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ال زالت عيناه ترمقان حنو البعيد، كأن روحه تسبح يف أنوار الوالية   
اإلهلية، وهالة من الصمت والوقار حتيط وجهه املشرق، إنه أستاذ الراحل الشيخ 
رائعا  مثاال  تمع  ا وخدمة  اخلالق  عبادة  حياته يف  قضى  الذي  مسليار،  فويت 

كل ". لألخالق النبوية من اإلخالص والتقو   مدينة "كو
      طريق إىل هللا 

الناس قلقني على الطفلني الصغريين الذين غاصا مع أبيهما  يتوقف   
مسني مع أبيهما احلنون،  إىل قاع النهر وال يرتفعان لوقت كثري، حىت ظهرا بوجهني 
فويت وأخته، أحب الوالد ابنه  هكذا كانت تربية ويل هللا كنجني مسليار لولده 
وأفرغ عليه رمحته وحنانه ليصنع جيال على يده من بعد رحيله عن هذه الدنيا، ولد 
فويت مسليار" عام ١٩٤٨ ابنا ل "سي  الشيخ حممد مسليار البكري املشهور ب"
أج كنجني مسليار" واحلاّجة "كنجاجو" يف أسرة "جولكت"، واليت تعود إىل ساللة 
سيد أيب بكر رضي هللا عنه، ترعرع الشيخ حتت رعاية أبيه وكانت قدوته ومثاله 
يف احلياة فحاز منه ورعه وتقواه وقوته الروحانية، وقد درس الشيخ من مساجد 
مسليار"  موسان  و"أودكل  مسليار"  "أوركم كنجو  أساتذته  من  وكان  خمتلفة، 
و"كرجانبدي مويدين كيت مسليار"، وكان من زمالئه يف جامع "ودكمري" الشيخ 

حميي الدين مسليار أتبتا" وغريهم.
لنزاهة والصدق حىت يف بداية طلب علمه كما  حتلى الشيخ رمحه هللا   
يشهد زمالئه، فكان أبوه كنجني مسليار قاضيا حمللة "ودكمري"، وكان وليا من 
أولياء هللا وصاحب كرامات وعاملا يعرف لغات خمتلفة، ارحتل أبوه عام ١٩٧٨ إىل 
فويت مسليار ملواصلة خدمات أبيه من حل مشاكل  رمحة هللا حىت اضطر الشيخ 
تمع واالستماع إىل آالمهم أن يرتك جامع "وينغرا" وينهي مسرية طلبه للعلم،  ا
ستشارة  دور كنجو سييت تنغض" قد أجلسه على كرسي أبيه ومنصبه  وكان السيد "
أبيه قبل وفاته، واصل الشيخ مسرية أبيه وعلى خطاه وتوجيهاته حىت صار ملجأ 
ومالذا لكثري من الناس وطبيبهم ومرشدهم ورسم حبياته  كيفية إقامة األخالق النبوية 

ونشر الدعوة اإلسالمية. 
ج أبيه من االجتهاد  مل يطلب العلم إال ملعرفة هللا وعبادته، سار على   
يف عبادة هللا من األوراد واألذكار والصلوات اخلاشعة املتبتلة يف الليايل وضيافة الناس 
واالستماع إىل مهومهم وآالمهم، وحىت يف مرضه اجتهد على مواصلة أذكاره وأوراده 
واالشرتاك يف اجلماعات اليت تعقد يف جامع كلية سبيل اهلداية اإلسالمية، وكان 
وا اهلدوي، وكان  قد سلك يف طريقيت الرفاعية والقادرية كما يذكره ابنه األستاذ 
ينصح تالمذة كلية سبيل اهلداية بقراءة سوريت امللك والواقعة يف الليل قبل النوم وأن 
يصّلوا أربع ركعات قبل صاليت الظهر والعصر، وكان يقرأ سورة يس والفاحتة وآية 
الكرسي قبل النوم، ويذكر أحد زمالء الشيخ أنه يذكر ذلك التلميذ النجيب الذي 
كان ينشد نظم البدريني طوال الوقت، وكان يظهر من أعماله أنه يعرف ليلة القدر 

فيقول إن هذا اليوم رمبا يكون ليلة القدر فيكثر العبادة فيها. 
هلا من  نه بسبب اإلجازة اليت  وملا سئل مرة عن قوته الروحية أجاب    

أبيه كنجني مسليار يف أمساء البدريني، وكان ينصح أنه ال بد من رعاية 
قدر  احلياة  شؤون  يف مجيع  النبوية  لسنة  والتمسك  الشريعة  

منطقة  يف  املشهورة  املزارات  بعض  يزور  وكان  اإلمكان، 
و"فنان"  و"بُِتَريا"  و"منفرم"  ك"بتننغادي"  "مليبار" 

و"ولينكود" و"مسجد ُمقدار" وغريها.
      يف حمراب العلم

يشهد زمالء الشيخ رمحه هللا أنه   
كان طالبا مثابرا، حيقق يف ما يتعلمه من العلم 

ويناقش مع أساتذته وقتا 
كثريا، وكان قد 

حفظ 

ر: طغ غ ط شع حغت  ا
ة ة س قق ظئعغئ وجغ أ
ايتها ومن  ألفية ابن مالك ويستطيع أن ينشدها من بدايتها إىل 

مع األساتذة الذين يزورونه  بدايتها، ويستملح  إىل  ايتها 
بسؤاهلم عن أبيات ألفية ابن مالك، وإىل ذلك كان 

قد حفظ من "منهاج الطالبني" لإلمام النووي رمحه 
مطالعته  وقلة  الناس  موم  اشتغاله  ورغم  هللا، 
للكتب بسبب ذلك، كان حييل عند إفتائه إىل 
عبارات كتبهم  إىل  ويشري  خمتلفني  ئمة  أ
مستحضرا من قلبه، وكان يذكر أنه قد كتب 
كتا يف النحو وضعه يف جامع "ودكمري" 
ورمبا قد أكلته األرضة، وكان يوصي أبناءه 
أن يركزوا على العلم يف زمان طلبه ويفرح 
م العلمية، وكان ينصح ألبنائه قراءة  إلجنازا
كتاب "منهاج العابدين" لإلمام الغزايل رمحه 

هللا ويقول أن هذا الكتاب أوصله إىل مقامه 
العلوم  يف  علمه  حيصر  ومل  الروحية،  وحالته 

ين وغريه من  لطب اليو الشرعية، بل كان عارفا 
وكان  زواره،  به  يشهد  الدقيقة  الطبية  املواصفات 

الت العربية من دول اخلليج يف بداية حياته  حيضر ا
وينصح الناس بذكر سري الصاحلني واألنبياء وقصصهم. 

      "أّماه..أّماه"
إن مما أوصل الشيخ إىل حالته الروحية برّه وخدمته لوالديه   

الذكر  التقيني، وكانت أمه عابدة حتب املتعلمني والعلم وعاكفة يف بيتها يف 
واألوراد، وكانت ال تظهر لألجانب حىت عندما احرتقت دارها مل خترج منها خمافة 
رؤية األجانب، مث أخرجت مستورة بواسطة إزار كبري، وكانت حتب الشيخ كثريا 
كل  حلب واحلنان وحتب أن يكون األستاذ كل وقت عندها، وكانت ال  وتفعمه 
يت إليها  بعد صالة الصبح والظهر للطعام، وكا ينامان  مره أن  إال إذا أكل و
يف غرفة واحدة، وكان قد أمر الشيخ أبوه أن يكون عند أمر أمه وال يتخطاها، وقد 
وتواضعه  حبه  هلما كامل  وأظهر  الطيبني  للوالدين  رمحته  جناح  الشيخ  أخفض 
ا يردد كلمة  وخدمهما طول حياته ومل يبعد عن أمه حىت إن ضربته، وكان بعد وفا
"أّماه..أّماه" وكان يقول عندما يستيقظ لصالة الصبح " أماه .. تعايل، دعنا نصلي 

صالة الصبح".
      يف رحاب احلرمني              

رة هنا دائما، وإن كنت موجودا هناك" هكذا قال الشيخ ملا زار   لز "أقوم 
جة  وا اهلدوي، فكانت يف وجهه  الروضة الشريفة مع ولده األستاذ 
وسرور عندما يزور تلك الرتبة املعطرة من احلرمني الشريفني، وقد ذهب 
الشيخ مع أمه للحج إىل املكة املكرمة وكان حيب التجول يف 
ا، ولكن أمه كانت حتب أن  أرضها املباركة ومشاهد
يبقى عندها وتضربه عند رجوعه، وكان يقول هلا 
يت  عندما  إال  األمور  هذه  نرى  "أماه..ال 
وا  هنا"، مث ذهب الشيخ للحج مع ولده 
اهلدوي يف سنه اخلامس عشر بعد مدة 
شرية احلج  طويلة، ومل حيصال على 
إال يف اآلونة األخرية وبعد مغادرة 
ال  وكا  احلج،  طائرات  مجيع 
عتبة  الغرفة وجلسا على  يعرفان 
ب"مركار  اتصال  حىت  دكان 
احلاجي" فنصرمها، غاب الشيخ 
من مىن سرعة من غري إخبار 
فتحري ابنه حىت وجده يف الغرفة 
بعد حبث طويل، وملا سئل عن 
ذلك اكتفى ببسمته اجلميلة، 
وهكذا حدث يف رحلة احلج 

مرّات       
وعند إقامته يف املدينة كان   
هناك كثري من احلاجني من كالكوت 
لتأشريات  جاؤوا  وقد  اخليم،  يف 
احلكومية وكانوا ال حيصلون على الطعام 
حصل  وملا  احلكومة،  جهة  من 
لألستاذ قليل من مرقة األرز دعا مباء حار 
فأفرغه فيها حىت شبع اجلميع من ذلك الطعام، 
ويتعهد  حلج  ا يف  لناس  ا يستضيف  ن  وكا

مر النساء أن يصلني  أن يلتزم مبا ورد يف األحاديث  النبوية من سنن احلج و
يف غرفهن بدل الذهاب إىل احلرم، وكان يزور جنة املعلى وجنة البقيع  من احلرمني 

عندما حتصل الفرص.
      إنسان رائع  

ألفراح أو األحزان، وكان ال يعنيه         تقول زوجته األم عائشة " كان ال يهتم 
إذا جاء أمر أو مصيبة أن ينتهي منها ويسرتيح" وتضيف "أنه كان حيب أن يكون 
له مرض ما يف كّل األوقات، وكان يسره ويعجبه ذلك املرض والتعب"، وكان يعجبه 
شراء حاجيات البيت وأن يصنع الطعام ويوزعه للجميع وأن يقوم بضيافة الناس 
كل معهم، وكان يرسل الطعام املطبوخ إىل  وإطعامهم حىت وإن منعه مرضه ألن 
ئه يف التاسع أو العاشر من حمّرم، ومل يعجبه كثريا قطع األشجار لألعمال  ذويه وأقر
البنائية، وكان يستمع إىل اخلطب الوعظية وخاصة لعبد الصمد الصمداين ومسسار 
احلق اهلدوي ومصطفى اهلدوي آكود، وإن مسع األغنيات اإلسالمية كان ال يعجبه 

املوسيقا، وكان يقرأ صحيفة "جندركا" يف بداية حياته.
تذكر أخته أن أمهما مل ترسله إىل املدرسة الرمسية بعد الصف الرابع   
، وكان يلبس عند الذهاب إىل املدارس  ا حلمت أن يكون الشيخ عاملا عبقر أل
يف صغره إزارا أمحر وقميصا أزرق كما هو عادة ذلك الزمان، وبدأ يلبس البياض 
م  عند ذهابه إىل دروس اجلوامع، ويذكر أحد زمالئه أنه كان يذهب مع األستاذ أ
ر "ودكمري" ليستحم فيه ويفرّان إذا رأ "موساكا"  تعلمه يف دروس اجلامع إىل 
ما كا يتجّوالن يف ضفاف احلقول اخلضراء"، وكان حيب  أحد أسياد البلد، وأ
أوالده وأحفاده كثريا ويفرغ عليهم احلنان وكان ذلك ظاهرا يف مالحمه، ومل تعجبه 
خدمة الناس له وإن خدمه أحد كان يتعهد أن يعطيه هدية، وكان عّماله الذين 
عملوا يف ِضياعه وحقوله عّماال دائمني، وإن مل يكن هلم أعمال كافية كان حيب 
م، وكان من أحد مقربيه "برنغودن آشاري"، تعلما معا من مدرسة  أن تنجو أسر
"نرنغلماد" مث ذهب األستاذ ملواصلة دراسته الشرعية إىل دروس املساجد، وكان 

يعطيه املال ويوصل حاجيات بيته حينما ميرض ويعجز عن الذهاب إىل العمل.
م  ظهرت على يد األستاذ كرامات كثرية، فإن لكل شخص علمه جتار  
الشخصية من حل مشاكلهم وشفاء أمراضهم واالطالع على أمور خفية تتعلق 
م، وكان الشيخ خيفي هذه الكرامات وال يتكلم عنها أبدا، فكانت كليتنا سبيل 
اهلداية اإلسالمية من أكرب كراماته حيث قامت شاخمة عزيزة أكثر من عشرين سنة 

بسبب إخالصه وتوكله على هللا.
بعيدا عن ضوضاء  ، قريبا منا ولكن  هكذا عاش شيخنا بني أظهر  
احلياة، نسخة للسنة النبوية وسرية حبيبنا املصطفى صلى هللا عليه وسلم، فكان 
والده وصانع أّمة وحمب علم أنشأ كلية  ولدا حنو خيدم والديه وأ رحيما يلطف 
بنفسه بل كان إنسا رائعا ورجال من رجال هللا، نّفذ مهمته اليت أوكلها إليه أبوه، 

وحينما جاء نداء الرمحن تلىب دعوته مبتسما وارحتل إىل رمحته.

حص ث س طت



غئ: س ظعدئ ا طةطئ ا
د د رغئ شغ طثرجئ ا ة ططغئ  شض

ظ زغث سطعي  غض  ذ

ريخ العرب يف شاطئ مليبار       ضة األدب و        
يف  اجلميل  فعلهما  واللغة  لألدب 

م  واأل املاضية  التواريخ 
والسطر  اجلارية 

والقلم هلما 

ما  مكا
سائر  يف  اجلليل 

أمما  يبعث  األزمان، 
واعية ويقظة حية وينشئ 
فة  لثقا ا تعرف  أجياال 
واحلضارة التني صنعتاهم 
وتعرف اجلذور واألصول.

لعربية  ا للغة  وا  
قرينان  والية كرياال  ريخ  و
فلها يف هذه الطيات يد 
من  عظيم  وشيء  طوىل 
أد  والسطور  اجلذور 
اللغة  وشعرا،  نثرا  ولغة  

ر مليبار قرينان  العربية ود
من  التاريخ،  منذ  عمرمها  يف 

"، ألن قوافل العرب  بداية ما نلقبه "ترا
ا كانوا يراودون  بني من ّجتارها ورّحاليها وعلمائها ودعا

سواحل مليبار وجنوب اهلند كما مسّتها اخلرائط اليوم بتميلنادو وكرياال، العرب 
املناطق  رحبا وعتادا ومتاعا حسنا  كما عرفت  يبغون  مليبار  جاءوا إىل بالد 
اجلنوبية جبودة سلعها وأمتعتها مما جعلهم يلفتون يف هذه األقطار فوجا فوجا، 
كل رحلة جتارية يف التاريخ وانتقاالت وفود الناس من بلد إىل آخر قد مست 
حماور شىت جتار وعمليا وسياسيا، أما سلسلة الوفود بني العرب ومليبار جسدت 
بينهما جسر العالقات واألخوة فأصبحوا سكان املناطق املليبارية وتزوجوا من 
م تلك،  ا ومعا جلبوا اقتباسات علمية وثقافية مما وطدت عالقا رها بنا د
الرسول (ص) إىل سواحل  بقدوم أصحاب  التارخيية تشهد  املصادر  حىت أن 
مليبار جتارا أعرا لكنهم محلوا الدعوة النبوية الشريفة وغرسوها يف بطن هذه 
متانة ومساكة وأعمق  هنا أكثر  العربيتان  اللغة والثقافة  الثقافات هكذا تكون 
جتذرا وتصدرا يف هذا الرتاب، فاختلطت األلسنة واجتازوا احلاجز الفكري إىل 
ت إثرهم وإثر حط رحال بعض  التواطؤ والتعانق وتولدت املصنفات واملكتو
ر مليبار سكنا هلم كاملخدوميني  العلماء من اآلفاق املختلفة ممن جعلوا من د
والعلويني واحلضرميني واملعربيني من أصحاب علم ودين وصاروا دعاة األفكار 
اإلسالمية ومحاة امللة فيها حىت فاضت منهم الكتب والكتابة واتسعت اللغة 
والفكر يف املصنفات الدينية والرتاثية والثقافية أفسح االتساع إىل يوم الناس هذا، 
األربعة  اآلفاق  ا يف  بنت طال البالد حىت  يف  م  وحلقا جمالسهم  وانتعشت 
ت  م هناك الكثري من احلكا واستولدت املعاهد واملدارس واملساجد، ويف هذه األ
لتخربها لغة الضاد هنا من الكتب والشخصيات والكتاب والشعراء واملفكرين 

ا الرحيب. والدعاة يف ميدا
      كلية سبيل اهلداية اإلسالمية وَمثل كمثل حبة...!

ر ذات طول وعرض  إن كلية سبيل اهلداية اإلسالمية هلا أخبار وآ  
ا كانت مدرسة إعدادية صغرية أسست سنة  ا وقصة ينبغي أن تذكر، إ يف طيا
١٩٨٦م حتتوي على بضع من األطفال القرويني الصغار الذين توافون إليها 
يوما فيوما للدروس االبتدائية يف تل ضيق حرج من "وادي اهلداية" بشكل مل 
العادة، ومن أسسها عامل متصوف كرمي الشيخ اجلليل املرحوم  يتجاوز حدود 
كنجني مسليار(١٩٠٤-١٩٧٠م)، وهذه املدرسة من شاكلتها املتضايقة اليت 
مل تتح للطلبة فرصة للتعلم يف زمن أقبل الشعب فيه حنو العلوم املادية وازدادت 
جا دائما، حتولت إىل  م والتفافهم حوهلا، ومل تكتب لنظام التعليمات  جتاذ
نظام أكادميي جديد حتت إشراف جامعة دار اهلدى اإلسالمية سنة ١٩٩٧م 
فويت مسليار (املتويف  وتوىل رعايتها وعنايتها ابن كنجني مسليار الشيخ املرحوم 
ها برتبيته  ها فر عام ٢٠١٨م) حيث كان صلب الكلية وقامتها وأستاذها وأ
الرائعة بنمط رقيق ودقيق، كان رمحه هللا صاحب فضل وكرم  اخلاصة الفريدة 

هللا ويؤمن أن معهده هذا الذي أطعمه وسقاه شديد الورع والصالح كان خيشى 
ا من املخاطر  سيكون مصنع أمة مسلمة قانتة  حيافظون على امللة وحيمو
واملصائب ويقودون العباد فتقبله ربه بقبول حسن واستجاب دعوته ومل خييب 

آماله لكي ال يكون من اخلاسرين.
أما الكلية فكانت مربع كثري من العلماء والدعاة املتدينني أصحاب   
الشعوب  تقومي  على  قادرة  تمع،  ا من  قليلة  ثلة  صنعت  والفكر،  الوعي 
قائمة فوق مقاليد األمة  طيل يف الزمن اجلديد،  واعوجاجها أمام تيارات األ
ا إىل سواء الصراط فال يزال الطالب يتدرسون  اإلسالمية والدعوة النبوية يقودو
هناك املراحل االبتدائية ويتحفظون مبادئ دين اإلسالم وقواعده ويَقتنون من 
النحو  اآللة من  العقائد وعلوم  النبوية وعلوم  الفقه والسنن  علوم الشرائع من 
والصرف وغريمها حىت يظفروا بلياقة عالية يف تناول أربع لغات العربية واإلجنليزية 
خذوا حركة تغيريية  واألردية وامللياملية وكذا من العلوم املادية حظا أوفر، حىت  
ملعروف  مرون  ذات اهتمام ورعاية يف قضا األمة اإلسالمية كأمة مثالية "

وينهون عن املنكر".
      جملة النهضة حملات اإلبداع وتيارات ثورة الفكر

يف  ١٧ آب\أغسطس عام ٢٠٠٦م أضافت كلية سبيل اهلداية   
لة  ا النرية يف التاريخ صفحة ذهبية خالدة، كرست  اإلسالمية إىل قائمة إجنازا
ا  ا ونشاطا دعوية فكرية إسالمية، "جملة النهضة" حتقيقا لتنظيم سلسلة حماوال
تمع لن تكتمل إال  ن النهضة يف ا الدعوية املتشعبة لألمة اإلسالمية، مؤمنة 
قية تذكر حىت بعد العصور حيث كانت خطوة غالبة يف  نشاء مآثر خالدة 

ازفات املختلفة ألجل األمة. ملغاورات وا رخيها العامر 
ت ١٣ أغسطس، قام السيد املرحوم حيدر علي شهاب  يف حكا  
بتدشني أول نسخة للمجلة وتعريفها أمام الشعب املليباري انطالقا لثورة قادمة 
واإلشراق  الطلوع  سريع  هلا  بعد، كان  ومن  قبل  من  أيديه  صنعت  كالاليت 
واالبتهاج ببالغ اجتهاد الطالب واملؤسسني واألساتذة واملساندين الذين كرسوا 
بت أساسها وقائم الفروع، حىت اكتسبت وفازت على حصول إقرارات الزمة 
لة وخربها يف سجل املنطقة بدعم من  ومكان آمن من القوانني وسطرت اسم ا
الرواد السياسيني وأُوِيل احلل والعقد مثل إي أمحد صاحب وغريه من الذين 
سة التحرير د.أن.أي عبد القادر رئيس  يستحقون الفضل والتكرمي، وتوىل ر
سة اإلدارة  قسم اللغة العربية من جامعة كاليكوت والسيد منور علي شهاب ر

كانطالق منبلج من مبتدأ التغيريات.
ضة عربية تتوسل إىل  لة كرتميز امسها كانت ثورة علمية و وا  
الوالية بل إىل مستوى  إيصال أقول الطلبة وآراءهم وأقالمهم إىل خارج 

م ملخاطبة  دويل أو عاملي واستحضارها إىل انتباه العامل وأيضا بلغة غري لغة أمها
لة تقوية للموارد العلمية وتوسيعا للقاعة اللغوية  العامل، بل كانت انطالق  ا
أمثاهلا  ال زالت تتجدد يف البالد حىت ارتقت عن 
الت وتلقت قبوال رائجا  وأشباهها من ا
ا اللغوية وقوة  واسعا من اجلمهور جبود
مرجعا  فصارت  ومنظرها  آراءها 
اللغة ومصدرا  ومعينا للمبتدئني يف 
من  به  مهتما  ومعتمدا  ا  مقروء
واألكادمييني  ملتعلمني  وا لباحثني  ا

وغريهم.
ا وأوىل السنوات  يف أوائل مسري  
من  فيها  ليس  نشرت كصحيفة 
األلوان سوى البياض والسواد للقراء 
أللوان تدرجييا بسرعة  وتلونت 
ملحوظة جراء رواجها املقبول 
ت  ا لتغيري ضت  تعر و
اآلليات اليت تطورت حينا 
انتقلت  بعد حني، حىت 
إىل شاكلة جملة يف أواخر 
ئر  ٢٠١٥م كسا م  عا
قشت  فنا ت  ال ا
عن  واستقصت  واستطلعت 
والدروس  البحوث  من  كثري 
وقدمتها  لعميقة  ا واملواضيع 
بفصاحة ووضوح للقراء وعربت 
لوان ملونة وأمناط منمقة  آراءها 
ملقاالت  ا من  شىت  مرصعة  وأشكال 
ا  ا بدلت تعبريا والبحوث والقصص واألشعار واآلراء وغريها، من تغيرياته أ

ورموزها عدة مرات وتزينت بشىت مظاهر اجلمال حىت بلغت الثالثة واحلالية.
فيجد القارئ أمامه جملة ثقافية يف آونة وجملة سياسية أخرى تتناول   
ألوا ملونة لتعبري آراءها ومع كل هذا مل حتد عن طريقها األساسي ومل تنس ما 
صوت  فكانت  اإلسالمية  وامللة  والشعوب  تمع  ا مسؤوليات  من  ا  ينوط 

الصامتني واملضغوطني واملظلومني واملغلوبني عليهم واملؤملني دائما أبدا.
الت  ا عن غريها من ا لة تتصف مبزا بديعة عدة متتاز  إن ا  
وأسباب كانت مفتاحا لتقدمها وتفوقها يف مساء العطاء الصحايف ومنها جودة 
ا وتلون آراءها واختالف تعبريها عن خمتلف القضا واهتمامه ألسباب  كلما
لة إمنا هي جملة طالبية تتولد من  البالغة والفصاحة اللغوية ورغم كل هذه، ا
وجتلب  فيه  يقولون  وما  األمور  يف  وآراءهم  م  إبداعا على  وحتتوي  أكنافهم 
تقدم فرصة واضحة للطالب  لة  فا إىل االنتباه العاملي  م  مناقشتهم وجمادال
اللغة واإلبداع والفكر قراءة وكتابة فللمجلة رأي  يبتغون مفاتيح  ومنهجا ملن 

تمع والقارئني. واضح ومنهج مفصل يؤكد أمام ا
ا الصغريين والناشئني  وكذا إن جملة النهضة ولتوكيد حصتها من طال  
م  لة ولكتا واملؤملني املرغوبني يف اللغة وسعتها ومجاهلا هلم مكانة خمصوصة يف ا
التنقيح  بعد  ما كتبوه  إرسال   – للصغار   – فلهم  الكلية  لطالب  خصوصا 
ا بعد وقامت بتنشيطها  والتصحيح إىل "واحة النهضة" واليت اتسعت صفحا
إدارة النهضة فأصبحت حتت عنوان "النهضة لألطفال" فمجلة النهضة تتلون 
ردية تشتاق إليها األزمان، تُليب نداءات  لوان حتتاج إليها األحوال وترتدي 

القراء وتستجيب ألسئلة اجلمهور.
لة إىل واجهات مواقع التواصل االجتماعي  م تعود ا ويف هذه األ  
غري  أبعادا  هلا  إن  حيث  الطريق،  جادة  يف  ا  خاصة  إبداع  سبيل  وتصنع 
لة وآفاقا طويلة املدى، فلها يف شبكات اإلنرتنت  الصفحات اليت بني دفيت ا
جلمال الفين واإلبداعي ومشاركات فاعلة يف فيسبوك  موقع خاص مطرز ومنمق 
واإلنستغرام واليوتيوب وتويرت حيث جيدها متابعوها وقراءها من سائر أحناء العامل 

ومن البلدان النائية.
واليوم بعد ستة عشر عاما من ذلك االنطالق التارخيي، عندما ترجع األبصار 
الت ترى أكثرهم  وتلتفت األنظار إىل املاضي ترى الكثري من املعاهد واملآثر وا
البعيد،  الذكر  منهم سوى  يبق  مل  األزمان،  وراء حواجز  واندرس  انقرض  قد 
والثورات اليت قامت على األسس الثابتة غري املنزلقة حية يف قالبها أو القلوب 

لذكر احلميد. قية  ا أيدي الكد واجلهود و والنهضة العربية اليت رو

غئ: س ظعدئ ا طةطئ ا
د د رغئ شغ طثرجئ ا ة ططغئ  شض

ظ زغث سطعي  غض  ذ



شــتات بينهــّن  ضــوء  شــذرات 
منقوشــات فرهــّن  حا وســطور 
ت وتشــبيها ٌب  طنــا وإ ســجٌع 
ت لفلَــوا ا هــا  تنوُء أ ويَلهــا   
اآلهــات ــّزه  و اهلــوى  يكــوي 
أََلَدى حكيِم العشق تعقيدات...؟
حَدقــات واهلــوى  مســٌع  والقلــب 
ت تســبيحا فــُق  أل وا لعشــيقها 
ت لكلمــا ا ملْشــِيه  متيــد  جلِــٌب 
صلــوات وال  محــٌد  فــال  حــز 
منقبضــات والصلــوات  فاحلمــد 
اإلهليــات حيــث  اهلــدى،  حيــث 
ات ء ليــا وا وات  لــوا ا بق  تتســا
قســمات بشاشــٌة  لَْلجمــال   
ت عظــا مبنكبيــه  حتيــط  نظــرا 
هاتــوا" هيــا  هللا،  يف  "رابطــوا  أن 
ت حمكيّــا فيــه  حتــىي  هــر  لد وا
ت هليبــا ا حتتفهــا  مــٌة  عما و
ت قَبســا ُمــًىن  نســه  تؤا وهنــا 
وهبــات  ، رٌة وجســا  ، مــٌة وكرا
لنبضــات فا لنبضــات  ا لــت  فتعا
دَعــوات فاألســى  ّمــن  أضحــى 
إنصــات والُدعــا  ملــٌس  والقلــُب 
ت ال هــا تِنــا  وِجها تِنــا  وا بذ
َتكتيــكات لفتــح  ا ء كلِّ  وورا
املشــكاة...! نِعمهــا  وجــذورُه  
ت ا مولــود هلــّن  ت  ّمهــا أل وا
عزٌّ، عًال، عزٌم، شــًذى، شــَذرات
األلِفــات ــا  ذا اعتــدى مــن  وإذا 
وصفــات بــه  إضافــاٌت  هاجــت 
وتصرحيــات شــكوى  طيهــا  يف 
ت منيّــا أ تــّج  تر بقلبــه  و
فتلــك تلــك حيــاة ليــس املمــات 
ماتــوا ممــن  الذكــر  ســطر  ويــدوم 
ت زا جنــا إ منــه  نصــٌر  لفتــح  وا
التــاءات... هــذه  بــك  وأمــام 

ت نيا فشــد متشــي  نّية  شــد
ميِضــني يف أُكــم الصحارى خّشــعا
نــه زا وشــعر  ة  مقّفــا ٌر  صــَو
الفــال ظهــر  علــى  املعــىن  يتقلّــب 
مجــرٌة وقلــيب  هــا  قرأ أ ُت  أ فبــد
وحللتهــا ــا  ِ ا تعقيد ُت  د بــّد
مشــاعري بلــوِح  معانيهــا  هــت 
ســجدًة ختشــع  احلمــراء  اللوعــة 
 شــيَخنا ِمــن ههنــا لــك جحفــٌل
اجلــوى ألفــاظ  ألــف  مــن  موشــّية 
ــا منبســط  واألوجــاع  اجلــرح 
آوي ببابــك رغــم صيحــات اخلنــا
بكم " شيخنا"، "وا شيخنا" يف 
جــّددَت طُهــر وجــود ووجوهنــا
نظرتَنــا احليــاة  ن  ِود فــوق  مــن 
رًة عبــا ويســتثري  حييــك  نظــرا 
هلــم ُحتكــى  ســّيدي  العبــارُة  حتــىي 
متشــي علــى الدنيــا وقلبُــك صامــٌد
وقلوِب ملهوٍف متيُس على الدجى
، جتّمــٌل و  ، نيــٌة ّ ر و  ، ٌر نــو
أفــدي نــداك ســرى علــى نبضاتنــا
جيــُت رّيب عنــد قــربك واألســى
دمعــٌة ودّمــي  وجــدي  متصــدٌع 
ونورهــا نســُري  لعليــا  ا بســبيلك 
وِغشــاءه غمــُده  ســيف  فلــكل 
مــن حتــِت مشــكاِة النــيبِّ جذورُهــا
زمنــا أ تــرّيب  ّمــا  ُأ نعمهــا   
تقًوى، هًدى، كرٌم، مشوٌخ، رونٌق،
أماَمــه لبيــاُن  ا مجــح  إذا  عــذرا 
حبــُره متــّرد  ا  ذ إ ن  لبيــا ا ن  إ
ببســمة إليــك  يرنــو  هنــا  شــعب 
الســنا أوج  إىل  آمــال  حتــدوه 
خملــدا فكنــت  بــه  أتيــت  خلَــٌف 
وزخــارف رفــارف  ســطور  متحــى 
ه لعبــد عــّز  أل ا فتــح  قــد  ُهللا 
ربّنــا بنــا   بوا أ بــه  فتــح  فا

حعق... ظئ ا سط و
در ص ظ سئث ا طحّف 


