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 م(1940القصة املاليوية يف األربعنيات )
 

 1د. خالد بن لودين
 

 ملخص
املاليوية يف عصر األربعنيات هتدف هذه الدراسة إىل معرفة ماهية القصة 

م(. فجاءت التساؤالت عن حماور تلك القصص؟ وما هي اجلوانب اليت 1940)
حكت هذه القصص من خالل موضوعاهتا؟ وَمْن ُهم الرُّواد الذين اشتهروا يف 
ذلك العصر؟. فمنهج هذه الدراسة قام على املنهج االستقرائي املكتيب؛ وذلك 

ملتعلقة والتعليق عليها. فكانت احملصلة أنَّ هناك مياًل من بقراءة املراجع والنقاط ا
قبل الكّتاب املاليويني يف قصصهم لعرض املوضوعات الكبرية للمشاكل كاحلب 
غري الطبيعي بني الشبان والفتيات، ونصيب الناس االعتياديني غري الوطنيني من 

وع السياسة وقانون الفقر والتقهقر والوطنية واالقتصاد اليت انتشرت آنذاك، فموض
الطوارئ مل يكن هلا النصيب األكرب يف الكتابة،فلم يكتب عنهما كثريًا يف بداية 
األربعنيات. أما أواخر هذا العقد فقد لوحظ أن الكتابة القصصية كثُرْت فيها 
املوضوعات اليت تتحدث عن املشاكل االجتماعية بصورة تفصيلية. لذا، ميكن 

اليوية يف تلك الفرتة انصبت أكثر ما يكون يف مشاكل القول أن طبيعة القصة امل
 اجملتمع بوجه عام.

 مقدمة
م هذا العصر من حيث قصصه إىل قسمني، ومها زمن احلرب العاملية الثانية ) -1942ُقسِّّ

م(. 1949-1946م( وهو زمن االحتالل الياابين ملاليزاي، وزمن ما بعد هذه احلرب )1945
                                                             

 حماضر مبركز الدراسات العامة )قسم اللغة والتنمية البشرية(، الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور.1
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هلا من الطابع االجتماعي للمجتمع املاليوي بصورة مشولية  فكانت حركة سري القصة نُظر
آنذاك، وذلك من حيث اجلانب السياسي، واالقتصادي، وتصرفات احلكومة املسيطرة على 

 . 2البالد
 

إنَّ هذا التقسيم هلذا العصر جاء جراء األثر الواضح الذي رمسه االحتالل الياابين على حياة 
ث سنوات. أما بعد انتهاء االحتالل، فكانت احلرية غري مطلقة أهل البالد األصليني ملدة ثال

بسبب االستعمار الربيطاين، حيث جند نوعًا ما إضفاًء للبصمة املاليوية يف قصص أهل 
 البالد.

 
ففي حقبة احلرب العاملية الثانية اتَّصفت قصصه األوىل أبهنا كانت متحررة من أيدلوجيات 

رون ويستغلون إذاعة القصص ملصاحلهم.  . واثنيها أنَّ احلكومة3الغرب واملؤلفني كانوا يسخِّّ
واثلثها أنَّ أكثر القصص اليت أُلفت يف تلك الفرتة كان أغلبها قصصًا قصرية العرض مقارنة 

 .4بعصر ما قبل احلرب
 

فالقصص كانت متحررة من الفكر الغريب ألن االستعمار الغريب ما جاء إال بعد االنتهاء من 
االحتالل الياابين بصورة فعلية، وأيضًا الطابع التقليدي: )يف كتابة القصص ما قبل احلرب 
العاملية الثانية كان فيه أصالة اهلوية املاليوية اليت أثرت يف قصص عصر احلرب العاملية 

                                                             
 .85، ص ،  Kesusasteraan Melayu Moden: CerpenSejarahم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني، 2
املقصود من عبارة )متحررة من أيدلوجيات الغرب(؛ أن القصص كانت مكتوبة على النهج والطريقة ما قبل عصر احلرب العاملية الثانية  3

يف اجملالت والصحف. مبعىن آخر؛ أن  أمثال عبد الرحيم كاجي، وإسحاق احلاج حممد، اللذان لعبا دورًا ابرزًا يف نشر أعماهلما القصصية
 (.87القصص كانت مكتوبة أبسلوب أصالة اهلوية املاليوية ما قبل احلرب. )انظر : املرجع السابق ، ص

 .87-86املرجع السابق، ص 4
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(؛ ففرتة االحتالل الياابين كانت قصرية ومل تكن كافية يف رسم هنج طابع القصص يف 5يةالثان
تلك الفرتة. أما ابلنسبة للسبب الثاين، فإن احلكومة الياابنية كانت تسيطر آنذاك على 
البالد، وكثريًا ما تستغل وسيلة إذاعة القصص يف )تضخيم احلرب، ومجع الرأي العام 

ول إهنا سوف تنتصر يف هذه احلرب هذا من جانب. ومن جانب آخر  لصاحلها، ومن مث تق
كثريًا ما أخذ املؤلفون حياولون إدخال مفاهيم الوطنية، وكيف تكون من أجل قضية أرضهم 

(. وآخر تلك األسباب جاءت بسبب )احلرب اليت قامت، واحلالة االقتصادية اليت 6وقومهم
 ن يكون طباعة كتابة القصص يف أوراق قليلة.( مما أدى إىل أ7صعَّبت احلصول على الورق

 
 زمن االحتالل الياابين

يف هذا الزمن كانت حرية الشعب مقيدة، حىت إن املثقفني والكتَّاب منهم ال يستطعيون كتابة 
ما يفكرون به، ويشعرون أبهنم مكبلون إالَّ ما اتفق وانسب كتاابهتم شهية واجتاهات احلكومة 

م( ظهرت اثنتا عشرة وسيلة إعالمية من 1945-1941الياابين من ) الياابنية. وحتت احلكم
)ضوء الشمس يسطع(، و)مرآة احلياة(، و)صوت الشرق(، و)أشعة  8الصحف واجملالت منها

م( فكان هناك جملة 1943م(. أما عام )1942الشمس(، وقد ظهرت كلها يف عام )
 .9)محاس آسيا(، و)فجر آسيا(، و)خرب ماالي(

 

                                                             
 .87، ص ، Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني،  5
 .87املرجع السابق، ص 6
 .87املرجع السابق، ص 7
 .89-88ص  ،المرجع السابق 8

(، Suara Timur) صوت الشرق(، pCermin Hidu) مرآة الحياة(،  Matahari Memancar) ضوء الشمس يسطع9

 خبر ماالي، (Fajar Asia) فجر آسيا(، Semangat Asia) حماس آسيا(، Pancaran Matahari) أشعة الشمس

(Berita Malai.) 



 e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018 PASAK3 2018 

 23-24 April 2018 . Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: 978-967-2122-46-3 
 

404 

ل مىت ما كان هناك احتالل يصحبه قهر واضطهاد وقمع ملن يقف يف وجه حكم طبيعة احلا
هذا االحتالل، وهذا ما رأيناه يف املاضي واحلاضر. أما يف ظهور بعض وسائل اإلعالم يف 
تلك الفرتة فكانت يف خدمة احلكومة لبسط نفوذها وسيطرهتا التامة على البالد من كل 

 بية.النواحي، ومن ضمنها احلركة األد
 

أنَّ موضوعات القصص يف حقبة احلرب العاملية الثانية مقسمة  (Arena Wati)يرى أرينا وايت 
( قصة يف تلك 23إىل سبعة موضوعات رئيسة، وجاء تقسيمه هذا من خالل اطالعه على )

الفرتة، وأول هذا التقسيم هو منط حياة اجملتمع املاليوي، واثنيها الكفاح ضد املستعمر 
ناإلجنليزي ، ورابعها احلرب واحلب، 10، واثلثها تعليمي تربوي ذو عنصر خيايل يقال له ُدجنِّ

وخامسها تعليمي تربوي عن اجملتمع املاليوي، وسادسها احلب واالنتقام، وسابعها نداء 
 . 11لتصبح عسكرايً ومزارعاً 

 
 يف زمن قصري -كما يراه-وقد حصر أرينا وايت موضوعات هذه احلقبة على سبعة أقسام 

سيطر فيه االحتالل الياابين على أرض املاليو، وأنَّ جممل القصص اليت اطَّلع عليها بصورة 
 عامة تدور حول اجملتمع املاليوي ومشاكله.

ن حال العم مينق ( مثاًل تتحدث عن حياة اجملتمع املاليوي الذي يرى فيه أرينا 12فقصة )مِّ
وايت أنَّ مؤلف هذه القصة مل حيالفه احلظ يف تصوير بطولة الياابنيني، وأنَّ الياابنيني أنفسهم مل 

                                                             
ن )10  (. 362، ص  Kamus Dewan( هي القصص اخليالية اليت ليس هلا من الواقع بشيء. )انظر : Dongengُدجنِّ
 .95 -91، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني، 11
ن حال العم مينق )12  1يوليو و 1(، ضوء الشمس يسطع،  SidekAbdullah(.)انظر : عبد هللا صديق )Darihal Pak Menungمِّ

 (.1942أغسطس، 
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جيعلوه آلة هلم يف تعظيم بطوالهتم. فمثل هذه القصص أخذت تصور أصالة وجدان املاليويني 
 . 13من احملتلمن دون أتثري أو إكراه 

 
والقصة السابقة بشكل عام؛ صوَّرت منط حياة املاليويني كما هي على أرض الواقع، إذ إنَّ 
جممل أحداثها حتررت من االحتالل يف استخدامها وتسخريها ملصاحلهم، فال هلم فيها ال من 
بعيد وال من قريب؛ أي أنَّ هذه القصة ماليوية خالصة حتكي عن أحد أفراد الشعب 

 صليني ألرض املاليو.األ
 

( اليت حتدثت عن الكفاح ضد املستعمر اإلجنليزي، وصورت الشبان 14وقصة )محاس الشرق
مع  (Idris)وإدريس  (MuhammadYatim)املكافحني  هذا املستعمر، فكان منهم حممد يتيم 

 . 15بداية دخول الياابنيني للبالد
 

تمع املاليوي، من حيث الصراع احملتم بني والقصة السابقة أحملت إىل اجلو الذي كان فيه اجمل
الياابنيني واإلجنليز يف بداية احلرب، وكيف أنَّ أهل هذا البلد انضلوا وكافحوا ضد اإلجنليز مما 
ا خدمْت  د للياابنيني أْن يدخلوا البالد، وحُيكِّموا قبضتهم وسيطرهتم. فهذه القصة أرى أهنَّ مهَّ

د، لكن يف الوقت نفسه فيها بصمة إجيابية؛ هي موضوع الياابنيني يف بسط نفوذهم على البال
 النضال والكفاح من قبل السكان األصليني ضد أي عدو يسلب خريات البلد.

 

                                                             
 .91، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني ، 13
 (.1942يوليو،  30(، )انظر : بدون ذكراملؤلف، مرآة احلياة، Semangat Timurمحاس الشرق )14
 .92، ص  Kesusasteraan Melayu Moden: cerpenSejarahم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني، 15



 e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018 PASAK3 2018 

 23-24 April 2018 . Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor . eISBN: 978-967-2122-46-3 
 

406 

ن(، 16أما قصة )لسان ولد العصفور انقطع ( فهي قصة تعليمية تربوية حتمل عنصر )ُدجنِّ
قريب للسياسة صورت اخلري والشر، وأن هذه القصة مل تتطرق قط ال من بعيد وال من 

 . 17واحلرب الكائنة يف تلك الفرتة
 

فهذه القصة بَ ُعدت كل البعد عن احلياة السياسية واحلرب، واقتصرت على تعليم وتربية 
اجملتمع املاليوي يف موضوع اخلري والشر. فالقصة عندما أُلِّفت مل يكن اخليال فيها ذا صلة 

تعليمية تربوية حبته، تنظر إىل جانب التهذيب ، أي أهنا يف مضموهنا ككل 18ابلواقع املشهود
 والتحسني للمجتمع ال غري.

 
( اليت حتدثت عن احلرب واحلب ففيها تصوير لبطولة 19وأما قصة )املطر الذهيب يف بلد الغري

ز له  احملتل مع براعة املؤلف يف دجمه ملفهوم النضال والكفاح من خالل حب الوطن الذي ُرمِّ
 . 20ملرأةيف قصته عن طريق حب ا

 
والقصة السابقة من جمرايت أحداثها كانت لصاحل احملتل الياابين، وذلك يف اإلشادة والتزكية 
لنضال احملتل وصموده أمام العدو اإلجنليزي، وأنَّ دور أهل البالد األصليني يتمثل يف الوقوف 

اتب ضد العدو مع احملتل من أجل حب الوطن، وهذا هو املغزى من احلرب واحلب. أما ك
هذه القصة فقد قصد يف حقيقته حب الوطن ملاليزاي ال للمحتل الياابين، فقد برع يف دمج 
                                                             

 (.1943(، )انظر : بدون ذكراملؤلف، محاس آسيا، يناير، Anak Pipit Lidah Terkeratلسان ولد العصفور انقطع )16
 .92، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني ، 17

ليس ملموساً ومشاهدة على أرض الواقع، وأن الشخصيات فيها هي احليواانت تتكلم وتفكر مثل  أي أن أحداث القصة فيها خيال 18
 البشر.

 (.1943(،)انظر : إسحاق احلاج حممد، محاس آسيا، فرباير، Hujan Emas di Negeri Orangاملطر الذهيب يف بلد الغري )19
 .93-92، ص layu Moden: CerpenSejarah Kesusasteraan Meم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني ، 20
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حبب  –مل يالحظه قرَّاء القصة الذين عملوا مع احملتل  –هذا املفهموم املخفي عرب الرمز له 
 املرأة وكيف يضحي اإلنسان من أجلها،  كما يضحي املناضل من أجل وطنه الغايل.

 
(اليت رمزت إىل قضية التعليم والرتبية يف اجملتمع 21)ملاذا ختاف إذا عملت عماًل طيباً ويف قصة 

املاليوي، جند فيها نداء للماليويني سواء أكانوا يف القرى أم يف املدن للحركة والنهوض 
حبماس متجدد حىت يثبتوا للغري أهنم قادرون، وإشارة إىل نسيان املاليويني ألرضهم خاصًة من 

غنياء والوطنيني، ومدى نظرة الشعب الدونية هلم؛ لذا البّد من التحرك واالنضمام إىل قبل األ
 . 22اجلماعات الوطنية مع أخذ احليطة واحلذر حىت يتم طرد العدو

 
فالقصة السابقة تصبو يف جمملها إىل التعليم والرتبية والنهوض ابجملتمع املاليوي إىل األحسن 

شعب املاليوي عامًة، واألغنياء والوطنيني خاصة، فلم يكن هذا واألفضل، وهذا النداء كان لل
النداء ملنطقة معينة من البالد بل مشل كل أرجاء املعمورة مباليزاي. فال يتم هذا التغري اإلجيايب 
إال ابلتعاون والتكاتف مع بعضهم بعضًا عرب التخطيط اجليد واحلرص الدائم من غدر العدو 

 احلذر منه طول الوقت.املستعمر، وأخذ احليطة و 
 

( اليت حتدثت عن احلب واالنتقام، مل ت أخذ بوجه االعتبار 23وقصة )احلب يف بالد هنغ تواه
األحداث الراهنة اليت حصلت للبلد، لكن اُْسُتفيد منها يف الفائدة من األحداث يف زمن 

مباشرة  عظمة السلطان منصور شاه للعقد اخلامس عشر بوالية مالكا. وهذه القصة بصورة

                                                             
(،)انظر : إسحاق احلاج حممد، محاس آسيا، أبريل، Kenapa Takut Jika Berbuat Baikملاذا ختاف إذا عملت عماًل طيبًا )21

1943.) 
 .95 -94، ص  Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني ، 22
 (.1943(، محاس آسيا، سبتمرب، A. Kamel(، )انظر : أ. كامل )Cinta di Negara Hang Tuah) احلب يف بالد هنغ تواه23
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ليس هلا عالقة أبي من بطوالت الياابنيني، لكنها رمست بصورة رمزية احلب والزواج 
 .24وعالقتهما ابحلياة السياسية احلاصلة  مباليزاي الغربية

وقد مالت القصة السابقة يف جمملها إىل تصوير احلياة السياسية يف تلك الفرتة، وكيف أن 
مصاحل اآلخرين؛ أي أنَّ احلب يعمي مصاحل الناس احلب، ومن مث الزواج، هلما األثر يف 

اآلخرين ويهتم مبصاحل احملبوبة، وما يتصل هبا. فاْعُترب سالح احلب والوقوع يف شباكه األثر 
 البالغ يف منط احلياة السياسية للبلد.

 
( اليت حتدثت عن الكيفية اليت يكون هبا يكون الشخص عسكرايً 25وقصة )الفالح العجوز

يف آن واحد، وفيها أنَّ أحداثها هلا عالقة وثيقة ابلسياسة واالقتصاد يف ذلك الوقت، ومزارعاً 
 . 26وتبني تقهقر الياابنيني يف احلرب ومن مَثَّ الرتاجع واالهنزام

 
أشارت القصة اآلنفة إىل كيفية أن يكون الشخص عسكراي ومزارعًا يف آن واحد، فعسكرايً 

ً ومعنوايً. أما مزارعًا فيكون يف العمل يف ميدان يكون يف خدمة اجليش، وما حيتاج إل يه ماداي
الزراعة، ومن مث احلصول على الطعام، وهذا الطعام يكون له وللجيش.  فمثل هذا النداء مل 
أيتِّ من فراغ بل للحالة املتدهورة اليت أل ّمت ابحملتل الياابين من الناحية السياسية واالقتصادية 

 ال اهلجوم حىت اهنزم وخرج من البلد. والذي كان يف وضع الدفاع
 

  

                                                             
 .95، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم،2003 ،عثمان بوته ورملي آيسني24
 (.1944(، محاس آسيا، أبريل، Nazri Zainuddin(، )انظر : نزري زين الدين )Peladang Tuaالفالح العجوز )25
 .96، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني، 26
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 زمن االحتالل الربيطاين 
بعد احلرب العاملية الثانية وخروج احملتل الياابين؛ طَرأ على فن كتابة القصة تغيري واضح، 
فيمكن القول إن هذه احلرب قد أعطت نفسًا جديدًا للقصة نفسها ولكتَّاهبا؛ إذ إنَّ جتدد 

به الناس، مما أفضى إىل تغيري منط احلياة، والفكر. وأن هذا هنج أسلوب احلياة قد شعر 
التغيري البّد منه وفقا للظروف ومتطلبات العصر آنذاك، فال غرابة إذا وجدان كتَّاب هذه 
ظ من كتاابهتم أهنم قد دجموا مفهوم احلب  القصة قد كتبوا قصصهم بطعم السياسة، فنالحِّ

اب القصص قبل احلرب؛ فنرى أن بطل القصة بعد فيها، لكن هذا احلب ليس كما صوَّره كتَّ 
احلرب قد ُصوِّر على أنه مكافح ومناضل، ويضحي بنفسه وهو راٍض بذلك من منطلق 
احلب اإلنساين لقومه ولوطنه الغايل، أما ما قبل هذا فهو ُمكره أو ُمتصنِّّع إلرضاء احملتل 

ا عدة عناصر فيها طابع احلزم الياابين. فالقصص املاليوية يف ذلك الوقت محلت يف طياهت
 .27وااللتزام والوطنية

 
إن التغيري يف األحداث واألزمنة ُسنة الكون ال أحد يستطيع إنكارها. فالقصة ما بعد احلرب 
العاملية الثانية ليست هي أثناء احلرب، وال قبل احلرب، وهذا التغيري مل أيت صدفة بل إن 

صناع القصة، إذ وجدوا مساحة مواضيعهم أرحب األحداث وأوضاع البلد هي اليت أثرت يف 
 وأوسع.

 
 .Aأمثال عبد الصمد إمساعيل ) 28فأغلب ُكتَّاب ذلك العصر كانوا من املخضرمني 

Samad Ismail( وكرس مس، وأمحد بوستامم ،)Ahmad Boestamam فقد .)

                                                             
 .177 – 176، ص 1984،Sejarah Sastera Melayu Klasik dan Moden(، Kamal Ariffinكمال عارفني)  27
القصة القدامي الذين عاصروا فرتة ما قبل  مجع )خمضرم( وهو الذي عاصر ماضيه وحاضره، واملقصود من )املخضرمني( يف النص كتاب 28

 احلرب العاملية الثانية، وفرتة احلرب، وفرتة ما بعد احلرب. 
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رت أعمال هؤالء يف اجملالت مثل جملة )شعاع املالاي(، و)مستيك(، و)اللؤلؤ  . وكان 29ة(ُنشِّ
هناك كتَّاب ُجدد حاولوا إظهار مهارهتم يف كتابة القصة، إذ كانت أعماهلم القصصية خفيفة 

(، ومحزة Wijaya Malaومتواضعة نوعًا ما، من أمثال ذلك وجيااي ماال )
(Hamzah( ورومسريا ،)Rosmera فكانت موضوعات هؤالء الكتَّاب اجلدد متعلقة .)

 .30مثل الرذائل، واالختالط املفتوح، وغري ذلكمبشاكل حياهتم االجتماعية 
نلحظ مما سبق أنَّ الذي شعر ابلتغيري يف شكل القصة، وماهيتها بصورة دقيقة وعميقة هم 
القدامى الذين كتبوا القصة قبل احلرب وما بعدها، وأكثر الكتَّاب كانوا وليدي عصرهم 

وحاضرها، وخربهتم يف احلياة الراهن. وهذا يرجع إىل معاصرة القدامى لألحداث ماضيها 
 وخاصًة يف كتابة فن القصة.

 
ومما ساعد على تغيري شكل القصة ما بعد احلرب؛ النهضة السريعة يف ميدان الطباعة، وتنوع 
طرق نشرها، فارتبطت هذه النهضة ابلوعي احلاصل للماليويني خاصًة يف جمال السياسة، 

حافة بعد احلرب هو األحداث السياسية ومن الواضح أنَّ العامل الرئيس يف تطور الص
والساسة أنفسهم يف البالد، فالوعي السياسي لدى املاليويني وإدراكهم هبا هو السبب يف 

 . 31هنضة حركة الصحافة
 

فكلما هنضت الصحافة، وتنوعت مصادر نشرها هنضت القصة، إذ جيد القاص ميداان رحباً 
لعمل، فيعجب بعمله أو العكس، فيكون يف عرض عمله القصصي، ومن مث يرى غريه هذا ا

                                                             
 (.Mutiara(، اللؤلؤة )Suluh Malayaشعاع املالاي )29
 .177، ص Sejarah Sastera Melayu Klasik dan Moden،1984كمال عارفني، 30

 .146، اجمللدالثاين، ص  Kesusasteraan MelayuSejarah،1990أمحد كمال عبدهللا وآخرون، 31
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هناك تفاعل إجيايب يف العمل القصصي. فنهضة الصحافة أفضت إىل هنضة القصة وهي من 
 مثَّ عملية طردية إجيابية للعمل القصصي األديب.

 
فتصوير حياة املناضل املاليوي تعدُّ انعكاسًا للحياة السياسية املشاهدة آنذاك، وذلك ما 

ا املناضل يف شجاعته وثباته، وأيضًا اإلفصاح عما يريد، فمن مقدمة لوحظ من صفات هذ
(، وقبل هذه القصة قصة )روستينا 32القصص اليت حكت عن ذلك مثاًل قصة )خيانة القوم

( اليت متَّ فيها تصوير للفتاة املاليوية املناضلة يف وجه االحتالل الياابين انتقاماً 33فتاة مناضلة
 .34ملقتل أبيها وأخيها

 
ظ عنصرا؛ الشجاعة والتضحية، فالشجاعة  ومن مضمون موضوع القصتني السابقتني ُلوحِّ
رمسها القاص يف شخصييت املناضل من أجل قومه ووطنه، لكنه اغتيل بسبب خيانة أحد 
أفراد قومه، وشخصية الفتاة اليت بطبيعتها الرابنية النعومة واخلجل، لكنها تغلبت على هذه 

ت مرادها يف اهنزام احملتل الياابين. أما عنصر التضحية، فكان تضحية الطبيعة الفطرية، وانل
 املناضل مثناً حلياته، والفتاة بعدم الزواج والتمتع ابحلياة األسرية اآلمنة.

ففي زمن االستعمار الربيطاين، ُمنعت احلركة السياسية املاليوية مما أدَّى إىل حترمي وجود حزب 
وارئ الذي كان يف خدمة االستعمار؛ فهذا العمل الذي سياسي خاص هبم زمن قانون الط

قام به املستعمر أوجد الوعي واإلدراك أمهية الدفاع عن القوم واألرض للماليويني. فقصة 
، فيها تصوير كيف أمخد شعلة احلماسة القومية املاليوية، وذلك أنَّ 35مقالة الزهرة من اجلنوب

                                                             
 (.1947(، يناير، Hiburan(،)انظر : محزة، التسلية )Pengkhianat Bangsaخيانة القوم )32
 (.1946(، التسلية، أكتوير Aminurrashid(، )انظر : أمني الرشيد )Rostina Gadis Gerilaروستينا فتاة مناضلة )33
 .105، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: cerpenم،0320،  عثمان بوته ورملي آيسني34
 (.1948فرباير،  8(، خرب الزمان، Bunga Raya(.)انظر : بنغا رااي )Karangan Bunga dari Selatanمقالة الزهرة من اجلنوب )35
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الة من املركز الرئيس للحركة أيمره ابلعودة إىل تسلم رس 36أحد أعضاء حركة الشباب املنصفة
 .37منطقته والقيام أبعمال خفيفة وصغرية

 
إن مضمون القصة السابقة يغرس ويرمز إىل مدى أمهية الوعي واإلدراك ابلعمل السياسي 
فيما خيدم البالد، وحقوق أهلها األصليني. فعلى أهل البالد عامة، واملثقفني والوطنيني خاصة 

الكامل بضرورة االخنراط يف األمور السياسية كي تسيس هذه األمور لصاحل الشعب الوعي 
 والبالد ككل، وحياول أن يبتعد عن األمور الشخصية واألاننية.

 
( اليت حتكي حياة اليأس والعوز اليت حلَّت بسييت 38وهنا قصة )يوم العيد عند قرب اجلده

(Siti( وابنها أونغ )Awangاللذين عاشا من د ) ون عائل يعوهلما. فقامت سييت
ابلعمل، والبحث عن الرزق كي تسّد حاجات أسرهتا، ففي شهر رمضان مثالً ضغطت على 
نفسها ببيع احللوايت من أجل شراء مالبس العيد البنها، فكان هناك شخص امسه السيد 

( الذي عطف على سييت، وأراد الزواج منها، علمًا أن زوج السيد Encik Matمت )
د توفيت، وكان رد فعل سييت عندما علمت أن السيد مت يريد الزواج منها أْن رفضت مت ق

هذا الطلب، وذلك ألهنا كانت ومازالت على العهد واحلب لزوجها الذي خرج للبحث عن 
 .39العمل، ومل يرجع منذ قرابة سنة

 

                                                             
وهذه احلركة كانت من (.APIب   )( اليت رمز عنها واختصر كتابتها Angkatan Pemuda Insafحركة الشباب املنصفة ترمجة من ) 36

 احلركات السياسية احملرمة حتت قانون الطوارئ أايم االستعمار الربيطاين.
 .107 -106ص  ،Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم،2003عثمان بوته ورملي آيسني، 37
 (.1948مس، مستيك، أغسطس، (. )انظر : كرس Berhari Raya Ke Kubur Nenekيوم العيد عند قرب اجلده )38
 .111، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم،2003عثمان بوته ورملي آيسني، 39
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والقصة السابقة يف جمملها تصور حالة الفقر والضعف اليت كانت إحدى املشاكل 
الجتماعية يف ذلك الوقت، ويف الوقت نفسه تربز فيها قوة التحمل وااللتزام ومواجهة الواقع. ا

فالقاص يف قصته أراد أن يقدم منوذجًا مثاليًا للمضي يف كفاح احلياة والوصول إىل ما نصبوا 
 إليه، ولو واجهتنا عوائق وموانع كثرية.

يوي بصورة إجيابية وسلبية، فمثاًل من فهناك قصص ما بعد احلرب اليت تنتقد اجملتمع املال
(. وهذه القصة فيها تصوير 40الناحية السلبية هناك قصة بعنوان )وصية الرجل الوطين

الختالف الطبقات االجتماعية وسط الوطنيني وعامة الشعب، فهذه اجلماعة دائمًا تتكرب 
حلياة، وعندهم مشكلة وتعلو على غريها من عامة الناس، فهم يتصفون هبذه امليزة ويسايرون ا

( Anuarالطبقية اليت متيُّزهم عن غريهم، حىت إن هذا األمر وتَّر عالقة احلب بني أنور )
( مثاًل تصوَّر 41(. أما من الناحية اإلجيابية فقصة )مىت اإلله يناديKemalawatiوكمالوايت )

أيد ووافق  ( اإلجيابية الذي كان من الصحفيني، فقدTuan Jaafarتصرفات السيد جعفر )
( الذي كان مسكيناً، وليس له Kamal( بزواجها من كمال )Halijahرغبة ابنته خدجية )

 .42نسب عالٍ 
 

تان السابقتان جند أهنما تنقدان نقداً بناء اجملتمع املاليوي الذي مل يتخلَّ عن ترك بعض  والقصَّ
لقصتان إىل بناء اجملتمع عاداته املاضية اليت مل تساير ظروف احلياة وتغرّي األحداث، فهدفت ا

املاليوي على مبادئ قوية وصحيحة تقوم على أساس اإلسالم، وأنه على هذا اجملتمع ترك 
بعض عاداته غري املتوافقة مع تعاليم الدين وظروف احلياة، والتفكري املنفتح الذي فيه صالح 

 لألمة.

                                                             
 (.1946(. )انظر : كرس مس، شعاع املالاي، يونيو، Wasiat Orang Bangsawanوصية الرجل الوطين )40
 (.1949(، مستيك، ديسمرب Nilawati Kedahح )(. )انظر : نيالوايت قد Bila Ilahi Memanggilمىت اإلله ينادي )41
 .112 -111، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني، 42
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حركة أدابء اخلمسنيات  لقد طرأ على القصص اليت كتبت بعد احلرب العاملية الثانية وقبل

تغيريًا ابرزًا عما كانت عليه ما قبل احلرب، وهذا التغري يتمثَّل يف القصص اليت ألفت زمن 
االحتالل الياابين وكان فيها كثري من الكذب واالحتيال يف جتسيد البطولة الياابنية؛ حيث 

تقهقر وذل،  جاء كتَّاب شبان واعون ومدركون حلال قومهم ووطنهم الذي كان يعيش يف
فأشعلوا روح احلماسة الوطنية ومنهم كرس ماس، وأ. صمد إمساعيل، وتنكت وارنت 

(Warrant Tongkat)43. 
 

لقد كان هناك تغيري يف فن القصة يف ظل القمع والذل واالستغالل زمن احملتل الياابين الذي 
تكن حرية مطلقة ألن قتل اإلبداع يف هذا الفن يف طلبه للحرية من احملتل، وهذه احلرية مل 

االحتالل الياابين جاء بداًل منه االحتالل الربيطاين الذي كان احلال أفضل منه زمن 
 االستعمار الياابين.

 
 املالحظ يف هذا العقد

إن عصر األربعنيات لوحظ أن هناك مياًل من قبل الكّتاب املاليويني يف قصصهم لعرض 
مثل احلب غري الطبيعي بني الشبان والفتيات، املوضوعات الكبرية للمشاكل اليت انتشرت، 

ونصيب الناس االعتياديني غري الوطنيني من الفقر والتقهقر والسياسة والوطنية واالقتصاد، 
. فموضوع السياسة وقانون الطوارئ مل يكتب عنهما كثريًا يف األربعنيات 44وقانون الطوارئ

                                                             
 .115 -114املرجع السابق، ص  43
 .115، ص Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Cerpenم، 2003عثمان بوته ورملي آيسني، 44
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تبت كثري من املوضوعات عن ( فقد كُ 1949 – 1946من القرن العشرين، أما يف عام )
 . 45املشاكل االجتماعية

 
فاهتمام كتَّاب القصص ابملوضوعات الكبرية يدل على وعيهم وإدراكهم حلال املاليو 
وبالدهم، فعندما تناقش هذه املوضوعات عرب كتاابهتم، وحيصل الوعي بني عامة الناس يف 

ا قِّ  لَّة القصص اليت ُكتبت عن حل مشاكلهم فمن الطبيعي أن احلال سوف ينصلح، أمَّ
السياسة وقانون الطوارئ فكانت بسبب املشاكل االجتماعية وكثرهتا حىت أصبحت هّم 
الكّتاب، وحماولة حّلها، وهذا أدى يف السنوات األخرية من عصر األربعنيات إىل كثرة كتابة 

 القصص عن املشاكل االجتماعية.
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