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Abstract
Al-Makhtoobah (The fiancé), a social-realistic drama that can be claimed
as the first drama to make a mark in Indian Arabic literature published in
2009 by Syed Ehtisham Ahmad Nadvi, depicts generally a vivid picture of
Indian Muslim society and some unwelcomed marital issues especially, in
the form of dialogue.
Al-Makhtoobah, is a tragedy in manners turning round the pertinacious
attempts of a young girl to pass her life with her drunkard irresponsible
husband. Before marriage, her rich parents were in a promise to marry her
with a meritorious madrassa student, while a fraudulent became successful
to make their promise fail showing fallaciously superiority of a boy who
becomes her husband later. Henceforth, the fraudulent occupies wealth of
the girl and her father and finally this incident makes her father mysterious,
mad and he dies.
The writer Syed Ehtisham Ahmad Nadvi is a famous Indian Arabic literary
critic, litterateur; an alumnus of Aligarh Muslim University, Jamia Millia
Islamia and the great Islamic learning center namely Darul Uloom
Nadwatul Ulama, Lucknow. He is also one of the shining figures in the
history of Indian Arabic literature who wrote a good number of books and
articles in Arabic as well as Urdu and retired as a professor of Arabic in the
University of Calicut, Kerala in the year 2000 A.D.
The present paper aims to study the themes of Al-Makhtoobah and styles
that have followed the writer in making of the drama an artistic one.
Further, it attempts to present writer’s academic, administrative and artistic
excellence.
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المخطوبة :تحفة أدبية للسيد احتشام أحمد

الندوي

المسرحٌة فن أبدعها الٌونان فى القرن الخامس قبل المٌالد ،وانتشرت فى اآلفاق عبر العصور،
وازدهرت ازدهارا عظٌما فى العصر الحدٌث ،وأغنت بألوانها اآلداب لكل حضارة متطورة فى
العالم .والمسرحٌة تدور فى مجال األدب كنوع من أنواع األدب القصصً ،وتلعب دورا بارزا
فى تنمٌة الثقافة وتنوٌر العقول وتثقٌف األذهان ،وتهدف إلى معالجة المشاكل الٌومٌة من
1
السٌاسٌة واالجتماعٌة والعائلٌة و الخلقٌة.
وظهرت المسرحٌة فى معناها الحقٌقً فى البلدان العربٌة بعد الحملة الفرنسٌة على مصر عام
7171م ،وفى مفهومها المعلوم عرفها العرب فى أواساط القرن التاسع عشر .واألفذاذ الذٌن
بأٌدٌهم دخلت المسرحٌة فى العرب هم مارون النقاش وٌعقوب صنوع وأحمد أبو الخلبل القبانً
وسلٌم النقاش وفرح أنطون .وتطورت المسرحٌة فى األدب العربً فى بداٌتها بمساهمات
ابراهٌم رمزي ومحمد تٌمور وأنطون ٌزبك وأحمد شوقً وتوفٌق الحكٌم .و أول من ألف
مسرحٌة فى اللغة العربٌة هو مارون النقاش اللبنانً (7111- 7171م) الذى كتب أوال مسرحٌة
"البخٌل"ّ ،
ومث لها مع أصدقائه فى بٌته عام 7181م ،وبعدها ك تبت فى العالم العربً كثٌر من
المسرحٌات العربٌة ،ولكنها لم تخلق للعرب أدبا تمثٌلٌا على غرار اآلداب التمثٌلٌة الغربٌة حتى
ظهور مسرحٌة "مصرع كلٌوبترا" للشاعر أحمد شوقً (7791-7187م) ،وهى مسرحٌة
شعرٌة صدرت عام 7711م .وٌرجع فضل تطوٌر شامل للمسرحٌة النثرٌة إلى توفٌق الحكٌم
2
الذى جعلها نوعا مقبوال من األدب فى العالم العربً.
وأن للهند خدمات جلٌلة فى تطوٌر اللغة العربٌة وآدابها نثرا ونظما ،وكانت والتزال الهند أبرز
الشعوب غٌر العربٌة فى العالم إلسهاماتها الكبٌرة فى تطوٌر هذه اللغة .وأنجبت الهند البأس من
جهابذة اللغة العربٌة وآداٌها الذٌن امتلكوا ناصٌة هذه اللغة بشتى نواحٌها ،ولكنهم لم ٌلتفتوا على
اإلطالق إلى الموضوعات األدبٌة الحدٌثة مثل الرواٌة أو المسرحٌة بل إنتاجاتهم ظلت تنحصر
على الموضوعات الدٌنٌة اإلسالمٌة .وٌجدر هنا بالذكر بأن الهنود قد أصدروا بعض القصص أو
3
األقصوصة فى العربٌة فأكثرها نقلوها من اللغات الهندٌة.
أما المسرحٌة العربٌة فى الهند فنصٌبها لم تكن طفٌفة فقط بل خالٌة كل الخالٌة ،وأتم هذه الخلو
األستاذ الدكتور سٌد احتشام أحمد الندوي بتألٌف مسرحٌته العربٌة "المخطوبة " ،وهى المحاولة
األولى فى الهند لدى المسرحٌة العربٌة ،كما ٌظن هذا الباحث؛ إذ هو لم ٌجد طول عمره الدراسً أى
مسرحٌة عربٌة عالجها الهنود دون هذه المسرحٌة.
واألستاذ الدكتور سٌد احتشام أحمد الندوي هو األدٌب الكبٌر والناقد الخبٌر والكاتب الشهٌر واألستاذ
النحرٌر ،ولد فى قرٌة مخدوم فور من مدٌرٌة سلطان فور ،أترابرادٌش ،عام 1938م  ،بعد الدراسة
اإلبتدائٌة فى مدارس شتى التحق بدار العلوم ندوة العلماء بلكناؤ عام  1950م حٌث تحصل على
شهادتى العالمٌة والفضٌلة ،ودخل فى الجامعة الملٌة اإلسالمٌة بنٌو دلهً عام 1954م ،وأخذ شهادة
 Matriculationسنة 1955م  ،وشهادة  Intermediateعام 1957م  ،وشهادة اللٌسانس عام
1959م  ،ثم توجه إلى جامعة علٌكره وحصل على شهادة الماجستٌر فى األدب العربً عام 1961م
 ،وشهادة  BTHفى نفس العام ،وشهادة  MTHعام 1969م  ،وشهادة اللغة األلمانٌة عام 1965م،

1

الرزاق ،د /عبد ،توفٌق الحكٌم ومسرحه الذهنً ،قسم اللغة العربٌة فى جامعة آسام ،1008 ،ص8-7-
2
هٌكل ،أحمد ،تطور األدب القصصً والمسرحً ،دار المعارف ،القاهرة ،ص870-171 -
 3أحمد ،أشفاق ،مساهمة الهند فى النثر العربً خالل القرن العشرٌن ،دلهً ،1009 ،صvi-
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والدكتوراه عام 1966م تحت إشراف البروفٌسور عبد الحلٌم ،رئٌس الجامعة سابقا ،حول عنوان
4
"تطور النقد العربً" والماجستٌر فى األردٌة عام 1970م.
وبدأ حٌاته التدرٌسٌة سنة 1964م حٌث عٌن محاضرا فى قسم اللغة العربٌة والفارسٌة واألردٌة فى
جامعة سري وٌنكتٌشور ،تٌروفاتً ،أندهرابرادٌش ،وأصبح أستاذا مشاركا سنة 1970م ،وفى عام
1974م عٌن رئٌس القسم العربً فى جامعة كالٌكوت ،كٌراال ،وتقلد منصب األستاذ سنة 1976م،
ومكث سنتٌن فى نائجرٌا حٌث قام بالتدرٌس بكلٌة خدٌجة الحكومٌة ما بٌن الفترة 1985-1983م،
وفى 1996م نال جائزة الرئٌس الهندي ،وتقاعد عن الوظٌفة سنة 2000م ٌمكث  36سنة من عمره
فى جنوب الهند ،ثم استوطن فى مدٌنة علٌكره واستمر التدرٌس أستاذا زائرا فى جامعة علٌكره
اإلسالمٌة خالل 2006م2008-م .وبجانب ذلك حاز األستاذ مناصب علمٌة عالٌة ،فهو عضو الهٌئة
االستشارٌة لدار العلوم ندوة العلماء ،وللمجمع اإلسالمً العلمً بها ،وعضو رابطة األدب اإلسالمً
5
العالمٌة ،وهو من أبرز التالمٌذ للشٌخ أبى الحسن علً الندوي ورفقائه األجالء.
ًلو شغف سائذ ثبللغخ العزثيخ ًآداثيب ًخبصخ ثنقذ األدة العزثيً ،نشزد لو مئبد من المقبالد فَ
األدة العزثي ًنقذه ًفَ المٌاضيع األخزٍ ،كمب صذرد لو عذح كتت فَ العزثيخ ًاألرديخً ،من
أىميب :تطٌر النقذ عنذ العزة ،أعالم األدة عنذ العزة ،تطٌر الحزكبد اإلسالميخ فَ العصز
الحذيج ،الصزاع ثين الشًجخ ًالعشيقخ (رًايخ) ،المخطٌثخ (مسزحيخ) ،صفحبد مشزقخ من حيبتي
6
(السيزح الذاتيخ للمؤلف).
والمخطوبة هى مسرحٌة اجتماعٌة وقصة واقعٌة تحلٌلٌة ألفها األستاذ الدكتور سٌد احتشام أحمد
الندوي ،ونشزه مجمع الجحٌث العزثيخ ،عليكزه ،الينذ ،عبم 9002مً ،تقع ىذه المسزحيخ فَ 18
صفحخ ثبلقطع المتٌسط.
7
وأبطال المسرحٌة هم :
 .7عارفة وهى البنت المخطوبة،
 .1أحمد حسٌن وهو أب المخطوبة،
 .9أحمد جمال وهو الخطٌب،
 .8شاكر على وهو أب الخطٌب،
 .1قدرة على وهو الرجل الماكر الذى ٌفسد األمر،
 .8وزاهدة هى أم البنت المخطوبة،
 .1شاهدة هى أم الخطٌب،
 .1سكٌنة هى جدة الخطٌب،
 .7ناظرة هى زوجة قدرة على المحتال،
 .70جاوٌد زوج عارفة.
وتحتوى هذه المسرحٌة على ثمانٌة مناظر ،والمنظر األول ٌستعرض محادثة تدور حول شؤون
القرابة واألسرة بٌن "سكٌنة" ،جدة الخطٌب "أحمد جمال" ،وأحمد حسٌن ،أب المخطوبة "عارفة.
وعارفة هى طالبة فى المدرسة وبلغت فى الحادٌة عشرة من عمرها ،وأبوها ٌرٌد زواجها إذا بلغت
أشدها ،وأحمد جمال هو الطالب الذكً الطٌب الذى ٌدرس فى دار العلوم ندوة العلماء .وعصارة
المحادثة هى أن جدة الخطٌب "سكٌنة" ،تعرض خطبة الزواج لعارفة بأحمد جمال على أب
المخطوبة ،ولكن أبا المخطوبة ٌنكرخطبتها لعطلة أحمد جمال ،وٌعتقد أن الطالب للمدارس
4

بى ،صفٌه ،نزر ﭜﺮ ﭜﺮوفٌسر محمد احتشام ندوى،مكتبه جامعه لٌﻤٌتٌﮢ  ،نئى دهلً1008 ،م ،ص،20-9 -
5
نفس المصدر.
6
الندوي‘ احتشام أحمد ،المخطوبة ،مدٌنة منزل ،شارع إقرأ،علٌكره،الهند1007،م ص -الصفجة بال رقم.
7
الندوي‘ احتشام أحمد ،المخطوبة ،مدٌنة منزل ،شارع إقرأ،علٌكره،الهند1007،م ،ص1-
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اإلسالمٌة لٌس لهم مستقبال زاهرا فى البالد الهندٌة ،فالجدة تؤٌده من رؤٌة إسالمٌة بأن الطالب
األذكٌاء لهم شأن فى العلم واألدب وفى المال أٌضا ،وكذلك الطالب للمدارس اإلسالمٌة ٌتمتعون
بحٌاة سعٌدة ٌطمئن إلٌها البال ،وهكذا تمكن الجدة أن ترضٌه فى الزواج بعد مدة طوٌلة أى بعد اختتام
دراسة الخطٌب .وألحق المؤلف هنا حادثة أخرى؛ أن الخطٌب بعد اختتام دراسته فى دار العلوم ندوة
العلماء ٌشتاق إلى تعلّم اللغة اإلنجلٌزٌة ،ولكن أباه ٌرفض تعلمه اللغة العربٌة بل ٌر ّغبه فى الطب
الٌونانً العربً ،والخطٌب ال ٌلتفت إلى أبٌه وٌذهب إلى دلهى وٌلتحق بالجامعة الملٌة اإلسالمٌة
لدراسة اللغة اإلنجلٌزٌة ،وأخٌرا ٌرضى أبوه علٌه وٌمده المال للدراسة.
والمنظر الثانً ٌذكر حٌلة "قدرة على" ،المحتال الكذوب ،إللغاء الخطبة القائمة بٌن أحمد جمال
وعارفة واستبدالها بخطبة "جاوٌد" ،المغنى بصوت جمٌل عذب وشارب الخمر .وكان ٌرٌد تملك
العقار الكبٌر ألحمد حسٌن ،وٌوما أنه ٌذهب إلى أحمد حسٌن ومعه "جاوٌد" ،وٌ ّعرفه بأحمد حسٌن ،ثم
ٌشٌر إلٌه أن ٌغ ّنى بعض القصائد ،وٌتأثر جمٌع أعضاء أسرة المخطوبة بصوته الجمٌل ،وٌدعوهما
لزٌارة بٌتهم مرة أخرى ،وٌرجعان إلى بٌتهما ،ثم ٌسافر "قدرة على" مع زوجته "ناظره" إلى أحمد
حسٌن وٌثنى علٌه خلق جاوٌد وسلوكٌاته وٌعرض خطبة زواج عارفة مع جاوٌد ،بٌنما تثنى زوجته
ناظرة على "زاهدة" ،أم المخطوبة ،خلق جاوٌد ومستقبله ،كما أنها تتحدث عن محاسن جاوٌد إلى
عارفة (المخطوبة) طوال ساعات حتى تفوز فى تخلٌق أمنٌة ورغبة لدى البنت فى الزواج مع جاوٌد.
ولكن األب ٌنكر الخطبة وكذلك أمها ألنهما علِما من مصادر موثوقة بأنه ٌشرب الخمر ،فاجتهد قدرة
على وزوجته لتبدٌد هذه الشكوك حتى نجحا فى خطتهما بقرار بأن جاوٌد سٌقضى أسبوعا كامال مع
أسرة المخطوبة كى تعرفه بنفسها.
وفى المنظر الثالث ٌذهب جاوٌد إلى بٌت المخطوبة لٌقضى أسبوعا ومعه قدرة على الذى ٌخرج حٌنئذ
حٌلة جمٌلة أخرى ،وهو ٌشاور مع أحمد حسٌن أن ٌخرجوا إلى منتزهات تقع بنهر "غومتً" فى لٌلة،
فرضى أحمد حسٌن على هذه المشورة ،وٌخرجون إلى شاطئ النهر ومعهم النساء واألمتعة ،راكبا
على سٌارة وٌسوقها جاوٌد ،وبعد الوصول إلى المنتزهات ٌتفرقون فى المنتزه ،وتذهب عارفة مع
جاوٌد ،وأبوها مع قدرة على ،وأمها زاهدة مع ناظرة ،وٌجرى التكلم والتضاحك والمحادثة فٌما بٌنهم،
وكان قدرة على ٌرٌد إٌجاد عالقة الود والصداقة بٌن عارفة وجاوٌد .وفى أثناء المحادثة ٌبرز قدرة
على سلبٌات أحمد جمال ،الخطٌب األول ،أمام أحمد حسٌن ،وزوجته كذلك تبرز السلبٌات أمام زاهدة.
وٌرجعون بعد مرور الساعات إلى البٌت فرحٌن مسرورٌن.
والمنظر الرابع فى المحادثة تدور بٌن قدرة علً وزوجته ناظرة حول الحٌالت الصائرة والظنون فى
نجاحها وفشلها ،وبعد المحادثة أنهما ٌذهبان إلى بٌت أحمد حسٌن للتفحص فى األمر ،وٌتكلمان مع
أحمد حسٌن وأسرته حتى ٌعبّر أحمد حسٌن عزمه على قبول خطبة جاوٌد ،ولكنه ٌخاف نقد األقرباء
لهذا القرار ،ثم ٌأخذ قرارا أن ٌستعد النكاح بصورة خفٌة حتى ال ٌعرفه أحدا إال ٌوم زواجهما ،وهذا
بمشورة قدرة علً الذى ٌبٌن جمٌع الطرق إلتمام النكاح حسب التقالٌد والرواٌات المتبعة فى عائلتهم
دون إعالن النكاح إال فى الحفلة التى ستنعقد للنكاح.
والمنظر الخامس فى الزواج بٌن جاوٌد وعارفة .وٌصل أحمد جمال ،الخطٌب األول ،وأمه شاهدة
وصدٌقه هاشم إلى بٌت أحمد حسٌن ٌجٌبون الدعوة ألكل المانجو كالعادة المعروفة لدٌهم ،وال ٌعلمون
شٌئا عن الزواج ،وٌخبرهم أحمد حسٌن فى ٌوم الزواج عن زواج إبنته مع جاوٌد كما ٌتقدم األعذار
لألمر .وتدور المحادثة بٌن الخطٌب األول وأمه وصدٌقه عن األمر المرٌر حتى ٌوافقوا فى االشتراك
فى حفلة الزواج حٌث ٌتأسفون على زواج عارفة مع رجل مدمن الخمر .ثم ٌتم نكاح عارفة مع جاوٌد،
وال ٌشترك أحد من أسرة جاوٌد فى الحفلة لعدم رضاهم بهذا الزواج .وفى الٌوم القادم ٌغادر أحمد
جمال مع أمه وصدٌقه بٌت أحمد حسٌن وٌسافرون إلى مدٌنة لكناؤ ثم إلى قرٌتهم ،وٌقع ضحة كبرى
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فى عائلة أحمد حسٌن عند ما ٌسمعون هذا الخبر وٌتهمون بالغدر والخٌانة لتزوٌج بنته برجل مدمن
الخمر.
وٌتم تعٌٌن جاوٌد كمدرس فى مدرسة ابتدائٌة بعٌدة من قرٌتهما ،فٌأخذ جاوٌد زوجته معه إلى تلك
القرٌة المغٌبة من التسهٌالت الالزمة للحٌاة ،وتعٌش عارفة فى بٌئة مألوفة ومع زوج مدمن الخمر
الذى ال ٌهتم بصحتها ونفقتها وإعاشها حتى تنجب بنتا تصٌب باألمراض الخطٌرة ،وكل هذه الحادثات
تمتد لسنتٌن وال ٌعرفها أباها ،وٌرى هذه الحاالت السٌئة رجل مسافر من قرٌة أحمد حسٌن فهو ٌخبر
أباها عن حاالتها ،وٌذهب أباها إلٌها وٌشاهد حاالتها التعسة بعٌنه وٌرجع إلى بٌته مع إبنته وحفٌدته،
وٌوفر لها الرعاٌة الطبٌة الكاملة حتى تتحسن حاالتها.
وتجرى التكلم بٌن سكٌنة ،جدة الخطٌب األول ،وأحمد حسٌن وزوجته ،وتتهم أحمد حسٌن وزوجته
قدرة علً للخدع ،وسكٌنة تسبهما الرتكابهما خطٌئة فاهشة ،وٌرٌد أحمد حسٌن أن ٌطالب الطالق من
جاوٌد ولكن سكٌنة تمنع لهذا الخطاء الفادح؛ إذ البنت ال ترٌد الطالق ،فٌأخذ القرار أن ال ٌطالب
الطالق منه وال ٌرسلها إلى القرٌة مع جاوٌد أبدا.
وفى المنظر السادس ٌجلس أحمد حسٌن تحت شجرة السدرة ،وٌتفكر عن القضٌة ،وسكٌنة تلعب مع
أسباطه ،وٌسافر قدرة على وزوجته بعد مدة طوٌلة إلى بٌته عندئذ ،وتجرى بٌنهم المكالمة الطوٌلة
حول عارفة وزواجها وحاالتها ،وأحمد حسٌن ٌسبّه سبّا شدٌدا لخدعه وشراره ومكاره وحٌلته وكذبه،
ولكنه ال ٌعترف هذه كحٌلة وكذب وشرار بل ٌص ّر بأنها قدر هللا وقضائه فى أمر البنت ،كما ٌحاول أن
ٌغطى كل األمور بما فعلها قبل الزواج ،وتتداخل سكٌنة فى الحوار وتتأسف على العادات المنتشرة فى
المجتمع بالعموم وعلى الحادثة التى ال ٌخبرها وقت النكاح بالخصوص ،وٌفكرون لحل المشكلة،
وقدرة على ٌعرض فكرة ،وهى :أن جاوٌد سٌأخذ زوجته وأوالده إلى بٌت أمه وكلهم سٌسكنون معا،
ولكنهم ٌرفضون هذه الفكرة ،وٌختم المنظر باإلتهام على قدرة على بشأن زواج عارفة ،وبالفحص
لحل هذه المشكلة.
والمنظر السابع ٌذكر استعادة عارفة للذهاب إلى بٌت زوجها ،وأبوها لٌس براض بذهابها معه ،وقدرة
على وجاوٌد موجودان هناك .وعارفة ال تلتفت على غضب أبٌها ،وأحمد حسٌن ٌبرأ ذمته منها بعد هذا
الٌوم ،وتنصحها جدتها وأمها ولكنها ترفض نصائحهما وتعبّر عزمها على الذهاب معه إلى بٌت أمه.
وأخٌرا ٌقترح أحمد حسٌن جاوٌد على أن ٌسكن فى القرٌة التى ورثه عن أبٌه وٌمنع أن ٌذهب إلى بٌت
أمه التى تقع فى مدٌنة فٌض آباد قرب "اٌودهٌا" ،مدٌنة خطٌرة للمسلمٌن ،نظرا إلى األخطار المحدفة
بها ،وترٌد عارفة أن تذهب إلى تلك القرٌة التى قد تم تعٌٌن زوجها كمدرس ،وٌتفق بإرادتها جمٌع
أعضاء األسرة ،ثم تغادر مع زوجها إلى موصلهما.
والمنظر الثامن ٌذكر سوء النٌة لقدرة علً ،وجنون أحمد حسٌن .وٌوما أن أحمد حسٌن وزهٌدة
وسكٌنة ٌتحدثون عن قضٌة المسجد البابري ،وفى هذا الحٌن ترد رسالة من عارفة مبٌنة بأنها مرٌضة
وأن ولدها انكسرت ٌده الٌمنى ،وقد قبض قدرة علً على الحقول والعقارات التى كان ٌمتلكها جاوٌد
فى قرٌته ،كما نهب العقار الذى أعطى أحمد حسٌن لعارفة وكانت فى حٌازة جاوٌد .فتجرى المحادثة
بٌنهم عن هذه المشاكل ،إذ ٌظهر آثار الجنون بٌنة على أحمد حسٌن ،وأخٌرا ٌجن أحمد حسٌن جنونا
وٌفقد رشده ،فزاهدة وسكٌنة تتاحادثان عن هذه الحادثة الكبرى وكان أحمد حسٌن ٌسمع كالمهما،
وٌصٌح صٌحات الحقول الحقول حتى ٌموت بعد وقت قصٌر.
وهذه مسرحٌة اجتماعٌة تتحدث عن المجتمع اإلسالمً الهندي ،وتمثل بعض مسائل الحٌاة اإلسالمٌة
تمثٌال رائعا جمٌال .وكلما جاءت فٌها األماكن والمسائل الدٌنٌة أوضحها المؤلف بكل صراحة ،وٌهتم
فٌه ببٌان األمور والنواه من منظور دٌنً إسالمً ،وأظهر بعض البدع والخرافات والعادات الرائجة
حول الزفاف فى المجتمع اإلسالمً .وجاء المؤلف فٌه بأسلوب رائع ،ولغة سهلة فصٌحة وعبارة
واضحة.
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