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 ملخص
 ملا وهبه هللا من قدرات إبداعية - لكل كاتب أو روائي

للبيئة  نأ، كما التعبري والتصويرطريقته اخلاصة يف  -
أثرا  يف حياته كاتبالاحمليطة والتجارب اليت مر هبا 

ينتجه الكاتب أو . فما إنتاجه األديبواضحا على 
ملواقف وأحداث وجتارب  الروائي ما هو إال انعكاس

، أو أهلمته صورا فنية وجدت طريقها إىل حياته يف تمر 
التجارب والكاتب يصوغ هذه  أدبه ولوحاته التعبريية.

خيتلف عن الباحثني يف سردهم  ،سلوبه اخلاصأبوالوقائع 
ها للحقائق واملعلومات، بل يكسيها من خياله ويلبس

السمات . ويهدف هذا البحث إىل إبراز ثواب مجيال
رواايت جنيب تسع يف  اإلسالمية واحلياتية اليت تكررت

. ويعد جنيب الكيالين من نقدايالكيالين وحتليلها حتليال 
 ميلئرواد األدب اإلسالمي املعاصر الذي استطاع أن 

يف ساحات األدب العريب واإلسالمي برواايته اإلسالمية 
حث . وقد توصل البالثاين من القرن العشرين النصف

جنيب الكيالين، كما  يف رواايتابرزا إىل أن للبيئة أثرا 
اليت مر هبا يف حياته،  أننا جند إشارات واضحة للتجارب

وجمتمع  ولد فيها،جمتمع القرية اليت  ؛ومن هذه التجارب

حياته،  قضى فيه الكاتب سنوات منالسجن الذي 
مارسها، ودرو الشيخ أو اخلطيب يف  ومهنة الطب اليت
 إصالح اجملتمع.

السمات اإلسالمية، جنيب : الكلمات املفتاحية
الكيالين، جمتمع القرية، جمتمع السجن، مهنة الطب، 

 دور الشيخ.
 

Abstract: 

 

Writers possess their own literary styles in 

expressing their literary creativities whereupon it is 

concurrently argued that their surrounding 

environment may have produced evocative impacts 

on their literary works. Indeed, almost all literary 

inspirations behind their creative works can be 

traced to reflections of their vibrant life 

experiences. However, these experiences, coupled 

with facts expressed creatively, differ from those of 

scholars in their presentations of information, 

where it is argued that writers also depict elements 

of imaginations and express them in aesthetic 

ways. With this claim in view, this study aims to 

examine the prominent Islamic literary features in 
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nine selected novels by Najeeb Al-Kilani, one of 

the pioneers of contemporary Arabic and Islamic 

literature. Najeeb’s literary works have contributed 

immensely to the literary evolution of Arabic and 

Islamic literature with his novels filling the annals 

of literary scholarship in the mid-twentieth 

century. Thus, it is concluded that Najib’s 

immediate environment and his own meaningful 

life experiences have been reflected in his novels 

suggesting their own life-changing impacts. 

Among Najib’s notable experiences influencing his 

literary works are his village, hometown 

community and the prison society he experienced. 

Equally important are his medical profession and 

the roles of the Sheikhs in the reform of the society. 

Keywords: Islamic features; Najeeb al-Kilani; 

Hometown community; Prison society; Medical 

profession; Role of the Sheikh 

 
 املقدمة

فقد إن حياة جنيب الكيالين حافلة ابلعطاء األديب، 
مشلت أعماله مجيع أقسام األدب من الرواية والقصة 

النقد جند له مسامهات يف والشعر واملسرح، كما 
فضال عن ، كتابة السرية الذاتيةو  والدراسات األدبية

تقدميه لفكرة األدب اإلسالمي وتصوره. وعلى الرغم من 
أنه شاعر رقيق أصدر عددا من الدواوين، فإن اجلانب 

(.  Badr, 1996)ة  شخصيته األدبيالقصصي هو األظهر يف

فال غرابة أن يرتبط اسم جنيب الكيالين ابلرواية أكثر من 
اشتهر بكونه روائيا أكثر منه شاعرا. فارتباطه ابلشعر، 

اإلجنليزية ات وقد ترجم الكثري من أعماله إىل اللغ
والفرنسية والرتكية والروسية واألردية والفارسية والصينية 

 اإليطالية والسويدية. واإلندونيسية و 

جمموعة كبرية  ضملقد عاش جنيب الكيالين يف عصر 
يف حقول الرواية والقصة القصرية واملسرحية،  األدابءمن 

من بينهم يوسف إدريس، وعبد الرمحن الشرقاوي، 
وفتحي غامن، وجنيب سرور، ويوسف السباعي. وجيمع 

نة، جنيب الكيالين وغريه من كتاب عصره خصائص معي
ما ذهب إىل عنهم خبصائص أخرى ك متيزقد  أنهإال 

ومن اخلصائص اليت يشرتك هبا  .ذلك حامد أبو أمحد
االنطالق من الواقع، وتغليب  :جنيب الكيالين مع غريه

احلكاية اليت تؤدي إىل التشويق واإلاثرة واملتابعة، ونظرته 
جتماعية، مبعىن أن له دورا اإىل األدب إىل أنه ذو وظيفة 

ومن ذلك التغيري يف اجملتمع، إحداث مهما ميارسه يف 
 Abu) رفع الظلم عن الطبقات الكادحةأيضا حماولة 

Ahmad, 1996.) 
 

ويرى حامد أبو أمحد أن جنيب الكيالين خيتلف عن 
تنوع جتربته الروائية يف الزمان واملكان. فله بأبناء جيله 

الربيع العاصف" و "الذين حيرتقون"، رواايت واقعية مثل "
وله رواايت اترخيية مثل "مواكب األحرار" عن املقاومة 

طاف هبا الشعبية حلملة انبليون على مصر، وله رواايت 
بقاع إسالمية بعيدة مثل "عذراء جاكرات" و"ليايل على 

تركستان" و "الظل األسود" وغريها، وله رواايت وأعمال 
سلم املعاصر يف شىت بقاع العامل. كثرية تتناول حياة امل

وقد اتسمت هذه الرواايت مجيعا بعنصري املتعة 
والتشويق. وكل هذه االمتدادات الروائية زمانيا ومكانيا 
ينبغي أن متنح أدب الكيالين أبعادا واسعة من االهتمام 

 Abu) وتسليط األضواء، والدرس والتعمق، ...

Ahmad, 1996). 
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الكيالين مكانة عظيمة بني أدابء عصره حيتل جنيب 
كما حيتل مكانة رفيعة يف حقل األدب   بصفة عامة،

اإلسالمي بصفة خاصة، فهو كما يقول عنه صالح 
"فمنذ نعومة أظفاره، وهو يؤسس لنفسه  حسن رشيد:

وللعرب واملسلمني صرح األدب اإلسالمي مبفهومه 
". ألخالقيةعلى اجلوانب الفنية وا املتكئالواسع امللتزم، 

احب اإلنتاج الغزير الذي ص األديب الفارسالكيالين ف
يضعه يف مرتبة ال تقل إن مل تزد على كل من جنيب 
 حمفوظ يف الرواية، ويوسف إدريس يف القصة القصرية

(Rasyid, 2003.) 
 

بينما يرى حممد حسن عبد هللا أن "كل إنتاج الكيالين 
تبدو كومض هادفية مؤمنة، وعمق شفافية متصوفة  ذو

اخلاطر بني السطور، وهو جاد وعميق ومؤثر، ومتصل 
أوثق االتصال بروح هذا الشعب، وميلك التأثري يف حياة 
 قومه اليت كان واحدا من أفذاذها املتفردين"

(Abdullah, 2001 ومن هنا جند أن حياة جنيب .)
الكيالين اإلبداعية حافلة ابلعطاءات األدبية املثمرة 

ت اإلسالمية البارزة واليت هتتم حبياة وتتميز ابلسما
املسلمني وإصالح شؤوهنم السياسية واالقتصادية 

هذا البحث إىل حتقيق  واالجتماعية، ولذا يهدف
تتبع اجتاه جنيب الكيالين يف رواايته : التاليةاألهداف 

اليت تناولتها  اإلسالمية إبراز السمات، و له فيهاو ومي
 اي.نقدحتليل الرواايت املختارة حتليال ه و رواايت

 
 

 :منهج البحث
، حيث يتم فيه نقدايينهج هذا البحث منهجا حتليليا 

، ورصد بعض من السمات حتليل الرواايت املختارة
، وهي جنيب الكياليناإلسالمية اليت ظهرت يف رواايت 

وجمتمع حيث ولد يف قرية ريفية صغرية،  اجملتمع الريفي
قضى فيه بعضا من سنوات حياته، ومهنته  السجن الذي

، ودور اخلطيب والشيخ يف إصالح كطبيب ممارس
وسيتم حماولة ربط هذه السمات اإلسالمية اجملتمع، 

 رب اليت مر هبا جنيب الكيالين. اابلواقع والتج
 

 :عينة البحث
مت اختيار عينة مكونة من تسع رواايت لنجيب 

ليكون البحث وقد كانت هذه العينة قصدية الكيالين، 
يغطي جل فرتات إنتاجه األديب الذي امتد على دقيقا 

 ختياربدأت العينة اب حيثمساحة أربعني عاما تقريبا، 
 الستينيات إىلرواية من أعماله الروائية األوىل من فرتة 

القرن أواخر إبداعاته الروائية قبيل وفاته يف هناية 
عقد مت اختيار روايتني )رواية واحدة كل   ومنالعشرين، 

ورواية أخرى يف النصف العقد يف النصف األول من 
ولعل هذا االختيار يستطيع أن يعطي صورة الثاين منه( 

 كاملة إلبداعاته الروائية طوال أعماله اإلبداعية.
والرواايت التسع هي كاآليت حسب الرتتيب الزمين من 

 النشر: سنة حيث
 بريوت: مؤسسة الرسالة.م. 1963محامة سالم. 
 بريوت: مؤسسة الرسالة.م.1965الذين حيرتقون 
 م. بريوت: دار النفائس.1971عذراء جاكرات 
 م. بريوت: مؤسسة الرسالة.1978رحلة إىل هللا.
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 م.بريوت: مؤسسة الرسالة.1985حكاية جاد هللا. 
م. بريوت: مؤسسة 1989اعرتافات عبد املتجلي. 

 الرسالة.
 م. بريوت: مؤسسة الرسالة.1990امرأة عبد املتجلي.
 م. بريوت: مؤسسة الرسالة.1994الرجل الذي آمن. 

 م. بريوت: مؤسسة الرسالة.2000ملكة العنب. 
 

 البارزة يف الرواايت التسعاإلسالمية السمات 
األديب واملواضيع اليت تناوهلا إذا تتبعنا اجتاه جنيب الكيالين 

أي منذ سنة  الروائي أنه منذ بداية إبداعه، جند يف رواايته
والسبعينيات  بعقود الستينات، مرورا م1956

 -م 1995والثمانينات إىل أن وافاه األجل سنة 
ويتناول كثريا من يبدع  -طوال تلك الفرتة والكيالين

السياسية والتارخيية النواحي القضااي اليت هتم املسلمني من 
مل يقصر  الكيالين نجيبف .والدينية واالجتماعية

فحسب، بل استطاع أن  احمليط اهتماماته على جمتمعه 
هبا ومعها  يطوفبرواايته خارج حدود بلده، و وحيلق خيرج 

 -شرقا وغراب عربية وإسالمية -بلداان أخرى كثرية 
متفاعال مع بيئاهتا املختلفة وقضاايها املتشعبة، فكان مع 

إثيوبيا يف "الظل  ثوار نيجرياي يف "عمالقة الشمال"، ويف
األسود"، ودمشق يف "دم لفطري صهيون" و"على أسوار 
دمشق"، ويف فلسطني "عمر يظهر يف القدس"، 
وإندونيسيا يف "عذراء جاكرات"، وتركستان يف "ليايل 

 (.Abdullah, 2001) "تركستان
 

وأعمال الكيالين الروائية يف غالبها إمنا هي انعكاس 
ث والوقائع والبيئة هي للواقع الذي عاشه، فاألحدا

املصدر الرئيس ألعماله الروائية يضفي عليها من 
إبداعاته احلوارية وتصوراته اجلذابة وشخصياته املركبة، 
فهناك خيط رابط بني أماكن رواايته وصورها وبني 

الذي هو مسقط رأسه،  الريففنجد أحداث حياته، 
الذي الزمه بني حني  والسجناليت عمل فيها،  واملدن

حىت يف الذي عمل فيه.  واملستشفىوآخر يف حياته، 
الرواايت اليت جالت العامل اإلسالمي وتناولت بيئات 
خمتلفة استطاع جنيب الكيالين تصوير أماكنها تصويرا 
دقيقا وبيان عادات وتقاليد شعوهبا واألحداث اليت مرت 

و"عمالقة على حنو ما وجدان يف "عذراء جاكرات"، هبا، 
 الشمال"، و"ليايل تركستان"، و"الظل األسود". 

 
االرتباط الوثيق  ييف رواايته وه تربزوهناك مسة أخرى 

هذا االرتباط جيعله ف، اليت ولد ونشأ فيها "شرشابة" يةبقر 
للعديد من األحداث يف يتخذ تلك القرية مسرحا 

رواايته، فهو كما يصوره حلمي حممد القاعود يف كتابه 
واقعية اإلسالمية يف رواايت جنيب الكيالين دراسة "ال

"وإذا عرفنا أن الكاتب قد ارتبط بقريته )شرشابة(  نقدية":
اليت تقع يف أعماق حمافظة الغربية ارتباطا وثيقا، مع أنه 
اغرتب عنها عمرا أطول من عمره الذي عاشه فيها، 
سواء ابلعمل يف القاهرة أو يف اخلليج، فإننا لن نستغرب 

ن تكون القرى اليت جرت فيها حوادث رواايته األربع أ
شنراق( هي قرية  -الرابيعة -كفر عالم–)كفر أبو سامل 

 (.Al-Qa`ud, 1996) شرشابة بصورة وأخرى"
 

التجربة واحملنة اليت مر هبا يف حياته على  كما أثرت
حيث قضى جنيب الكيالين بعضا من إبداعاته الروائية، 
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 ، إذ قضى فيهالسجن بتهمة سياسية سنوات حياته يف
م 1954لمرة األوىل مدة أربع سنوات بدءا من سنة ل

م 1960مرة أخرى سنة  إليه وعاد ،م1958إىل سنة 
أشد فرتة سجنه ارتبطت و  ،حيث قضى فيه عاما ونصف

أنواع التعذيب الظلم والضرب و و القسوة صور االرتباط ب
من  العديد إىلهذه الصور الكيالين وقد نقل  املختلفة،
 حيا دقيقا.وصفها وصفا رواايته و 

 
وحلياته املهنية أيضا أثر واضح يف بنائه الروائي، فقد كان 

يزاول مهنة الطبيب إما يف بلده وابلتحديد يف  الكيالين
 إىل بعض دول اخلليجعندما اغرتب وسافر القاهرة أو 

فهو قد عمل يف دوليت بعد خروجه من السجن،  العريب
إلمارات العربية املتحدة. وهو يف بعض رواايته واالكويت 

ممرضني العاملني فيها من أطباء و يتناول مهنة الطب و 
ملرضى، كما يصف هم ابرضات وطريقة تعاملومم

ويشخص أنواع األمراض تشخيصا دقيقا، فال غرابة يف 
 ،أن جند مفردات طبية ترد بني حني وآخر يف رواايته

 اندرين، وفاليوم، وبنسلنيدوية: لومينال، وبر األأمساء ك
(Al-Kilani, 1965.)  ضغط  :مثلخمتلفة أمساء ألمراض و

 .الدم، والكولسرتول، والرجيم، والربوة الصدرية، واألنيميا
قد أدى يف بعض األحيان جند أن أتثره مبهنته كطبيب و 

اليت األلفاظ بعض املصطلحات و إىل فرط استخدام 
، حيث من املبالغةا حتمل شيئا عض النقاد أهناعترب ب

جيعل الشخصيات غري املتعلمة مثل عبد احلميد السجني 
يفسر احللم الذي رآه الشيخ سالمة تفسريا علميا طبيا، 

"ال شك أهنا أزمة ربوية يف  ويقول معقبا على احللم:

صدرك"، فهو يف هذا كأنه هو نفسه الذي يتحدث 
 (.Pabiyah, 2007) وليس عبد احلميد السجني

ياته األسرية أثرا واضحا يف رواايته، حيث كما أن حل
فقد تلك احلياة بصمات ابرزة على معظم رواايته.  تركت

يف  الكيالينفرتىب  بتنشئته الدينيةوعمه وجده  أبوه هتما
رجال صاحلا حافظا ألبيه  فكان جده، ظل أسرة متدينة

للقرآن، أدخله مكتب حتفيظ القرآن وهو يف سن الرابعة، 
القراءة والكتابة واحلساب وقدرا من  الكيالينوفيه تعلم 

األحاديث النبوية وسرية الرسول )صلى هللا عليه وسلم( 
وقصص األنبياء وقصص القرآن، ومنذ صغره كان يراتد 
حلقات الذكر يف املناسبات الدينية مثل املولد النبوي 
الشريف، ويستمع إىل املدائح النبوية، واألشعار الدينية 

كما كان  (.Al-Kilani, 1985) ه املناسباتاملتصلة هبذ
 فكان الكيالين يف توجيهه ثقافيا، العمه عبد الفتاح فضل

منذ طفولته مييل إىل جمالسة العلماء واملثقفني من شباب 
 القرية، يذهب إليهم ويتزود من علومهم وثقافتهم. 

 
والتجارب الدينية اليت نشأ فيها الكيالين  البيئةوقد تركت 

هبا أثرا واضحا يف معظم رواايته، وال سيما يف  اليت مر
رواية من كاد تتصويره لبعض شخصيات الرواية، فال 

الذي يرنو  اخلطيب أو الشيخ روايته ختلو من شخصية 
أو اجملتمع ا يف رأى اخلطيب فسادإصالح اجملتمع، فإن 

سرعان ما فإنه عن الطريق الذي رمسه اإلسالم  احنرافا
اجلمعة أو يف  يومطبته اليت يلقيها خبيتجه إىل تصويبه 

 اخطب أخرى يراها مناسبا، كما أن للشيخ أيضا دور 
يف توجيه اجملتمع وإرشاده إىل الطريق السليم الذي  ؤديهي

يف إبرازه لتلك الشخصية جيعله  الكيالينأراده اإلسالم، و 
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بعض  إال أنه يفينطق مبستوى فلسفي رفيع يناسبها، 
يبالغ يف احلوار الفلسفي، كما يف احلوار الذي األحيان 

بني السجان "جاد هللا" وامرأة تفك السحر يف جرى 
 (.Pabiyah, 2007) روايته "حكاية جاد هللا"

 
بشيء من السابقة السمات  نستعرضوفيما يلي 

من حيث التحليل واالستشهاد ببعض احلوار  ،التفصيل
يف ذكره هلذه  والكيالينوالوصف الواردين يف رواايته. 

السمات إما أن يفصلها تفصيال دقيقا أو يشري إليها 
 إشارة سريعة ومير عليها مرورا سريعا. 

 
 أوال: جمتمع القرية 

للبيئة املكانية دور مهم وارتباط وثيق ابلعمل الروائي،  
إذ إن كل مكان حيمل رمزا أو معىن معينا، وله داللة 

. فاملسجد مثال رمز معينة توحي إىل الناس مبعان خمتلفة
الكنيسة فهي  أمالإلسالم واإلميان واهلدوء والطمأنينة، 

املدينة رمز للتقدم واحلضارة، وكما أن رمز للمسيحية. 
، رمز لألاننية وعدم املباالة ابآلخرين ذاتهالوقت  فإهنا يف

للحب والتعاون فيما بني  االقرية رمز ويف املقابل جند 
 .هاأفراد

 
خيتار مكاان معينا، فإنه  ماالروائي حينوالكاتب أو 

يستخدمه لداللة رمزية معينة، فهو يربط هذا الرمز 
ببعض املشاعر واألحاسيس، بل ببعض القيم السلبية أو 

يربط الكاتب عدة دالالت ببيئة  اإلجيابية، بل وقد
. فالقرية مثال الرواية حسبما تقتضي أحداثواحدة 

وهو املكان احملبب ترتبط جبمال الطبيعة واهلدوء، 

د فيها الراحة واالطمئنان، ويف الوقت نفسه جنللنفس، 
يصورها الكاتب يف صورة أخرى، حيث جيعلها لوحة قد 

 لبيان سوء حال ساكنيه من حيث الفقر واملرض واجلهل.
 

وخيتلف كل كاتب أو روائي يف وصفه لألماكن، فمنهم 
الدقيق، ومنهم من يكتفي  املسهب من يؤثر الوصف

ابلوصف العام، فال يعطي هلا عناية كافية، بل مير عليها 
مرورا سريعا. كما خيتلف كل كاتب يف اختياره لألماكن 

فمنهم من يؤثر بيئة  ،ليتخذ منها مسرحا لألحداث
القرية مبا فيها من مجال الطبيعة يف األهنار والوداين 

يؤثر املدينة مبا فيها من مباين  والسهول، ومنهم من
الرواية يف الغالب أماكن جند أن شوارع مزدمحة. و شاخمة و 
 لكاتب بصلة مباشرة كانت أم غري مباشرة.ترتبط اب

 
كما أن داللة املكان ال تقف عند التعبري عن مستوى 
املعيشة اجتماعيا، بل تتعدى ذلك إىل التعبري عن كثري 
من التقاليد واملورواثت الثقافية للشخصيات، وقد 

حيث يصبح عنوان القصة أو الرواية تتعدى إىل العنوان 
جزءا من املكان، وذلك على حنو ما جند عند "جنيب 
حمفوظ" يف قصصه )زقاق املدق، بني القصرين، قصر 
الشوق، خان اخلليلي( وهي أحياء شعبية معروفة يف 

 (.Fudah, 1991) القاهرة
 

 جنيب الكيالينوقد حظيت قرية "شرشابة" مسقط رأس 
م رواايته عند احلديث عن الريف، يف معظ وافربنصيب 

ال غرابة يف و ارتباطه بقريته الصغرية، عمق يدل على  مما
اإلنسان  يعز على االنتماء إىل البلد والوطنذلك، ألن 
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األوضاع والصعوابت. وهو كثريا ما يصرح  بلغتمهما 
بقريته ويذكر امسها اترة كما فعل يف روايته "مملكة 
البلعوطي"، أو يذكرها ابسم آخر إال أهنا صورة هلا، 
ويعطي هلا امسا آخر مثل قرية "كفر أبو سامل"، و"كفر 
عالم"، و"الرابيعة"، و"شنراق" كما فعل يف رواايته مثل 

لشرقاوي"، و"اعرتافات عبد "قضية أبو الفتوح ا
 املتجلي"، و"امرأة عبد املتجلي".

 
يف عدد من رواايته عن اجملتمع  الكيالينوقد حتدث 

من فقر وجهل وتعامل ابلراب طبعت احلياة به وما الريفي، 
وظلمهم للفالحني  اإلقطاعينيوالرشوة، وسوء معاملة 

ت ومن الروااي .الفقراء، وسوء األحوال الصحية واإلمهال
جنيب الكيالين، ابهتمام كبري من  هبا القرية اليت حظيت

رواية "محامة سالم"، فأحداث الرواية من أوهلا إىل آخرها 
تتخذ اجملتمع الريفي مسرحا لألحداث، وفيها يصر 
احلاج عبد الودود على أن يوقع أو يبصم الفالحون على 

إجيار األرض، ومل يكن  قيمة "بياض" ليحدد هو
آخر إال أن يوافقوا على هذا التوقيع  ارخيللفالحني 

على الرغم من عدم رضاهم بذلك. ويف هذا يصور 
: "كانت األمور تسري سريا هينا حسبما رسم الكيالين

الودود رضوان، وخاصة بعد أن كتب العقود  احلاج عبد
 مع الفالحني املستأجرين ألرضه، وانتزع منهم التوقيعات

وقت من األوقات "على بياض" حىت يستطيع يف أي 
يشاء .. وفقراء الفالحني  أن يقرر إجيار الفدان حسبما

مضطرون دائما للرضوخ الشرتاطاته القاسية، حلاجتهم 
 (.Al-Kilani, 2000) امللحة ألرض يزرعوهنا"

 

ن إواألمر نفسه حيدث يف رواية "ملكة العنب"، إذ 
أحداث الرواية تدور حول جمتمع القرية وابلتحديد "قرية 

 الكيالينرابيعة" وقرية "شنراق" اجملاورة هلا. ويصور ال
قضية زكاة العنب، بالطالب األزهري  هاأاثر  اليت اجللبة

 ةأيضا كيف كانت "براعم" امللقب الكيالينكما يصور 
الرقعة الزراعية بـ"ملكة العنب" تعمل خبربهتا على توسيع 

يف ذلك حسن  يساعدهازراعة العنب، اليت متلكها ل
 ربة يف التجارة. اخلا مع أصحاب السلطة وذوي سياسته

 
ويف رواية "الذين حيرتقون" جنح جنيب الكيالين أن يصور 
سوء األحوال الصحية يف الريف وما عاىن منه املرضى، 

هنم أ، إال جوكان أغلبهم يف مسيس احلاجة إىل العال
قلما جيدون العالج املناسب لعدم توفر التسهيالت 

 الكافية. واألسرة  األدويةكاألساسية  
 

ويف رواية "اعرتافات عبد املتجلي" و"امرأة عبد املتجلي" 
 قرية "كفر أبو سامل" وكيف أنه الكيالينأيضا يصور 

، وكيف كان أهل القرية مثل عبد حدث فيها أمر مثري
املتجلي الذي كان موظفا مبجلس القرية يهتم بقضية 

كما و وهي قضية سرقة الونش، فهذه القضية  ذات جلل
ر هي "قضية إنسانية وقومية ووطنية بل ودينية يف صو  يت

 (.Al-Kilani, 2001) املقام األول"
 

كما أن زوجته "أم صابرين" استطاعت بذكائها وخربهتا 
يف التجارة أن تبدأ مبشروعها بطريقة هينة لينة، مث أخذت 

سياستها مع براعة خالل  من توسع من جتارهتا يف القرية
وأصحاب السلطة واخلفراء يف القرية، وهي مع  التجار
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ثرائها مل تكن تبخل على أهل القرية، بل كانت سخية 
تتصدق على الفقراء وتشاركهم يف مجيع املناسبات 

-Al) وتساعد اجملتمع على متويل املدارس واملساجد

Kilani, 1999.) 
 

إىل ذلك اجملتمع  ينالكيالويف الرواايت األخرى، أشار 
إشارة سريعة، كما فعل مع روايته "الرجل الذي آمن"، 

جو القرية حينما زار  الكيالينففي هذه الرواية يصور 
هذه  الكيالينصقر، ويصور  ةمزرع س"إراين ومش"

املزرعة: "كانت املزرعة اليت ترتامى يف قلب صحراء 
ألشجار " التابعة إلمارة "الشارقة" مليئة ابدمنطقة "الذي

، ااملثمرة وغري املثمرة، فيها النخيل وأشجار املاجن
والربتقال والليمون والرمان والتفاح وغريها من 

 (.Al-Kilani, 1999) الفواكه، ..."
 

جمتمع  الكيالينويف رواية "حكاية جاد هللا" أيضا يذكر 
القرية ذكرا سريعا، حيث رجع إىل القرية ليشرتي مخسة 

غدق عليه ابملال من أفدنة من األراضي الزراعية بعد أن أ  
 (.Al-Kilani, 2001) اليةخالل عمله بتزييف األوراق امل

 

جمتمع القرية، الكيالين فيهما إىل وهناك روايتان مل يشر 
ات"، إذ أن وهااتن الروايتان مها رواية "عذراء جاكر 

أحداث الرواية تدور حول مدينة "جاكرات"، وكذلك 
رواية "رحلة إىل هللا"، فأحداث الرواية تدور حول 

  يف مصر. السجن احلريب
 
 

 جمتمع السجن اثنيا:
كانت منذ طفولته، ف شاقةمر جنيب الكيالين حبياة 

أسرته تعمل يف الزراعة، وكان أبوه إبراهيم يعمل ويعول 
أسرة مكونة من مثانية أفراد، هو وزوجته وثالثة أوالد، 

 وكان .وثالث بنات ،أكربهم سناكان جنيب الكيالين 
منذ  يف احلقول مع أبناء األسرة الكيالين ميارس العمل

عيشتهم متواضعة، ومما زاد الطني بلة م. فقد كانت صغره
هو تلك احلرب العاملية الثانية اليت اندلعت، وحتت 

وجمتمع  الكيالين عانت أسرةالقاسية احلرب ظروف 
ومل يقف األمر عند هذا  .من ضيق العيش املزيد الريف

حيث حمنة أخرى يف حياته،  الكياليناحلد، بل واجه 
أي لطب يف اجلامعة من دراسته ليف السنة الرابعة كان 
م، حني قدم للمحاكمة يف إحدى القضااي 1954سنة 

السياسية واهتم ابالنضمام إىل التنظيم السري جلماعة 
قلب نظام احلكم،  والسعي إىل"اإلخوان املسلمني" 

فحكم عليه ابلسجن ملدة عشر سنوات، بدءا من سنة 
م، مما أدى إىل انقطاعه عن الدراسة اجلامعية. 1954

ذه الفرتة مت ترحيله من سجن إىل آخر لعدة مرات، ويف ه
ولقى ألواان من التعذيب جسميا ونفسيا، إىل أن مت 

حتسنت األوضاع يف حيث ترحيله إىل سجن القاهرة، 
وبعد م. 1958أفرج عنه يف فرباير فسجن القاهرة 

مدة عنها  دراسته اليت انقطع أكملخروجه من السجن 
لسجن مرة أخرى يف سنة أربع سنوات، ولكنه عاد إىل ا

 م، وقضى فيه عاما ونصف عام. 1960
 

خروجه من  قرر جنيب الكيالين أن يرتك مصر إثر
السجن، فسافر إىل الكويت وعمل فيها، مث انتقل إىل 
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، وتقلب يف مناصب إدارية عديدة، وعني مديرا ديب
للثقافة الصحية بوزارة الصحة بدولة اإلمارات العربية 

كما عمل مستشارا لوزير الصحة يف ديب، وكان املتحدة،  
 عضوا يف اللجان الفنية لألمانة الصحية لدول اخلليج

اليت ، وعضوا يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية العريب
 اهلند.مقرها 

 
ورود جمتمع السجن يف ل افال غرابة يف أن جند تكرار 

يف تصويره جملتمع السجن يصوره  والكيالينرواايته، 
ظامل ان من سج، فتتنوع شخصياته را دقيقا حياتصوي

ن اومسجونني ومتهمني أبرايء، وطريقة تعامل السج
وألوان  ،املتهمني معهبؤالء املسجونني، وطريقة التحقيق 

التعذيب الذي القاه املسجونون واملتهمون األبرايء يف 
 أبدق يف هذا التصوير يدقق فيه والكيالينالسجن. 

السجناء من  هحداث وما عاانأشخاص وأ من تفاصيله
ه الصورة قبل ضباط السجن من ظلم وقسوة، ولعل هذ
اآلخرون أقرب للواقع مما عاانه هو شخصيا وزمالؤه 

ومن الرواايت التسع جند  فرتة سجنهم.نفسيا وجسميا 
يف وصف جمتمع  ا حتظيان بنصيب أوفرمأن روايتني منه

فالروايتان من أوهلما إىل هنايتهما تدوران حول  السجن،
ية التحقيق لجمتمع السجن وما فيه من مسجونني وعم

وألوان التعذيب. وأكثر األحداث اليت يتحدث عنها 
تدور حول "السجن احلريب" واملنطقة احمليطة  الكيالين

هبا. وهااتن الروايتان مها رواية "رحلة إىل هللا" ورواية 
"، ففي الرواية األوىل كان بطل الرواية "حكاية جاد هللا

يبلغ الثالثني من عمره، ويذهب إىل الذي قائد السجن 
السجن كل يوم ليؤدي مهمته يف التحقيق والتعذيب. 

: "ولقد كان يف إمكانه أن الكيالينفهو كما يصور 
و الكالب كي يقوم بدورها يف أيصدر األوامر للجنود 

إطالق نداءات هم و وإسالة دمائ عقاب املسجونني،
م الدامية، لكنه مل يكن يفعل ذلك هاالستغاثة من أفواه

يف غالب األحيان، كان ميسك السوط بيده، وميارس 
عملية التعذيب واجللد، أو يصلب املعتقل على صليب 

 (.Al-Kilani, 1978) خشيب، ..."
 

ويف رواية "حكاية جاد هللا"، حيث يلقب بطل الرواية 
ربية"، وهو أحد السجانني يف بـ"وحش السجون احل

السجن احلريب، وله مهمة يف تنفيذ أوامر أصحاب 
السلطة العليا يف تعذيب السياسيني واملتمردين، وهو يف 

هلذا العمل مل يعد يشعر أبي أتنيب أو ذنب مبا تنفيذه 
أحد يفعله، حىت وإن كان يف تنفيذه لألوامر موت 

ا يصور ، وهو كمقد ماتفالضمري لديه  السجناء،
:"وقد أتمل يف البداية وهو ميارس ألوان  الكيالين

التعذيب، ويقتل أحياان، لكن األمر بعد ذلك يتخذ 
صفة العادة، فلم يعد أيبه ملن ميوت أو يتأمل أو يصاب 

وهو كما يصف  (Al-Kilani, 2001) بعاهة..."
نفسه :"أنت تعلم أين بال ضمري...وأستطيع أن 

-Al)  قلبه ذرة من رمحة..."أفعلها...جاد هللا ليس يف

Kilani, 2001.) 

 

شخصية  الكيالينويف رواية "ملكة العنب"، حيث صور 
البطل "حممد أمحد حسب هللا" أبنه رجل صاحل ويهتم 
أبمور الدين مبا فيها أمر زكاة العنب، فأخذ خيطب الناس 
يف  هذا األمر ويذك ر الذين مل خيرجوا زكاة العنب، وما 
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ن إساد اللغط واجلدل، إذ حىت أن انتهى من خطبته 
العنب مل يكن يذكر من ضمن أصناف احملاصيل اليت 

بتهمة إىل السجن  اقتيادهمما أدى إىل  ،خترج عنها الزكاة
لفوضى يف القرية، كما اهتمته احلكومة أبنه التسبب اب

 ,Al-Kilani) يم املتطرف احملرض على التمرد،ظرئيس التن

هو يف موقف آخر يشارك الشباب يف تشييع و  (، 2000
جنازة القتيل اليت أرسلت من العراق، وهذه املشاركة 

مظاهرة مسلحة مبثابة الوجدانية يف نظر احلكومة هي 
مرة أخرى إىل السجن، ولكنه  يساقوهو هبذا  ،ضدها

سرعان ما أفرج عنه وعن املتهمني اآلخرين بفضل تدخل 
رجال العنب واتصاهلا بكبار  البطلة "براعم" امللقب مبلكة

 احملامني املاهرين. بعض الدولة و 
 

يف تلك الرواية عملية إجراء التحقيق  الكيالينكما صور 
بني الضباط واملتهمني مثل عوض العوضي وكيف أهنم 

األذى )شتائم، صفعات، ركالت، شىت أصناف أذاقوه 
يعرتف أبنه واحد لكي لكمات، سياط، خنق، إبر، دم( 

يم السري ظإىل التن ء اإلرهابيني املتمردين املنتمنيمن هؤال
كذلك و  (.Al-Kilani, 2000) يريد قلب احلكومةالذي 

أرغمه إذ ملخدرات امدمن  كشك  الراعيتعذيب 
 الضابط لكي يعرتف أبن حسب هللا رئيس التنظيم

يفلت من ذلك التحقيق الرجل الزاهد الورع  ، وملالسري
وألواان من  عليه السياط تأبو اجملد شاهني، حيث سلط

-Al) يم السريظابنضمامه إىل التن العذاب لكي يعرتف

Kilani, 2000.)  
 

 هما عاان الكيالينويف رواية "عذراء جاكرات" يصور 
اختطفوه على  ثحاجي إدريس يف زنزانة الشيوعيني حي

 السجان معاملة عنيفة، عاملهالرغم من شيخوخته، و 
: "وجيره السجان جرا عنيفا حىت الكيالينويف هذا يصور 

. ظهره.. أو يدفعه يف يده.. أحياان جيره من ينكفئ.يكاد 
. وهو صامت ميضي مهينة.. معاملة أذنه.أو يسحبه من 

 (.Al-Kilani, 1971)"يتعثر.. يف طريقه 
 
تصويرا  الكيالين جمتمع السجنرواية أخرى مل يصور يف و 

رواية "محامة  يفكما فعل   ،عليه مرورا سريعا مردقيقا، بل 
سالم" حيث يشري إىل ما له عالقة ابلسجن إشارة 

اخلطيب الشاب "جالل الدين" على سريعة حني يقبض 
ن بتهمة إاثرة الفوضى والشغب وهتديد يوالشباب اآلخر 

، (Al-Kilani, 1971ة )أمن البلد وخمالفة األحكام العرفي

كيف كان يقضي اخلطيب مل يفصل   الكيالين ولكن
 أايمه يف السجن. 

 
ت اويف رواايت أخرى وهي "الذين حيرتقون"، و"اعرتاف

 الكيالينعبد املتجلي"، و"امرأة عبد املتجلي"، وإن كان 
 أنهمل يشر إىل ذلك اجملتمع إشارة صرحية ومباشرة، إال 

يف سرده لألحداث كان يذكر ما له عالقة ابلسجن، 
 نياملتهم معوهي عملية التحقيق الذي أجراه الضابط 

رواايته الثالث، وأثناء هذه العلمية صور  يفكما فعل 
كيف كان الضابط أو احملقق يذيق املتهمني   الكيالين

ونه أو يرتكبونه يفعل المبا  وايعرتفحىت  العذابألواان من 
 . ميف حياهت
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الكيالين مل يشر من الرواايت التسع رواية  نا جندكما أن
 "الرجل فيها إىل جمتمع السجن على اإلطالق وهي رواية 

 الذي آمن".
 

  مهنة الطبيب اثلثا:
 ، ولكن مهنته الطبية ملممارسا كان جنيب الكيالين طبيبا

متنعه أن يساهم يف العطاءات األدبية، فكانت حياته 
، فال غرابة أن جند هذا الصدى الطيب يف هبماحافلة 

على مدى حياته، وهو يف ذكره لتلك و معظم رواايته 
املهنة إما أن يفصلها تفصيال أو أن مير عليها مرورا 
سريعا، كأن يشري إليها إشارة سريعة عرب الشخصيات 
املعينة اليت أبرزها يف روايته كما فعل يف روايته "حكاية 

"رحلة إىل هللا". فمن الرواايت التسع  جاد هللا" ورواية
اليت متثل عينة البحث، جند أن واحدة منها تدور حول 
جمتمع الطب والطبيب واملستشفى حيث يفصله تفصيال 

حول هذه  ادقيقا، وتدور هذه الرواية من أوهلا إىل هنايته
واملمرضني ألطباء كااملهنة مبا فيها من أشخاص  

واايت اليت حظيت ابهتمام الر ومن واملرضى. واملمرضات 
رواية "الذين حيرتقون". الكيالين مبهنة الطب ابلغ من 

أن يصور سوء األحوال  الكيالينففي هذه الرواية حاول 
أغلبهم  حيثيعانيه املرضى فيه، الصحية يف الريف وما 

يف أمس احلاجة للعالج يف القرية إال أهنم ال جيدون 
 .ناجعالدواء الكايف املناسب والعالج ال

 
ويف هذه الرواية أبرز جنيب الكيالين مهنة الطب عرب 
شخصية البطل "حممد" وكذلك شخصية أخرى وهو 

انت الرواية تدور حول جمتمع وكالدكتور "موريس"، 

، كما أبرز القرية اليت يفتقر إىل العناية الصحية الطبية
الذي يعمل "حممد" شخصية البطل األمني  الكيالين

أبمانة وصدق، وهو يف سبيل ذلك ال يقبل الرشوة اليت 
كانت سائدة يف ذلك الوقت، مما يؤدي إىل عدم ارتياح 

 صديقه "موريس". 
 

ويف رواية "حكاية جاد هللا" ورواية "رحلة إىل هللا" حاول 
شارة سريعة، فالطبيب إبأن يظهر دور الطبيب  الكيالين

ور رئيس يف حتريك سري الروايتني ليس له د كلتايف  
يف عالج  ؤديهأحداث الرواية، بل له دور اثنوي ي

ن ألواان من ااملسجونني واملتهمني بعد أن أذاقهم السج
لعالجهم حىت يشفوا  الطبيب حينئذ أييت دورو ، العذاب

التعذيب ليكونوا قادرين على مواصلة التحقيق آاثر من 
الطبيب  ينصح من جديد، ففي رواية "رحلة إىل هللا" 

السجان "عطوة امللواين" أبال يستمر يف تعذيب السجني 
"مث أشار إىل محلة " حممود صقر، ويف هذا يقول:

سيموت ولن - السياط، لكن الطبيب أشار بيده قائال:
 (.Al-Kilani, 1978) تستفيدوا منه شيئا"

 
جلي"، ورواية "امرأة عبد تأما يف رواييت "اعرتافات عبد امل

إىل تلك املهنة إشارة سريعة  الكياليناملتجلي" فقد أشار 
أيضا، فقد جلأ عبد املتجلي إىل الطبيب عندما أصابه 
األرق، فأخذ يستشريه يف أمره، ونصحه الطبيب 

من السهر  وحذرهابالبتعاد عن األطعمة اململحة 
زارت كما (.  Al-Kilani, 1999) الشديدة واالنفعاالت

ه طبيب الوالدة إلجراء عملية "قيصرية" البنني تزوج
 (.Al-Kilani, 1999) توأمني
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إىل تلك املهنة  الكيالينويف رواية "محامة سالم" أملح 

أبناء احلاج عبد  واحدا منتلميحا بسيطا حني ذكر أن 
كما ذكر (،Al-Kilani, 2000) الودود األربعة هو طبيب

بعض أمساء األدوية يف تلك الرواية. واألمر نفسه حدث 
إىل تلك  الكيالين"ملكة العنب" حيث أشار مع رواية 

املهنة عندما قتل السالموين، ومت إجراء التحقيق بناء 
 (.Al-Kilani, 2000) على تقرير الطبيب الشرعي

 
مهنة  يذكر فيهما الكيالينكما أن هناك روايتني مل   

ومها رواية "عذراء جاكرات" ورواية أو ما يتعلق هبا، الطب 
 "الرجل الذي آمن". 

 
حىت إىل مهنة الطب يلجأ إىل اإلشارة وجنيب الكيالين 

يف بعض األحيان يلجأ  أنهإن كانت إشارة سريعة، إال و 
إىل ربطها بشخصيته، بل لعله يقصد بتلك الشخصية 

ب" حيث الروائية نفسه كما فعل يف رواية "ملكة العن
يقول: "لكن مل يثبت أن أحدا منهم كان عضوا يف تنظيم 
إرهايب ... اللهم إال ذلك الطالب يف كلية الطب منذ 

 (.Al-Kilani, 2000) أكثر من مخسة وثالثني عاما ..،"
 

 الشيخأو  رابعا: دور اخلطيب
تتنوع شخصية الرواية يف رواايت جنيب الكيالين بني 

الشخصيات النامية  وبنيالشخصيات الرئيسة والثانوية، 
واملسطحة، كما تتنوع شخصية رواايته بني الشخصيات 

إال أننا جند شخصية يربزها الكيالين  .اخلرية والشريرة
الشيخ أو اخلطيب، فال وتتكرر يف رواايته وهي شخصية 

رواية من رواايته إال وقد مت إبراز دور اخلطيب تكاد ختلو 
وإشعاره  ،وحتميله له مسؤولية مهمة، أو الشيخ

ابملسؤولية حنو قضية من القضااي، ولعل هذا االهتمام 
بدور اخلطيب أو الشيخ انتج عن أتثره مبا حوله من 
البيئة األسرية اليت كان عليها منذ طفولته، فقد كان 

وجده وعمه برتبيته ة، يهتم أبوه من أسرة ديني الكيالين
كان جده رجال صاحلا، حافظا للقرآن، وهلذا و ، دينيا

 جند أن هلذه الرتبية صدى كبريا يف رواايته. 
 

ففي رواية "الرجل الذي آمن" يظهر دور الشيخ ظهورا 
واضحا فيها، إذ هو الذي أيخذ بيد البطل "عبد هللا 

جلديد. وميثل كارلو" إىل اإلسالم ويعلمه أمر الدين ا
 الشيخ مرجعا رئيسا للبطل كلما صادفه أمر من األمور. 

 
ومن الرواايت اليت يتضح فيها دور اخلطيب صورة 

هي رواية "ملكة العنب"، فقد كان حممد  واضحة أيضا
الناس ويذك ر  يف أمحد حسب هللا رجال صاحلا خيطب

الذين مل خيرجوا زكاة العنب، وما أن انتهى من خطبته 
ساد اللغط واجلدل، إذ أن العنب مل يكن يذكر من حىت 

ضمن أصناف احملاصيل اليت خترج عنها الزكاة مما أدى 
  بتهمة التسبب ابلفوضى ابلقرية. إىل سوقه إىل السجن 

 
وأخذ الشيخ أبو اجملد شاهني ينصح الناس يف القرية 

ن يف يحىت الضباط واملخرب املؤثرة، بكلماته الساحرة 
صح عوض العوضي أبن يصرب على ما السجن، كما ين

تطهري الذنوب لره وسيلة االه هللا من العذاب واعتبتبا

119 

http://www.gjat.my/


 

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) 

 

GJAT I DECEMBER 2021 I VOL 11 ISSUE 2 I     
ISSN : 2232-0474 I E-ISSN : 2232.0482   

www.gjat.my 

أثرا املخلصة قد تركت نصيحته يف حياته. و  االيت ارتكبه
 يف الضابط فأمر ابإلفراج عنه.

 
شخصية  يفويف رواية "محامة سالم" يربز دور اخلطيب 

جالل الدين الطالب األزهري الذي يهاجم الذين ال 
يربون الفقراء يف خطبته وال سيما احلاج عبد الودود 

يف دور الشيخ  كما يظهر(.Al-Kilani, 2000) رضوان
ينصح  الذيالطريقة الصوفية شخصية عبد الباقي شيخ 

وأن يلغي التوقيع على ابلرمحة ابلفقراء، عبد الودود 
كان هلذا الشيخ مكانة يف نفوس أهل القرية   ، وقدالبياض

إذ يطلبون منه التفاوض والتوسط لدى احلاج عبد 
الودود، وقد أسفرت جهوده بنتيجة مثمرة للطرفني: 

 عبد الودود وأهل القرية املستأجرين أرضه. احلاج
 

ويف رواية "امرأة عبد املتجلي" أيضا يظهر دور اخلطيب 
لشيخ اخللوة دور يف  والشيخ بصورة واضحة، فقد كان

طمأنة قلب عبد املتجلي وتوجيهه إىل الطريق الصحيح 
حرية، فقد كان ال يراتح ويشك  كلما انتابه ضيق أو
ه وخياف من جتارهتا إذا كانت تدائما يف جتارة زوج

 مشبوهة ابحلرام.
 

"حكاية جاد هللا" يربز دور الشيخ واضحا،  ويف رواية
الناس يف املسجد، وكان فقد كان الشيخ البحريي يعظ 

من تالمذته السجان حسنني أبو زهرة صديق "جاد هللا" 
الذي يدعو له دائما ابهلداية وحيرص عليه كزميل 

" الذي حاول ظأبال يقرتب من السجني "حمفو  هوينصح
أن يورطه يف تزوير الورق، حياول حسنني بكل الوسائل 

، إىل الصواب ولكنه مل ينجح يف ذلك صديقه لكي يرد
"جاد هللا"، حيث ألقى  أساوية لـفكانت النتيجة هناية م

مل يعد حيتمل االحتقار  حيثبنفسه من الدور الرابع 
 (.Al-Kilani, 2001) بعد القبض عليه حلق بهالذي 

 
ويف رواييت "اعرتافات عبد املتجلي" ورواية " عذراء 
جاكرات" مل يظهر دور الشيخ ظهورا واضحا، بل يكتفي 

أبن يشري إليه إشارة سريعة، ففي رواية  الكيالين
"اعرتافات عبد املتجلي"، يلجأ عبد املتجلي إىل شيخ 

 فيجد منهابلضيق اخللوة يف حي السيدة حني يشعر 
  النصح والطمأنينة. 

 
دور اخلطيب فنجد أن بينما يف رواية "عذراء جاكرات"، 

يف شخصية حاجي إدريس والد فاطمة، فقد  يتمثل
ابنته يف اجلامعة تؤرقه، وبينما هو جالس كانت مأساة 

يف أحد مساجد "جاكرات" استعدادا لصالة اجلمعة، 
فجأة وثبت إىل رأسه فكرة رائعة، واجته إىل خطيب 

 املسجد وقال له:
 أتسمح يل أبن أخطب اجلمعة اليوم؟"" -

 قال خطيب املسجد يف رضى:
 ي.."ذ. فأنت أخي وأستاأتكيد."بكل  -

(Al-Kilani, 1971.) 
 وأاخلطيب  دور الكيالينعلى الرغم من عدم ذكر 

الشيخ يف روايتيه "الذين حيرتقون" ورواية "رحلة إىل هللا" 
األخرى، إال أنه يف هاتني الروايتني كما فعل مع رواايته 

يصور لنا الشخصية املثالية امللتزمة بتعاليم الدين. ففي 
رواية "الذين حيرتقون" تظهر شخصية الطبيب أمحد 
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لوجه هللا وال خملصا صادق الذي يعمل أبمانة وصدق 
 .أبناء مهنتهيقبل الرشوة وإن كانت سائدة بني 

 
أما يف رواية "رحلة إىل هللا"، فقد كان املتهمني األبرايء 

حممود صقر، وزرق إبراهيم، وعبد احلميد النجار،  :مثل
كانوا على قمة من املثل العليا كما   ،ويوسف الشاعر

من حيث الصرب والتوجه إىل هللا يف  الكيالينصورهم 

ألوان التعذيب اليت بلغت در هلم، فمهما مجيع ما ق  
 هنا ملأقائد السجن "عطوة امللواين"، إال  إايها أذاقهم

تستطع أن تغري من مواقفهم شيئا، بل ثبتوا على ما كانوا 
عليه من املبدأ وهو عدم االعرتاف مبا مل يقرتفوا يف 

ث اهتمتهم احلكومة ابالنضمام إىل التنظيم حي ،حياهتم
 السري.    

 
البارزة من حيث جمتمع القرية وجمتمع السجن ومهنة الطب ودور الشيخ وتكرار اإلسالمية وميكن متثيل تلك السمات 

 ورودها يف الرواايت التسع يف اجلدول اآليت:
 الشيخاخلطيب أو دور  مهنة الطب جمتمع السجن القريةجمتمع  أمساء الرواايت الرقم

  إشارة سريعة إشارة سريعة  محامة سالم 1
   إشارة سريعة  الذين حيرتقون 2
 إشارة سريعة    عذراء جاكرات 3
  إشارة سريعة   رحلة إىل هللا 4
  إشارة سريعة  إشارة سريعة حكاية جاد هللا 5
 اعرتافات عبد 6

 املتجلي
 إشارة سريعة إشارة سريعة إشارة سريعة 

  إشارة سريعة إشارة سريعة  امرأة عبد املتجلي 7
    إشارة سريعة الرجل الذي آمن 8
  إشارة سريعة   ملكة العنب 9

 املختارة الكيالينالبارزة يف رواايت اإلسالمية جدول يبني السمات 
 

ومن التحليل السابق ومن اجلدول املوضح أعاله، يتبني 
يف رواايته منذ بداية إبداعه إىل أن  الكيالينلنا أن اجتاه 

مل يكن خيرج عن هذا االهتمام ابجملتمع  ،وصل إىل قمته
 من فقر وجهل ومرض، وكذلك جمتمع  عاانهالريفي وما 

 

 
، النفس اإلنسانية السجن الذي صور فيه الظلم وقسوة

 كان   الذيالشيخ  وأهذا فضال عن إبرازه لدور اخلطيب 
 

ملهنته يرتك  ه أيضا ملأنيف رواايته، كما  ا  كبري   صدى  له 
منها  استفادمر السحاب بل اليت احرتفها ومارسها لتمر 
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ليصور ما رآه من احنرافات يف تلك املهنة من  ،يف إبداعه
تناوله للجوانب السابقة مل وهو يف  .رشوة وتعامل سيء

، بل املعاش على الواقعالضوء يهدف جمرد تسليط يكن 
فكل ما حيدث يف  ،أصدقو  مبنظار أمشل وأعمهو يراها 

اجتماعية كانت أم  ويف شىت النواحي؛حياة اإلنسان 
 تربز فيها فكرية، أم روحية أم اقتصادية أم سياسية، 

 
األديب املسلم "و النفس البشرية أو ضعفها، جوانب قوة 

يرسم صورة مزورة، بل يرسم صورة  ال حني يصور ذلك،
واقعية حقة، تشمل اإلنسان يف مجيع حاالته، ولكنها 
ال تسلط الضوء على الشر وجتعل منه فضيلة، وال تسلط 
النور على الضعف وجتعل منه بطولة، وال تغفل اجلوانب 

بل ويربز اخلري  (.Qutb, 1983)العليا من كيان اإلنسان"
والفضيلة وينشدها وجتعلها قدوة حيتذى هبا اجملتمع. 
واألدب اإلسالمي يف واقعيته يرسم ما يف الفرد من 
نقائص وعيوب وضعف وخسة وهبوط، لكن على 

نقائص، ال على أساس أهنا واقع وضربة و  أساس أهنا شر
 (.Bilo, 1985) الزب ال حميد عنها

 
وجمتمع السجن وكذلك إبرازه واهتمامه ابجملتمع الريفي 

مينعه من أن يوسع دائرة اهتمامه  لدور الشيخ واخلطيب مل
 يف الكيالينمبجتمع العامل اإلسالمي حيث استطاع 

اخلروج من الدائرة احمللية إىل التحليق عاليا إىل رواايته 
مهوم املسلمني يف شىت  بعضا منواايته العاملية، فعاجلت ر 

قد حقق ما يدعو إليه من رحب بقاع األرض، وهو هبذا 
 ألدب اإلسالمي وسعة أفقه.اجماالت 

 

 اخلالصة:
 إىل أن للبيئة أثرا واضحا يف رواايت توصل البحثوقد 

كما أن للتجارب اليت مر هبا يف حياته   جنيب الكيالين،
إشارات واضحة فيها، ومن هذه التجارب جمتمع القرية 

تعرض إليه لذي وجمتمع السجن ا ولد فيها وهبا نشأاليت 
، الطب اليت مارسها، ومهنة يف إحدى فرتات حياته

وإذا سلمنا  الشيخ أو اخلطيب يف إصالح اجملتمع. ورود
أن الرواية ما هي إال حصيلة التجربة اليت مر هبا الروائي 
والواقع الذي عاشه يف حياته، فال غرابة يف أن جند هلذه 

 يفالتجارب والواقع صدى فيها، فضال عن علمه الغزير 
ذا العلم هب، و هالقضااي اليت أراد أن يقدمها جملتمع قراء

بفضل  الكيالينذلك الواقع استطاع بذه التجربة و هبو 
إبداعه وقدرته اخليالية أن يقدم لنا رواية ذات وظيفة 

متاع القراء إبتؤديها يف إصالح اجملتمع، وذات غاية 
عناصر الفنية، وهبذا استطاع أيضا أن جيعل من إبداعه لاب

الروائي وسيلة ختدم اجملتمع، فلم تعد الرواية وسيلة للمتعة 
خدمة اجملتمع  فحسب وإمنا هلا دور أمسى وأنبل يف

 وإصالحه.
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