,طفالذكرياتكل ما في نفسه 

  ." أو الشھادةالحريةھذه ثورة، عاقبھا "

من نه قرب مأھذا الصوت وفھم أن  ، يديه أن يرفع من وراء الدبابةحدأ هأمر

 إلى ناحية  حجارةمن يديه  فيرمي بماوتخيل المسافة إلى ھذا الصوت،  ،أصدقائه

صدر درة، فانتقل إلى  وعبرت الرصاص أجرحت ھذه جبين جند يھودي،. الصوت

وتابعه عديد من الثوار، ھكذا انتھت الثورة التي قادھا زياد حسن رحمة هللا الواسع، 

   . سيد عابد لحرية وطنھمو
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أسرع الناس ;لقاء نظرة أخيرة على وجه الشھيد ا,عمى في سبيل الوطن المحبوب، 

وامتlت أعين الشاھدين وانخفضت ألسنتھم،  .وازدحم باب الريان بالحشد من الناس

المقبرة حتى أن كتبت والريان ھي لم تغادر . وألقوا التراب عليه وودعوه إلى ا,بد

  ". ھذه ثورة، عاقبھا الحرية أو الشھادة"عليھا 
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مينس   

  

  

  

ُحـل الربيع وفاحت ا,زھـــــار ُِ ّ ُوترنمْت بـــنشيدھا ا,طيـــــــار  َ ِ ّ َ 

ٌتشدو وصوت غنائھا متسدل ِ ُ ُصوتھا المـزمار. وفي الروابي  ُ ُ 

ِوھي التي بالحب كان غناؤھا ُوعلى الغصون حديثھا ا,شعـار َِ ُ ِ 

ً الربيع وھو يلھو ضاحكاُجاء ُمستبشرا في وصفه نحتــــــــار ُ ِ ً ُ 

ٌحتى الخزامى في الربيع بھيجة ِ 9ُل ومثلـــــــھا النوارِـــوكذا الت ُ ّ ُ ِ ُ 

ٌلي في الزمان حب صـــــــادق ِ ٌ ُ  ُرار ــــــوعشيقتي في حبھا ا,س ِ

ُوبھا الزمان وحيدا أضحى منش ِ ًِ ُومن النشـيد زھــــاؤ ًداُ َ َ  ُھا ا,شجارِ

ّتبدي المودة والصــفاء وإنھا َ َ  ُصفاؤھـا ا,نھــــار. ُلھي النقاء  ُ

ّتبقى المحبة في الفؤاد كأنھــا ِ ُ ِجبل أشــــم وھــــــاطل م َ ٌ ٌ ٌَ  ُــدرارــَ

ُھي وردة و تفتحْت فعبيرھـا ُيــــحيي النفوس وعطرھا مـوار ٌ ُ ُّ َ ِ َ 

ٌللقلب في ذكر الورود مواقف ِ  ُـــــار ـــُ وبعضھا إخبـــٌمنھا دفين ِ

ِأبقي المحبة للحبيب ولو جفا َ َحقا علي وفي الوداع دمـــ ُ ِ ّ ً  ُــــارـَ
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بسمي يوسف

  

  

  للكلية الجامعة حازة A درجة NAACقد أعطي المجلس الوطني لتقديم والتصديق 

  .ھي عملية التقويم وكانت ھذه الدرجة بعيدة عن ھذه الكلية مع أنھا مؤھلة لھا 3.16

 وأربع وأربعين مئاتلكلية الجامعة التي تقع في مدينة ترفاندرام تاريخ عميقة ,كثر و

 واللغة ن ج9لة الملك رام ورما لتعليم المواطني١٨٦٦أسسة ھذه الكلية في عام . سنة

ا;نجليزية من أشخاص البارزين الذين تخرجوا من ھذه الكلية كي آر ناراينن نائب 

وغيره من الساسة وا,دباء والعلماء والفنانين رئيس جمھور الھند السابق 

  .المشھورين في العالم

 وذلك بالتقويم غير +B ھي ٢٠٠٠كانت الدرجة التي نالتھا ھذه الكلية في عام 

وقد تشرف علي ا,عمال . الشامل ولذا حاول صلتات الكلية ;عادة تقويمھا ففازوا فيھا

 الكلية بي أس موھن تشندرن عميدNAACالتمھيدية و;ستعدادية لزيادة وفد 

وشارك فيھا كل من أساتذة والمحاضرين بجد و إخ9ص وقد نظمة ھذه ا,عمال علي 

خطط جيدة وھنا يجدر ذكر أعمال قسمنا العربية حيث تمتاز من سائر ا,قسام بأعمالھا 

المنظمة ومنتجاتھا العظيمة وذلك تحت رئاسة السيد ا,ستاذ زين الدين رئيس قسم 

وأن له موقع " العاصمة"ومن بين ميزات ھذه القسم انه أصدر مجلة عربية . ةالعربي

التي أصدرھا طلبة في الفصل الثاني في " النورة"وكذا مجلة . خاص في ا;نترنت

ومن ميزة ھذا القسم العظيمة أن ا,ساتذة فيه يقومون . دورة مانجستر العربية

  .بية إلي ا;نجليزية وبعكسھابخدمات اجتماعية مثل ترجمة المستندات من العر

 من شھر مارش ٣١و٣٠وكانت زيادة أعضاء لمجلس الوطن لتقويم وتصديق في 

وقد قاموا بتقويم الميزات والغيوب آرائھم عن ھذه الكلية وعقدوا فيھا عن ا,عمال 

òÈßb§a@òîÜ×@„íŠbm@À@òîjçˆ@òzÐ–
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واعرضوا إعجابھم عن ا;مكانيات العالمية التي تمتع بھا . البحوسية التي تجري ھنا

 وبعد ان اتم تقويم الكليات الجامعات داخل ٢٠١٠ي اليوم الرابع من سبتمبر الكلية وف

وبھذه الميزة تتمكن .  لكليتناAالب9د أعلن المجلس الوطن لتقويم التصديق درجة 

الكلية للحصول علي المصاعدات المالية من اللجنات التمويلية المتنوعة يريد صلتات 

 smartلتقويم إمكانياتھا و;نشاء فصول سمارتھذه الكلية بھذه المصاعدات المالية 

class room) (ولتنمية مكتبة الكلية بتوفير الكتب الكثيرة النافعة.  
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محمد شان   

إن الدين عند هللا "دين هللا عز وجل كما قال تعالي ا;س9م ھو 
  عليه الس9م في غار حراءبواسطة جبريل) ص(لما بدأ الوحي لمحمد ". ا;س9م
اقرأ . خلق ا;نسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق" من سورة العلق اتيأنزله ا�

نفھم في ھذه ا�يات الكريمة ". علم ا;نسان مالم يعلم. الذي علم بالقلم. وربك ا,كرم
  .اھتمام العلم في ا;س9م

ا  وتاجراراعيو اقارئ وكاتب من قبل بل كان أميبليس ) ص(كان محمد !! يا للعجب 
في . ما درس الكتابة والقراءة بواسطة ا,ساتذة و نشأ يتيما. ا مھذبا شابومع ذلك كان

ھذا ھو ا;س9م الذي . بل أمر � تعالي للقراءة أو0. ھذا العصر ليست حاجة للقراءة
 إنماقل ھل يستوي الذين يعلمون والذين 0 يعلمون "وكذالك يسأل القرآن . اھتم للعلم
  .وفي ھذه ا�ية الكريمة نفھم إن العلم يرتفع ا;نسان إلي العليا" باب,ل ايتذكر أولو

بھا يرغبون منھا أموا0 كثيرة و  حاليا كثير من الناس يطلبون العلم لمعيشة وحيدة و
ا�ن سھلت طرق كثيرة . ليس في حياتھم أي تأثير العلم بل يقعدون في منصب مرتفع

. جامعات متفرقة وغيرھا,  و كليات شتيموجودة لطلب العلم وھناك مدارس متعددة
ومن ھذه المعاھد المذكورة اكتسب ا;نسان علوما في مجال الطلب والفلك وا;نترنت 

و . كم ط9با يتخرجون من ھذه الكليات والجامعات مخلصين ومھذبين؟؟, بل. وغيرھا
  كم عالمين الذين يعملون به؟؟

 مع معاملتھم الدينية بين ن يتواضعوف9 يفخر العالمون بعلومھم بل, أيھا ا;خوان
عاش ). ر(ھناك قول مشھور لعمر بن الخطاب . العلم ھو يطھر نفوس ا;نسان. الناس

العلم "ھناك قوله مشھور . بالجھل حتى يعتنق ا;س9م فارتفع) ر(عمر بن الخطاب
  "أصل كل خير والجھل أصل كل شر

  

âý@ÜÛ@áÜÈÛa
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عبد الرازق 

  

  . ا�نىم حتيتقسال ذ من0نحياز مثل أي رأس الھند كشمير

 قضيته وأن ن تعالجشمير في قلب الھند اليوم ومع ذلك لم تمكن للحكومة أيلتھب ك

شمير  فيه بذور سمية السكن في أودية كمضت عصور كثيرة التي نبتت .تحللھا

 حتى يحزن ليس لھا أي حر بل رأس الھند ، ا,يام الحريةرون مضت منقو .المبردة

ولوا اجتمعوا ھناك . و0ضطرابات نيران المشك9ت اأنحائھ في وتوقد .,فراد منھا

 قھا ظلمةنري في طرو .ة أمام مسدس الجنودس فيصيرون فريأصواتھمفعوا تراو

  لبثنا�تي  يرون البناتوالجنود .ةبيھم حال إليشمير تزيل نسمة كوإذا لمستميتين ا

  .أيضاان ب الشأجوالھكذا 0 اخت9ق في  .ةيالخمار والفستان في نظرة كراھ

, رسمية التي زادت فيھا عدد النجومبثوا الستار الساء الجنود الذين لؤقصة ر.! عجبا

  كانواأنھمعون ٌ يد وبعدهھم النائمين في ديارھم ثم يقتلون الشبانويختطفون

  .مستعمرين من باكستان

  مير التي شھدت لقتال خمسين ألف؟ش كضولما لم تسكن أر

   الشبان الذين نزلوا بحجارة ومسدس؟ا تقدر للحكومة أن تمنعماوكم أي

 كافحة با�0ت والمالمحاربة التيارات التسلية لبدل  أن تكونشمير ك لحكومةغيبين

  . الجنودبشمير الذي لم يحقق بحروومة أن يحقق سكن ك الحكقبلوت. ةبرعالجديدة ال

 !!!يرحقق لھذا اليوم الخي أن دعوون

  

َكـشمير تاج الھند النـضــــر     ـة أرضــك والشجــرمـثلج  ُ

ُجمــال الجــمــال والــــقـمر     دعــني أنــظـم فيك الشعـر  ُ

×å÷m@�à“
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  طيــب الـــزغـــفران يسير  واد يـــشـــم فــــيــــه النسيم   

  تجــري الـــزوارق الصغر  يــجري أزرق الــعـيـن فيـه  

  

  ضـــعــته بـــجـريان الدھر  ِمــــاض مــجيد ســــ9م لـك  

  ھــاتــكـــة سـ9مك والدور  ـر بـــأمــــواج ھـــالكةأبحــ  

  

  فــيــك وقبحا جمالك والقمر  عـــم القـلق وا0ضــطــراب   

  كـــان مــاءه صــاف وطھر  احمــر نھـــر جـيــنــامبو قد   

  

  وفـــيه مـن دموع العين نھر  فــاض النھــر فــيــضانا بدم  

ِــر ا�ن ريــــح دم ھدرينشـ  نسيــم ھـب ريحـــا من طيب   ُ ٍ َ  

  

ْصارت الــيوم مــيـدان ھدر  أرضك الواســعـة والجــميلة   َ  

ْمن علم أن الـھدوء والســ9م     ُسيــغادران أرضــــك ھجرا     َ

  

  يتعــرضــون للـقتل ب9 نظر   َأطفال 0 يدرون ما الظـــلـــم  

  النور0 تبصــر ا,ضــواء و  أعين سواد للكراھة والظــلـم  

  

  !من يوصـلك شـاطـئ الظفر  !من ينقذك من عمق الحروب  

  لم ھذا الھجوم على كشـمير؟  ما إثمك على عدوك الـــظالم؟  

    

ْتــمسـك اليوم مسدسا للنصر  إصبــع ,خـــذ الكــتب والقلم   ُ  

  تـــفـر وتــلمـــس أيـن المفـر  نفوس نقية تصيح وتــصرخ،  
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م انس

  

  

  ........عاشقتي

  .ِفھمين حالي؟ سأفتح لك بابا من قلبيھل ت

مضت النھار والليل . باعد عن الطعام والشراب. كنت يوما في حال العشق المضطرب

  !!!؟؟..كيف صرت ھكذا. رأيت في البدر المنير وجھھا الباسمة. ب9 معرفتي

 رأيتھا. ا,يام التي كنت أدرس في كلية الجامعة، وكنت في ا,يام ا,خيرة لبكالوريوس

لما وقفت الحافلة في الموقف، فأطلت . أو0 أثناء رحلتي إلي الكلية من موقف الحافلة

وجھي إلي الموقف فرأيتھا بين سائر البنات، وكان وجھھا واضحة، وھي لبست 

البرقع والخمار، فتعجبت في أول الوھلة، وأخذت لوعة الحب ينبت في قلبي، فزلت 

ھكذا رأيتھا في يوم التالي بجانب . ي من الفكرةأفكر فيھا، لكن ركوبھا الحافلة أيقظن

  .حافلة، فتبعتھا، لكن غابت عني في ازدحام المراكب من ھنا

وكان ھناك . صار لي التوفيق أن أرجع إلى باحة قسم العربية أيضا لدراسة الماجستير

وبعد أيام قليلة، أدخلت الطلبة . أصدقائي القدماء فأثمرت لي لحظات العيش الجميلة

ذات يوم . جدد إلي البكالوريوس، ما وجدت فرص أن أتعارف معھم بل ما صاحبتھمال

  .كنت أمشي في فناء الكلية ب9 ھدف فرأيتھا في الصف فدھشت وعجبت

  .ولكن فرت مني كحافلة مسرعة" وقد أكون أحيانا مسرورا جدا أكثر من قوم العالم"

ي 0 يمكن أن يعبر النھر ب9 تراكمت في قلبي أفكار كثيرة فيھا وصار حالي كمن الذ

  .جزيرة

وفكرت ماذا تكون حالتھا إذ لم أعلنھا سرعة فتغيب مني ولذا أخبرتھا عشقي 

  .ثم تقبلتني مع بعض من الشروط. بمساعدة الرسول وما أذنت طلبي أو0 

  .بل نحن حاليا في بعد طويل" أحبھا وتحبني"ھكذا مضت أيام كثيرة لكن أعرف ا�ن 

BÔ’bÇ
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وحفظتھا في لجت قلبي ب9 .  وآما0 في الكون المملئة بالعجائب الملونةنسجنا أح9ما

  .اعتبار فخر الدنيا وزخرفتھا وتمنيت أن ألحقھا في عيشي أو أن أنحكھا

فشئنا أن نخبر ھذا في بيوتنا فما وجدت من بيوتنا حكما . بل كان قضاء إليه مخالفا لنا

بطلبھا في الشوارع وتمني قلبي أن وجلت . فغلبت مشك9ت كثيرة من بيتھا. موافقا

يحدثھا ويشاھدھا بل خالفت الفرس للمنيات وفي ا�خرة عاشت تحت إدارة من 

  .فشاركت أحزاني في قلبي فقط. أبويھا

ليس لھا ..  رباھاصححت، 0 حق لي و0 ,حد أن يعاتبھا ,ن أبويھا أكبر لھا اللذان

  .فقط بل للجميع ا,ب وا,م أكبر شيء منذ سائر الدنيا
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  الموضوع الخاص
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إيحاء و0 كانت اللغة أ اللغويون يقول. تصال بين الناس9للغة ھي أھم طريقة لا

  .نبالسا ثم صارت اللغة. بأعضاء الناس

الم كثير من اللغات في ية من ا;له توجد حاليا في العدھي ھ."9طون اللغةعرف أف

  . في العالماتلغال دمقة العربية أفاللغ. لھجات مختلفة وفي أساليب متعددة

  اللغة العربية

التي تسكن في الجنوب   السامية وكانت تنطق بھا العرب اللغاتحدياھي لغة من 

  .ربي من آسياالغ

السامية العربية  من اللغات  و.بن نوح عليه الس9م سام أو0د العرب منيقال إن 

ومن . اللغة العربيةبطق  رجل الذي نأولن يعر بن قحطان يقال إ. والعبرانية وا�رامية

  . لغة الحية كما أنھالغة القرآن أن العربية خصوصيتھا العامة

ين ي ومئات الم9 كلغة رسمية الم9يينيتداولھا عبر العصور تطورت اللغة العربية

 اللغة أنجبت.  المتحدةا,ممقرتھا و أ وھي لغة رسمية لعشرات من الدول ,كلغة دينية

ب ومنھا القصص والرواية والتاريخ والنقد ادعددا من الفنون وا�العربية 

  .المسرحيةو

  كيرا0

.  كيرا0 في جنوب الھندتقع. من دولة الھند" ارض هللا الخاصة"تعرف كيرا0 ب9د 
  . وفقا للغات المحليةالو0يات تشكل لما ١٩٥٦أصبحت كيرا0 و0ية خاصة عام 

¾a¾a¾a¾aa@Êìšìa@Êìšìa@Êìšìa@Êìšì™b©™b©™b©™b© 
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.  كاسركودإلي ترشور  ملبار منطقة منوتشتمل. ملبار وتروتامكور, كيرا0 جھتان ول
  .ترفاندرم عاصمتھا , مقاطعة١٤ولكيرا0 . تقع المناطق ا,خرى في تروتامكور

  ع9قة العرب مع كيرا0

 عھد سليمان عليه إليتجارية بين كيرا0 والشرق ا,وسط يرجع تاريخ الروابط ال
الفلفل ا,سود الذي كان .  استمرت ھذه التجارةأيضا بعد سليمان عليه الس9م الس9م و
يتجرون  اكانووالعرب . 0 كان مشھورا عند العرب من قديم في كيراإ00 يزرع 

انت تصنع في مليبار سفن وك. بمحصو0ت كيرا0 مع الحبشة وب9د فارس وغيرھا
ابن بطوطة يذكر كثيرا . خشبية كبيرة وأھل بغداد كانوا يعطون لھذه السفن ثمنا كبيرا

وما زالت . اري مع العرب و غيرھم من ا,جانبمن المدن الكيرالية التي لھا ارتباط تج
 يونالبرتغالھذه التجارة البحرية قائمة بأيدي العرب المسلمين حتي أن اختطفھا منھم 

  .في أواخر القرن الخامس عشر بقدوم فاسكوديغاما

  دخول ا;س9م في كيرا0

ة ا,ولى في وكيرا0 ھي البقع. ن ا,ول الھجري الھند في القرإلي وصل ا;س9م إن
في عھد الملك .  وذلك بواسطة التجار العرب المسلمينأو0الھند التي تشرفت با;س9م 

 سرنديب  إلي يذھبون اكانوماعة من العرب الذين شيرمان برومال نزل بكدونعلور ج
 بعثة النبي سيدنا أخبارفسمع منھم الملك . ارة ولزيارة قدم آدم عليه الس9مللتج
 فأمر ھؤ0ء العرب بلقائه عند عودتھم من , وخاصة بمعجزة انشقاق القمر)ص(محمد

بي وأسلم  مكة ورأي النإلي عاد العرب وذھب الملك معھم ,سرنديب حتي يرافقھم
ولكن أصابه مرض في .  ا,يام لنشر دين هللا في مليبارثم عاد بعد. وتسمي بتاج الدين

 دينار وأصحابه أن يتابعوا سفرھم فأوصي رفقته من العرب ھم مالك بن. مدينة شحر
ثم .  بمدينة كودونعلور عاصمة كيرا0ا كيرا0 ونزلوإليسار مالك بن دينار وأصحابه 

ا لھم أراضي فنصروھم وأعطو.  الملك الذي فيھاإليكتبھا شيرمان  ورقة التي أعطوا
د مساجد كودونغلور وكولم من أول مساجدھم في ھذه الب9. لبناء المسجد ومساكن

 الفاضلة ينشرون ا,خ9قمالك بن دينار وأصحابه مكثوا في كيرا0 متمثلين . وشاليات
اض التجارية والدينية حتي انتشر ر جاء كثير من الوفود الخارجية لlغ ھكذا.ا;س9م

  .ا;س9م في كيرا0
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  .كيرا0 من قناطي الدراسة العامة في ث9ث مدخلت اللغة العربية ف

  (Travancore,cochin)تراونكور وكوشن  .١

   (cochin)ب9د كوشن .٢

 (Malabar) وب9د ملبار .٣

  

  في منطقة  تراونكور وكوشن

لقادر المولوي والدكتور  رئاسة وكم عبد اتحتعقد مؤتمر رؤساء 

وقرر فيھا أن . م١٩١٢  عام ديسمبرشھر المدير التربوي في Dr.Bishop)(بشب

لحكومة في السنة التالية وعينت ا. كيرا0ي فن المشروع لتطور تربية المسلمين يكو

، دراسة اللغة في المدارس السفلىل  أو0 ثم عينتھمالقرآندراسة ل العربية معلمي

  .وكان سليمان س أول مفتش في تراونكوروية والعليا والثان

 العربية ولكن عينوا بالشھادة  مؤھ9ت خاصة لتعيين معلميما وضعت الحكومة أو0

المحمدية وكم عبد القادر المولوي، والسيد زين العابدين من التي منحھا المفتش 

ين  منھجا ومؤھ9ت المعلمقدموا العلماء العباقرة ؤ0ءوھ) (Alappuzhaلبوزاآ

 بعض واعدأو. ي أول مدير للجنة كتب المقررةوكان عبد القادر المولو. توامتحانا

  . العليا وغيرھاللمدارس" تعليم القرآن"الكتب ومنھا 

  في منطقة كوشن

òßbÈÛa@òîiFÛa@À@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa
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". جمعية تربية المسلمين بكوشن "تعربية في منطقة تراونكور، فانتھبتطورت اللما 

معلم العربية فيھا المرحوم حكومة أول  الفعينت. ,ن تجھر اللغة العربية في المدارس

  . م١٩٢٠أي  كي المولوي في السنة 

  في منطقة ملبار

ولما تولدت و0ية كيرMadras ( 0( رعاية ب9د مدراستحتة التي كانت عملبار قط

م عينت حكومة ا;نجليز ١٩٠٤وفي السنة .  في كير0 جزءم فصار ملبار١٩٥٦في 

مدارس الحكومة بعد دورة خاصة ذي عض في ب) Mulla(ّ ملةا,ساتذة المعروف

وبعده شرعت . أصول اللغة العربية ,مور الدينتسعة أشھر وعلموا في المدارس 

وما قام . س العربية لغةادرل عين بعض المعلمين في المدارسحكومة ا;نجليز أن ت

ذوا  كتبا اختيارا فنفوام حرية أن يختارھمنھج خاص إ0 للصف العاشر فكان لھناك 

  . اللغة العربية وغيرھا وكتاب،كتب العربية مثل القراءة الراشدةبعض 
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 .وتأثرت في قلوب الناس في كيرا0 وازدھرت  اللغة العربية قد نمت، لغة الضادإن

 المجتمع ناديمي ما انسلت في كل الفصحى ھذه اللغة نولكن ا,سف في شأن العربية أ

  . في كيرا0لتنميتھاوشروعات ھامة لتطورھا  مونقدم بعض. يا;نسان

  جميعلخلق الفرص لتعلمھا ل.١

 ا;س9م رشنل  الدعاة وثيقة منذ القدم ولما جاءكيرا0و صلة  بين العرب الوكانت 

. ربية في حياتھم المادية والروحيةأثر اللغة العت حتى انحس و0ب كيرا0 قأھل تقبلھماسف

 اللغة العربية في المدارس تل ولما دخ.ة العربيةغل ال نحو غير المسلمينولذا ما قرب

ما .  ل�س9م فقطنھاأ  يفكروھاىحتلغة لولذا تعصبت ا.  المسلمينإ0 أيضا قبلتلم يف

المسلمين منذ القديم حتى ا�ن فينفد معلمي العربية مشروعا جذابا غير  تقدم الط9ب

  .جميعلويخلقون الفرص لتعلمھا ل

  لتكلم لا0ھتمام توفير.٢

 للطالب الذي يدرسوا,سف 0 يستطيع . يةاللغات العالم  كسائر حيةاللغة العربية لغة

  لتعليمالمنھج. لغة ا;نجليزية كما يعالج الھا الثانوية أن يعالجإليمن الصف ا,ول 

 فيعطي المعلمون للطلبة في . الھدفا لتحقيق ھذةربية المعاصرة مناسبعاللغة ال

  .تكلمالصف فرصة وافرة لل

  �ثار العربية اترجمة.٣

 فيھا الرواية التاريخ أنجبت في كل فنون وعلوم  عميق تراث لھااللغة العربية
.  قلي9إ0 اللغة المحلية إلي  ا�ثار ھذهتكن ما ترجمولما إليھا  المقالة وة وسرحيمال

في اللغة ت فعلوم التي ألالم عن عللعربية أن يا 0 يعلم ي الذجمھورولذا 0 يستطيع لل

Ýöb�ìÛaÀ@òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@ŠìİnÛ@üa�×@
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 ة ا�ثارترجمب  القيام اللغة العربية من كيرا0 وأصحابھاأقسامفعلي  فإذن. العربية
  .العربية إلي لغات محلية

   نحو العربيةموقف؟؟؟؟؟؟؟؟.٤

غير ولذا يظنون أن دراستھا .  بعض من أھل كيرا0 يقصدون العربية لغة دينية فقطإن
  عن مھنتھمب العربية9 طأو العربية يلمعلم سأل إذاوا,سف . جتماعا0م9ئمة في 

 ولكن . إنھم من أھلھاوا جوابھم مخافة أن يقولونتأخريففي مستوي الجامعات 
المعلين والت9ميذ إذا تركوا ھذا الموقف من العربية تصبح لغة ذا غزة وفخر في 

  . في ا0جتماع حتي يعتبروھا مثل ا;نجليزيةالمجتمع فتنمي اللغة

   العربية ي لدارساسيةتوفير منحة در.٥

 أموال  وليس عندھم.ةري فقأسراتة من ي المدارس الحكومفين معظم الطلبة إ
  فيتقدم ب العربية في المدارس9 لطياقتصادعون ولكن إذا يوجد . لحاجات دراسية

 توفير ھذه المساعدة بواسطة وزارة المعارف للحكومة أو مكنوي. أن يدرسھا ةبالطل
  .ي العربيةمنظمات معلم بواسطة

  جامعة العربيةلتحقيق حلم ل.٦

 ا;نجليزية وتقبل الناس اللغة. لحديثعصر ال في كل مجا0ت موافقا ل9د كيرا0بنشأت 
وفي معظم . ا;نجليزية كثير من المدارس  ولذا زادت فيداومھا كجزء من حياتھم و

 إليفال  روضة ا,ط مستويمن تسھي9ت لتعلم اللغة العربية  توجدرساھذه المد
 إ0ھا درس جامعة خاصة للغة سنسكريتية ولولم يوفي  كيرا0. في الجامعاتالبحث 
 في تراب  جامعة عربية ما بنيتبل , العربيةكن يستخدم كثير من الناسول. ةفرقة قليل
 نإكن  ا�ن  ولحتى كيرا0 منذ القدم أھل الحلم قد بدء في قلوب  اھذ.  حتي ا�نكيرا0
 لتأسيس جامعة العربية يؤذنوا لم  السياسةأھلمن  وين في كيرا0مؤظفال من ابعض

 . العربيةاتامتحان يمنع نتائج أن ھذه اللغة من الجامعات اءعدأ  يفكرو. المستقلة
  .جامعة العربيةلفننبه عكسھا ونكون بيئة مناسبة لتحقيق حلم ل

  



 النورة مجلة 

 الفصل الثالث للماجستير في العربية، كلية الجامعة، ترفاندرام

  
  
  
٣٧  

  

  

  

  

ا أول مكان ,نھ. بية في الھند في تاريخ ا;س9م واللغة العرةمة جدامكانة ھ لھا 0اكير
إن اللغة العربية انتشرت في كير0 من ناحيتي . غة العربيةحيث وصل ا;س9م والل

 بھذه اللغة إلى ھذه البقعة وتجار الذين قدموا كير0 ھم الذين جاؤ. ينيةالتجارية والد
 تسبب في وكذلك انتشار ا;س9م في كير0. أو0 وتكلموا بھا في أسواقھا قبل ا;س9م

وقد مخالطة العرب مع أھل كير0 في استعارة كثيرة من الكلمات . انتشار اللغة العربية 
 تأثيرھا في سائر إيقاع تدل على قوة اللغة العربية في التيالعربية إلى لغة مليالم 

وكان العرب 0 يستعملون لبعض البضائع إ0 ا,سماء العربية مثل الصندل . اللغات
  .ىوالتمر الھند

واللغة العربية لھا ارتباط وثيق في حياة المسلم الروحية والمادية، حينما دخل ا;س9م 
 ھي اللغة القرآناللغة . ولغتھا في المساجدالقرآنفي كير0 أخذ المسلمون يتعلمون 

والمسلم مرتبط . بية لغة رسمياتصل المسلمون في كير0 أخذوا اللغة العر. العربية
وعبادات المسلم مرتبط بالعربية . و0دته حتى أخر لحظات حياته منذ غة العربيةبال

 وكانت فنان في ملبار من المراكز الشھيرة للدروس. ويضطر على أدائھا في حياته
الحلقات الدراسية بالمساجد ولما كثر الط9ب في . ا;س9مية ودراسة اللغة العربية

. ي المدارس الحكومية والجامعاتتدرس اللغة العربية ا,ن ف.  المدارس الدينيةأنشئو
فكير0 حاليا مملوئة بتسھي9ت كثيرة لتعليم اللغة العربية وتعلمھا من بدايتھا إلى 

كليات  ٢٠٠المدارس الدينية وأكثر من١٤٠٠٠ن في كير0 ا,ن أكثر م. نھايتھا
  و ام كليات العربية التي بتعرف بجامعات كير0 وكالكوت وكنور٢٠العربية وأكثر من 

عدد الط9ب الذين يتعلمون أو يدرسون ھذه اللغة العظيمة في كير0 ھو أكثر من  .جي
  .ولكن عدم الجامعة العربية ھو نقصان كبير في الب9د. مليون١.٥

  

òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@Šb“nãaüa�×@À@
¾a¾a¾a¾a©a@Êìšì©a@Êìšì©a@Êìšì©a@Êìšì™b™b™b™b 
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ھا كما ظحكام الدينية وا,مور ال9زمة حفا,في  به الشعر العربي في كيرا0 أأول ما بد

يرة ثم ا,بيات غ القطعات الصأو0 اتنظمو.  وعند العربيونانكان الشأن الشعر عند ال

  . غيرھاأوثم القصائد حسب الحاجة الدينية 

ا,شعار قديما لذكر حوادثھم اليومية لتقييد علومھم رضوا  ق كيرا0شعراء مسلمو

 إلي القرن حتى منھا شيءو0كنه لم يصل إلينا . الدينية في العربية وفي العربي مليالم

وأن ا,دب في . ن في العصور ا,ولي كانوا قليلينوان المسلمو. ر المي9دالخامس عش

جميع أشعار من أوائل . أي كان انما يزدھر في القصر و في المرابع الملوك وا,مراء

  .الشعراء كيرا0 مسحة دينية وثيقة وعاطفة اجتماعية عميقة وحب الوطن ا,م

. م١٤٢٩ھو ولد في سنة . شالياتيالشاعر ا,ول ھو القاضي ابوبكر بن رمضان ال

وھو لم يعثر من أشعاره إلي علي المخمسين ولعلھما بقيتا من دون الضياع 

  .لمسحتھما الدينية

إذ أن المسلمين في كيرا0 كانوا يعتبرون قصيدة البردة كأنھا قصيدة مقدسة ينشدونھا 

مت كما ھو للتبركات في المناسبات المختلفة ولعل مخمسھا للقاضي ابي بكر احتر

  .شأن أصلھا فبقية المحمسة للبردة محفوظة مقيدة ولذلك شأن مخمس بانت سعاد

 م وھو تلميذ القاضي ١٥٢١والشاعر زين الدين بن علي ألمعبري ولد في سنة

و0كن أشعاره لم يحصل . شعره أيضا ذات عاطفة دينية. الشالياتي كان شاعرا مقدرا

تحريض "و" ة ا,ذكياء إلي طريقة ا,ولياءيھدا"ا إنما بقية قصيدتان وھم. كام9إلينا 

في ھذا الشعر ذكر بعض حوادث التاريخية " أھل ا;يمان علي جھاد عودة الصلبان

و0كن القصيدة في حقيقة مصبوعة بالصبعة الدينية حين يحرض الشاعر المسلمين 

üa�×@À@õa‹È“Ûaë@‹È“Ûa
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لدينية في كيرا0 علي جھاد المسيحيين ا,جانب ا,فرنج لحماية الوطن ولحماية ا

  .ويذكرھم أن الجھاد عبادة مقدسة في ا;س9م

 في ١٦١٦والشاعر المعروف بعداھما ھو القاضي محمد بن عبد العزيز ولد من سنة

ويذكر .  من أشعاره الشھيرة نصيحة ا;خوان وفتح المبين،وھو شاعر قدير. كاليكوت

دوم البرتغاليين فيه بعض الوقائع المؤلمة التي تحملتھا ا,مة المسلمة في عصره بق

إلي كم أيھا " وله أشعار عير ھما مثل . وغيرھم من ا,جانب في أرجاء كيرا0

  "مقاصد النكاح" و " ا;نسان

. ويعد القرن التاسع عشر للمي9د عصر النھضة الحديثة في الشعر العربي في كيرا0

. 0وأكثرھم روعة وجما. وأشعار قرن التاسع عشر مشتملة علي موضوعاة مختلفة

وھي متميزة بتنوع ا,ساليب والجدة في المعاني والعذوبة في ا,لفاظ والبراعة في 

 ھذه الطبقة من  يوجد في أشعار،كان ھذا العصر في بداية النھضة وغير كاملة. الخيال

  .أسلوب القديميقلد القدماء في 

لمحسنات و بعض شعراء ھذه الطبقة مع اعتنائھم بالمحسنات البديعية اعتنوا أيضا با

. وھذا انتجت النھضة في الشعر العربي في ھذه البقعة. المعنوية فتفوقوا فيھا معا

ومن . فجاءوا بأحسن ا,شعار. وبعضھم اعتنوا مع المعني الوافر الحلوة الموسيقية

مقدمين في ھذه الطبقة القاضي عمر بن علي البلنكوتي و القاضي ابي بكر محي الدين 

ھا أنھما كانا ينتميان في آن واحد إلي المذھبين معا مذھب وميزة شعر. الكاليكوتي

ومن أشھر شعراء ھذه الطبقة السيد الشيخ بن محمد . التقليد القديم النھضة الحديث

  .الجفري والقاضي محي الدين بن علي الكاليكوتي وعبد الرحمن بن محمد الماطوري

ة الحديثة شعراء قرن يتميز الشعر العربي في كيرا0 في القرن العشرين بالنھض

 إلي درجة غوفيھم من بل.  شعرھم تفوقا كام9العشرين يراد بھم الذين تفوقوا في

 وآخذو الشعر العرب شيئا مھما معتبرا وسحروا به أعين الناس ،شعراء العرب

و في مقدمتھم أبو ليلي محمد بن ميران الذي . وقلوبھم حتى اسحقوا ھذه التسمية

وكذلك من ھذه الطبقة محمد الفلكي . قة بين العرب والعجمنالت أشعاره شھرة عمي

فھؤ0ء الث9ثة إذا ذكرنا عنھم إنھم فحول الشعراء . الجمالي وأبو الرحمة محمد الفيئي



 النورة مجلة 

 الفصل الثالث للماجستير في العربية، كلية الجامعة، ترفاندرام

  
  
  
٤٠  

ومن . ويستحقون دراسة عميقة لشعرھم مفص9. كيرا0 فليس ھذا إلي الصواب

ميع عقائدھم وتقاليدھم خصوصية ھذه الطبقة أن الحياة ا0جتماعية لمسلمي كيرا0 وج

  .وعيوبھم ومزاياھم توجد منعكسة في أشعارھم في ھذه المرحلة التجديدية

الشعراء في العصر الحديث إنھم ذكروا الشعر في الموضوعة المتنوعة ولكنھم لم 

أما ا,ساليب فيھم فھي متنوعة حتى أن . يبلعوا مبلغ الشعراء الذين ذكروا بالفحول

وفيھم من كتب ا,شعار كثيرا وفيھم من . به و0 يقلد غيرهلبعضھم أسلوبا يختص 

وفي بعض ا,حيان ھذا القليل يغلب علي ذلك الكثير لجودة سبكھم و حسن . كتبھا قلي9

وليس من المقدور تقويم أشعار ھذه الطبقة . جمالھم الشعري وتأثير عاطفتھم الفائقة

ي وا,سلوب وا,لفاظ والخيال وما وأنھم يختلفون اخت9فا كام9 في معن. بمقياس واحد

  .الي ذلك من عناصر الشعر أو ا,دب

ومن مشاھير منھم عبد هللا النوراني وأبو سلمي وسعيد بن بكار اليدفاعي وعبد 

الرحمن الفضفري وعبد القادر الفضفري وأبو الكامل واحمد الشعراني وعلي بن فريد 

  .الكشنوري وغيرھم 

0 دخلوا في مجال وبعضھم تفوقوا وصاروا مشھورين والشعراء المعاصرون في كيرا

ومن ھذا القبيل احمد بن كنج احمد الكدوتوري وأبو بكر . إلي درجة فحول شعرائنا

الغرمفي وعبد الرحمن ا,ريكلي وموسي ا,يروري و محي الدين بن علي وعمر 

من الفاروقي و جابر الفلكي و دكتور محمد عبد الرشيد وعيسي مدني و عبد الرح

  .الكدفالي وأمثالھم

وأشعار فيھا ما تتميز خير مثال للشعر العربي لفظا وأسلوبا ومعني وما إلي ذلك من 

. المحسنات الشعرية قديما و حديثا يوجد فيھا الخيا0ت البديعة والم9ئمات الطبيعية

وموضوعھا متنوعا ملتقط من الحياة الھندية الكيرالية ا;نسانية ا0جتماعية 

  .ميةوا;س9
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  .تعمل منظمتان في كير0 في تنمية معلمي العربية

  

 T C A M A)(لجنة منشئي العربية بتراونكور كوشن .١

غاد نأسسھا المرحوم من. رجت في و0ية كير0خ أول منظمة معلمي العربية الذي أھذه

 بكو0م) Manangad Muhammad kunju moulavi(محمد كنج المولوي 

)Kollam ( ناكبليوالم كرسم مع أصدقائه محمد ١٩٥٢في السنة 

)Karunagappally ( ظمة في ساھمت ھذه المن. م١٩٥٣ فيحكومة الواعترفتھا

) K A MA(تحول اسمھا إلى لجنة منشئي العربية . كل مجا0ت وفي كل أنحاء

  . حاليابو0ية كير0

  ) (K A T Fاتحاد المعلمي العربية بكير0 .٢

عترفتھا  الحكومة في السنة ا.  في كل مجالتھا قوية التي تنورت نشاطاھذه منظمة

ھا السابق كروولي محمد وكان رؤسائ.  الحكومة والعامةلمعلمي ااعتراف م١٩٧٤

والمرحوم عبد العزيز ) Karuvally Muhammad moulavi (ولويالم

 يامة لمعلمان تنشط لتطور اللغة كما تعالج مشك9ت ھھاتان منظمت. المولوي منكدا

  .العربية
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كانت فنان في ملبار أھم .  في المساجدأو0 0 بدأتاة العربية في كيرإن الدراسة اللغ

كثير من الط9ب الذين جاؤو إلى ھذه المساجد وعلموا فيھا، ولما . مركز لھذه الدراسة

المراكز كثر الط9ب نقلت ھذه الدراسة إلى معاھد الدينية، ساعدت ھذه المعاھد أو 

  .  في قلوب المسلمين فيھاة عاليةولھذه المراكز مكان. 0ا0نتشار اللغة العربية في كير

  :ومن أھم مراكز

م وقد حصلت شھرة بفضل ١٨٧١ أسست سنة التيوازكاد، ملبرم لية دار العلوم ك

سيز عبد .سي.مساعي الع9مة شاللكت كنج أحمد حاجي وولديه المشھورين بام

وھي أول كلية في ملبار، واعترفتھا حكومة كير0 .  وأحمد المولويالرحمن المولوي

ھي من أقدم المؤسسات . ثم كلية إص9ح العلوم العربية بتانور ملبرم .م١٩٧٣سنة 

 ثم أصبحت ھذه المدرسة الدينية إلى كلية ١٩٣٠الدينية في كير0 أسست في السنة 

ثم الكلية العربية . سليار البانغيإص9ح العلوم على يد العالم الجليل أحمد كوتي الم

م تديرھا ١٩٤١العالية بشمناد كاسركوت، أسسھا المولوي عز الدين صاحب عام 

ثم كلية روضة العلوم بفاروق كالكوت التى أصدرت . لجنة خاصة باسم اللجنة العالية

وقد . م، كان المولوي أحمد أبو الصباح ا,زھري ھو مؤسس ھذه الكلية١٩٤٢

الكلية وارتفعت بجنبھا كلية فاروق لlداب والفنون والمعاھد ا,خرى ازدھرت ھذه 

التعليمية التى يصل عددھا عشرة معاھد مختلفة مبتدأة من روضة ا,طفال ومنتھيته 

  .بدرجات  عالية من البكالوريوس والماجستير

م  تحت إشراف ١٩٤٤أسست في السنة . وبعد ذلك كلية سلم الس9م بأريكود ملبرم

ثم كلية مدينة العلوم بملبرم ، لھا أثر بالغ في تعليم . عبد الس9م المولوي. وي.ان

م بقيادة عبد الرحمن المولوي ١٩٤٧ أصدرت سنة ،المسلمين المختلفين في ملبار

òîi‹ÈÛa@òÌÜÛa@N×a‹ß

ÒýÌÛa@ÊìšìßÒýÌÛa@ÊìšìßÒýÌÛa@ÊìšìßÒýÌÛa@Êìšìß 



 النورة مجلة 

 الفصل الثالث للماجستير في العربية، كلية الجامعة، ترفاندرام

  
  
  
٤٣  

يتعلم . م١٩٥٥ ھو الكلية ا;س9مية بشاندبرم وتأسست عام الھامثم مركز . وأخيه

كلية . م١٩٥٦مية في كتيادي أسست في السنة ثم الكلية ا;س9. فيھا كثير من الط9ب

أخرى التى أثرت قلوب المسلمين، ھي كلية أنوار ا;س9م بكنيل أصدرت في عام 

  .م وتديرھا لجنة حماة ا;س9م١٩٦٢م واعترفتھا الحكومة في السنة ١٩٦٠

م باشراف الشيخ زين الدين ١٩٦١ثم كلية احياء السنة بأوتكنكل ملبرم أسست عام 
ثم  الكلية الجمعة النورية العربية بفيضاباد ملبرم ھي ا,ولى من كليات . ارالمسلي

م على يد الجواد الكريم السيد بابو ١٩٦٣أسستھا في عام . الشريعة العالية في و0يتنا
والكلية . م١٩٦٤ثم الكلية الجامعة الندوية بادونا منجيرى أسست في السنة .  حاجى

م بقيادة ا,ستاذ الشيخ صدقة ١٩٦٦ أصدرت في عام الجامعة الوھبية بوندور ملبرم
  . هللا المولوي

، والكلية ا,نورية العربية )١٩٦٧(الكلية ا;ص9حية بشيدامنغالور كالكوت
، والجامعة السعدية )١٩٧٠(، والكلية الجامعة البدرية بأرناكلم)١٩٦٩(بمعيناباد

، وكلية )١٩٧٢(الكوت، والكلية الرحمانية العربية بكدميرى ك)١٩٧١(بكاسركوت 
، ودار )١٩٧٥(، والجامعة الكثرية بأدات9)١٩٧٣(أنوار ا;س9م العربية بتروركاد

، وكلية دار الس9م بنندي )١٩٧٦(المعارف بوليورا، وكلية الرشيدية بكندوتى
 التي عربية وھي أول كلية) ١٩٨٦(وكلية دار النجاة العربية , )١٩٧٦(كالكوت
  .(UGC)يو جي سياعترفت 

  :ھامةالمراكز ال

أھم مركز من . م١٩٧٧مركز دار النجاة ا;س9مية بكرواراكند ملبرم أسست في السنة 
ثم مركز الثقافة السنية بكارندور كالكوت أسست في السنة . مراكز ا;س9مية في ملبار

وھذا أكبر مركز إس9مي ومعھد . م، مركز مشھور بين مراكز أخرى في كير١٩٧٨0
م تحت إدارة ندوة ١٩٨٢ جامعة السلفية بفولكل أسست عام .ديني في كير0
  . أيضاالھامالمجاھدين مركز 

 الذي تبلور في جنوب كير0 في ھذا العھد ھذا ھو المركز ھداية الھامولكن المراكز 
. ا;س9م ببونترا في مقاطعة تروننتربرم الذي أثرت  المسلمين في ھذه المنطقة خاصة

  .م١٩٦٠وأسست في عام 
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الحمد � الذي خلق السموات وا,رض والص9ة والس9م على الرسول هللا الذي أرسله 

  .رحمة للعالمين وراحة للعاشقين

كما قال تعالى . القرآن أول كتاب دون في اللغة العربية ھو تنزيل من رب العالمين

 9٢٣ل نزل القرآن منجما و متدرجا خ" كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون"

). ص(إلى الرسول ) ع(سنة على حسب مقتضي ا,حوال بواسطة وحي من جبريل

اشتمل فيھا مواضع مختلفة ومباحيث شتي ومناقشات متعددة ليھدي الناس من 

  .الظلمات إلى النور

  فن التفسير

ھو علم الذي يقدر به أن يفھم آيات القرآن في عمقھا ووضوحھا وشرحھا مستنبطا 

 الصحابة آياته وليؤفي عصر ا;س9م . علماء ا,عزاءريفة وآراء المن ا,حاديث الش

, ينال العلوم ا;س9ميةولما اتسعت الدول العربية فاحتاجوا أن ) ص(بما أمر الرسول 

  . جديداا علم التفسير فنفنشأ

  0 ونشأة التفاسيراب9د كير

 ظھر. ات متعددةأديان مختلفة و ثقاف0 تقع في جنوب الھند وسكانھا من اب9د كير

ربيون عي التجارية والدعوية حتى يسمي الا;س9م فيھا منذ عصر قديم من ناحيت

بل ازدھر وأثمر الفنون ا;س9مي فيھا بعد حضور مالك دينار وأصحابه ". ب9د هللا"

 مركز للعلوم ومعھد وكان فنان. أنحاء كيرا0 وخارجھا عشرة مسجدا في اثناوبنو 

ع شتي ي0 العلماء الماھرين في مواضافأنجبت كير.س9ميةلدراسة الشرائع ا;

  .خصوصا في علم التفسير

¾a¾a¾a¾aa@Êìšìa@Êìšìa@Êìšìa@Êìšì™b©™b©™b©™b© 
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م  وبعده أخرجت التفاسير القرآن غريزة 0١٨٦٩ حتى الم يلد التفسير في كير

ا,ولى التفاسير .  ث9ثة أنواع إلي0انقسم التفاسير كير ي.ومتنوعة في متنھا وسورتھا

  .م والثالث التفاسير المترجمةفي عربي مليالم والثاني في مليال

  مليالم-التفاسير في عربي

  )م١٨٦٩( ترجمة تفسير القرآن   �

وكانت .  0 ألفه ماحين كتي إليا ولد في تلشيرياھذا أول تفسير الذي أصدر في كير

له ستة مجلدات و تحتوي في .  أركل بكانوروتزوج من أسرة قصر". كييي"أسرته 

  ".لتو" مطبعة نشرھا من. كل منھا ستة أجزاء

  تفسير لعمر مولوي  �

اصدر الجزء ا,ول .  مليالم أخرجه ستة مجلدات-ھذا التفسير الثاني الكامل في العربي

 ١٩٦٣ والخامس ١٩٦٢والرابع ١٩٦٠ والثاني والثالث في ١٩٥٥في سنة 

وبعده أخرج في . في ورقة واحدةأعطي ا�يات القرآن ومعانيھا . ١٩٦٥والسادس 

  .ثم بدأ الناس أن يتعلم مليالم فأخرج فيھا تفاسير كثيرة, ض السورع اللغة لبهھذ

  التفاسير في مليالم

  تفسير القرآن الحكيم  �

لما ثار . أصدر مجلده ا,ول في نصرة مجيد برومباوور. أخرجه سي أن أحمد مولوي

 فأصدر باقية في مساعدة ا0قتصاديةالناس علي تفسيره فمنع صاحب مركار نصرته 

  . م١٩٦٢فأكمل ھذه حتى تصير السنة . مركزية الھنديةحكومة ال

الذي يقول عن معجزات الرسل .  عن آرائه المختلفةكثيرةحمد مولوي مقاومات أقابل 

 لموسي دثة موسى في انشقاق البحرو يجحد حا.و0 يھتم أي منزلة لھا.  عامةحوادث

ت في لم لكل حيوانالتك) عليه الس9م( عن قوة النبي سليمان وھكذا. )عليه الس9م(

لة مم سليمان مع النك9جاء في القرآن عن . ويؤول ھذه الحادثة شرحا قبيحا. العالم
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 0 يوافق لعقيدةھكذا يري فيھا آراء . فيفسر أحمد مولوي  عنھا النملة يعني النساء

 .أھل السنة والجماعة

  )م١٩٨٣(قرآن مجيد  �

عطاء معاني ا�يات وشرحھا وأحسن ھذه الترجمة في إ. أخرجه كويا كوتي مولوي

  "مورال بوكس"ثم " ليكا"أخرجه مطبعة . لبعض ا�ياته

  فتح الرحمن في تفسير القرآن  �

 ھذا اشتھر. أربعة مجلداتفي  ١٩٨٠أخرجھا كي وي محمد مسليار كوتناد في السنة 

ثم أعاد النشر الدكتور بھاء الدين كورياد خمسة . 0ا أمم المسلمين كيربينالتفسير 

  .حقائق العلمية وشرح ھامة �يات موافقةالدات وأضاف فيھا مجل

  القرآن الكريم  �

.  م١٩٨٥ م ولكن ما أصدره حتى يصير ١٩٦٠نشر في السنة , أخرجه أماني مولوي

أعطي فيھا تفسير واضحا �ياته مستنبطا . شارك فيھا مولوي بي كي و علوي مولوي

لغات  وعيرھا من وياف والبيضا الطبري والرازي والكشمن التفاسير ابن كثير و

يجحد أماني مولوي فيھا عن آراء كاذبة التي وقعت من بعض العلماء في كيرا0 . شتي

  .وعن نظريات التي وردت بعلماء مخالف ,ھل السنة والجماعة

  ترجمة القرآن و معانيھا في اللغة المليبارية  �

ة القرآن مقلدا لتفسير ھذه ترجم. أخرج عبد الحميد جيرياموندم و كونج محمد مدني

دية العربية نسخاته وعمم ھذه التفاسير حتى يعطي حكومة السعو. أماني مولوي

  .م الحجمجانا في موس

  )م١٩٩٢فتح العليم في تفسير القرآن العظيم   �

أصدره في السنة . ألفه عبد الرحمن مخدوم ھو الذي أول رجل من نسبة المخدوم

  .سير كوتناد كي وي محمد مسلياريوافق ھذا التفسير عن التف. م١٩٩٢
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  ترجمة القرآن من جماعة أحمدية  �

ولكن اخرج مبلغ كير0 . جماعة أحمدية فرقة مردودة الذي أنكرھا العالم ا;س9مي

أثر ھذا من التفاسير ا0نجليزية من العلماء . المولوي محمد عبد الوفي تفسير

�يات مخالفا ,ھل السنة وحاول أن تؤول ا. نشرھا من مطبعة انجلترا. ا,حمدية

ويقول عن خاتم النبي انه ليس خاتما ولكن قد جاء ميرسا غ9م احمد . والجماعة

  .وينكر معجزات انشقاق البحر لموسي وحادثة إسراء ومعراج. رسول

  ترجمة القرآن في أسلوب الشعر  �

ما ل. أصدر كونيور راكوان ناير و كي راعوان ناير.أخرجت ترجمتان في أسلوب الشعر

جذب راعوان ناير ت9وة القرآن من راديو حاول أن يترجم في صورة الشعر واعاد 

وحرره عبد الرزاق جيرياموندام و كي جي راعوان ناير " سمنيم"نشره من مطيقة 

  اصدر دار النشرة ا;س9مية  .١٩٨٣أكمل الترجمة في أسلوب الشعر في السنة 

  ترجمة الكاملة للقرآن الكريم  �

نشرھا في . ضي الكبير في كاليكوت السيد أحمد شھاب الدين انبجي كوياأصدرھا القا

ف  النحو و الصرةامراعحاول مؤلف أن يترجم آيات الكريم مع . ٢٠٠١السنة 

  .ھلة للقراءة لكل أناس من كيرا0لغتھا س. فن الترجمةواعتبار أحكام 

  أنوار القرآن  �

  . أخرجه عبد الس9م سلمي

ي ترجمة القرآن الذي ألفه رحمة هللا قاسمي موتيدم  اخرج إس٢٠٠٨وفي السنة 

قد عنو في كل رمضان ي. يعرف عالم القرآن في كير0 وله مراكز شتي لدراسة القرآن 

  .دراسة القرآن في مدينة كاليكوت وجذب تعلمه كثير من ا,ناس

  التفاسير المترجمة

الم و منھا التفسير  المترجمة من اللغات ا,خرى من العبالتفاسيرشھدت ارض كير0 

والتفسير الكبير لمحي الدين بن . ا,ردية ,بي ا,علي مودودي ترجمھا دي كي عبيد 



 النورة مجلة 

 الفصل الثالث للماجستير في العربية، كلية الجامعة، ترفاندرام

  
  
  
٤٨  

وظ9ل القرآن لسيد . العربي الصوفي ترجمھا كي وي ام بانتاوور أربعة مجلدات فقط

قطب ترجمھا وي اس سليم وكونج محمد وتفسير الج9لين ترجمھا عبد هللا مولوي 

  .ماتول

 في عربي مليالم وفي مليالم تھاترجم والقرآن ري9صة قد بدأت في كيرا0 تفسوفي الخ

0 يوما و يوما يقدم بالدراسة اكير.  لتفاسير الكاملة والجزئية0 باافشھدت كير. أيضا

 الرسالة ا;س9مية أمام 0نتشاراووهللا وفقنا أن نفعل للدين ا;س9م . القرآن العظيم 

  .العالم
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  قيةاشرستالمدارس ا0

تتبع تسع مدارس في ھذه . ھذه مدرسة تختص فيھا للعربية كلغة ا,ولى والثاني

تحت رئاية لجنة سلم الس9م ) Areacode(الطريقة مثل المدرسة الشرفية في أريكود 

ومن ) Tirurangadi(والمدرسة الشرفية تحت رئاسة دار ا,تيام بترورنغادي

ة فيمكن له أن يقلشھادة الثانوية من المدرسة الشر نال الطالب اخصوصيتھا ، إذا

  .يكون معلم العربية في المدارس السفلى

  ة في كير0الدورات العربية المتنوع

    TTC in Arabicتي تي سي في العربية  .١

تنعقد منھجھا . ولھا موضوع من ا,دب والتاريخ. دةحا سنة واتھذه دورة ذ

  .ا;بتدائيةتھيئ ھذه الدورة معلمين في المدارس . كيرا0وإمتحاناتھا حكومة 

  البكالوريوس في أفضل العلماء .٢

 Afsal ul(أفضل العلماء برلمنري. ١ھذه دورة خاصة، مدتھا خمس سنوات له جھتان 

Ulama preliminary (٢. ھذا سنتان، يمكن فيھا تعليم في المدارس السفلى .

. ھذه توازن لسائر البكالوريوس.  سنواتالبكالوريوس في أفضل العلماء مدتھا ث9ث

  .ھذه التسھي9ت موجودة في جامعة كالكوت وكير0 وكانور

  .في ھذه الدورة دراسة عميقة في ا,دب ومعه النحو والصرف

  الماجستير في أفضل العلماء

¾a¾a¾a¾aa@Êìšìa@Êìšìa@Êìšìa@Êìšì™b©™b©™b©™b© 

òîi‹ÈÛa@ò�aŠ‡Û@ñ‹Ïìn¾a@pýîè@nÛa
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توجد ھذه التسھي9ت . دورة تابعة لبكالوريوس ,فضل العلماء في مستوى الماجستير

  .لكوتتحت جامعة كا

  البكالوريوس والماجستير في العربية

ولھا مؤھلة . ھي دورة عامة في العربية توجب في معظم جامعات كير0 وخارخھا

  .رىكبكالوريس أخ

   في التربيةكالوريوسالب

ھذه دورة تدريبية التي تجھز الطلبة معلمين في مدارس الثانوية وھذه الدورة توجد 

وھذه تساعد أيضا أن يكون معلما عاما في . 0تحت رعاية في معظم جامعات في كير

  .المدارس السفلى العالية

D.L.Ed  

ستطيع يھذا بدل لتدريس المعلمين ولكن 0 يمكن يجد معلما عاما في المدارس السفلى 

أن يكون المعلم قي المدارس الثانوية توجد ھذه التسھي9ت تحت مراكز الحكومة  

  .الھامة

  كتورةالماجستير في الفلسفة والد

 ھذه الدورة في جامعات حتمن. لماجستير في الدراسة والبحث بعد اة مرتفعه مرحلةھذ

  .وفي بعض كليات متعددة

  ديبلوما خاصة في مستوى تطبيق العربية

ومنھا ديبلوما في الترجمة والتكلم وفي . ھناك ديبلوما كثيرة موجودة في فتاء جامعات

   .استعمال الحاسوب والصحف


