
 الفصل الثاني

 اإلطار النظرى

 المبحث األول

 األدب و القيم الوطنية

 مفهوم األدب و أنواعها . أ
كلمة أدب من الكلمة اليت تطور معنها بتطور حياة األمة العربية و انتقاهلا من 
دور البداوة إىل أدوار املدينة و احلضارة. وقد اختلفت عليها معان متقاربة حىت أخذت 

إىل أذهاننا اليوم، وهو الكالم اإلنشائى البليغ الذي يقصد به إىل  معنها الذي يتبادر
 ١التأثري يف عواطف القراءة و السامعني، سواء أكان شعرا أم نثرا.

األدب يف العصر اجلاهلى هو الكلمة استخدمه دائما بشكل الشعر أو النثر 
 ٢مبعىن الداعي إىل الطعام، فقد جاء على لسان طرفة بن العبد:

 ال ترى اآلداب فينا ينتقر  #  املشتاة ندعو اجلفلىحنن يف
جاء الدين اإلسالم محل الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتعليمه الذي   أن وبعد

يدعو اىل الناس خبلق الكرمي، وكقول الرسول: "أدبين ريب فأحسن تأديىب"، فاألدب يف 
 ٣اخللق الكرمي. احلديث مبعىن

األدب لتعبري الفكرة بشكل شعر العرب أو ويف العصر العباسي يتوسع معىن 
   ٤النثر.

 ٨)، ص. ١٩٦٠املعارف، ، (القاهرة: دار تاريخ األدب العريبالدكتور شوقي ضيف،  ۱
2 Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili, (Surabaya:JAUHAR, 2009), hal, 01. 
3Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili, hal.03 
4Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili, hal. 05 

                                                           



و أخذت كلمة األدب منذ أواسط القرن املاضى تدل على معنيني: معىن عام 
الفرنسية اليت يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب يف   Literatureيقابل معىن كلمة 

أم أدبا اللغة مهما يكن موضوعه و مهما يكن أسلوبه، سواء أكان علما أم فلسفة 
خالصا، فكل ما ينتجه العقل و الشعور يسمى أدبا. ومعىن خاص هو األدب اخلالص 
الذي ال يراد به إىل جمرد التعبري عن معىن من املعاىن، بل يراد به أيضا أن يكون مجيال 
حبيث يؤثر يف عواطف القارئ و السامع على حنو ما هو معروف يف صناعىت الشعر و 

 ٥ثل اخلطابة و األمثال و القصاص و املسرحيات و املقامات.فنون النثر األدبية م
قال أمحد الشباب يف كتاب أصول النقد األديب، األدب هو إنه الكالم الذي 

وبعبارة أخرى، األدب هو الكالم البليغ، الصادر ٦يصور العقل و الشعور تصويرا صدقا.
العاطفة الصادقية، و األفكار عن عاطفة، املؤثر يف النفوس. و لألدب اجليد أربعة أركان: 

 ٧اجلليلة، والعبارات اجلميلة، واخليال املصور.

 ينقسم األدب على قسمني:

 )(Non imajinatifاألدب احلقيقي  .١
 حنو:املقالة، النقد، التاريخ، السرية، السرية الذاتية

 )Imajinatif(األدب اخلياىل  .۲

 ٨النثرحنو: الشعر، الرواية، القصة القصرية، املسرحية، 
يف هذ حبث تكميلي تأخذ الباحثة عن املوضوع لرواية ليايل تركستان، فذلك تبحث 

 معىن رواية باالختصار.

 ١٠)، ص. ١٩٦٠، (القاهرة: دار املعارف، األدب العريب، تاريخ الدكتور شوقي ضيف ٥
  ٣١، (مصر: مكتبة النحضية املصرية)، ص. اصول النقد األديبشيب، محد الأ ٦
 ٦، (اململكة العربة السعودية)، ص. األدب نصوصه و تارخيه، وزارة املعارف ۷

8 Jakob Sumardjo & Saini K.M, Apresiasi kesusastraan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 
hal,17 

                                                           



 حملة عن الرواية •
،  أو من ٩وهي أخبار  Novellaمصطلح رواية معرب من لغة ايطاليا 

 ،وكلهم مبعىن واحد.  ١٠ Nouvelleأو الفرنسية  Novelاللغة اإلجنليزية 
الطويلة أو الرواية يف هذا العهد كما شاعت األقاصيص القصة   شاعت

و كان التصال الشرق بالغرب يد قوية يف بعث هذا اللون من الفن األديب، و قد 
حور ذلك االتصال شعور الشرقيني و عقليتهم و طور شخصياهتم يف عاملي 

 ١١الفكر واالجتماع.
داث و ذكر حنا الفخور أن الرواية: قصة طويلة تعددت فيها األح

األشخاص، واشتبكت فيها املصاحل، ودارت على مسرح احلياة الفسيح مستغرقة 
من الوقت ردحا طويال، و هي لو تصبح واقعية ذات هدف يعاجل مشكالت 

 ١٢احلياة إال العصور املتأخرة عند ما انتشرت علوم االجتماع.
نيا الرواية أوال تتناول حوادث و أعماال، و هي ما نسمية بالتصميم. وثا
 ١٣هذه األحداث حتدث لناس يفعلو�ا و يقاسو�ا. وثالثا ختاطب هؤالء الناس.

و الناس يف الرواية يسمون األشخاص، و حديثهم يسمى احلوار، و 
احلوار عنصر مرتبط برسم األشخاص. وهذه احلوادث حتدث و األشخاص 
 يعملون ويتحاورون يف زمان ما، و مكان ما، و هذا يكون عنصر الزمان و
املكان. مث إ�م يتكلمون بأسلوب خاص، وهذا هو عنصر األسلوب، و يبقى 

9 Jakob Sumardjo & Saini K.M, Apresiasi kesusastraan, hal. 29 
 ٦٢٠)، ص. ١٩٧٣، (بريوت: دار العلم، قاموس املورودمنري بعلبك،  ١٠
 ٢٥، (بريوت: دار اجليل) ص.اجلامع يف تاريخ األدب  العريبحنا الفاخورى،  ١١
شعبة اللغة العربية كلية اآلداب. جامعة شريف  (SI)ع السياسية و اإليديولوجية يف لرواية ليايل تركستان". حبث تكميلي للشهادة اجلامعية  أنية نسوتييون" صرا  ١٢

 ٢٩م، ص. ٢٠١١هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جاكرتا. 
 ١٣٣)، ص. ١٩٧٨، (بريوت: دار الكتاب العريب، النقد األديبأمحد أمني،   ١٣

                                                           



بعد ذلك عنصر أخري، سواء أدركه الكاتب أو مل يدركه، و هو عرض الكاتب 
 ١٤رأيا ما يف احلياة و مشاكلها.

إمنا هي قبل ذلك  الرواية ليست هي جمرد احلوادث أو الشخصيات.
ترتب احلوادث يف مواضعها. و حترك األسلوب الفين، أو طريقة  العرض اليت 

الشخصيات يف جماهلا، حبيث يشعر القارئ أن هذه حياة حقيقية جترى، و 
   ١٥حوادث حقيقة تقع، و شخصيات حقيقة تعيش.

نلخص من  هذه التعريفات أن الرواية نوع من األنواع القصصية 
 موضوعها الشخصية و احلوادث حوهلا و غرضوها التسلية و املوعظة.

 مفهوم القيم الوطنية .ب

ما ال ، العلوم املبدأ يف منظور القيمة هي ) Henry Hazlitt(قال هنري هزليت 
 ١٦يف احلياة. احلقيقة يقل عن

 (Patriotisme). و حب الوطن   (Nasionalisme) إن للوطنية معنيني، ومها قومية
 ١٧ الوطن.القومية هي الفهم أن كل أفراد األمة ال بد أن يسلم إىل البالد و 

: القومية هي احلالة النفسية و  Lathrop Stoddard)ذكر لطروف سطدار (
 االعتقادية اليت تتبعها الناس أو واحد منهم حىت ظهرت منها عقيدة األمة يف الدولة

 ١٣٣، ص. النقد األديبأمني، أمحد  ۱٤
 ٨٨)، ص. ٢٠٠٦، (القاهرة: دار الشروق، الطبعية  الشرعية التاسعة، النقد األديب أصوله و مناهجهسيدقطب،  ١٥

16 Henry Hazlitt, Dasar-Dasar Moralitas, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2003) hal.205 
17 Hans Kohn, Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya, (Jakarta:ERLANGGA, 1984), hal. 11 

                                                           



والوطنية هي حب الوطن يف العمق، و كل من ولد يف وطن واحد يشعر  ١٨املعينة.
 ١٩اجلنسية والدينية. باألخوة بينهم بال تفصيل من الناحية

الوطنية بأ�ا عبارة عن مشاعر وروابط فطرية تنموا باالكتساب لتشد اإلنسان إىل 
الوطن الذي استوطنه. وذهب البعض إىل أن مفهوم الوطنية ليس جمرد ارتباط بني 
جمموعة من البشر بأرض حمددة، و إمنا هي والء و انتما من كل هؤالء الذين يعيشون 

 ٢٠.على هذه األرض

استخلصت الباحثة من البيانات املذكورة عن القيمة و الوطنية، القيم الوطنية 
هي املرجعية أو املبدأ الذي ليتصور به حب الوطن و أمته و االستعداد لرفع القيم 

 االنسانية.

 , فهي:٢١وتنقسم القيم الوطنية أربعة أقسام

 قيمة الطاعة .١
الطاعة ٢٢مبعىن نقيض الكره.طوعا  -يطيع-الطاعة يف اللغة من كلمة طاع

هي االسم من قوهلم: أطاعه يطيعه طاعة، واملصدر اإلطاعة، وكالمها مأخوذ من 
إذا  :ماّدة (ط وع) اّليت تدّل على اإلصحاب واالنقياد، يقال: طاعه يطوعه طوعا

18 Ganji Jumat, Nasionalisme Ulama Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrus Salim Al Jufri, 
(Jakartaa: kementerian  agama RI, 2012), hal.32 
19 Zumrotul mukafa, Pendidikan Patriotisme (Studi Pemikiran Rifa’at At-Tahtawi), (Surabaya: 
NIZAMIA, 2003), hal. 96 

 ١٢)، ص. ٢٠٠٤اجلامعة اإلسالمية، -الدكتور حممد خليل أبو دف، تربية املواطنة من منظورة إسالمي،(غزة: كلية الرتبية ٢٠
21 Abd. Rahim dan Abd. Rashid, Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa, (Kuala Lumpur: Utusan, 
2004), hal. 5 

 ٢٧٢٠، ص.)ه٧١١، (بريوت: دار احياء الرتات العريب، العربلسان  ،منظور ابن    ٢٢

                                                           



انقاد معه ومضى ألمره، وأطاعه مبعىن طاع له، ويقال ملن وافق غريه قد طاوعه، 
 ٢٣ياد وضّده الكرهوالّطوع االنق

اجراء سريع إلنشاء كان معىن الطاعة عن قاموس اللغة االندونيسية هي و  
 ٢٤.ومهما كانت شدة ممارسة الواجبات، وقال إنه ال يزال تنفيذ

على التفاين و  الشجاعة الرغبة يف احلصول علىو أما قيمة الطاعة هي 
 اخليانة. عدم وجود أساس

 قيمة الشجاعة. ٢
شجاعة مبعىن كان جريئا و مقداما  -يشجع -كلمة شجعالشجاعة من  

 ٢٥غري هّياب، و الشجاعة هي شد القلب يف البأس.
كان قاموس اللغة اإلندونيسية الشجاعة هي أن يكون قلب ثابتا و 

 ٢٦االعتماد على النفس كبريا ليواجه اخلطرو الصعوبة.
النضال الدفاع عنها و  الشجاعة هي مسة (Paul Fandley)وقال فاول فنلي

 ٢٧وغريها.، واألمل، واملشقة اخلطر مجيع أشكال مواجهة احلق يف ما يعتربمن أجل 

قيمة الشجاعة هي احلالة اليت يكون فيها   و أما قيمة الشجاعة هي
 .شخص ما لديه موقف جريء من دون أي خوف من كل ما واجهت

 

 

23 http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.KnClassifications&clid=522&bb=class 
24 Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2005), hal. 1056. 

 ٣٦العرب، اجلز السابع، ص. لسان  ،منظور ابن ۲٥
26 Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, hal. 138 
27 Paul Findley, Mereka Berani Bicara, (Bandung: Mizan, 1995) 

                                                           



 قيمة الرضا .٣
((راضاين فرضوته)) اي رضوا هو غلبه يف الرضا و احلظوة. يقال  -رضا

 ٢٨غالبين يف الرضا فغلبته.
قيمة الرضا هي الرغبة باخلالص العطاء كل شيء ولو يسبب املعانة لنفسه 

  ٢٩من أجل األمة و الدولة.
 قيمة حب الوطن .٤

احلب هو شعور  احلب و املودة و الرمحة و العبودية العتبار خلق و  
حتبه  اهللا أن عندي كل ما و قال أبو عبد اهللا القرشي احلب هو اعطاء ٣٠مسؤول.

 ٣١لنفسك. املتبقية لذلك ليس هناك، جدا
الوطن لغة حمل اإلنسان و أوطن األرض ووطنها أي اختذها وطنا وتطوين النفس 

 ٣٢على الشيء كالتمهيد و املوطن املشهد من مشاهد احلرب.

دفع الشخص للرضا من أهم أمة و يف كتاب يألف سيماجنوتك حب الوطن  
حب الوطن  هو شعور احلب حنو األمة و البلد  معىن قيمةو خالصته ٣٣البلد.

نفسه، محاولة للدفاع األمة عن املستعمر، كان يف حب الوطن روح الوطنية هي 
الرضا يف قلب لألمة و البلد.كان حب الوطن لدفع شخص يرضى إىل األمة و 

 الدولة.

 
 ٢٦٥ص.  .واألعالم اللغة يف املنجدلويس معلوف,  ٢٨

29 P.N.H. Simanjutak, Pendidikan Kewarganegaraan, (jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal 30 
30 Drs, Mawardi, Ir. Nur Hidayati, IAD-ISD-IBD, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 167 
31 Muhammad Asyhari, Tafsir Cinta: Tebarkan Kebajikan Dengan Spirit Al-Qur’an, (Jakarta: Hikmah, 
2006), hal. 41  

 ۹ الدكتور حممد خليل أبو دف، تربية املواطنة من منظورة إسالمي، ص. ۳۲
33 P.N.H. Simanjutak, Pendidikan Kewarganegaraan, hal 30 
 

                                                           



 المبحث الثاني

 نجيب الكيالني و رواية ليالي تركستان

 الترجمة لنجيب الكيالني . أ
 مولده و نشأته .١

م  ۱۹۳۱عام  يونيوولد الدكتور جنيب عبد اللطيف إبراهيم الكيالين يف أول 
 الغربيةهـ ولد يف قرية شرشابة التابعة ملركز زفيت مبحافظة  ۱۳٥۰املوافق احملرم من عام 

 ٣٤.مبصر
كان أسرة الكيالين أسرة كبرية يسكن يف شرشابة، وعمل والده يف الزارعة. 
وجنيب هو األكرب سنا يف أسرته، له إخوان، أمني و حممد. و حني بلغ جنيب الكيالين 
الثامنة من عمره اندلعت احلرب العاملية الثانية، فعاش سكان القرية يف أزمة اقتصادية 
شديدة، وقد زاد األمر شدة إلزام الفالحني يدفع حماصيلهم إىل وقوات االحتالل 

لى احلد األدىن من ضروريات احلبة أمرا بالغا يف الربيطاىن. فأصبح احلصول ع
 ٣٥الصعوبة.

ويف الرابعة من عمره يتعلم يف مكتب حتفيظ القرآن حيث تعلم القراءة والكتابة 
واحلساب وقدرا من األحاديث النبوية وسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقصص 

ها إىل مدرسة اإلرسالية األنبياء وقصص القرآن، التحق باملدرسة األولية مث انتقل من
اليت تبعد عن قريته مخسة كيلو مرتان كان  )Syanbath(األمريكية االبتدائية بقرية سنباط 

34 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=  نجیب الكیالني  

 ٣٧), ص ١٩٨٥جنيب الكيالين، حملات من حيايت، (بريوت: الناشرة مؤسسة الرسالة،   ٣٥
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يقطعها مشيا على األقدام ذهابا وإيابا. وقضى املرحلة الثانوية ىف مدينة طنطا 
)Thonto(.٣٦ 

جامعة القاهرة التحق الكيالين بكلية الطب  ,وبعد انتهاء املرحلة الثانوية بنجاح
م. وخترج منها, وعمل بوظيفة (طبيب امتياز) يف مستشفى أم ۱۹٥۱ يف شهر سبتمربعام

         ً      ً                                       م, مث طبيبا  ممارسا  بقريته(شرشابة) مث انتقل ليعمل يف وزارة ١٩٦١املصريني باجليزة عام 
النقل واملواصالت, وتسلم عمله يف القسم الطيب هبيئة السكك احلديدية. مث سافر إيل 
                      ً                                                   دولة الكويت ليعمل طبيبا  هناك, وذلك يف اليوم احلادي والثالثني من شهر مارس عام 

لعربية). وقضى هبا ما يقرب من ستة عشر م, مث انتقل منها إيل دولة(اإلمارات ا۱۹٦۸
والثقافية, واألدبية.  ,عاما. كانت حافلة بالتجارب, والروئ, واملمارسات العلمية

ُ  َ                    والك ت اب, والصحفيني, ورجال  ,واختلط هناك بالعديد من الشخصيات, منهم الوزراء    
 ٣٧األعمال, من شىت اجلنسيات.

م  ١٩٩٥السادس من مارس عام  ه املواقف ١٤١٥شوال عام  ٤ويف يوم االثنني 
تويف بعد مرض عضال عاىن منه أشد املعانة، وكان يف أثناء مرضه مثال املؤمن احملتسب، 

 بعد ما خلف تراثا أدبيا ضخما. 

بدأت عالقة جنيب الكيالين باألدب عندما بدأ املراحل التعليمية الثالث 
صل على كتب من الروائي (اإلبتدائي والثانوي واجلامعي) وأصبح يف اإلمكان أن حي

واألديب املشهور مثل مصطفى لطفي املنفولوطي وطه حسني وتيمور وحممد عوض 

36 http://new.egypt.com/ar/wi8ki/91790.htlm  
۳۷ http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=20569, sabtu,  9 November  2013 pukul 7.36 PM. 
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وغري ذلك من األدباء املصري. إىل جانب ذلك لدية القراءة من اجملالت األدبية مثل 
 ٣٨اهلالل وأبولو والرسلة وغري ذلك.

ذلك احلال الذي زاد لنجيب الكليالين األدبية وأوسع الفكرة االدبية. إن جنيب 
الكيالين األديب املشهور يف العصر احلديث وكثري االنتاج. وكتب الكيالين من الرواية 
 والشعر والنسخة املسرحية وبعض كتبه ترجم باللغة اإلجنليز، ايطليا وإندونيسيا وغريها. 

ة كثرية وهي جائزة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة ولنجيب الكيالين جائز 
"الطريق الطويل" وجبائزة الرتاجع والسري عى كتابته "أقبال الشاعر الثائر" وفاز مرة أخرى 
بعدد من جوائز وزارة الرتبية والتعليم يف الرواية بقصة "يف الطالم" وكتابه "اجملتمع 

فضال عن ذلك  ٣٩"شوقي يف ركب اخلالدين"املريض" وعن الرتاجم والسري بكتاب 
اجلائزة من وزارة الرتبية والتعليم أن جنيب الكيالين حصل على جائزة "القصة القصرية" 
يف مسابقة جمللة الشباب املسلمني وجائزة لنادي القصة ومجعية األدباء باإلضافة إىل 

األعلى لرعاية الفنون امليدالية الذهبية املهداة من الدكتور طه حسني وجبائزة اجمللس 
واألدب عن روايته "اليوم املوعود" ونال ميدالية العالمة الفيلسوف الشاعر حممد إقبال 
الذهبية املهداة من الرئيس الشهيد ضياء احلق واألهم أن جنيب الكيالين نال جائزة  

 كثرية وال يستطيع الباحث أن يذكرهم واحد فواحدا. 
الين تتأثر باألحوال االجتماعية والثقافية والدينية إن األعمال األدبية لنجيب الكي

ويرى أن األدب وسيلة لدعوى. كما قال يف كتابه رحليت مع األدب اإلسالمي أن 
وكل أعمال الكيالين  ٤٠احلركة اإلسالمية البد أن يكون هلا أدب يعرب عن حركتها.

 ١٠-٩م) ص. ١٩٨٥(بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل رحليت مع األدب االسالمي، الكيالين ،  جنيب   ۳۸
 .٢٤-٢٣ص. رحليت مع األدب االسالمي، ، الكيالينجنيب   ٣٩
 .٣١ص. رحليت مع األدب االسالمي، الكيالين، جنيب   ٤۰

                                                           



جنيب الكيالين  األدبية يستطيع أن يأخذ منها الباحث النتيجة عن خصائصه يف كتابة
 ٤١من حمية الشكل الفين واملضمون الفكري.

 أما الشكل الفين فهي: 
 االرتباط باألشكال التقليدية املتعارف عليها. .١
 املزج بني عديد من األشكال الفنية ىف املدارس األدبية املختلفة. .٢
 امليل إىل إطار الواقعية بدرجة أكرب. .٣
ح النفسية للشخصية وعدم اإلطناب يف االهتمام باحلوار الداخلي، وإبراز املالم .٤

 ذكر املالمح اخلارجية إال عند الضرورة يف أضيق نطاق. 
 وأما املضمون الفكري فهي: 

 اإليعاز بالقيم العليا اإلنسانية من عدالة وصدق وشجاعة وغريها. .١
 إبراز أثر الدين على السلوك والعادات واحلوار وحركة األحداث ببيئة إالمية. .٢
املشاكل واملظامل االجتما عية والسياسية واالقتصادية اليت يتعرض  اإلحلاح على .٣

 هلا الناس.
إعالء قيمة "احلرية" بصورة دائمة واعتبارها أساسا للحياة السوية والتقدم إىل  .٤

األمام وحل مشاكل اجملتمع بأسلوب سليم مضافا إىل ذلك العقبات اليت تعرتض 
 اخل أو اخلارج. مسرية احلرية واألحرار سواء كانت من الد

 
 أعماله األدبية و مؤلفاته  .٢

كتب الدكتور جنيب الكيالين كتب يف موضوعات علمية و أدبية متنوعة 
عدد كثرية من املقاالت اليت ينشرها بني حني و آخر يف اجملاالت اإلسالمية و 

 .٢٦-٢٥ص. رحليت مع األدب االسالمي، لكيالين، جنيب ا  ٤١
                                                           



األدبية وقد استبدأ الروائى، و مؤلفته أخر كالرواية، الشعر، قصة القصرية، 
 ت مشهورة إىل زمان احلاضر.والدراسا

 و من أعماله األدبية هي كما يلى:
 أوال: الرواية

 م) ١٩٦٩هـ /  ١٣٨٨(  أرض األنبياء .١
 م) ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥(  الذين حيرتقون .٢
 م) ١٩٨٩هـ /  ١٣٩٩(  رأس الشيطان .٣
 م) ١٩٦٩هـ /  ١٣٨٨(  الربيع العاصف .٤
 م) ١٩٧٨هـ /  ١٣٩٨(  طالئع الفجر .٥
 م)١٩٨٢هـ /  ١٤٠٢(  الظل األسود .٦
 م)١٩٨٠هـ /  ١٤٠٠(   ىف الظالم .٧
 م)١٩٧٧هـ /  ١٣٩٧(   قاتل محزة .٨
 م)١٩٨٠هـ /  ١٤٠٠(  مواكب األحرار .٩

 م) ١٩٦٠هـ /  ١٣٨٠(  ليل اخلطايا .١٠
 م)١٩٧٨هـ /  ١٣٩٨(  النداء اخلالد .١١
 م)١٩٧٩هـ /  ١٣٩٩( نور اهللا (جزاءن) .١٢
 الكأس الفارغة .١٣
 ٤٢ليل العبيد .١٤
 م) ١٩٨٥ هـ / ١٤٠٥( حكاية جاد اهللا .١٥
 م) ١٩٧٨هـ /  ١٣٩٨(  محامة السالم  .١٦
 م) ١٩٧٠هـ /  ١٣٩٠( دم لفطري صهيون  .١٧

   ٢٠٤)، ص، ١٩٨٤، دكتور جنيب الكيالين، حتت راية اإلسالم، (بريوت: مؤسسة الرسالة  ٤٢
                                                           



 م) ١٩٧٨هـ /  ١٣٩٧(  رحلة اىل اهللا .١٨
 م) ١٩٧٤هـ /  ١٣٩٤(  رمضان حبىي .١٩
 م) ١٩٧٧هـ /  ١٣٩٧(  الطريق الطويل .٢٠
 م)١٩٧٤هـ /  ١٣٩٤(   عذراء جاكرتا .٢١
 على أبواب خبري .٢٢
 م)١٩٧٩هـ /  ١٣٩٩( عمالقة الشمال .٢٣
 م)١٩٧٤هـ / ١٣٩٤(  لياىل تركستان  .٢٤
 م)١٩٧٩هـ /  ١٣٩٨(  اليوم املوعود .٢٥
  الرجل الذى امن .٢٦
 عمر يظهر ىف القدس .٢٧
 فارس هوازن .٢٨
 ملكة العنب .٢٩
 ممكة البلغوطى .٣٠

 ثانيا: القصة القصرية
 أما القصة القصرية اليت ألفها جنيب الكيالىن، فمنها كما يلى:

 ٤٣م)١٩٨٠( األمردموع  .١
 م)١٩٧٩( حكاية الطبيب .٢
 م)١٩٨١( عند الرحيل .٣
 م)١٩٧٩( فارس هوازن .٤
 م)١٩٧٩( موعودنا غدا .٥

 الثالثة:جمموعة الشعرية
 ٨) ص،  ١٩٨٥الدكتور جنيب الكيالين، آفاق األدب اإلسالمي، (بريوت، مؤسسة الرسالة، ٤۳

                                                           



 لقد ترك جنيب الكيالىن نتاجا كبريا متنوعا، منه سبعة جمموعة شعرية:
 أغاىن الغرباء .١
 عصر الشهداء .٢
 أغنيات الليل الطويل .٣
 مدينة الكبائر .٤
 حنو العال .٥
 مهاجر .٦
 كيف ألقاك .٧

 رابعا:املسرحية
 على أسوار دمشق .١
 اجلنرال علي .٢
 حماكمة األسواد العنسي .٣
 الوجه املظلم للقمر .٤
 مدخل إىل األدب اإلسالمي .٥
 آفاق األدب اإلسالمي .٦
 رحليت مع األدب اإلسالمي .٧
 جتربيت الذاتية يف القصة اإلسالمية .٨
 حول املسرح اإلسالمي .٩
 القصة اإلسالمية وأثرها يف نشر الدعوة .١٠
 حنو مسرح إسالمي .١١
 أدب األطفال ضوء اإلسالم  .١٢
 اإلسالمية واملذهب األدبية .١٣



 الطريق إىل احتاد إسالمي .١٤
 اإلسالم و حركة احلياة (اجلز األول و الثاين) .١٥
 حول الدين و الدولة .١٦
 حتت راية اإلسالم .١٧
 حنن و اإلسالم .١٨
 الثقافة يف ضوء اإلسالم .١٩
 إقبال الشاعر الثائر .٢٠
 شوقي يف ركب اخلالدين .٢١

 خامسا: دراسات متنوعة
تقبل جنيب الكيالىن كثريا من اإلجازة من احلكومة لكتبه األدبية سواء كانت من 

 ٤٤جنس الرواية والقصة القصرية أو من مؤلفاته الصحية. وفيما يلى:
 جائزة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة "الطريقة    الطويل". .١
 .جائزة وزارة الرتبية التعليم عن الرواية بقصة "ىف الظالم" .٢
 جائزة وزارة الرتبية التعليم عن الرتجم والسري بكتاب "إقبال الشاعر الثائر". .٣
 جائزة وزارة الرتبية التعليم عن البحوث بكتاب "اجملتمع املريض". .٤
جائرة وزارة الرتبية التعليم عن الرتجم والسري بكتاب "شوقى ىف ركب  .٥

 اخلالدين". 
 الرواية "اليوم املوعود".جائزة جملس األعلى لرعاية الفنون واألدب عن  .٦
 جائزة وزارة الرتبية والتعليم عن القصة "دموع االمري". .٧
 جائزة جممع اللغة العربية عن القصة "قاتل محزة". .٨

 .٢٤، ص. رحلىت مع األدب اإلسالمىحنب الكيالىن،   ٤٤
                                                           



اجملمع الفائزة جبائزة نادى القصة واملدالية الذهبية من طه حسني عن الرواية  .٩
 "موعدنا غدا".

ئيس اجلمهورية الباكستان جائزة املدالية الذهبية من الرئيس ضياء احلق ر  .١٠
 بكتاب "إقبال الشاعر الثائر".

 ٤٥جائزة جملة الشبان املسلمني يف مسابقة القصة القصرية . .١١
 رواية ليالي تركستان  . ب

هذه الرواية حتكي أحداث الثورة اإلسالمية يف تركستان املسلمة منذ أن 
م إىل أن تقامسها الشيوعيون الصينيون مع ١٩٣٠دخلها الصينيون عام 

 .م١٩٥٠الشيوعيني الروس كيف قضيا على الثورة اإلسالمية فيها عام 
و قبل حبثت الباحثة خمتصر لياىل تركستان يف هذا الفصل جتدر للباحثة بالذكر 

 الكتاب و الشخصيات يف ليايل تركستان، وهي ما يلى:
 : ليايل تركستان املوضوع •
 يب الكيالين: جن  املؤلف •
 : دار النفاتس  املطبعة •
 : بريوت مدينة الطبعة •
 م١٩٨١:  عام الطبعة •
 ب١٨:  عدد األبواب •
 ص١٥٣:  حجم الكتاب •
 : الشخصيات نوعان: الشخصيات •

45 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=  جنيب الكيالين  
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 شخصيات الرواية: .١
 : سيد الرئيس له الشجاعة للثورة إىل الصينيني خوجة نياز حاجي -
 : ملك قومول   األمري -
 خادم و مراقب يف اململكة قومول:  مصطفى مراد حضرت -
 : صاحبه مصطفى مراد حضرات  منصور درغا -
 : ضابط يف قومول قائد قومول الصيين -

 شخصيات ثناوية  .٢
 : امرأة من كاشغر   خاتون -
  )Urumugi(: ضابط يف أوروجمي    صن يل -
 : قائد يف أوروجمي اجلنرال شريف خان -
الصيين جني : قائد صيين بانقالب ضد احلاكم   شني سي ساي -

 شورين
 : مدير عام املخابرات املركزية  السيد حاجي -
 : ضابط صيين مستعمر له عالقة بنجمة الليل   باودين -
: قائد الثوار يف مرحلة من مراحل اجلهاد  اجلنرال عثمان باتور -

 الرتكستاين.
 

بعد أن تكلمت الباحثة عن أشخاص ليايل تركستان، فأرادت الباحثة   
تتكون رواية "ليايل تركستان" من مثانية عشر فصال. ففي  بشرح خمتصر هذه الرواية.

، حيكي الكاتب عن احلوار الذي يدور بينه وبني تاجر املسابح الصفحة األوىل
دعية الشريفة مبكة املكرمة. قد والسجاجيد الصغرية للصالة، والطواقي املزخرفة، واأل

 عّرف التاجر للكاتب نفسه، وكان امسه مصطفى مراد حضرات، من تركستان. 



فسأل الكاتب عن تركستان ألنه ال يعرفها. فحزن مصطفى ألن كثريا من 
املسلمني ال يعرفون تركستان، وهي من بالد إسالمية، وكثري من كبار العلماء مثل 

سينا، والفرايب، والبريوين، كانوا كلهم من تركستان. مث أخرب اإلمام البخاري، وابن 
مصطفى عن بالد تركستان. وهي تقع يف أقصى الشمال، وقد انقسمت بفعل 
االستعمار إىل تركستان شرقية وأخرى غربية. وقد احتل الروس تركستان الغربية. وأما 

ناحيها على تركستان الشرقية، فاحتلها الصينيون. وأن الشعوعية قد نشرت ج
تركستان شرقها وغرهبا. فضاعت تركستان، بلد من بالد إسالمية اليت لقبت يف 

 عصرها الذهيب "األندلس الثانية"
ويف الفصل األول، أخذ مصطفى بطل القصة، وحيكي عن أحوال يف 

م، وهي املقاطعة اليت يسكن فيها مصطفى. وكان مصطفى ١٩۳٠"قومول" يف عام 
"قومول". وقد احتلت الصني هذه املقاطعة، فأصبح القائد الصيين حارس القصر يف 

للمنطقة هو احلاكم بأمره. ويف يوم من األيام، أصدر القائد الصيين املنشور يلزم أي 
تركستاين بأن يزوج ابنته من أي صيين، برغم اختالف العقيدة. وطلب أيضا من أمري 

لك األمر دفاعة عن العقيدة قومول بأن يزوج ابنته منه. ولكن رفض األمري ذ
اإلسالمية ألن اإلسالم مينع الزواج من رجل كافر. فغضب القائد الصيين وحكم 

 على أمري قومول حببس يف السجن.
منذ هذه احلادثة، كل فتاة تركستانية حتاول أن تبحث هلا عن رجل مسلم 

يهم. يتزوجها قبل أن تساق إىل غاز من الغزاة الصينيني أو مهاجر من مهاجر 
وملصطفى قصة ظريفة. وقد جاءت إليه حمبوبته، جنمة الليل، فتاة ختدم يف القصر، 
وطلبت منه أن يتزوجها. ولكن رفض مصطفى وقال أنه يرفض الزواج االضطراري 

 وال يريد أن يتزوج إال بعد خروج األمري من السجن.



وقد ساءت احلالة يف قومول. فإن الشرطة الصينيني يرغمون الفتيات 
الرتكستانيات على الزواج من اجلنود واملهاجرين الصينيني. ويف هذا احلال املضطرب، 
ظهر رجل مشهور، امسه خوجة نياز حاجي، يشجع املسلمني الرتكستانيني إىل 
اجلهاد يدافع عن دينهم وجمتمعهم ووطنهم. فقد طلب خوجة نياز حاجي من 

 يبحث عن خمرج.مصطفى الذهاب إىل األمري يف السجن ليطلب منه أن 
ويف الفصل الثاين، حيكى الكاتب بلسان بطله مصطفى عن لقائه بأمري 
قومول، وطلب منه البحث عن خمرج. فنظم األمري بعض السرتاجتيات، فكتب رسالة 
للقائد الصيين، يعتذر له فيها ويطلب منه أن يسمح بلقائه. ويف لقاءه بالقائد 

مع علماء الشريعة يف تركستان، ولعله حيصل  الصيين، طلب األمري منه اإلذن ملناقشة
على منهم فتوى دينية تبيح زواج املسلمة من غري املسلم. فواقف القائد الصيين 

 بفكرة األمري. 
ويف الفصل الثالث، حيكى فيه عن مشاورة األمري مع العلماء وعلية القوم، 

بالقائد الصيين  واشرتك فيها أيضا خوجة نياز. فقد حثهم خوجة نياز على املوافقة
على فكرته (الزواج). فرفض احلاضرون، ولكن األمري يوافق خوجة نياز. فأقيم العرس 
يف قصر "قومول" باستقبال كبري. وعندما أصبح الرجال الصينيون غافلني بشرب 
اخلمر ومتتع بتلك احلفلة، هجم عليهم املسلمون الرتكستانيون. ويف وقت قصري، 

حوله من الضباط العظام والرجال الكبار. وبعد ذلك، خرج مات القائد الصيين ومن 
 سرى واملأسورين من السجن.األهايل يهامجون على اجلنود الصينيني وحيررون األ

ويف الفصل الرابع، حيكى مصطفى عن استعداد املسلمني الرتكستانيني 
للجهاد. وبعد ما حدث يف قصر "قومول"، هم يعرفون أن الصني ستحارهبم. 

، أقيم اجتماع كبري لبحث عن السرتجتيات ملواجهة رد فعل من قبل األعداء. ولذلك
وقد صرح بعض احملاضرين يف ذلك االجتماع عن عدم موافقتهم للحرب، واقرتحوا 



باملفاوضات. فغضب خوجة نياز منهم ويقول أن الصني حقيقة تريد أن حتتل 
المية، ولذلك، جيب أرضهم وجمتمعهم وحتاول أن تضعف إميا�م بالعقيدة اإلس

عليهم حياربو�م دفاعة عن وطنهم وعقيدهتم اإلسالمي. مث، اتبع كثري من املسلمني 
 خوجة نياز، وأعدوا نفسهم للحرب.

والفصل اخلامس، حيكى فيه غن نضال املسلمني الرتكستانيني ضد املستعمار 
ولكنهم ال الصيين. فقد هجم اجليوش الصينيون على اجليوش املسلمني هجوما كثريا 

يستطيعون أن يغالبوا قوات املسلمني. وكان الروس يرقبون تلك األحداث عن كثب، 
فأمر "ستالني" اتباعه يف والية "منغوليا"، وكانت حتت االحتالل الروسي، كي 
يساعدوا ثوار تركستان الشرقية. وأرسل وفدا برئاسة "زجام سني درغان" ملقابلة 

احلربية. ولكن ال يقبل خوجة نياز تلك املساعدة  خوجة نياز عارضا عليه املساعدة
وأنه يرى أن روسيا أيضا عدوهلم. وقد مضت الثورة يف طريقها، وهتاوت القالع 
الصينية حتت ضربات الرجال اجلربية، وتراخت قبضة "جني شورين"، حاكم الصني 

عاونة على تركستان الشرقية، ووقع يف حربة قاتلة. ففي هذا احلال، طلب الصني امل
 من الروس، ووافق الروس هبا ببعض شروط.

وقد ازدادت املعركة عنفا بدخول الروس إىل تركستان. وهم ال يساعدون 
الصني يف احلرب فقط، بل هم يبثون الدعايات املغرضة، وينشـرون الكتب الشيوعـية، 
ويرشـون كبار رجال احلكم، وحيرضون على القضاء على خوجة نياز. وحتت الضغط 

وسي والصيين، كان الرجال املسلمون ينسحبون إىل اجلبل ألن آالف من رجاهلم الر 
 ماتوا يف املعركة وهم أيضا يف حاجة ماسة إىل السالح واملال والطعام.

قد بقى الرجال املسلمون يف اجلبل شهورا قاسية، يعدون العدة للهجوم 
مجاع األخبار ودرس الكبري. وأمر خوجة نياز بعضهم االنطالق يف أحناء البالد إل

أحوال العدو. فانطلق مصطفى إىل مدينة "كاشغر" و"أوروجمي" وغريها إلمجاع 



املعلومات حىت وصل يف �اية إىل مدينة "قومول". وهناك، لقي بصديقه منصور 
درغا. فدار بينهما احلوار عن احلرب واجلهاد وأيضا عن حمبوبته، جنمة الليل. وأخربه 

 جها ضابط صيين. فحزن مصطفى بذلك اخلرب.منصور أن جنمة قد تزو 
ويف الفصل السادس، حيكى مصطفى عن الثورات الكثرية أقامها املسلمون   

ضد الروس والصني. فقد ازدادت قوات املسلمني باشرتاك كثري من الرتكستانيني يف 
احلرب. وحتت قيادة خوجة نياز، هجم اجليوش املسلمون على أعدائهم، وقد انتصروا 

ملعركة يف مدينة "كاشغر". مث اختري خوجة نياز رئيسا للجمهورية الرتكستانية، يف ا
واختري موالنا ثابت رئيسا للحكومة، وقد تكون جملس للنواب والوزراء. وحيكي أيضا 
عن لقائه مبنصور درغا يف مدينة "قومول". وأخربه منصور عن انتقال جنمة الليل إىل 

 مقاطعة "أوروجمي".
ع، حيكى فيه عن املعركة الشديدة بني املسلمني وبني الروس والفصل الساب

والصني يف "أوروجمي". قد استخدم الروس الرصاص والطائرات والدبابات يف املعركة. 
فازدادت الضحايا من املسلمني. وأما األعداء، فتكاثر عددهم أكثر فأكثر. فلذلك، 

خوجة نياز واجلنرال شريف  انسخب املسلمون إىل اجلبل. وتلك املعركة تنتهي بقبضة
م، يف يد األعداء. وحكم عليهم باإلعدام. وبتلك ١٩۳٤وغريمها يف شهر يونيو عام 

 احلادثة، تبدد أمل اجملاهدين والنصر وكأن كل شيء حوهلم ميوت.
فقد سائت احلالة يف تركستان، وأن مائة آلف الرتكستاين يقتلهم األعداء 

يساقون إىل املعتقالت، وأن علماء الدين يعاملون بوسائل شىت، وحوايل الربع مليون 
معاملة مزرية حىت املوت، وأن كتب الدين والتاريخ متزق، واملساجد حتال إىل خمازن 

 ومسارح، ويعلم األعداء النشء اجلديد بالتعليم الشعوعي.
ويف الفصل الثامن، حيكى عن جنمة الليل وزواجها بضابط صيين "باودين". 
وكان ذلك الزواج من أجل محاية األسرة املالكة حينما دخل "باودين" ورجاله يف 



القصر. وكانت جنمة الليل ال تتزوج برجل كافر ألن قبل زواجه بـ"باودين"، قد أمرته 
يعرف أحد عن إسالمه. وكان إسالمه بدخول يف اإلسالم. فدخل اإلسالم بدون أن 

ظاهريا فقط ودخل فيه لسبب الزواج. وكانت جنمة الليل ال حتب زوجها وكرهته ألنه 
 حيارب يف صفوف الكفار ويقتل كثري من أبناء الرتكستان.

والفصل التاسع، فيه قصة لقاء مصطفى بنجمة الليل يف "أوروجمي". وقد 
يشتغل محّاال، واستخدم أمساء عديدة  تنكر مصطفى يف "أوروجمي" كرجل عادي

لكي ال يعرفه أحد. ويف يوم من األيام، لقي مصطفى بنجمة الليل، فداعته إىل 
قصرها و"باودين". ويف القصر، يشتغل مصطفى خادما لنجمة وزوجها. فقد قصت 
له جنمة الليل عن ماذا حدث عليها، وعن زواجها بـ"باودين" الذي من أجل محاية 

الكة، وعن دخول "باودين" يف اإلسالم ألجل إرادته أن يتزوجها. وصرحت األسرة امل
 له أيضا عن كرهها بزوجها الذي حيارب املسلمني وهي تريد أن تقتله.

ويف الفصل عشر، حيكى عن الثورة اجلديدة حتت قيادة عثمان باتور. وحيكي 
لرجال الصينيني أيضا عن قصة قتل "باودين" يف يد جنمة الليل. وال يعرف أحد من ا

من قتله. وأن جنمة الليل أخربت مصطفى بأ�ا اليت قتلت "باودين". مث، حيكي عن 
السرتاجتيات اليت نظمها مصطفى. فقد أمر جنمة الليل بأن تقيم حفال راقصا كبريا 
وتدعو فيه خنبة من الكبار. ويف ذلك احلفل، أمرها بأن تعلن خطبتها على أحد 

الليلة املوعدة، هرب مصطفى وجنمة الليل من القصر.  صيين الذي يريدها. ويف
وحيثما يبتعدان عن القصر، دّوى االنفجار، فهلك القصر ومن فيه من الكبار 

 الصينيني. 
ويف الفصل احلادي عشر، حيكى مصطفى عن زواجه بنجمة الليل. بعد أن 

ويف الطريق  تركا "أوروجمي"، يتجهان إىل جبل، مكان جيمع فيه عثمان باتور ورجاله.



إليهم، وقفا يف إحدى قرية على جبال "آلتاي" للراحة. ويف أثناء مكثهما هناك، قد 
 تزوج مصطفى بنجمة الليل.

والفصل الثاين عشر حيكى عن قهقر القوات الروسية بسبب وقوع احلرب 
العاملية الثانية وتوغل األملاين يف روسيا. وأما الصني قد عانت األهوال يف حرهبا مع 

ليابان. فضعفت قوات األعداء. ويف هذه احلالة، أخذ املسلمون تلك الفرصة إلقامة ا
الثورات العظيمة واحلرب الكبري حتت قيادة عثمان باتور من أجل حترير أرضهم 
ودفاع عن دينهم اإلسالمي. وقد بلغ نضال املسلمني ذلك الوقت إىل حده األعلى 

 وهم نالوا انتصارا عظيما
لث عشر، حيكى عن خوف "شني سي تساي"، حاكم ويف الفصل الثا

تركستان األكرب، من اجلهاد الرتكستاين الذي وصل إىل حده األعلى. وقد طلب 
املساعدة من "تشانج كاي شيك"، القائد الرئيسي للصني، ولكن ال تصل بعد. 

 فلذلك أصبح خائفا. 
 والفصل الرابع عشر، يتحدث فيه عن وصول املساعدة من "تشانج كاي
شيك"، وقد أرسل النجدة املكونة من ست فرق انتحارية جمهزة بأحدث األسلحة. 
فحدث احلرب الكبري من جديد بني الفريقني. وكانت احلشود الصينية كبريا جدا، 
فانسحب املسلمون إىل جبل لنظم السرتاجتيات اجلديدة. ويف الوقت نفسه، اندلعت 

دة الشيخ علي خان، الذي استطاع ثورة شعبية أخرى يف مقاطعة "إيلي" حتت قيا
. وأصبح ١٩٤٥بعد معارك مع الصينيني أن يستوىل على املقاطعة وحيررها يف عام 

الشيخ علي خان رئيسا جلمهورية تركستان الشرقية اإلسالمية. وكان اجلنرال عثمان 
باتور قد انضم إليه وكذلك رجاله. وبفضل خربة هذا القائد عثمان مت االستيالء 

اطعيت "آلتاي" و"تشوشك". ومل يكن الشيخ على يستطيع حتقيق هذا النصر على مق
 إال بعون كاف من السالح الذي أمدته به روسيا بدون أي شرط.



والفصل اخلامس عشر، حيكى عن حماولة الروس لتسيطر على أرض 
تركستان. وبعد أن حتقق الثورة الشعبية أهدافها بعون من السالح الروسي، أقامت 

لرتكستان الشرقية مؤمترات خاصة ملناقشة يف مسألة استفتاء عن االستقالل. روسيا 
ونتيجة املفاوضات تقرر أربعة األشخاص وثالثة منهم تركستانيون شيوعيون، ومهتهم 
األربعة العمل على إجراء االنتخابات. فقد أخذت البالد تستعد النتخابات. ولكن 

قاطعات الثالث، "إيلي" و"آلتاي" أثناء ذلك، حتاول روسيا السيطرة على امل
و"تشوشك". فغضب الرئيس علي خان وأمر رجاله باستعداد للحرب. ولكن، أن 
الرئيس قد خطفته فئة من الشبيبة الشيوعية. وعندما قدمت القوات الروسية 
الحتالل "آلتاي" برز اجلنرال عثمان باتور برجاله، وتصدى للقوات الروسية، وبدأت 

اية، انتصر املسلمون يف ذلك احلرب، فسلم "آلتاي" من احتالل احلرب. ويف النه
 روسي.

والفصل السادس عشر، حيكى مصطفى فيه عن حرب الروس مع عثمان 
بتور ورجاله يف "آلتاي" بعد هزمية روسيا يف حماولتها األوىل الحتالل على "آلتاي". 

لعظمى. فوقعت املعركة وجاءوا هذه املرة بأعداد كبرية، ومعهم آالت احلرب العاملية ا
عنيفة دامية. وخسر األعداء كثريا وكذلك املسلمون الرتكستانيون. فعادوا إىل جبل. 
مث حيكي عن شوق مصطفى إىل زوجته وابنه وهو يرتكهم بعد أن يشرتك يف احلرب 
مع الروس. فدعا صديقه منصور درغا الرجوع معه إىل املدينة للقاء بأسرهتما. فدخال 

 كر. ولكن مصطفى ال يالقي أسرته وال يعرف إىل أين يذهبون.املدينة بتن
والفصل السابع عشر، فيه قصة موت منصور درغا يف يد الروس يف 
املسجد. وقبل موته، كان منصور يدافع عن ذلك املسجد من الشيوعيني الذين 
يريدون أن يستولوا على املسجد وحييلوه إىل املخزن. وحيكي فيه أيضا عن دخول 

ات الصينية الشيوعية مرة أخرى. فازدادت قوات األعداء زيادة كبرية. ولكن القو 



تستمر املقاومة بقيادة عثمان بتور، وأنه ورجاله ال يريدون أن يستسلموا بل يريدون 
 أن جياهدوا يف سبيل اهللا حىت املوت.

ويف الفصل الثامن، حيكى فيه عن احلرب الصيين مع عثمان باتور ورجاله 
وظل احلرب ثالثة أشهر كاملة. فانسحب املسلمون حنو والية "شينهاي"  املسلمني،

ولكن األعداء حييطون هبم وحياربو�م من كل جانب. فقد اشتدت املعركة، 
واملسلمون يندجمون يف املعركة األخرية بكل ما ميلكونه من إحساس وقوة وإميان 

داء. ويف اليوم التاسع وانتهى كل شيء. فقد سقط اجلنرال عثمان باتور يف يد األع
م، سيق اجلنرال إىل ساحة اإلعدام. ومات ١٩٥١والعشرون يف شهر إبريل عام 

البطل عثمان باتور. مث حيكي مصطفى عن هربه من تركستان مع الرجال الثوار، وهم 
يتجهون إىل "كشمري". وعندما وصلوا يف مدينة "سريناكار" عاصمة "كشمري"، 

وتنتهي القصة بانتقال مصطفى مع أسرته إىل مكة. لقي مصطفى بزوجته وابنه. 
 وهكذا قصة ضياع تركستان، بلد من بالد إسالمية بسبب االستعمار.

فقد خلصت هذه الرواية بدأت عن الصراع و اخلالف من اإليديولوجية و 
. هذه م١٩٥٠-م١٩٠٠السلطة يف تركستان اليت وقعت يف السنوات والضعيفة القدمية 

اخلالف من اإليديولوجي لشعب  تركستان مليئة بالقسوة. أن  الرواية تكشف عن
اخلالف السياسية اليت وقعت يف هذه الرواية تصور حول الشعب تركستان يف مجيع 
أحناء، فهي الدفاع عن وطنهم من احلتالل و الغاصب الشيوعي واالستعماري يعين 

 الصينيني و روسيني.
 يصور بالتفصيل عن اجلهاد و الوطنية و الكفاح يف رواية ليايل تركستان أن جنيب الكيالين

تعارض اجملتمع تركستان على الشيوعي الصيين، ويصور أيضا عن اإلضطهاد الشيوعي 

، كمثل الزواج القسرى أو م١٩٤٠الصيين و قسوة عظيمتهم بشعب تركستان خالل عام 



الشيوعية يف شعبهم، و اإلجبار بني امرأة تركستان والرجال الصينيني و ازدهار اإليديولوجية 

اغتصاب عن فتيات تركستان و القتل عن أمري قومول و غريهم من املقاتلني الذين اجتهدوا 

 عن دينهم و ما أشبها.


