
 نجيب الكيالني

ـ 1350  محرم )نجيب الكيالني ـ 1415  شـوال 2  -هـ 7  – 1931 يونيـو 1  / هـ

التابعــة  شرشــابة ولــد فــي قريــة. أديــب إســالمي مــصري (م1995 مــارس
ــده فــي  ربيــةبجمهوريــة مــصر الع بمحافظــة الغربيــة زفتــىلمركز وكــان مول

وكان أول مولود يولد  ,م1931 األول من شهر يونيو ، في اليومهـ1350  المحرم شهر
وعلى غرار عادة أهل الريف في هذا الوقت التحق نجيب الكيالنـي بكُتَـاب              ، ألبيه وأمه 

وظل به حتى السابعة من عمره حيث حفظ معظـم أجـزاء            ،  سنوات وعمره أربع ، القرية
هـا  تخـرج في   القـصر العينـي    القرآن وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بكلية طـب         

م وعمل بها كطبيب     1968 عام اإلمارات العربية المتحدة   سافر إلى دولة  . م 1960 سنة
؛ ليخـوض معركـة شرسـة مـع     (طنطا) ثم كمدير للثقافة الصحية ثم رجع إلي موطنه

لقي بعدها ربه بعـد  ، الذي لم يستمر معه أكثر من ستة أشهر ,سرطان البنكرياس مرض
 .م1995 مارس – هـ1415  في شوال، عيد الفطر المبارك بيوم واحد

 أعمال[عدل]

 روايات[عدل]

، التـي   الطريق الطويل  روايةدشنه ب  م1956 أول عمل نثري له بالسجن سنة      �
ثم قررت للتـدريس علـى طـالب         م1957 نالت جائزة وزارة التربية والتعليم سنة     

 . م1959 المرحلة الثانوية في الصف الثاني الثانوي عام

ألعلى لرعايـة   ، التي نالت جائزة المجلس ا     1960 ، عام اليوم الموعود  رواية �
 الفنون واآلداب بمصر في العام نفسه،

 م1961 لتالينالت نفس الجائزة في العام ا في الظالم رواية �

 قاتل حمزة رواية �

 نور اهللا يةروا �



 ليل وقضبان �

 رجال وذئاب �

 حكاية جاد اهللا �

 مواكب األحرار �

 . عمر يظهر بالقدس �

 . ليالى تركستان �

 . عمالقة الشمال �

 أميرة الجبل �

 قصص[عدل]

 عند الرحيل �

 موعدنا غداً �

 العالم الضيق �

 رجال اهللا �

 فارس هوازن �

 حكايات طبيب �

 .الكابوس �

 مؤلفاته[عدل]

 المجتمع المرضي �

 اإلسالم والقوى المضادة �

 الطريق إلى اتحاد إسالمي �

 ى األدب اإلسالميمدخل إل �



 اإلسالمية والمذاهب األدبية �

 آفاق األدب اإلسالمي، �

 األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق �

 ."تجربتي الذاتية في القصة اإلسالمية �

 لمحات من حياتي، سيرة ذاتية �

 الشاعر الثائر إقبال �

 في ركاب الخالدين شوقي �

 في رحاب الطب النبوي �

 جوائز حصل عليها[عدل]

  والقصة القصيرة١٩٥٨حصل على جائزة الرواية  �

 ،١٩٥٩ميدالية طه حسين الذهبية من نادي القصة  �

 ،١٩٦٠اآلداب المجلس األعلى للفنون و �

 ،١٩٧٢جائزة مجمع اللغة العربية  �

 .١٩٧٨الميدالية الذهبية من الرئيس الباكستاني  �

 سمات مؤلفاته[عدل]

استطاع األديب الراحل نجيب الكيالني أن يقدم صورة لألدب اإلسالمي المنشود، وأثبـت             
أنه وثيق الصلة بواقع الحياة، ويقف شامخا في مواجهة اآلداب األخرى، ويرد علميّا على              

أبـو  " كما قال العالمـة اإلبداعات التافهة، عبر حياة جادة كانت حافلة بالعطاءات األدبية 
 ."الحسن الندوي

ف بها ومعهـا    معروف عنه أنه األديب الوحيد الذي خرج بالرواية خارج حدود بلده، وطا           
عمالقـة  " فـي  نيجيريـا  بلدانا أخرى كثيرة، متفاعال مع بيئاتها المختلفة، فكان مع ثـوار 



على أسـوار  "، و"دم لفطير صهيون" في ودمشق ،"الظل األسود" في أثيوبيا وفى "الشمال
عـذراء  " فـي  وإندونيـسيا  ،"عمـر يظهـر فـي القـدس     "فلـسطين  ، وفـي "دمشق

والتي تنبأ فيها بسقوط الشيوعية منذ أكثـر مـن    "ليالي تركستان" في وتركستان،"جاكرتا
واألديب عامة إن لم يملك تلك القدرة على االستشراف والتنبؤ بجوار الرؤية            . ثالثين عاما 

 .ن أعمالهالفنية فال خير في كثير م

 آراء األدباء فيه[عدل]

أن الكيالني لديه إحساس عميق بتكثيـف الجمـال الفنـي المـرتبط              جابر قميحة . يرى د 
بالغموض أحيانًا في بعض أعماله، إال أنه ال ينسى مسئوليته تجاه القارئ، وخوفه من أن               

خاطئ، فتراه في كل أعماله ينبض بخيوط الوعي المتـيقظ، التـي            يقع في براثن الفهم ال    
 .تجعل من كتاباته الروائية متعة خاصة وقتًا مكتمالً

على أن نجيب الكيالني كان فريدا في فك الفضاءات المكانيـة            اعودحلمي الق . كما يؤكد د  
والمجاالت الزمانية في أعماله عبر احترافه وحفاوتـه بالتحليـل الـدقيق والمنمنمـات،              
واستطاع أن يمأل الساحة بالبديل الصحيح؛ حيث يعتبر أغزر الكتاب إنتاجا على اإلطالق،             

 !المرتبة الثانية من حيث الكموالسحار في " نجيب محفوظ"بينما يأتي 

 نجيب الكيالني هو منظّـر  إن" :1989 في عدد أكتوبر عام نجيب محفوظ حيث قال عنه
؛ ذلك ألن مقوالته النقدية، وأعماله الروائيـة والقصـصية تـشكل            "األدب اإلسالمي اآلن  

آفاق األدب  "مالمح نظرية أدبية لها حجمها وشواهدها القوية، التي عززتها دراساته حول            
" تطبيـق األدب اإلسالمي بـين النظريـة وال      "، و "اإلسالمية والمذاهب األدبية  "و" اإلسالمي

 ."تجربتي الذاتية في القصة اإلسالمية"، و"مدخل إلى األدب اإلسالمي"و

 دواوينه الشعرية[عدل] 

 ١٩٦٣أغاني الغرباء  �



 عصر الشهداء �

 ١٩٧٨كيف ألقاك  �

 ١٩٨٦مهاجر  �

 ١٩٨٨مدينة الكبائر  �

 .١٩٩٠أغنيات الليل الطويل  �

 حياته االجتماعية[عدل]

شـقيقة األديبـة     كريمة شاهين  من األديبة اإلسالمية   1960 نجيب الكيالني عام  . تزوج د 
، جــالل ورزق بثالثــة ذكــور هــم الــدكتور نفيــسة شــاهين اإلذاعيــة المــصرية

 .عزة. دالمحامي، كما رزق بأنثى واحدة هي  ومحمود،حسام والمهندس

 الكيالني واإلعالم[عدل]

، وقبل رحيله   وحكاية جاد اهللا   واعترافات عبد المتجلي   ،ملكة العنب  آخر إبداعاته الروائية  
ترك ثالثين فكرة لثالثين رواية إسالمية، ودونها في مفكرة صغيرة عن مشكالت المجتمع             

التي لم ينتبه إليها القراء والنقّاد،  "حبيبتي سراييفوا" في أيام الرحيل أبدع مسرحية. المسلم
، البوسنة والهرسك  فلم يذكرها كاتب أو ناقد حتى اآلن وهي تعالج األوضاع المأساوية في           

 .وتقدم األمل من خالل رسالة التبشير والتطهير التي يحملها الفن اإلسالمي

عـن   ليـل وقـضبان    اله الروائية إلى أعمال فنية، حيث فاز فـيلم        تحول الكثير من أعم   
، كمـا تحولـت     ١٩٦٤عام   لمهرجان طشقند السينمائي   بالجائزة األولى  ليل العبيد  روايته
إلى مسلسل إذاعي وتليفزيوني إنتاج مصري ليبي مشترك قـدم فـي             الليل الموعود رواية

 .١٩٧٣عام ) مة الحب والسالمياقوتة ملح(شهر رمضان باسم 



تـــــــرجم الكثيـــــــر مـــــــن أعمالـــــــه إلـــــــى 
واإلندونيسية والصينية والفارسية واألردية والروسية والتركية والفرنسية اإلنجليزية اللغات

 .والسويدية واإليطالية 

 دراسات عنه[عدل]

 .حلمي محمد القاعود: ت نجيب الكيالني، تأليفالواقعية اإلسالمية في روايا �

 عيدة العمري: تأليف، الترابط النصي في رواية النداء الخالد لنجيب الكيالني 

 وفاته[عدل]

 .1995 عام مارس7  الموافق هـ1415  شوال2   عاما في٦٤توفي عن 

 المصادر[عدل]

  هـ١٤٣٠، جمادى األولى ٥٢٥ الوعي اإلسالمي، العدد مجلة �

 موقع رواء األدب �
 


