طظ عظ قتئ ئ حغ ا ظعدئ...
وحصئ جئغطع ظتع ا سطط وا س ش ن......
عضثا ا غئعن ،غ تطعن خ ئ وغا ضعن افب شغ ا صطعب...
ا حغت شع غ ط طغ ر
وا ث ...ص ث ...ط حث...
سط در ط عن......

طت ث س حص

ا حغت شع غ ط طغ ر:
أ قق ظئعغئ وجغ ة س ة
ﻻ زالت عيناه ترمقان ﳓو البعيد ،كأن روحه تسبح ﰲ أنوار الوﻻية
اﻹﳍية ،وهالة من الصمت والوقار ﲢيط وجهه اﳌشرق ،إنه أستاذ الراحل الشيخ
فوﰐ مسليار ،الذي قضى حياته ﰲ عبادة اﳋالق وخدمة ا تمع مثاﻻ رائعا
لﻸخﻼق النبوية من اﻹخﻼص والتقو مدينة "كو كل ".

طريق إﱃ ﷲ

يتوقف الناس قلقﲔ على الطفلﲔ الصغﲑين الذين غاصا مع أبيهما
إﱃ قاع النهر وﻻ يرتفعان لوقت كثﲑ ،حﱴ ظهرا بوجهﲔ ﲰﲔ مع أبيهما اﳊنون،
هكذا كانت تربية وﱄ ﷲ كنجﲔ مسليار لولده فوﰐ وأخته ،أحب الوالد ابنه
وأفرغ عليه رﲪته وحنانه ليصنع جيﻼ على يده من بعد رحيله عن هذه الدنيا ،ولد
الشيخ ﳏمد مسليار البكري اﳌشهور ب" فوﰐ مسليار" عام  ١٩٤٨ابنا ل "سي
اﳊاجة "كنجاجو" ﰲ أسرة "جولكت" ،والﱵ تعود إﱃ سﻼلة
أج كنجﲔ مسليار" و ّ
سيد أﰊ بكر رضي ﷲ عنه ،ترعرع الشيخ ﲢت رعاية أبيه وكانت قدوته ومثاله
ﰲ اﳊياة فحاز منه ورعه وتقواه وقوته الروحانية ،وقد درس الشيخ من مساجد
ﳐتلفة ،وكان من أساتذته "أوركم كنجو مسليار" و"أودكل موسان مسليار"
و"كرجانبدي مويدين كﱵ مسليار" ،وكان من زمﻼئه ﰲ جامع "ودكمري" الشيخ
ﳏيي الدين مسليار أتبتا" وغﲑهم.
ﲢلى الشيخ رﲪه ﷲ لنزاهة والصدق حﱴ ﰲ بداية طلب علمه كما
يشهد زمﻼئه ،فكان أبوه كنجﲔ مسليار قاضيا ﶈلة "ودكمري" ،وكان وليا من
أولياء ﷲ وصاحب كرامات وعاﳌا يعرف لغات ﳐتلفة ،ارﲢل أبوه عام  ١٩٧٨إﱃ
رﲪة ﷲ حﱴ اضطر الشيخ فوﰐ مسليار ﳌواصلة خدمات أبيه من حل مشاكل
ا تمع واﻻستماع إﱃ آﻻمهم أن يﱰك جامع "وينغرا" وينهي مسﲑة طلبه للعلم،
وكان السيد " دوركنجو سيﱵ تنغض" قد أجلسه علىكرسي أبيه ومنصبه ستشارة
أبيه قبل وفاته ،واصل الشيخ مسﲑة أبيه وعلى خطاه وتوجيهاته حﱴ صار ملجأ
ومﻼذا لكثﲑ من الناس وطبيبهم ومرشدهم ورسم ﲝياته كيفية إقامة اﻷخﻼق النبوية
ونشر الدعوة اﻹسﻼمية.
ﱂ يطلب العلم إﻻ ﳌعرفة ﷲ وعبادته ،سار على ج أبيه من اﻻجتهاد
ﰲ عبادة ﷲ من اﻷوراد واﻷذكار والصلوات اﳋاشعة اﳌتبتلة ﰲ اللياﱄ وضيافة الناس
واﻻستماع إﱃ ﳘومهم وآﻻمهم ،وحﱴ ﰲ مرضه اجتهد على مواصلة أذكاره وأوراده
واﻻشﱰاك ﰲ اﳉماعات الﱵ تعقد ﰲ جامع كلية سبيل اﳍداية اﻹسﻼمية ،وكان
قد سلك ﰲ طريقﱵ الرفاعية والقادرية كما يذكره ابنه اﻷستاذ وا اﳍدوي ،وكان
ينصح تﻼمذة كلية سبيل اﳍداية بقراءة سورﰐ اﳌلك والواقعة ﰲ الليل قبل النوم وأن
يصلّوا أربع ركعات قبل صﻼﰐ الظهر والعصر ،وكان يقرأ سورة يس والفاﲢة وآية
الكرسي قبل النوم ،ويذكر أحد زمﻼء الشيخ أنه يذكر ذلك التلميذ النجيب الذي
كان ينشد نظم البدريﲔ طوال الوقت ،وكان يظهر من أعماله أنه يعرف ليلة القدر
فيقول إن هذا اليوم رﲟا يكون ليلة القدر فيكثر العبادة فيها.
وﳌا سئل مرة عن قوته الروحية أجاب نه بسبب اﻹجازة الﱵ ﳍا من
أبيه كنجﲔ مسليار ﰲ أﲰاء البدريﲔ ،وكان ينصح أنه ﻻ بد من رعاية
الشريعة والتمسك لسنة النبوية ﰲ ﲨيع شؤون اﳊياة قدر
اﻹمكان ،وكان يزور بعض اﳌزارات اﳌشهورة ﰲ منطقة
"مليبار" ك"بتننغادي" و"منفرم" و"بُتَِﲑا" و"فنان"
و"ولينكود" و"مسجد ُمقدار" وغﲑها.

ﰲ ﳏراب العلم

يشهد زمﻼء الشيخ رﲪه ﷲ أنه
كان طالبا مثابرا ،ﳛقق ﰲ ما يتعلمه من العلم
ويناقش مع أساتذته وقتا
كثﲑا ،وكان قد
حفظ

ألفية ابن مالك ويستطيع أن ينشدها من بدايتها إﱃ ايتها ومن
ايتها إﱃ بدايتها ،ويستملح مع اﻷساتذة الذين يزورونه
بسؤاﳍم عن أبيات ألفية ابن مالك ،وإﱃ ذلك كان
قد حفظ من "منهاج الطالبﲔ" لﻺمام النووي رﲪه
ﷲ ،ورغم اشتغاله موم الناس وقلة مطالعته
للكتب بسبب ذلك ،كان ﳛيل عند إفتائه إﱃ
أئمة ﳐتلفﲔ ويشﲑ إﱃ عبا رات كتبهم
مستحضرا من قلبه ،وكان يذكر أنه قد كتب
كتا ﰲ النحو وضعه ﰲ جامع "ودكمري"
ورﲟا قد أكلته اﻷرضة ،وكان يوصي أبناءه
أن يركزوا على العلم ﰲ زمان طلبه ويفرح
ﻹﳒازا م العلمية ،وكان ينصح ﻷبنائه قراءة
كتاب "منهاج العابدين" لﻺمام الغزاﱄ رﲪه
ﷲ ويقول أن هذا الكتاب أوصله إﱃ مقامه
وحالته الروحية ،وﱂ ﳛصر علمه ﰲ العلوم
الشرعية ،بل كان عارفا لطب اليو ﱐ وغﲑه من
اﳌواصفات الطبية الدقيقة يشهد به زواره ،وكان
ﳛضر ا ﻼت العربية من دول اﳋليج ﰲ بداية حياته
وينصح الناس بذكر سﲑ الصاﳊﲔ واﻷنبياء وقصصهم.

اه..أماه"
"أم ّ
ّ

إن ﳑا أوصل الشيخ إﱃ حالته الروحية ّبره وخدمته لوالديه
التقيﲔ ،وكانت أمه عابدة ﲢب اﳌتعلمﲔ والعلم وعاكفة ﰲ بيتها ﰲ الذكر
واﻷوراد ،وكانت ﻻ تظهر لﻸجانب حﱴ عندما احﱰقت دارها ﱂ ﲣرج منها ﳐافة
رؤية اﻷجانب ،ﰒ أخرجت مستورة بواسطة إزار كبﲑ ،وكانت ﲢب الشيخ كثﲑا
وتفعمه ﳊب واﳊنان وﲢب أن يكون اﻷستاذ كل وقت عندها ،وكانت ﻻ كل
إﻻ إذا أكل و مره أن ﰐ إليها بعد صﻼة الصبح والظهر للطعام ،وكا ينامان
ﰲ غرفة واحدة ،وكان قد أمر الشيخ أبوه أن يكون عند أمر أمه وﻻ يتخطاها ،وقد
أخفض الشيخ جناح رﲪته للوالدين الطيبﲔ وأظهر ﳍما كامل حبه وتواضعه
وخدمهما طول حياته وﱂ يبعد عن أمه حﱴ إن ضربته ،وكان بعد وفا ا يردد كلمة
اه..أماه" وكان يقول عندما يستيقظ لصﻼة الصبح " أماه  ..تعاﱄ ،دعنا نصلي
"أم ّ
ّ
صﻼة الصبح".

ﰲ رحاب اﳊرمﲔ

"أقوم لز رة هنا دائما ،وإن كنت موجودا هناك" هكذا قال الشيخ ﳌا زار
الروضة الشريفة مع ولده اﻷستاذ وا اﳍدوي ،فكانت ﰲ وجهه جة
وسرور عندما يزور تلك الﱰبة اﳌعطرة من اﳊرمﲔ الشريفﲔ ،وقد ذهب
الشيخ مع أمه للحج إﱃ اﳌكة اﳌكرمة وكان ﳛب التجول ﰲ
أرضها اﳌباركة ومشاهد ا ،ولكن أمه كانت ﲢب أن
يبقى عندها وتضربه عند رجوعه ،وكان يقول ﳍا
"أماه..ﻻ نرى هذه اﻷمور إﻻ عندما ﰐ
هنا" ،ﰒ ذهب الشيخ للحج مع ولده وا
اﳍدوي ﰲ سنه اﳋامس عشر بعد مدة
طويلة ،وﱂ ﳛصﻼ على شﲑة اﳊج
إﻻ ﰲ اﻵونة اﻷخﲑة وبعد مغادرة
ﲨيع طائرات اﳊج ،وكا ﻻ
يعرفان الغرفة وجلسا على عتبة
دكان حﱴ اتصﻼ ب"مركار
اﳊاجي" فنصرﳘا ،غاب الشيخ
من مﲎ سرعة من غﲑ إخبار
فتحﲑ ابنه حﱴ وجده ﰲ الغرفة
بعد ﲝث طويل ،وﳌا سئل عن
ذلك اكتفى ببسمته اﳉميلة،
وهكذا حدث ﰲ رحلة اﳊج
مرات
ّ
وعند إقامته ﰲ اﳌدينة كان
هناككثﲑ من اﳊاجﲔ منكالكوت
ﰲ اﳋيم ،وقد جاؤوا لتأشﲑات
اﳊكومية وكانوا ﻻ ﳛصلون على الطعام
من جهة اﳊكومة ،وﳌا حصل

لﻸستاذ قليل من مرقة اﻷرز دعا ﲟاء حار

فأفرغه فيها حﱴ شبع اﳉميع من ذلك الطعام،
وكا ن يستضيف ا لناس ﰲ اﳊج ويتعهد

النبوية من سنن اﳊج و مر النساء أن يصلﲔ
أن يلتزم ﲟا ورد ﰲ اﻷحاديث
ﰲ غرفهن بدل الذهاب إﱃ اﳊرم ،وكان يزور جنة اﳌعلى وجنة البقيع من اﳊرمﲔ
عندما ﲢصل الفرص.
إنسان رائع
تقول زوجته اﻷم عائشة " كان ﻻ يهتم ﻷفراح أو اﻷحزان ،وكان ﻻ يعنيه
إذا جاء أمر أو مصيبة أن ينتهي منها ويسﱰيح" وتضيف "أنه كان ﳛب أن يكون
كل اﻷوقات ،وكان يسره ويعجبه ذلك اﳌرض والتعب" ،وكان يعجبه
له مرض ما ﰲ ّ
شراء حاجيات البيت وأن يصنع الطعام ويوزعه للجميع وأن يقوم بضيافة الناس
وإطعامهم حﱴ وإن منعه مرضه ﻷن كل معهم ،وكان يرسل الطعام اﳌطبوخ إﱃ
ﳏرم ،وﱂ يعجبه كثﲑا قطع اﻷشجار لﻸعمال
ذويه وأقر ئه ﰲ التاسع أو العاشر من ّ
البنائية ،وكان يستمع إﱃ اﳋطب الوعظية وخاصة لعبد الصمد الصمداﱐ وﲰسار
اﳊق اﳍدوي ومصطفى اﳍدوي آكود ،وإن ﲰع اﻷغنيات اﻹسﻼمية كان ﻻ يعجبه
اﳌوسيقا ،وكان يقرأ صحيفة "جندركا" ﰲ بداية حياته.
تذكر أخته أن أمهما ﱂ ترسله إﱃ اﳌدرسة الرﲰية بعد الصف الرابع
ﻷ ا حلمت أن يكون الشيخ عاﳌا عبقر  ،وكان يلبس عند الذهاب إﱃ اﳌدارس
ﰲ صغره إزارا أﲪر وقميصا أزرق كما هو عادة ذلك الزمان ،وبدأ يلبس البياض
عند ذهابه إﱃ دروس اﳉوامع ،ويذكر أحد زمﻼئه أنه كان يذهب مع اﻷستاذ أ م
ويفران إذا رأ "موساكا"
تعلمه ﰲ دروس اﳉامع إﱃ ر "ودكمري" ليستحم فيه ّ
يتجوﻻن ﰲ ضفاف اﳊقول اﳋضراء" ،وكان ﳛب
أحد أسياد البلد ،وأ ما كا
ّ
أوﻻده وأحفاده كثﲑا ويفرغ عليهم اﳊنان وكان ذلك ظاهرا ﰲ مﻼﳏه ،وﱂ تعجبه
عماله الذين
خدمة الناس له وإن خدمه أحد كان يتعهد أن يعطيه هدية ،وكان ّ
ِ
عماﻻ دائمﲔ ،وإن ﱂ يكن ﳍم أعمال كافية كان ﳛب
عملوا ﰲ ضياعه وحقوله ّ
أن تنجو أسر م ،وكان من أحد مقربيه "برنغودن آشاري" ،تعلما معا من مدرسة
"نرنغلماد" ﰒ ذهب اﻷستاذ ﳌواصلة دراسته الشرعية إﱃ دروس اﳌساجد ،وكان
يعطيه اﳌال ويوصل حاجيات بيته حينما ﳝرض ويعجز عن الذهاب إﱃ العمل.
ظهرت على يد اﻷستاذ كرامات كثﲑة ،فإن لكل شخص علمه ﲡار م
الشخصية من حل مشاكلهم وشفاء أمراضهم واﻻطﻼع على أمور خفية تتعلق
م ،وكان الشيخ ﳜفي هذه الكرامات وﻻ يتكلم عنها أبدا ،فكانت كليتنا سبيل
اﳍداية اﻹسﻼمية من أكﱪ كراماته حيث قامت شاﳐة عزيزة أكثر من عشرين سنة
بسبب إخﻼصه وتوكله على ﷲ.
هكذا عاش شيخنا بﲔ أظهر  ،قريبا منا ولكن بعيدا عن ضوضاء
اﳊياة ،نسخة للسنة النبوية وسﲑة حبيبنا اﳌصطفى صلى ﷲ عليه وسلم ،فكان
ولدا حنو ﳜدم والديه وأ رحيما يلطف وﻻده وصانع ّأمة وﳏب علم أنشأ كلية
بنفسه بل كان إنسا رائعا ورجﻼ من رجال ﷲ ،ن ّفذ مهمته الﱵ أوكلها إليه أبوه،
وحينما جاء نداء الرﲪن تلﱮ دعوته مبتسما وارﲢل إﱃ رﲪته.

ذ غض ظ زغث سطعي

طةطئ ا ظعدئ ا س غئ:
شض ة ططغئ رغئ شغ طثرجئ ا د د
ضة اﻷدب و ريخ العرب ﰲ شاطئ مليبار

لﻸدب واللغة فعلهما اﳉميل ﰲ
التواريخ اﳌاضية واﻷ م
اﳉارية والسطر
والقلم ﳍما

مكا ما
اﳉليل ﰲ سائر
اﻷزمان ،يبعث أﳑا
واعية ويقظة حية وينشئ
أجياﻻ تعرف الثقافة
واﳊضارة التﲔ صنعتاهم
وتعرف اﳉذور واﻷصول.
واللغة العربية
و ريخ وﻻية كﲑاﻻ قرينان
فلها ﰲ هذه الطيات يد
طوﱃ وشيء عظيم من
اﳉذور والسطور أد
ولغة نثرا وشعرا ،اللغة
العربية ود ر مليبار قرينان
ﰲ عمرﳘا منذ التاريخ ،من
بداية ما نلقبه "ترا " ،ﻷن قوافل العرب
بﲔ
ورحاليها وعلمائها ودعا ا كانوا يراودون
من ﲡّارها ّ
سواحل مليبار وجنوب اﳍند كما ﲰّتها اﳋرائط اليوم بتميلنادو وكﲑاﻻ ،العرب
جاءوا إﱃ بﻼد مليبار يبغون رﲝا وعتادا ومتاعا حسنا كما عرفت اﳌناطق
اﳉنوبية ﲜودة سلعها وأمتعتها ﳑا جعلهم يلفتون ﰲ هذه اﻷقطار فوجا فوجا،
كل رحلة ﲡارية ﰲ التاريخ وانتقاﻻت وفود الناس من بلد إﱃ آخر قد مست
ﳏاور شﱴ ﲡار وعمليا وسياسيا ،أما سلسلة الوفود بﲔ العرب ومليبار جسدت
بينهما جسر العﻼقات واﻷخوة فأصبحوا سكان اﳌناطق اﳌليبارية وتزوجوا من
د رها بنا ا ومعا جلبوا اقتباسات علمية وثقافية ﳑا وطدت عﻼقا م تلك،
حﱴ أن اﳌصادر التارﳜية تشهد بقدوم أصحاب الرسول )ص( إﱃ سواحل
مليبار ﲡارا أعرا لكنهم ﲪلوا الدعوة النبوية الشريفة وغرسوها ﰲ بطن هذه
الثقافات هكذا تكون اللغة والثقافة العربيتان هنا أكثر متانة وﲰاكة وأعمق
ﲡذرا وتصدرا ﰲ هذا الﱰاب ،فاختلطت اﻷلسنة واجتازوا اﳊاجز الفكري إﱃ
التواطؤ والتعانق وتولدت اﳌصنفات واﳌكتو ت إثرهم وإثر حط رحال بعض
العلماء من اﻵفاق اﳌختلفة ﳑن جعلوا من د ر مليبار سكنا ﳍم كاﳌخدوميﲔ
والعلويﲔ واﳊضرميﲔ واﳌعﱪيﲔ من أصحاب علم ودين وصاروا دعاة اﻷفكار
اﻹسﻼمية وﲪاة اﳌلة فيها حﱴ فاضت منهم الكتب والكتابة واتسعت اللغة
والفكر ﰲ اﳌصنفات الدينية والﱰاثية والثقافية أفسح اﻻتساع إﱃ يوم الناس هذا،
وانتعشت ﳎالسهم وحلقا م ﰲ البﻼد حﱴ بنت طﻼ ا ﰲ اﻵفاق اﻷربعة
واستولدت اﳌعاهد واﳌدارس واﳌساجد ،وﰲ هذه اﻷ م هناك الكثﲑ من اﳊكا ت
لتخﱪها لغة الضاد هنا من الكتب والشخصيات والكتاب والشعراء واﳌفكرين
والدعاة ﰲ ميدا ا الرحيب.

ومثل كمثل حبة!...
كلية سبيل اﳍداية اﻹسﻼمية َ

إن كلية سبيل اﳍداية اﻹسﻼمية ﳍا أخبار وآ ر ذات طول وعرض
ﰲ طيا ا وقصة ينبغي أن تذكر ،إ ا كانت مدرسة إعدادية صغﲑة أسست سنة
١٩٨٦م ﲢتوي على بضع من اﻷطفال القرويﲔ الصغار الذين توافون إليها
يوما فيوما للدروس اﻻبتدائية ﰲ تل ضيق حرج من "وادي اﳍداية" بشكل ﱂ
يتجاوز حدود العادة ،ومن أسسها عاﱂ متصوف كرﱘ الشيخ اﳉليل اﳌرحوم
كنجﲔ مسليار)١٩٧٠-١٩٠٤م( ،وهذه اﳌدرسة من شاكلتها اﳌتضايقة الﱵ
ﱂ تتح للطلبة فرصة للتعلم ﰲ زمن أقبل الشعب فيه ﳓو العلوم اﳌادية وازدادت
ﲡاذ م والتفافهم حوﳍا ،وﱂ تكتب لنظام التعليمات جا دائما ،ﲢولت إﱃ
نظام أكادﳝي جديد ﲢت إشراف جامعة دار اﳍدى اﻹسﻼمية سنة ١٩٩٧م
وتوﱃ رعايتها وعنايتها ابن كنجﲔ مسليار الشيخ اﳌرحوم فوﰐ مسليار )اﳌتوﰲ
عام ٢٠١٨م( حيث كان صلب الكلية وقامتها وأستاذها وأ ها فر ها بﱰبيته
اﳋاصة الفريدة الرائعة بنمط رقيق ودقيق ،كان رﲪه ﷲ صاحب فضل وكرم

شديد الورع والصﻼحكان ﳜشى ﷲ ويؤمن أن معهده هذا الذي أطعمه وسقاه
سيكون مصنع أمة مسلمة قانتة ﳛافظون على اﳌلة وﳛمو ا من اﳌخاطر
واﳌصائب ويقودون العباد فتقبله ربه بقبول حسن واستجاب دعوته وﱂ ﳜيب
آماله لكي ﻻ يكون من اﳋاسرين.
أما الكلية فكانت مربع كثﲑ من العلماء والدعاة اﳌتدينﲔ أصحاب
الوعي والفكر ،صنعت ثلة قليلة من ا تمع ،قادرة على تقوﱘ الشعوب
واعوجاجها أمام تيارات اﻷ طيل ﰲ الزمن اﳉديد ،قائمة فوق مقاليد اﻷمة
اﻹسﻼمية والدعوة النبوية يقودو ا إﱃ سواء الصراط فﻼ يزال الطﻼب يتدرسون
هناك اﳌراحل اﻻبتدائية ويتحفظون مبادئ دين اﻹسﻼم وقواعده ويَقتنون من
علوم الشرائع من الفقه والسنن النبوية وعلوم العقائد وعلوم اﻵلة من النحو
والصرف وغﲑﳘا حﱴ يظفروا بلياقة عالية ﰲ تناول أربع لغات العربية واﻹﳒليزية
واﻷردية واﳌلياﳌية وكذا من العلوم اﳌادية حظا أوفر ،حﱴ خذوا حركة تغيﲑية
ذات اهتمام ورعاية ﰲ قضا اﻷمة اﻹسﻼمية كأمة مثالية " مرون ﳌعروف
وينهون عن اﳌنكر".

ﳎلة النهضة ﶈات اﻹبداع وتيارات ثورة الفكر

ﰲ  ١٧آب\أغسطس عام ٢٠٠٦م أضافت كلية سبيل اﳍداية
اﻹسﻼمية إﱃ قائمة إﳒازا ا النﲑة ﰲ التاريخ صفحة ذهبية خالدة ،كرست لة
دعوية فكرية إسﻼمية" ،ﳎلة النهضة" ﲢقيقا لتنظيم سلسلة ﳏاوﻻ ا ونشاطا ا
الدعوية اﳌتشعبة لﻸمة اﻹسﻼمية ،مؤمنة ن النهضة ﰲ ا تمع لن تكتمل إﻻ
نشاء مآثر خالدة قية تذكر حﱴ بعد العصور حيث كانت خطوة غﻼبة ﰲ
رﳜها العامر ﳌغاورات وا ازفات اﳌختلفة ﻷجل اﻷمة.
ﰲ حكا ت  ١٣أغسطس ،قام السيد اﳌرحوم حيدر علي شهاب
بتدشﲔ أول نسخة للمجلة وتعريفها أمام الشعب اﳌليباري انطﻼقا لثورة قادمة
كالﻼﰐ صنعت أيديه من قبل ومن بعد ،كان ﳍا سريع الطلوع واﻹشراق
واﻻبتهاج ببالغ اجتهاد الطﻼب واﳌؤسسﲔ واﻷساتذة واﳌساندين الذين كرسوا
بت أساسها وقائم الفروع ،حﱴ اكتسبت وفازت على حصول إقرارات ﻻزمة
ومكان آمن من القوانﲔ وسطرت اسم ا لة وخﱪها ﰲ سجل اﳌنطقة بدعم من
الرواد السياسيﲔ وأ ِ
ُوﱄ اﳊل والعقد مثل إي أﲪد صاحب وغﲑه من الذين
يستحقون الفضل والتكرﱘ ،وتوﱃ ر سة التحرير د.أن.أي عبد القادر رئيس
قسم اللغة العربية من جامعة كاليكوت والسيد منور علي شهاب ر سة اﻹدارة

كانطﻼق منبلج من مبتدأ التغيﲑات.
وا لة كﱰميز اﲰها كانت ثورة علمية و ضة عربية تتوسل إﱃ
إيصال أقول الطلبة وآراءهم وأقﻼمهم إﱃ خارج الوﻻية بل إﱃ مستوى

دوﱄ أو عاﳌي واستحضارها إﱃ انتباه العاﱂ وأيضا بلغة غﲑ لغة أمها م ﳌخاطبة
العاﱂ ،بل كانت انطﻼق ا لة تقوية للموارد العلمية وتوسيعا للقاعة اللغوية
ﻻ زالت تتجدد ﰲ البﻼد حﱴ ارتقت عن أمثاﳍا
وأشباهها من ا ﻼت وتلقت قبوﻻ رائجا
واسعا من اﳉمهور ﲜود ا اللغوية وقوة
آ راءها ومنظرها فصارت مرجعا
ومعينا للمبتدئﲔ ﰲ اللغة ومصدرا
مقروءا ومعتمدا مهتما به من
الباحثﲔ واﳌتعلمﲔ واﻷكادﳝيﲔ
وغﲑهم.
ﰲ أوائل مسﲑ ا وأوﱃ السنوات
نشرت كصحيفة ليس فيها من
اﻷلوان سوى البياض والسواد للقراء
وتلونت ﻷلوان تدرﳚيا بسرعة
ملحوظة جراء رواجها اﳌقبول
و تعر ضت لتغيﲑ ا ت
اﻵليات الﱵ تطورت حينا
بعد حﲔ ،حﱴ انتقلت
إﱃ شاكلة ﳎلة ﰲ أواخر
عام ٢٠١٥م كسائر
ا ﻼ ت فنا قشت
واستطلعت واستقصت عن
كثﲑ من البحوث والدروس
واﳌواضيع العميقة وقدمتها
بفصاحة ووضوح للقراء وعﱪت
آراءها لوان ملونة وأﳕاط منمقة
وأشكال مرصعة شﱴ من اﳌقاﻻت
والبحوث والقصص واﻷشعار واﻵراء وغﲑها ،من تغيﲑاته أ ا بدلت تعبﲑا ا
ورموزها عدة مرات وتزينت بشﱴ مظاهر اﳉمال حﱴ بلغت الثالثة واﳊالية.
فيجد القارئ أمامه ﳎلة ثقافية ﰲ آونة وﳎلة سياسية أخرى تتناول
ألوا ملونة لتعبﲑ آراءها ومع كل هذا ﱂ ﲢد عن طريقها اﻷساسي وﱂ تنس ما
ينوط ا من مسؤوليات ا تمع والشعوب واﳌلة اﻹسﻼمية فكانت صوت
الصامتﲔ واﳌضغوطﲔ واﳌظلومﲔ واﳌغلوبﲔ عليهم واﳌؤملﲔ دائما أبدا.
إن ا لة تتصف ﲟزا بديعة عدة ﲤتاز ا عن غﲑها من ا ﻼت
وأسباب كانت مفتاحا لتقدمها وتفوقها ﰲ ﲰاء العطاء الصحاﰲ ومنها جودة
كلما ا وتلون آراءها واختﻼف تعبﲑها عن ﳐتلف القضا واهتمامه ﻷسباب
البﻼغة والفصاحة اللغوية ورغم كل هذه ،ا لة إﳕا هي ﳎلة طﻼبية تتولد من
أكنافهم وﲢتوي على إبداعا م وآراءهم ﰲ اﻷمور وما يقولون فيه وﲡلب
مناقشتهم وﳎادﻻ م إﱃ اﻻنتباه العاﳌي فا لة تقدم فرصة واضحة للطﻼب
ومنهجا ﳌن يبتغون مفاتيح اللغة واﻹبداع والفكر قراءة وكتابة فللمجلة رأي
واضح ومنهج مفصل يؤكد أمام ا تمع والقارئﲔ.
وكذا إن ﳎلة النهضة ولتوكيد حصتها من طﻼ ا الصغﲑين والناشئﲔ
واﳌؤملﲔ اﳌرغوبﲔ ﰲ اللغة وسعتها وﲨاﳍا ﳍم مكانة ﳐصوصة ﰲ ا لة ولكتا م
خصوصا لطﻼب الكلية فلهم – للصغار – إرسال ما كتبوه بعد التنقيح
والتصحيح إﱃ "واحة النهضة" والﱵ اتسعت صفحا ا بعد وقامت بتنشيطها
إدارة النهضة فأصبحت ﲢت عنوان "النهضة لﻸطفال" فمجلة النهضة تتلون
لوان ﲢتاج إليها اﻷحوال وترتدي ردية تشتاق إليها اﻷزمان ،تُلﱯ نداءات
القراء وتستجيب ﻷسئلة اﳉمهور.
وﰲ هذه اﻷ م تعود ا لة إﱃ واجهات مواقع التواصل اﻻجتماعي
وتصنع سبيل إبداع خاصة ا ﰲ جادة الطريق ،حيث إن ﳍا أبعادا غﲑ
الصفحات الﱵ بﲔ دفﱵ ا لة وآفاقا طويلة اﳌدى ،فلها ﰲ شبكات اﻹنﱰنت
موقع خاص مطرز ومنمق ﳉمال الفﲏ واﻹبداعي ومشاركات فاعلة ﰲ فيسبوك
واﻹنستغرام واليوتيوب وتويﱰ حيث ﳚدها متابعوها وقراءها من سائر أﳓاء العاﱂ
ومن البلدان النائية.
واليوم بعد ستة عشر عاما من ذلك اﻻنطﻼق التارﳜي ،عندما ترجع اﻷبصار
وتلتفت اﻷنظار إﱃ اﳌاضي ترى الكثﲑ من اﳌعاهد واﳌآثر وا ﻼت ترى أكثرهم
قد انقرض واندرس وراء حواجز اﻷزمان ،ﱂ يبق منهم سوى الذكر البعيد،
والثورات الﱵ قامت على اﻷسس الثابتة غﲑ اﳌنزلقة حية ﰲ قالبها أو القلوب
والنهضة العربية الﱵ رو ا أيدي الكد واﳉهود و قية لذكر اﳊميد.

طح ّ ف ظ سئث ا ص در

سط

و ظئ ا حعق...

شــد نيّة ﲤشــي فشــد نيا ت
ِ
خشــعا
ﳝضــﲔ ﰲ أ ُكــم الصحارى ّ
صـ َـو ٌر مق ّفــا ة و شــعر زا نــه
يتقلّــب اﳌعــﲎ علــى ظهــر الفــﻼ
ـدأت أقرأ هــا وقلــﱯ ﲨــرةٌ
فبـ ُ
ِ
ت تعقيد ا ــا وحللتهــا
ب ـ ّد د ُ
ـوح مشــاعري
هــت معانيهــا بلـ ِ
اللوعــة اﳊم ـراء ﲣشــع ســجدةً
ـيخنا ِمــن ههنــا لــك جحفـ ٌـل
شـ َ
موشــيّة مــن ألــف ألفــاظ اﳉــوى
ا ﳉــرح واﻷوجــاع منبســط ــا
آوي ببابــك رغــم صيحــات اﳋنــا
" شيخنا"" ،وا شيخنا" ﰲ بكم
دت طُهــر وجــود ووجوهنــا
ج ـ ّد َ
مــن فــوق ِود ن اﳊيــاة نظرتَنــا
نظــرا ﳛيــك ويســتثﲑ عبــا ر ًة
ﲢــﲕ العبــارةُ ســيّدي ُﲢكــى ﳍــم
ﲤشــي علــى الدنيــا وقلبُــك صام ـ ٌد
ٍ
ِ
ﲤيس على الدجى
وقلوب ملهوف ُ
وﲡمـ ٌـل ،
ـور  ،ور ّ ني ـةٌ ،
نـ ٌ
ّ
أفــدي نــداك ســرى علــى نبضاتنــا
رﰊ عنــد قــﱪك واﻷســى
ـت ّ
جيـ ُ
ودمــي دمع ـةٌ
متصــدعٌ وجــدي ّ
بســبيلك العليــا نســﲑُ ونورهــا
فلــكل ســيف غمـ ُـد ه ِ
وغشــاءه
ِ
ِ
جذورهــا
ﱯ ُ
مــن ﲢــت مشــكاة الن ـ ِّ
ـرﰊ أ زمنــا
ُمــا تـ ّ
نعمهــا أ ّ
رونق،
تقوىً ،
كرمٌ ،
ﴰوخٌ ،
هدىٌ ،
ً
أمامــه
ن
ـا
ـ
ي
الب
ـح
ـ
ﲨ
إذا
ا
ر
ـذ
عـ
ُ َ
إ ن ا لبيــا ن إ ذ ا ﲤـ ّـرد ﲝـ ُـره
شــعب هنــا يرنــو إليــك ببســمة
ﲢــدوه آ مــال إﱃ أوج الســنا
ـف أتيــت بــه فكنــت ﳐلــدا
خلَـ ٌ
ﲤحــى ســطور رفــارف وزخــارف
ﷲُ قــد فتــح ا ﻷ عـ ّـز لعبــد ه
ربّنــا
فا فتــح بــه أ بوا بنــا

شــذ رات ضــوء بينهـ ّـن شــتات
وســطور حافرهـ ّـن منقوشــات
ب وتشــبيها ت
ـجع وإ طنــا ٌ
سـ ٌ
ويلَهــا أ تنوءُ هــا ا لفلَــوا ت
يكــوي ا ﳍــوى و ـ ّـزه اﻵ هــات
أَلَ َدى حكي ِم العشق تعقيدات...؟
حدقــات
والقلــب ﲰـ ٌـع واﳍــوى َ
لعشــيقها وا ﻷ فـ ُـق تســبيحا ت
ِ
ـب ﲤيــد ﳌ ْش ـيِه ا لكلمــا ت
ﳉـ ٌ
حــز فــﻼ ﲪ ـ ٌد وﻻ صلــوات
فاﳊمــد والصل ـوات منقبضــات
حيــث اﳍــدى ،حيــث اﻹﳍيــات
تتســابق ا لــواوات وا ليــاءات
لَْلجمــال بشا ش ـةٌ قســمات
نظــرا ﲢيــط ﲟنكبيــه عظــا ت
أن "رابط ـوا ﰲ ﷲ ،هيــا هات ـوا"
وا لد هــر ﲢــﲕ فيــه ﳏكيّــا ت
و عما م ـةٌ ﲢتفهــا ا ﳍيبــا ت
وهنــا تؤا نســه ُمـ ًـﲎ قبَســا ت
وكرا م ـةٌ  ،وجســارةٌ  ،وهبــات
فتعا لــت النبضــات فالنبضــات
دع ـوات
أضحــى ّمــن فاﻷســى َ
الدعــا إنصــات
ـب ﳌـ
ـس و ُ
والقلـ ُ
بذ وا تِنــا ٌِ
وجها تِنــا هــا ﻻ ت
كل الفتــح تَكتيــكات
ووراء ِّ
ِ
ـذوره نعمهــا اﳌشــكاة!...
وجـ ُ
وا ﻷ ّمهــا ت ﳍـ ّـن مو لــود ا ت
عزم ،ش ـ ًذى ،ش ـ َذرات
عﱞزً ،
عﻼٌ ،
ِ
وإذا اعتــدى مــن ذا ــا اﻷلفــات
ـات بــه وصفــات
هاجــت إضافـ ٌ
ﰲ طيهــا شــكوى وتصرﳛــات
ـج أ منيّــا ت
و بقلبــه تر تـ ّ
ليــس اﳌمــات فتلــك تلــك حيــاة
ويــدوم ســطر الذكــر ﳑــن مات ـوا
وا لفتــح نصـ ٌـر منــه إ ﳒــازات
وأمــام بــك هــذه التــاءات...

