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نجيب الكيالين يف مرآة األدباء والشعراء
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ABSTRACT
Dr. Najib Al- Kailani (1931-1995) is one of the prominent poet and writer of
Arabic literature. The multidimensionality of his personality is rare example of the
history of Islamic literature. He was a renowned poet, writer, a medical
professional, a thinker and overall a great human being. He laid the foundation
of the Islamic literature and introduced a sound methodology. His precious
literary works in Arabic and Islamic school of thought made his personality more
prominent.
He not only discusses the issues and challenges faced by Egyptian Muslims but
also covers the whole Islamic world and as well as those Muslims who are in
minority in their countries. His literary works are a good source of knowledge for
not only the general readers but for the intellectuals and writers as well.
Research works are being carried out on different dimensions of his personality in
different ways by the different universities in the world. Research articles and
discussions are being carried out and conferences are also organized in different
Arab countries in the memory of Dr Najib Al-Kailani.
Kailani was paid rich tributes by Arab writers and thinkers for his unique
wealth of literary works. In this article we present the views of Arabian writers
about his literary status.
Keywords: Najib Al-Kailani, Arabic Literature, Islamic Literature.
اطاللة
 أثرى به املكتبة العربية، قدّ م الدكتور نجيب الكيالين أدب ًا رائع ًا إىل قرائه بأجناسه املختلفة املتعددة
 مل يتناول فيه قضايا بلده أو جمتمعه املرصي عىل نطاق حمدود بل حتدث عن معظم القضايا،و اإلسالمية
اإلسالمية الكربى كانت داخل بلده؛ مرص أو يف البالد العربية أو يف البالد اإلسالمية غري العربية أو يف
 وهو بذلك أصبح مرجع ًا للقراء و الباحثني و العلامء و األدباء يف، األقليات املسلمة يف األقطار األجنبية
رسائلهم األكاديمية و مؤلفاهتم و بحوثهم و مقاالهتم جنب ًا نجنب اما قد عقد له من احتفاالت ككريمية
.و ندوات أدبية و أمسيات شعرية يف وقت هو ال يزال حي ًا أو يف زمن و كان قد رحل
ويف الصفحات التالية نو ّد أن نأيت ببعض ما قيل عنه و عن منزلته األدبية يف األوساط األدبية و
 كي كوضح جانب ًا من مكانة شخصيته و ما ناهلا أدبه يف داخل، وذلك عىل سبيل املثال ال احلرص، العلمية
بشاور،*االستاذة املساعدة بجامعة بينظري هبتو الشهيدة
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البالد و خارجها  ،وها هي بعض هذه األقوال:
قال الشيخ أبو احلسن الندوي عن الكيالين:
"إن حياة الكيالين ليست حياة أديب أو شاعر مهام كانت قيمته و مكانته األدبية و ثراؤه األديب ،
إهنا كانت حياة مكافح و مناضل يف سبيل احلق ،و الكلم الطيب  ،و قد وعد اهلل برفع الكلم الطيب ،و
إعالء شأن من يسعى إىل اعتالء احلق ،لتكون إرشاد ًا و رياد ًة لألجيال الناشئة من األدباء الذين حيبون
1

أن يسريوا عىل درب الكفاح من أجل كلمة احلق" .
و قال الدكتور حلمي حممد القاعود:
"يعد نجيب الكيالين الروائي اإلسالمي يف اللغة العربية  ،حيث قدم للمكتبة العربية ،عدد ًا هائ ً
ال
2

من الروايات و القصص القصرية" .
و األديب الدكتور حممد حسن بريغش يقول عنه:
"وقد برزت يف األدب املعارص أسامء كثرية يف فن القصة  ،وكان الدكتور نجيب الكيالين واحد ًا
من أبرز هذه األسامء التي أصبحت معروفة و مشهورة  ،لغزارة إنتاجه و كثرة موضوعاكه  ،وبساطة
3

أسلوبه و جاذبية صوره" .
و قال عنه الدكتور جابر قميحة الكلامت التالية:
رواد األدب اإلسالمي ،و قد رصد حياكه املفغمة بالعطاء
"نجيب الكيالين يعد رائد ًا من أكرب ّ
خلدمة اإلسالم و ِ
الق َيم اإلنسانية و الفنية بالكلمة يف شكل رواية و قصة قصرية و قصيدة شعرية  ،و قد
4

كرك للمكتبة العربية و اإلسالمية ما يقرب من مائة كتاب" .
5

وكتب الدكتور عبد القدوس أبو صالح :
"نجيب الكيالين  ...هو حق ًا الرجل الذي ال نظري له يف معناه ! ,و إال فامذا كقول يف هذا الطبيب
احلاذق الذي مل متنعه شواغل مهنته  ،و قيود وظيفته ،و سنوات سجنه الرهيبة ،أن يتجاوز عامل الطب،
فيخلف ذلك الكم الضخم من العطاء املتميز يف ميدان الفكر و الثقافة  ،وجمال النقد و الدراسة األدبية ،
ثم يف األدب اإلسالمي الذي كان من أوائل رواده ثم يف حلبة اإلبداع الشعري و القصيص و الروائي و
املرسحي  ،و أخري ًا يف الرتمجة الذاكية ...و كل ذلك جعله بحق من أكرب رواد األدب اإلسالمي  ،كام
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جعله رائد القصة اإلسالمية دون منازع" .
و ألقى نجله الدكتور جالل كلمة رائعة :
"كان نجيب الكيالين والد ًا بمعنى الكلمة ،يتميز باحلب الغامر الفياض األبناء و الزوجة و
األحفاد ،ويتدفق احلنان و العطف من جنباكه كشعر بأن ُخلقه القرآن  ،ويرى اخلالق يف كل حماوالكه ،
ويتحامل عىل نفسه من أجل إسعاد أهله و ذويه  ،و مل ككن طموحاكه كبرية يف الدنيا –عىل الرغم من
7

علمه و عبقريته ،ألنه كان حيمل قوة اإليامن عميقة و كواضع ًا مج ًا" .
8

وقال الدكتور عبد الباسط بدر عن الكيالين هذه الكلامت الرائعة:
"أديبنا الكبري د .نجيب الكيالين فارس الرواية  ،و صاحب املنرب الشعري الرقيق  ،واملقوالت
التنظريية العميقة  ،و من هذا املنظور نقف عند نقده التنظريي و نعده واحد ًا من الرواد املؤصلني لألدب
9

اإلسالمي إبداع ًا و نقد ًا" .
و قال سمري أمحد الرشيف الكامت التالية عن الكيالين:
" يعد املرحوم نجيب الكيالين واحد ًا من الذين متّكنوا من كطويع التاريخ لألدب بتوازن مل يطغ
فيه أحدمها عىل اآلخر مستله ًام مبدأ اإلسالم احلنيف و موظفا مفاهيمه و أصبح يشاركه كمؤسس ضليع
10

امن أرسوا قواعد األدب اإلسالمي" .
و كتب جالل محام عنه يف مقالته بعنوان " :د .نجيب الكيالين رائد األدب اإلسالمي الراحل":
"و لقد كان نجيب الكيالين أسبق الكتّاب و لعله الوحيد من العرب الذين عرفوا بأحوال
11

املسلمني املضطهدين من دينهم املحرومني من أشقائهم يف العديد من الدول" .
ليس حمبو األدب اإلسالمي هم وحدهم الذين ينظرون بعني التقدير إىل ما قدّ مه الكيالين يف جمال
القصة اإلسالمية؛ بل نجد كذلك من األدباء الذين ال يتعاطفون مع االجتاه اإلسالمي يف األدب
12

يضطرون أحيان ًا إىل اعرتاف بقيمة هذا الرجل و منزلة أدبه .
()13

قال األديب العاملي الكبري نجيب حمفوظ صاحب جائزة نوبل ،عنه يف حياكه:
"إن نجيب الكيالين هو من ّظر األدب اإلسالمي اآلن" و أشاد بصدقه و موضوعيته  ،و أثبت
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بالتجربة الناجحة أن األدب اإلسالمي ال يعني االنحصار يف دائرة املوضوعات التارخيية  ،و إنام يعني
أساس ًا بقضايا اإلنسان كاحلرية و الكفاية و ال عدل و املحبة و التسامح و أحاط يف دقة بتفاصيل و دقائق
14

احلياة يف السجون ،و مشاعر املقهورين ،و معاناهتم يف أنحاء العامل اإلسالمي .
و هو قول له لداللته و مكانته و بخاصة حني يصدر من رجل كاألستاذ نجيب حمفوظ الذي قىض
سنوات عمره املاضية يف اإل بعاد باالجتاه كثري من املدارس الفنية و الفكرية  ،ثم أقر بحقيقة ما لدى
15

الكيالين من عطاء رائع اميز .
رثاء الشعراء للكيالين
و كتب كثري من الشعراء و األدباء إثر وفاة سامحة نجيب الكيالين يف الصحف و املجالت
الصادرة يف العامل العريب و خارجها  ،و وصفوا وفاكه بأهنا خسارة لألدب اإلسالمي و العامل العريب و
اإلسالمي.
أمر طبيعي  ،فساد احلزن
إن احلزن و األسى عىل رحيل الكيالين الذي صنع التاريخ و جدد الفكر؛ ٌ
و األسى العامل كله  ،و يرثيه بعض من الشعراء يف قصائدهم.
و يف الصفحات التالية ّنود أن نورد بعض ًا من قصائد هؤالء الشعراء:
16

كأثر الدكتور حسن األعرايب كثري ًا عند ما سمع بوفاة األديب اإلسالمي الكبري نجيب الكيالين و
متأثر ال أقدر عىل
اعتذر يف البداية عن الكتابة عنه ألن صدمة اخلرب كانت قوية  ،و قال إنني اآلن
ٌ
17

الكتابة ،ثم نظم بعد ذلك هذه األبيات بعنوان :و من لألدب بعدك! " .
وقد يشري منها إىل منزلته األدبية و اجتاهاكه و رحب بآفاقه من خالل نتاجه األديب ،فيقول:
هاااااااا أنااااااات كرحااااااال فاااااااالقلوب وجياااااااب
شااااااااااااا ّيعتك مااااااااااااادامع و قلاااااااااااااوب
نطلاااااق الضااااامري باااااام ااااال مااااان األساااااى
أ أالم أن شاااااااااااد الطرياااااااااااق نحياااااااااااب!
كبكيااااااااك "جاكركااااااااا" 19و قااااااااد غنيتهااااااااا
741

18

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يناير -يونيو 0:0 ،6102

كبكياااااااك "كركساااااااتان" 20و هاااااااي كاااااااذوب
يبكيااااااك ليااااااال القااااااادس و هاااااااي أسااااااارية
عباااااااث البغاااااااي هباااااااا و عاااااااات الاااااااذيب
كبكياااااااااك طنطاااااااااا ،و هاااااااااي أم بااااااااارة
ياااااااااأوي الولياااااااااد حلضااااااااانها فتشااااااااايب
و بسااااااااطت "للغرباااااااااء" ضااااااااوء منااااااااارة
يزهاااااااو و ناااااااور احلاااااااق لااااااايس يغياااااااب
و هتفاااااااات بالشااااااااهداء هااااااااذا عرصااااااااكم
حلااااااااال الشاااااااااهادة ناااااااااورهن هنياااااااااب
و إذا يقااااااال ماااااان األديااااااب ماااااان الفتااااااى
نطلااااااااق الزمااااااااان و قااااااااال ذاك نجيااااااااب
21

وهذا هو األديب اإلسالمي املشهور د .عدنان عيل رضا النحوي ينشد فيه قصيدكه املشهورة
بعنوان " رثاء نجيب الكيالين " :

22

عاااااارائس الشااااااعر ! صاااااامني كاااااال قافيااااااة
إلياااااااك بالااااااادر مااااااان أغاااااااىل جاااااااواهره
و عطاااااااري مااااااان شاااااااذاه كااااااال رابياااااااة
و اسااااااقي البااااااوادي ماااااان أغنااااااى مااااااواطره
و أقااااااااابيل يف خشاااااااااوع! جااااااااال مأمتاااااااااه
باااااااالنور مااااااااه عاااااااىل أزكاااااااى ماااااااآثره
و أنزليااااااااااه عااااااااااىل كفيااااااااااك منزلااااااااااة
يف روضاااااااااة ناااااااااات أحاااااااااىل أزاهاااااااااره
قضاااااايت و الناااااااس سااااااكرى ماااااان مهااااااومهم
مل يصاااااااااغ ذو فتناااااااااة يومااااااااا ًا لزاجاااااااااره
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كاااااااااال حياااااااااااذر أن يلقااااااااااي بعاديااااااااااة
ااااااوف مااااااان مقاااااااادره
ولااااااايس ينجياااااااه خا
ٌ
عجباااااات! ال ضااااااجة قااااااد كناااااات أساااااامعها
ُ
قااااااااازم يف ظااااااااال ناااااااااارصه
إذا قىضااااااااا
ٌ
و ال أدى غاااااااري صااااااامت يف الاااااااديار فهااااااال
غاااااااب الصااااااحاب و راحااااااوا عاااااان نااااااواظره
أخاااااي نجياااااب! شاااااققت الااااادرب و انطلقااااات
خطااااااااك كبحاااااااث عااااااان أكقاااااااى بصاااااااائره
جعلاااااات ماااااان عزمااااااك الو ّقاااااااد ُشااااااعلته
َ
و مااااااااان يقيناااااااااك ناااااااااور ًا يف مناااااااااائره
و أنشد حممد التهامي قصيدكه بعنوان "فراق األحباب":

23

أ مل كعلااااااااام و كلاااااااااك أنااااااااات حاااااااااب
باااااااااأن فراقاااااااااك األحبااااااااااب صاااااااااعب
فتنااااااااآى بعااااااااد مااااااااا أ ّذناااااااات فينااااااااا
فااااااااااأن هنايااااااااااة األشااااااااااواق قاااااااااارب
صاااااااابت للحااااااااق روحااااااااك يف صاااااااافاء
فباركهااااااااااااااااااااا إىل التوفيااااااااااااااااااااق َرب
فرحااااااااات كطااااااااارز الااااااااادّ رر الغاااااااااواي
لتسااااااااااعد مؤمناااااااااا ًا للحااااااااااق يصاااااااااابو
و إن داعبااااااااات نااااااااااي الشاااااااااعر غنّاااااااااي
غنااااااااااا ًء فيااااااااااه لااااااااااألرواح طااااااااااب
رأينااااااااا ماااااااان جااااااااالل السااااااااحر فيااااااااه
ضاااااااااايا ًء يف ماااااااااادار الاااااااااانجم حيبااااااااااو
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اااااادين
رحلااااااات "نجياااااااب" عااااااان زمااااااان كا
ّ
ُجااااااب
و ُرحاااااات فلاااااام كعااااااد يف الناااااااس ن
ُ
و صااااااااااار العااااااااااامل املشاااااااااابوه غاباااااااااا ًا
نصاااااااااااااب
أكاذياااااااااااااب و
رشيعتاااااااااااااه
ُ
ٌ
و الشاعر املرصي املعارص الدكتور صابر عبد الدايم أنشد قصيدكه بعنوان "رحيل الشمس" :
كغاااااااارب الشاااااااامس يف حمااااااااي الزمااااااااان
الثااااااااااواين كغتااااااااااال عماااااااااار األماااااااااااين
و دمااااااااااء العصاااااااااور كبااااااااادو ساااااااااحاب ًا
شاااااااااااافق ّي ًا ...يمااااااااااااوه يف الشااااااااااااطآن!
و الظااااااااالم الشاااااااافيف ينااااااااا أطياااااااااف
املنايااااااااااا عااااااااااىل ضاااااااااافاف املغاااااااااااين
صااااااااور احلاااااااازن يف فضاااااااااءات نف اااااااا
ساااااااااابحات ...و ماااااااااا هلاااااااااا شااااااااااطئان
و حكاياااااااااا األساااااااااى جتساااااااااد عرصااااااااا ًا
غااااااااااب عناااااااااه "نجيبناااااااااا الكااااااااايالين"
إناااااااااااه الشااااااااااامس يف دروب احلياااااااااااارى
كاااااااااااااق اآلن يف سااااااااااااامء انجنااااااااااااان
ضااااااااااوءها حااااااااااائم بكاااااااااال مكااااااااااان
طااااااااائر ماااااااان "طنطااااااااا" إىل "كركسااااااااتان"
علاااااااااالين  ..فااااااااامن بااااااااايض األمااااااااااين
فنياااااااااات و اإلباااااااااااء لاااااااااايس بفااااااااااان
زادنااااااااا الضااااااااوء يااااااااا نجيااااااااب جتااااااااىل
يف حاااااااااروب كعياااااااااد صااااااااانع الكياااااااااان
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ويقول خليفة بن عريب يف قصيدكه بعنوان " :رحلت يا أسد األدب نجيب الكيالين":
كاااااااان القضااااااااء و يق
و كنق

ااااااا اهلل ماااااااا كاناااااااا

ااااااااا بقضاااااااااا الااااااااار ن دنياناااااااااا

حياكناااااااااا كااااااااادر و الصااااااااافو يعصااااااااابه
و قاااااد يظااااال األساااااى و الصااااافو ماااااا كاناااااا
و كغماااااااار األنفااااااااس األحاااااااازان يتبعهااااااااا
ٌ
حاااااازن  ،و مااااااا كنق

اااااا األيااااااام أحزاناااااا ًا

لكاااااااااانام ألااااااااااق اإليااااااااااامن يغمرنااااااااااا
قااااااد خاباااااات الاااااانفس مااااااا مل كلااااااق إيامنااااااا
رحلاااااااات يااااااااا أسااااااااد اآلداب و ارحتلاااااااات
رمااااااوز علااااااام  ،و فيااااااك احلااااااازن أعياناااااااا
ياااااا لياااااات ذا القلااااااب القاااااي ماااااان يعللااااااه
أو سااااااااااقيا فساااااااااقاه الياااااااااوم سااااااااالوانا
علياااااااااك مااااااااان ر اااااااااات اهلل أمجعهاااااااااا
وياااااااااارحم اهلل فينااااااااااا كاااااااااال موكانااااااااااا
26

وهذا الشاعر حممد عبد انجواد يقول يف قصيدكه بعنوان ":رحل النجيب":

27

سااااااااااكت اهلاااااااااازار عاااااااااان الصااااااااااداح
وبااااااااااااااات كصااااااااااااااحبه شااااااااااااااجونه
واسااااااااااااااتنقر الطااااااااااااااري انجمااااااااااااااوع
و راح يسااااااااااااااااااااااابقه أنيناااااااااااااااااااااااه
فهناااااااااااااااااك يرقااااااااااااااااد بلباااااااااااااااال
و ااااااااااااااوب يف الاااااااااااااادنيا رنينااااااااااااااه
رحاااااااااااال "النجيااااااااااااب" فلااااااااااااو درى
744
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رب ب "طنطااااااااااا" ماااااااااان دفينااااااااااه
قاااااااااا ٌ
هاااااااااااو زهااااااااااارة القلاااااااااااب التاااااااااااي
قااااااااااد أجاااااااااادبت إذحااااااااااان حنينااااااااااه
هاااااااااااو نااااااااااابض ركاااااااااااب طاملاااااااااااا
خفقاااااااااااااات للبلااااااااااااااواه حلونااااااااااااااه
مهااااااااااااد ثااااااااااااراك
يااااااااااااا قااااااااااااربه! ِّ
عاااااااااااىل الرباااااااااااى فهناااااااااااا جبيناااااااااااه
ماكاااااااااااااااان خيفضاااااااااااااااه طاااااااااااااااوال
حياكااااااااااااااه فساااااااااااااامت غصااااااااااااااونه
هاااااااااااااو رائاااااااااااااد ل "مواكاااااااااااااب ال
أحاااااااااااااارار" و املااااااااااااااوىل معينااااااااااااااه
28

شاعر مرصي آخر حممد عبد القادر الفقي يقول يف قصيدكه النثرية بعنوان "من يكمل
وهذا
ٌ
احللم " ينشد يف مطلع القصيدة:
إىل أين كعره
هذه الياممات يف الروض كبكي
كرجع أناهتا املؤملات
و ها نحن حريى
و فوىض
نغالب أحزاننا و اللياي
إىل أن يقول:
نجيب!!.
" ....
ٌ
و ال أي صوت يب!
كركت الرتاب
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نراك بأوراقك اخلرض
فيض ًا من النور و الطهر
هذه حروفك كنداح يف كل آفاقنا
29

و "الطريق الطويل" يقود خطانا
لكي نقطف الزهر و الشهد
و الفيئ و املجد
و الرضا بالقضاء!

30

و أنشد شالل احلناحنة يف قصيدكه النثرية بعنوان " لست أرثيك" :
من كرى سيقدّ فضاء الندى
حلامئمل الظامئة
من سيقرتح اآلن يا صاحبي
صيغة ثانية
كي نفرق ما بني موت كريم
و موت جحيم
من هييئ نف

لزنبقة

كي أوزع حلمي عىل وطن أفتديه !!
متر القوافل لكنني ما ابتكرت
و ّ
شجي قد يليق بحالك
هل أركىض اآلن ما مل أكن أرك

!

كغرب عن خيمة الربرة
أ ّ
أستعري حداء الرعاة ألبكي الورد
عىل مهجة الثمرة!!
و أحزّ عىل املرحلة
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ال ينزّ غري هذا اليباس!!
يا إهلي !! فكل دمي ال يقاس!!
لست أرثيك  ،لكن شظايا احلزن موجعة
موجعة!!

31
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