
 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

قد حبثت  الباحثة واضحا من الفصل األول إىل الفصل الثالث، مث وصلت إىل 
الفصل الرابع هو حتليل القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان، أما هذا الفصل فيشمل على 

 مبحثني:

 تركستان ليايل"يف أنواع القيم الوطنية يف رواية األول البحث  -
رواية لياىل ظهور القيم الوطنية يف " علىيف اخللفيات اليت تؤثر  الثاين البحث -

 تركستان".
 ليالي تركستان"أنواع القيم الوطنية في رواية  . أ

يف هذه الرواية وجدت الباحثة أربعة أنواع القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان،  
 ومنها: قيمة الطاعة، قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، قيمة حب الوطن.

 قيمة الطاعة .١
 كنت مغتما ملصري األمري التعس و أشعر بعزوف عن الدنيا وما فيها. -

 صرخت يف حدة يف وجه الوصيفة.

 ١جنمة الليل".إليك عين يا "

هذا النص يدل على قول مصطفى مرد حضرات لنجمة الليل اليت املرأة 
حيبها. تعود جنمة الليل إىل مصطفى ليتزوجها، بل يرفض عليها بسبب يأخذ القائد 
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. أما بشعور الطاعة إىل دولته و أمريه فرفض إليها. ويتجلى الصيين أمريه إىل السجن
 الليل، قو له:مرة أخرى عندما يكرر إىل جنمة 

ال تبك ... لقد أصبحت أكره النظر إىل وجوه الناس... الدموع يف كل  -
مكان... هذه حياة ال تطاق.. اعلمي جيدا أنين لن أتزوج إال إذا خرج األمري 

 ٢من سجنه.

قول مصطفى لنجمة الليل بصوت عال، ال يفرح على حزن أمريه ومعنه ال 
من القيم الوطنية يف روح مصطفى وهي قيمة يتزوج قبل أمريه حرا. وهذا أحد دليل 

 الطاعة لألمري و الدولة.

أما أنا فأرسلت يف مهمة تتعلق بتجميع القوات و توزيع األوامر إلال قومول...   -
كنت سعيدا لذهايب منتصرا إىل قومول.. ما أروع أن يعود اجلندي منتصرا إىل 

 ٣مسقط رأسه،..

الذي يعمل أوامر من أمريه جلمع بني عن دليل طاعة مصطفى توهذا النص 
 قوة و يأخذ خطة ليحارب الصينيني يف قومول.

الفارس العائد يشعر أنه قد أدى بعض الواجب، وهو يقتحم احلصون باألمس،  -
 ٤..ويطلق مدفعه القدمي، و يطهر املواقع من دنس الصي.....

و بعد أن عمل واجبة و مسؤولية كضابط، ينجح مصطفى أن يدمر حصن 
 نيني، الذي يستعمر تركستان. و كل مجع القيمة الطاعة لينشأ يف قلبه.الصي

 ١٤جنيب الكيالين، ليايل تركستان، ص.  ٢
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 قيمة الشجاعة .٢

ظهرت قيمة الشجاعة يف هذه رواية ليايل تركستان، يبدأ أمري القومول أن 
يرفض بالصريح على خطبته القائد الصيين البنته. أرسل الرفض من رسالة يكتب 

 حيتوى ما يلى:أمري قومول للقائد الصيين، و بعض رسالته 

... ولو أمعنا التفكري معا يف آثار هذا القانون الذي يرغم الرتكستانيات  -
  ٥ املسلمات على الزواج من الصينيني، لوجدناها بالغة اخلطورة،

بالقوة رفض خطبته قائد الصينيي، و أحده بالدين،  ناظرا كان أمري القومول
لوضع معا، م، فإنه من املستحيل و أما جمتمع تركستان مسلم و الصينييون غري مسل

بني األديان. و لكن ليس هذا فقط، إذا استمر فانكسر  الزواج ألنه يف االسالم حيرم
 بني تركستان و الصني. 

و أما الصينيون فاشتهروا بالقساوة و جنود الشدة، و يشجع أمري أن يرفض 
 عن خطبته، و كلهم الدليل عن حبه للدولة تركستان.

سأظل أمري طول حيايت.. أعين لن ألقى السالح، و لن أقبل اهلزمية مرة أخرى..   -
فإذا فشلنا سأمضي يف طريق اجلهاد حىت املوت.. هذه هي الطريقة الوحيدة اليت 

 ٦ميكنين أن أعيش هبا أمريا و أموت هبا أمريا.. و ألقى اهللا مسلما..

هذا النص يدل على حمادثة األمري مع ابنته، كانت األمرية خائفا من تأثري 
الضابط الصيين على رفض  اخلطبة إليها. خشيت الصينيني حيارب تركستان، أما 
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بشعور الشجاعة األمري فرفض إليه، و ال يشعر خائفا إىل الصينيني. الدين و الدولة 
  اإلسالم.مها كل شيء له، وهو يعزم أن حيىي و ميوت يف

إذا كان لكل شيء �اية فلم خناف من لقاء اهللا؟ و إذا كان مصري الشهداء هو  -
 ٧اجلنة فلماذا حنجم عن اقتحام حقول املوت يف الشجاعة.

ويدل مصطفى حضرات أيضا بشعور الشجاعة أن حيارب الصني 
 املسنعمرين. إذا مات يف احلرب فيشعر فرحا باملسلم.

 ٨كة.أنا أحيا متفارغا للمعر  -

ويعود مصطفى أن يظهر الشجاعة بقوله املذكور، ال شك عن قليل حيارب 
   الصينيني املستعمرين.

احلرب أيهاالرجال، سجال.. يوم لك و يوم عليك... و قد عاهدنا اهللا  -
 ٩أالنستسلم حىت ننتصر أو نستشهد.

هذا النص يبني عن قيمة الشجاعة خوجة نياز يف رواية ليايل تركستان و هو 
دين أن يكونو دائما ماء يف تركستان، بقوله على ما مبعين يعطي احلماسة للمجاهعل

 أس.ييبالشجاعة بال

 خوجة نياز وهو يرى الطائرات متطر الثوار بوابلها: -
 ١٠إذن فلنمض يف احلرب حىت النهاي •
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قول خوجة نياز أن يصور الشجاعة الكبرية، عندما يرى طائرات األعداء 
إذن (الصينيون) يرمى رصاص إىل اجملاهدين الرتكستان،  بصوت عال فيقول:" 

 ال يظهر من اخلوف خوفا على اإلطالق.فلنمض يف احلرب حىت النهاي"، 

كان شعار .... وجيابون املوت واملكاه بشجاعة منقطعة النظري طوال سنوات، و  -
 ١١هم الذي يهز اجلبال "اهللا أكرب.

على األعداء،  واهذا النص يدل على إقرار من جماهدى تركستان أن يغلب
 حىت ال شك يف شجاعتهم. 

ودوى الرجال باهلتاف و التكبري، ويف األيام التالية أخذت اجلموع تزحف زحفا   -
 ١٢كبريا، كانت قوات العدو ترتاجع يف ذرع،..

أن ميلك جماهدوا تركستان روح الوطنية الكبرية، وحتققت وهذا النص يصور 
شجاعتهم حباربتهم الصينيني املستعمرين، وهذا هو قيمة الشجاعة ألشخاص يف 

النضال من الدفاع عنها و  فاول فنلي الشجاعة هي مسة رواية ليايل تركستان. و كقول
  وغريها، واألمل، واملشقة اخلطر مجيع أشكال مواجهة احلق يف ما يعتربأجل 

 قيمة الرضا .٣

لرضا هو القيمة من القيم الوطنية عن الشخصيات يف رواية ليايل تركستان.  
كان الرضا يف نفوس اجملاهدين يتشكل املال، و النفس، و احلب، و القوة و غري 
ذلك، و يتحدون يف الطرد و احلرب ضد الصينيني املستعمرين. ويلتهبون احلماسة و 

هي الرغبة اخلالصة الوطنية للدولة تركستان. و ذلك من قيمة الرضا الكفاح و روح 
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و دل شكل الرضا  .إلعطاء كل شيء ولو يسبب املعاناة من أجل األمة و الدولة
 منهم يف النص، فهو:

وبقينا يف اجلبل شهورا قاسية، مل نكن نكف فيها عن التدريب و مراقبة  -
 ١٣مائن.....األحداث، و تنظيم حرب العصابات، و نصب الك

و هذا النص يبني الرضا للمجاهدى الرتكستان على ضّد العدو، و يسكنون 
يف املنطقة اجلبلية القافرة و الثابت. هناك ينظمون اسرتاتيجية يف احلرب ضّد 

 الصينيني، و يرتكون الزوجات، و األطفال، واألسرة. 

مها الصني و و برغم كل شيئ فقد كنا دولة صغرية يف جماهبة دولتني كبريتني  -
روسيا، و لكن هل نتخٍذ من صغر حجمنا مربرا لكي نفتح أبوابنا للغزة، و 
نفرط أغلى ما وهبنا اهللا؟ لتمض احلرب شهرا... شهرين... عاما... لتمضا  
كيفما شاء اهللا... ز سنبقي طوال حياتنا خماربني فهذا قدرنا، و ال حيلة لنا فيه 

...،١٤ 

ا و الصني حيربان تركستان يف الشهر أو السنة، إن الدولتني كبريتان مها روسي
يرضى جماهدو تركستان فيستعدون بأنفسهم للتضحية دفاعا عن الدولة احملبوبة هي 

 .تركستان

إن ما جرى خلوجة نياز و اجلنرال شريف خان يكاد يعترب سرا لفرتة طويلة من  -
جب سحيق ال الزمن، أل�م أخذومها و غريمها من األسرى ألماكن جمهولة.. إىل 

يعرف عه أحد أي شيء.. يف مركز املخابرات وقف خوجة نياز مهلهل الثياب، 
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ممزق البشرة و إىل جواره اجلنرال شريف خان، وكان التحقيق عنيفا شاذا وقف 
 ١٥حاجي نياز حممر العينني عاجزا،... 

و هذا النص يبني املعاناة و التضحية اليت يعيشها خوجة نياز و جنرال 
. يقبض الصينيون عليهما و يدخلون مها اىل السجن، و يعذبون مها شريف خان

عليهما بالّشدة و يستجوبون مها غلظة. كان عاملا من علماء خوجة نياز و ليس 
بالقوي و يستعمل ثوبا رقيقا و جسده جريح و عينه حممر. و ذلك شكل الرضا 

عور احلب لعمل من شخصني ومها خوجة نياز و جنرال شريف خان، و ذلك من ش
 للدولة تركستان فريضان بعقاب جسدمها.  

آن أن ترحلوا قبل أن تسقطوا سبايا يف أيدي الصينيني، هذا أمر يؤسف له،  -
سوف أتوىل خديعة الضابط وانسلوا أنتم من الباب اخللفي، وانطلقوا صوب 
اجلبل، العربة اليت أعددناها تنتظو، والرجال حيرسون طريق اهلروب، حذار أن 

معركة، أية معركة تنشب سوف جتمع عليكم األعداء، وستفقدون  حتدث
حياتكم أو كرامنكم، إذين على استعدتاد أن أضحى بنفسي من أجلكم، ال 
تضيعوا الوقت عبثا فالضابط يف الغرفة، و أنا ذاهبة إليه بالنبيذ، و لتذهبوا 

 ١٦أنتم...

ة قبل الصينيون عن و هذا قول جنمة الليل ألسرة األمري ليرتكوا القصر بالسرع
يقبضهم، و ترضى أن تسكن يف القصر لتخدع قائدا صينييا. و كان ذلك دليل 

 الرضا لنجمة  فتسكن يف القصر و ليس  تتبع أسرة األمري للخروج.   

 ٦١جنيب الكيالين، ليايل تركستان، ص.  ١٥
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لقد جنحت خطتها، وأدت واجبهاحنو القصر و أهله، وآن هلا ان تنطلق يف  -
يم اليت تداس أبان احلروب، و حرية... إن املأسي اليت تدور من حوهلا، و الق

سقط احلكم مث قيامه، و تغري احلاكم، وتبادل النصر و اهلزمية، و ليلي العرق و 
العذاب و الدموع قد أو رثها امللل و الضيق من احلياة، فلقد ذهب األميو ولن 
يعود، و ذهب مصطفى مراد حضرت ولن يعود، أصبح العامل من حوهلا عامل 

 ١٧ش و تلعق الدماء. حيوانات تركض و تنه

قائد صيين خلروج أسرة  خلداع لديها خطة لنجمةيناسب النص مبا قبله 
األمري. و جنحت يف خداعه، و يشعر باملسؤولية ألسرة األمري، و هذه قيمة الرضا  

 كبرية و تدل على روح الوطنية لنجمة. 

و يبني النصان شكل الرضا بنجمة اليل إىل األمة و الدولة، أما شكل الرضا 
قيمة الرضا هي الرغبة فتنكح بالقائد الصيين و قتلته. و هذا كقول مسان جوتك 

 ١٨.خالصا إلعطاء كل شيء ولو يسبب معاناة النفس من أجل األمة و الدولة

 قيمة حب الوطن .٤

طن و البلد ، للدفاع  عن األمة حب الوطن  هو شعور احلب حنو الو  قيمة
ضد املستعمرين، كان يف حب الوطن القيم الوطنية هي الرضا يف قلب لألمة و 

 البلد.كان حب الوطن لدفع شخص يرضى إىل األمة و الدولة.

 
 

 ٦٩جنيب الكيالين، ليايل تركستان،  ۱۷
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 يف هذه الرواية و جدت الباحثة قيمة حب الوطن يف النصوص  ، و هي: 

قد شاركت بعنف يف موجة الثأر لديين و وطين إال أنين كنت أشعر أن املعركة  -
 ١٩الساخنة مل تبدأ بعد،... 

و هذا النص يبني السبب أن يشارك مصطفى يف احلرب، و كلهم بشعور 
 احملبة لألمة و البلد.

أين البالد اليت حيلو لنا فيها املقام، الوباء قادم من الشرق، واملوت يزحف من  -
 ٢٠رب و حنن حريى.. ال حياة لنا و ال موت إال هنا... الغ

يصور مصطفى بشعور حب الوطن بقوله املذكور. وهو حيارب املستعمرين 
 فدّل ذلك على حمبته للوطن.

... فقد خرج الرجال... و خروج الرجال يف هذه اليوم املشهود ذكرى رائعة  -
جيب أن تغنوا و ترقصوا هلا.. حرب املبادئ يا جنمة الليل، تصنع الرجال.. 

 ٢١فيصبحون رجاال حقيقني... 

و هذا النص يبني جماهدى تركستان أن حياربوا ضد املستعمرين أل�م 
 عوا يف احملاربة بشجاعة.يشعورون مبحبته للبلد، الذين اتب

 ٢٢و إن مل نكن قادرين على حترير أراضينا بأنفسنا فال نستحق االستقالل.  -
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حيكي الكاتب عن قول خوجة نياز ألحد من القواد الذي يعطي اقرتح 
الشرك روسيا ضد الصينيني املستعمرين. بل يرفض خوجة نياز عليه، إذا ال نستطيع 

 ق احلرية. وذلك دليل حب الوطن أن حنرر الوطن بأيدينا فال يستح

ال حتزنوا أيها الرجال.. من قدمي و الكنيسة تسعى  للقضاء عليكم، كانت  -
حترض روسيا على غزو ديارنا اإلسالمية... ألن الكنيسة مل تكن تنسى أن 
حماربينا األشداء ساعدوا تركيا.. و عاونوا و يف أرضنا تكمن الثروات الضخم 

...٢٣ 

من شعور حبه بلده باقرتاح قائد الرتكستان ال حتزن و ال و يظهر خوجة نياز 
تيأس. و لو كان الصني و روسيا حياربان بلدنا فننبغى فخورا لبلد تركستان، و أما 

 بلدنا فكبري تارخيية و حضارة و لديه ثورة كثرية.   

و الوسام الذي علقه القائد على صدري ذات يوم أشعر كأين ال أستحقه، ال  -
ة و العدو يروح و جيئ و يلهب ظهر أبناء الوطن بالسياط، أو قيمة ألومس

يسوقهم إىل السجون، أو يعلقهم على أعواد املشانق.. أشعر بغصة يف حلقي.. 
 ٢٤مبرارة قاتلة... 

 حكي الكاتب عن مصطفى حضرات الذي يعطيه من خوجة نياز ميدالية
مؤهال لتلقي ميدالية،  يكن بسبب املشاركة الواسعة يف احلرب ضد الصينيني. لكنه مل

يف تركستان.ويظهر قيمة من حب الوطن ل مصطفى  ألن العدوا دخل و خرج حبرية
بشكل ال يرضى إيل الصينيني و الروسيني مستعمران تركستان بالقسوة. و  حضرات

 ٤٠جنيب الكيالين، ليايل تركستان، ص.  ٢٣
 ٤١جنيب الكيالين، ليايل تركستان، ص. ٢٤

                                                           



أنه مل يكن قادرا على جعل البالد خالية من  يشعر ألنه يستحق يستحقون ميدالية
ماجنوتك حب الوطن دفع الشخص للرضا من أهم أمة و سياملستعمرين يف كتاب 

 البلد.

 رواية ليالى تركستانالخلفيات التي تؤثر إلى ظهور القيم الوطنية في " . ب

رواية لياىل اخللفيات اليت تؤثر إىل ظهور القيم الوطنية يف "وجدت الباحثة 
 تركستان" ، و هي:

 أمري دقومول سّجنه الصينيني  .١

 نصه:

و أخذ موالي األمري يف نفس الليلة إىل السجن... ليلتها بكت املدينة كما    -
بكت باألمس على شهداء املعركة، وليلتها أدرك الناس أن الغزو الصيين حيمل يف 

وليلتها مل يستطع النوم يف قومول أن ... طياته خطرا آخر غري خطر غز األرض
ة ما يضحك أن كل فتاة حتاول يستويل على جفون الرجال والعذارى، وشر البلي

جاهدة أن تبحث هلا عن رجل مسلم يتزوجها قبل أن تساق إىل غاز من الغزاة 
 ٢٥. الصينيني أو مهاجر من مهاجريهم..

ابتدائت القيم الوطنية يف نفوس األمة الرتكستانة منذ سجن أمري القومول 
إثار رفضه خطبة الصينيني البنته. هذه هي اخللفية الظهور القيم الوطنية. بأن 

 الرتكستانيني يدعمون أمريهم. 

 

 ١٣جنيب الكيالين، ليايل تركستان، ص. ۲٥
                                                           



 إجبار الصينيني لنكاح النساء الرتكستانيات .٢

 نصه:

ضج مبآسي يقشعر هلا البدن، وتشيب يف اليوم التايل كانت الشوارع يف قومول ت -
هلوهلا الرؤوس، فالشرطة جيرون الفتيات جرا كي يرغمو�ن على الزواج من اجلنود 
واملهاجرين واآلباء الرتكستانيني الرافضني تشوي السياط أبدا�م، ويضربون 
بكعوب البنادق، ويركلون باألقدام يف ازدراء ومهانة، وكثري من األسر والبيوتات 

قة هترب إىل خارج املدينة، إذا ما جاء الليل، وتأوي إىل اجلبال أو تنطلق إىل العري
 ٢٦.الصحارى العريضة

الرتكستانيات باإلجبار، و إذا رفض  ءهذا النص يبني نكاح الصينيني النسا
والدهّن إنكحهّن الصينيني فهم حيبسو�م يف السجن. وذلك يؤّدى إىل ظهور القيم 

 الوطنية عند األمة الرتكستانية.

 حيارب الصينيون األمة الرتكستان .٣

 نصه: قال مصطفى جماهدى نركستان

ر أن املعركة قد شاركت بعنف يف موجة الثأر لديين ووطين إال أنين كنت أشع -
الساخنة مل تبدأ بعد، فالصينيون لن يرتكوا األمر مير دون يصبغوا أرضنا اخلضراء 

 ٢٧بدماء العقاب الوحشي... ووجدتين أفكر يف املوت واحلياة...

 ١٣جنيب الكيالين، ليايل تركستان، ص. ٢٦
 ٣١جنيب الكيالين، ليايل تركستان، ص. ۲۷

                                                           



مصطفى هو اجملاهد لوطنه و هو جزء من األمة الرتكستانية و اشرتكه 
اخللفيات اليت تؤثر يف  يف احلرب يدل وجود القيم الوطنية، فاحلرب خلفية من

 ظهور القية الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول نصوص عن القيم الوطنية في رواية ليالي تركستان لنجيب الكيالني

 النص أنوع القيم الوطنية الرقم
كنت مغتما ملصري األمري التعس و أشعر بعزوف عن  .١ قيمة الطاعة  .١

 الدنيا وما فيها.
 صرخت يف حدة يف وجه الوصيفة. -

 "إليك عين يا جنمة الليل" -
ال تبك ... لقد أصبحت أكره النظر إىل وجوه  .٢

الناس... الدموع يف كل مكان... هذه حياة ال 
تطاق.. اعلمي جيدا أنين لن أتزوج إال إذا خرج 

 األمري من سجنه
أما أنا فأرسلت يف مهمة تتعلق بتجميع القوات و  .٣

 توزيع األوامر إلال قومول... كنت سعيدا لذهايب
منتصرا إىل قومول.. ما أروع أن يعود اجلندي 

 منتصرا إىل مسقط رأسه،..
الفارس العائد يشعر أنه قد أدى بعض الواجب،  .٤

وهو يقتحم احلصون باألمس، ويطلق مدفعه 
 .القدمي، و يطهر املواقع من دنس الصي.....

٥.  
 

... ولو أمعنا التفكري معا يف آثار هذا القانون  .١ قيمة الشجاعة  .٢
الذي يرغم الرتكستانيات املسلمات على الزواج 



 من الصينيني، لوجدناها بالغة اخلطورة...
سأظل أمري طول حيايت.. أعين لن ألقى    .٢

السالح، و لن أقبل اهلزمية مرة أخرى.. فإذا 
فشلنا سأمضي يف طريق اجلهاد حىت املوت.. 

ريقة الوحيدة اليت ميكنين أن أعيش هذه هي الط
 هبا أمريا و أموت هبا أمريا.. و ألقى اهللا مسلما.

إذا كان لكل شيء �اية فلم خناف من لقاء  .٣
اهللا؟ و إذا كان مصري الشهداء هو اجلنة فلماذا 

 حنجم عن اقتحام حقول املوت يف الشجاعة.
 أنا أحيا متفارغا للمعركة .٤
لك و يوم  احلرب أيهاالرجال، سجال.. يوم .٥

عليك... و قد عاهدنا اهللا أالنستسلم حىت 
 ننتصر أو نستشهد

خوجة نياز وهو يرى الطائرات متطر الثوار  .٦
 بوابلها:

 إذن فلنمض يف احلرب حىت النهاي -
.... وجيابون املوت واملكاه بشجاعة منقطعة  .٧

النظري طوال سنوات، وكان شعار هم الذي يهز 
 اجلبال "اهللا أكرب.

باهلتاف و التكبري، ويف األيام ودوى الرجال  .٨
التالية أخذت اجلموع تزحف زحفا كبريا، كانت 

 قوات العدو ترتاجع يف ذرع،.



٩.  
وبقينا يف اجلبل شهورا قاسية، مل نكن نكف  .١ قيمة الرضا  .٣

فيها عن التدريب و مراقبة األحداث، و تنظيم 
 حرب العصابات، و نصب الكمائن....

صغرية يف جماهبة و برغم كل شيئ فقد كنا دولة  .٢
دولتني كبريتني مها الصني و روسيا، و لكن هل 
نتخٍذ من صغر حجمنا مربرا لكي نفتح أبوابنا 
للغزة، و نفرط أغلى ما وهبنا اهللا؟ لتمض احلرب 
شهرا... شهرين... عاما... لتمضا كيفما شاء 
اهللا... ز سنبقي طوال حياتنا خماربني فهذا 

 قدرنا، و ال حيلة لنا فيه..
إن ما جرى خلوجة نياز و اجلنرال شريف خان  .٣

يكاد يعترب سرا لفرتة طويلة من الزمن، أل�م 
أخذومها و غريمها من األسرى ألماكن جمهولة.. 
إىل جب سحيق ال يعرف عه أحد أي شيء.. 
يف مركز املخابرات وقف خوجة نياز مهلهل 
الثياب، ممزق البشرة و إىل جواره اجلنرال شريف 

لتحقيق عنيفا شاذا وقف حاجي خان، وكان ا
 نياز حممر العينني عاجزا،...

آن أن ترحلوا قبل أن تسقطوا سبايا يف أيدي  .٤
الصينيني، هذا أمر يؤسف له، سوف أتوىل 
خديعة الضابط وانسلوا أنتم من الباب اخللفي، 



وانطلقوا صوب اجلبل، العربة اليت أعددناها 
 تنتظو، والرجال حيرسون طريق اهلروب، حذار

أن حتدث معركة، أية معركة تنشب سوف جتمع 
عليكم األعداء، وستفقدون حياتكم أو  
كرامنكم، إذين على استعدتاد أن أضحى 
بنفسي من أجلكم، ال تضيعوا الوقت عبثا 
فالضابط يف الغرفة، و أنا ذاهبة إليه بالنبيذ، و 

 لتذهبوا أنتم.
لقد جنحت خطتها، وأدت واجبهاحنو القصر و  .٥

هلا ان تنطلق يف حرية... إن املأسي أهله، وآن 
اليت تدور من حوهلا، و القيم اليت تداس أبان 
احلروب، و سقط احلكم مث قيامه، و تغري 
احلاكم، وتبادل النصر و اهلزمية، و ليلي العرق و 
العذاب و الدموع قد أو رثها امللل و الضيق من 
احلياة، فلقد ذهب األميو ولن يعود، و ذهب 

حضرت ولن يعود، أصبح العامل مصطفى مراد 
من حوهلا عامل حيوانات تركض و تنهش و تلعق 

 الدماء..
قد شاركت بعنف يف موجة الثأر لديين و وطين  .١ قيمة حب الوطن  .٤

إال أنين كنت أشعر أن املعركة الساخنة مل تبدأ 
 بعد،..

أين البالد اليت حيلو لنا فيها املقام، الوباء قادم  .٢



ف من الغرب و حنن من الشرق، واملوت يزح
 حريى.. ال حياة لنا و ال موت إال هنا...

... فقد خرج الرجال... و خروج الرجال يف  .٣
هذه اليوم املشهود ذكرى رائعة جيب أن تغنوا و 
ترقصوا هلا.. حرب املبادئ يا جنمة الليل، تصنع 

 الرجال.. فيصبحون رجاال حقيقني...
بأنفسنا و إن مل نكن قادرين على حترير أراضينا  .٤

 فال نستحق االستقالل
ال حتزنوا أيها الرجال.. من قدمي و الكنيسة  .٥

تسعى  للقضاء عليكم، كانت حترض روسيا 
على غزو ديارنا اإلسالمية... ألن الكنيسة مل 
تكن تنسى أن حماربينا األشداء ساعدوا تركيا.. 

 و عاونوا و يف أرضنا تكمن الثروات الضخم
د على صدري ذات و الوسام الذي علقه القائ .٦

يوم أشعر كأين ال أستحقه، ال قيمة ألومسة و 
العدو يروح و جيئ و يلهب ظهر أبناء الوطن 
بالسياط، أو يسوقهم إىل السجون، أو يعلقهم 
على أعواد املشانق.. أشعر بغصة يف حلقي.. 

 مبرارة قاتلة...
 

  



 

 

 

رواية ليالى في الخلفيات التي تؤثر إلى ظهور القيم الوطنية  جدول نصوص عن
 تركستان

 النص اخللفيات الرقم
أمري دقومول   .١

 سّجنه الصينيني 
 

و أخذ موالي األمري يف نفس الليلة إىل السجن...  -
ليلتها بكت املدينة كما بكت باألمس على شهداء 
املعركة، وليلتها أدرك الناس أن الغزو الصيين حيمل 

... يف طياته خطرا آخر غري خطر غز األرض
وليلتها مل يستطع النوم يف قومول أن يستويل على 
جفون الرجال والعذارى، وشر البلية ما يضحك أن  
كل فتاة حتاول جاهدة أن تبحث هلا عن رجل 

الغزاة مسلم يتزوجها قبل أن تساق إىل غاز من 
 الصينيني أو مهاجر من مهاجريهم..

إجبار الصينيني   .٢
لنكاح النساء 

 الرتكستانيات

التايل كانت الشوارع يف قومول تضج يف اليوم  -
مبآسي يقشعر هلا البدن، وتشيب هلوهلا الرؤوس، 
فالشرطة جيرون الفتيات جرا كي يرغمو�ن على 
الزواج من اجلنود واملهاجرين واآلباء الرتكستانيني 
الرافضني تشوي السياط أبدا�م، ويضربون بكعوب 



وكثري البنادق، ويركلون باألقدام يف ازدراء ومهانة، 
من األسر والبيوتات العريقة هترب إىل خارج 
املدينة، إذا ما جاء الليل، وتأوي إىل اجلبال أو 

 .تنطلق إىل الصحارى العريضة
حيارب الصينيون   .٣

 األمة الرتكستان
 

قد شاركت بعنف يف موجة الثأر لديين ووطين إال  -
أنين كنت أشعر أن املعركة الساخنة مل تبدأ بعد، 

لن يرتكوا األمر مير دون يصبغوا أرضنا فالصينيون 
اخلضراء بدماء العقاب الوحشي... ووجدتين أفكر 

 يف املوت واحلياة..
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس

 الخاتمة

 النتائج - أ

 استننتجت الباحثة من حبوثها يف الفصول السابقة ما يلي:

رواية  جتد الباحثة أربعة من أنواع القيم الوطنية  اليت حتدثت الشخصيات يف .١
 ليايل تركستان هي:

 قيمة الطاعة -
على التفاين و  الشجاعة الرغبة يف احلصول علىقيمة الطاعة هي 

 عدم اخليانة. أساس

 قيمة الشجاعة -
قيمة الشجاعة هي احلالة اليت يكون فيها شخص ما لديه موقف 

 جريء من دون أي خوف من كل ما واجهت.
 قيمة الرضا -

العطاء كل شيء ولو يسبب املعانة قيمة الرضا هي الرغبة باخلالص 
 لنفسه من أجل األمة و الدولة.

 
 
 

 قيمة حب الوطن -



حب الوطن  هس شعور احلب حنو األمة و البلد نفسه، محاولة  قيمة
 للدفاع األمة عن املستعمر

 اخللفيات اليت تؤثر يف ظهور القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان هو:أما  . أ
 الصينينيأمري قومول سّجنه  .١
 ياتالرتكستان لنكاح النساء  األمةنيالصيني إجبار .٢
 حيارب الصينيون األمة الرتكستان .٣

 
 االقتراحات . ب

قد مت حبث تكميلي حتت العنوان "القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان 
النقصان و ترجو الباحثة أن  نلنجيب الكيالين"، واعرتفت الباحثة بأنه ال خيلو ع

يكون من القارئني خاصة الطالب بكلية الآلداب. ومن يهتم بالبحث األديب 
 .مبواصلة البحث املتعلق بالعنوان املذكور حلصول على النفع األكثر

و أخـيـرا ترجـوا الباحـثـة من اهللا تـعــالـي أن يـجعـل هـذا البـحـث التـكميـلي   
و اإلخـوان املـسلمـيـن و األخـوات املسـلمـات يف فهم اللـغـة العـربـيـة و  نـافـعا للبـاحـثـة

 دراسـتـها و خصـوصا لـمـن أحـب تـعـلم السـجـع. 
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