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 حوار مع الشاعر اإلسالمي 
 باينت  األستاذ طاهر الع  

 (رمحه هللا، 2018/ 2/ 8 - 1962/ 9/ 1)
 

 أجرى اللقاء: صهيب حممد خري يوسف
 

حبثي عن املختلف يف  ويف أثناءتطلعي إىل عوامل جديدة يف الشعر اإلسالمي،  ايتيف بدا
عام، وحتديداً  ألف وأربعمائة ما يزيد على منذ تواصل عطاءهاهذه املدرسة األدبية، اليت 

، األستاذ طاهر الع ت باينابلشاعر الكبري ت معرفيت هـ، كان1425يف شهر شعبان من عام 
ته مقارن، وبناًء على . ومنذ ذلك احلني(واد املهاجراجلرية )من خالل جمموعته الشع

 يف مسرية الشعر اإلسالمي خمتلفصوٌت مضيئة و  ُشعلةهذا الشاعر  رأيت أن ابلكثريين،
له  ، مما جيعلاليت متيز هبا عن غريه واهلوية املتفر ِّدةالشعرية  للخصوصية ؛ وذلكاحلديث

 .لذين اشتغلوا على تطوير املفهوم اإلسالمي لألدباالشعراء مكانة خاصة بني 
إلجابة اب -مشكورًا  - ضيُفنا فيه تفضلالذي املطول  أمهية هذا اللقاءومن هنا كانت 

 :واإلبداعية مسريته األدبيةوحول  ،الشعراألدب و  من التساؤالت حول الكثريعن 
 

هل تؤرخون لنا أبرز حمطات الكتابة اليت  ..د يف البداية إىل الوراء عقدين أو ثالثةلنعُ  -
 ؟احلقيقية اجلديدة مررمت هبا طوال تلك السنوات؟ وكيف ومىت كانت البداية

توجه ابلشكر لشبكة األلوكة على دورها الرائد يف خدمة قضااي أأن  امسح يل أوالً  -
الذي يهتم مبسرية األدب  (موقع حضارة الكلمة)وخباصة  ،الثقافة اإلسالمية املعاصرة

 .يف خدمة األدب اإلسالمي مشكوراً  ويبذل القائمون عليه جهداً  ،اإلسالمي
بقول الشعر يف أواخر املرحلة  إرهاصاً  خيص البداايت فقد كانت البداية األوىل ا ماأم  
، حيث كان يل شغف بتقليد األانشيد واحملفوظات اليت أحفظها يف املدرسة ،بتدائيةاال

 يد الطفل مما كان يرتمن به ظاانً  كتبت   ما به بعضُ  راس  ت هذه اإلرهاصات عن كُ متخض
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يف هذه  –كما كان يقيم جدي  .كالذي يقرؤه وحيفظه يف مقاعد الدرس  وشعرٌ  أانشيدُ  هأن
شعري يف املدائح النبوية أظن أهنا كان هلا األثر الكبري يف  يف بيتنا جلسة إنشاد   -الفرتة 
 .لك السنيف تحاسة التنغيم يف نفسي  صقلِّ 

معلم اللغة العربية أوقفين يف الفصل ليخرب الطالب أن  يف املرحلة اإلعدادية أذكر أن  
 ...قصيدة عن فلسطني يف موضوع اإلنشاءكتب  اً هم طاهر زميل  

معرفة حقيقة الشعر  على أن أتقدم أكثر حنو   يل يف ذلك الوقت كل هذا كان مشجعاً 
البحور واألوزان اليت أتقنتها يف بداية املرحلة الثانوية  كن عرفت عنه قصة  الذي مل أ

اس الذي  عندها أذكر أين فقدت ذلك الكر   .الوزن ما كنت أكتبه ينقصه دقةُ  وعرفت أن  
 .املرحلتني االبتدائية واإلعداديةكتبته يف  كان حيتوي ما

الدخول يف مرحلة  وبدأتُ  ،ووزانً  ويف هناية املرحلة الثانوية استقامت يل القصيدة لغةً 
  .البحث عن حقيقة الشعر وحقيقة القصيدة

واستوقفين بصفة خاصة من  ،قدميه وحديثه ،بدأت يف املرحلة اجلامعية قراءة الشعر بكثرة
يعجبين ويؤثر  وكان كل شاعر   . وحممود حسن إمساعيلشوقي والشاب ِّ  :املعاصرين ثالثةٌ 

 .به أكتب عنه قصيدة كربهان إعجاب   يف  
يف الشكل  الكتابة متاماً  على القصيدة التفعيلية بعد أن أتقنت مث بدأت التعرف  

ال من مصر فقط ولكن من  ،فقرأت احلداثيني ممن وقع شعرهم حتت يدي، العمودي
  وكتبت شعراً  ،وأتثرت هبم كثرياً  ،مثل السياب ودرويش واحليدري والبيايت ،خارج مصر

عن الرؤية الفنية  يل فيه رؤييت الذاتية اليت مل تكن منفصلةً  ،ا يف املرحلة اجلامعيةجدً  كثرياً 
 .عند هؤالء مجيعاً 
 ...يل إىل تبين واستلهام الرؤاي اإلسالمية لألدبحتو   مث كانت مرحلةُ 

 
أن أهز  .. وعل مين ُأخرج من جوفها الصدق  واملستحيل  ، و )وعل م ين أن أشق  احلروف   -

(..... وعل مين كيف أرسُم لألرضِّ شكاًل جديدًا وأغمر  أرابض  النخيل   ماذا عن  ها ابخليول 
 احملر ِّك األساسي الذي حدد توجهكم إىل األدب اإلسالمي؟
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 ،من املراحل السابقة كانت تطرح على نفسي أسئلة كثرية احلقيقة أين مع كل مرحلة   -
 -هلم  من قرأتُ  م املرحلة اجلامعية وجدت كتاابتِّ ويف ختا ،مات كل مرحلةتتلون بسِّ 

ين ووجدتُ  ،من قضااي احلياة واجملتمع كثري    إشكاالتِّ  مل حتل لدي   -ا وهم كثريون جدً 
من روادها  كثري    إىل حماولة التعرف على الصحوة اإلسالمية اليت أجابت كتاابتُ  مشدوداً 

من هنا بدأت أتعرف على األدب اإلسالمي من خالل   .كانت عالقة لدي    على أسئلة  
طة عن مبس   فكرةٌ  لدي   مبعثرة هنا وهناك ومبواصلة البحث والتنقيب تكاملت   كتاابت  

 .ت تتعمق بعد ذلك أكثر وأكثراألدب اإلسالمي ظل  
 

شعري  مشهد  راك أدب خمتلف، و أو نواة حل ، إىل بداية  ة من الشعراءوصلتم، مع قل   -
من سبقكم عايليكم و خمتلفة عن مسات جمُ و  ،خاصةحديثة،  ات فنيةإسالمي جديد، له مسِّ 

وتطوير  النص الشعريحتديث شعر التفعيلة ويف يف جمال  خصوصاً ، رواد هذا االجتاهمن 
هذه النزعة؟  لديكم فكيف تبلورت .نًصا خنبوايً  ونكُ ، ليشكاًل وضمناً  مقاً،ع فنياته

 وملاذا اخرتمت هذا األسلوب؟
أعتقد أن الفرتة اليت سبقت االلتزام ابلتصور اإلسالمي للكون واحلياة اإلنسان  -

وما كان  ،يف اكتساب احلساسية اجلديدة اخلاصة فاعل   بشكل   سامهت   واألدب لدي  
 فالشاعر املسلم جيب أن يكون مسلماً  .لة هذه احلساسية اجلديدةوص  هو حتويل بُ  مطلوابً 

 وهو ال .أن جيرت ما كتبه من سبقوه ال ،يف إطار عصره وحساسيته وقضاايه اثنياً و  ،أوالً 
 مع منهجيته ال يتناىف أيخذ منها ما ،عن التيارات اجلمالية والفنية يف عصره يعيش مبعزل  

 .اليت اختارها لنفسه
وأحياان أجد  ،ابحىت اليوم أاتبع ما يكتب غري اإلسالميني من الشعراء والكت   لقد ظللتُ 

حدث يف البنية  بتغري   ملِّ  أو أُ  ،موقف ألتلمس حقيقة   قدمياً  نفسي أرجع إىل قراءة ما قرأت
 .ولدى اآلخرين املعرفية واخلربة اجلمالية لدي  

حيتاج إىل دميومة املتابعة ألنك  ،ناً حتديث النص الشعري وتطوير فنياته ُعمقاً، شكاًل وضم
الذي مل يرتك  ،انهكذا تعلمت من حس   ،جال من خالل أدبك وشعرك مع اآلخرينيف سِّ 

 ،اخلربة الفنية أتعلمها من اجلميع .شاهد على ذلك وديوانه ،السجال مع اآلخرين حلظةً 
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أنك إىل  إضافةً  ،ن هنا يكون التجديدومِّ  ،معهم أتفق ومن ال فق معهم مضموانً ن أتم  
 .ت ما عند اآلخريناستوعب

 
 حيث تتضح فني ات "،احلداثة الشكالنية"هل ميكن أن نعترب ذلك التحديث نوعًا من  -

 م؟صكيف الكثري من نصو احلداثة 
مادام املصطلح يريد التعبري عن زاوية  - كما يقولون -ة يف االصطالح مشاح   ال :أوالً 

 .نظر معينة
نسبة إىل  –جانب مضموين  :هلا جانبان ،وغريه شعراً  ،احلداثة يف العمل األدب :اثنياً 

 :وجانب شكلي -املضمون 
أي يف بعدها الفلسفي الذي يقوم  ،يف املضمون أان خمتلف متام االختالف مع احلداثة

 ،وضرب الثوابت العقائدية والفكرية واحلضارية على نقض الرتاث والقطيعة مع املاضي
 ،ضيها عن حاضرهاينقطع ما حنن أمة ال .يف حقول املعرفة املختلفة هلا امتدادٌ وأصبح 

 .بداً نفرط فيه أ وتراثها املعريف والثقايف مرتبط بدينها وعقيدهتا وهو ما ال
ب على هذا العصر وأان مل أستوعب حس  كيف أُ   :بربكيل ا يف جمال الشكل فقل أم  

أن استفيد من جوانب من احلداثة  ي  ولذا فعل   ؟اجلميعمستجداته احملايدة اليت يستعملها 
سواء مسيتها ، يستعمله اجلميع إىل الرتاث اإلنساين احملايد الذي ميكن أن   إضافةً  عتربتُ 

 ." أو مسيتها بغري ذلك"احلداثة الشكالنية
تتمثل  ،املضموين والشكلي وهنا نقطة خادعة يطرحها أصحاب التجديد احلداثي جبانبيهِّ 

الذي هو من  ،ن التجديد يف الشكلإ :ه الذي يقولون فيهطرحهم املمو  هذه النقطة يف 
هذه  ت  وقد انطل   ،مع املضامني احلداثية اليت يطرحوهنا يصلح إال   ال ،مكتسبات احلداثة

كما انطلت على كثري من اإلسالميني   ،الشعر احلداثي وناخلديعة على كثريين ممن يكتب
 .على النموذج القدمي وثبتوا عليه الذي عكفوا
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 – بعضهم وهل الحظتم عودة  ؟ اً صعب اً رقمأو  قل ةً ولكن ملاذا كان هؤالء اجملد ِّدون  -
إىل النص املتوازن بني تطلع النخبة واجلمهور ال النخبة  - يف جتديدهم بعد أن برعوا

 !أم سعٌي إلرضاء الطرفني؟، فقط: هل هو اكتمال لتلك التجربة
مث تنتشر رؤيتهم التجديدية يف  ،ةيكونون قل   دين دائماً اجملد ِّ  أن   ..هذه طبيعة األمور -

فنحتاج إىل جمددين آخرين  .سائداً  وهنا يصبح ما كان جديداً  ،األجيال اليت تليهم
ة ومن هنا يستمر التقدم كسن   ،جديدة ويكتشفون مناطق بكراً  ،ينظرون إىل آفاق أبعد

 .من سنن احلياة
أو  ،املسألة األدبية والشعرية مل تعطِّ  ،على اتساعها ، نظري أن الصحوة اإلسالميةويف

ا ابلقدر فاخلطاب اإلسالمي مل يتسع أدبيً  .الكايف االهتمام   ،عام    اجلميلة بشكل   الكلمة  
فالذي يلتزم  ،وأبناء الصحوة يف عمومهم ليس لديهم الثقافة األدبية الكافية ،الكايف

 ،بدينه من أبناء الصحوة يعكف على قراءة الكتب الفكرية والفقهية والعلمية الشرعية
مع أن األفكار التغريبية ما  ،عل فاحلد األدىنوإن ف   ،أدب هم من يكون له اهتمامٌ  لٌ وقلي

به  السالح لننشر   ال يكون لنا نفسُ أف   .من خالل األدب انتشرت يف العامل اإلسالمي إال  
 ؟رؤيتنا اإلسالمية

فالنص اجليد  ،ا ابلنسبة لقضية النموذج النخبوي والنموذج الذي يتوجه للجمهورأم  
بل لدرجة عدم االكرتاث به من قِّ  يكون بسيطاً  وجيب أال   ،متاماً  يكون مغلقاً  جيب أال  

تفرض نفسها على  الشعر تستطيع أن   فاألنشودة البسيطة إذا احتوت كيمياء   .النخبة
بناء الفين للقصيدة يف وال ،الصورة الشعرية :الشعر يف تصوري أمران وكيمياءُ  .النخبة

 .من الشعرية حيملها النص حقق حالةٌ حبيث تت ،جديدة إطار معان  
 

 اجلماعةه هذه ذي تكتبرب الشعر العت  ت، هل وتشع بها التقنيات احلديثةوبناًء على هذه  -
 ؟"مصنوعاً "

ولقد كانت حماولة الدكتور شوقي ضيف  .بد له من صنعة فنية ال شعر   أي   :أوالً  -
 ،عالصنعة والتصنيع والتصن   :مذاهب الفن يف الشعر العرب إىل ثالثة مذاهب تقسيم  
بد له من نوع من الصنعة الفنية  أن الشاعر ال أكدت   ،موفقة وجديدة من نوعها حماولةً 



6 
 

فالتصنع  .درسة التصنع من بينهم املتنيب أكرب شاعر عربم وكان أصحابُ  ،فيما يكتب
بة والرونق كما  الواث   املهم أن تبقى يف القصيدة الروحُ  ،ة يف العمل الشعريينفي الفني   ال

  .وهذه تصنعها التجربة الثرية ،يه نقادان القدامىكان يسم ِّ 
 

 ؟يف البداايت الشعراء أتثرت مبن مِّنو ملن تقرأ من الشعراء اآلن؟  -
من االستقصاء  قراءته مع نوع   أعاودُ  : أصحأو مبعًن  ،قرأ الشعر اجلاهليأان اآلن أ -

ن أتثرت أما م   .ل االستقصاءعلى سبيللشعر بعد ذلك وأنوي املتابعة التارخيية  ،الشامل
 . وحممود حسن إمساعيل وشوقيالشاب ِّ  :البداايت فهم الثالثة هبم يف

 
يف  منذ سنوات مع الشاعر حممود درويش، قال: بطبيعة احلال أتثرتُ يف حوار أجري  -

حممود حسن  املصري الشاعر عتربيُ هل . سؤايل هنا: حسن إمساعيلبدااييت مبحمود 
 ؟اإلسالمي احلديثيف األدب  املبكرة من عالمات الرايدة عالمةً  -رمحه هللا ي -إمساعيل 

 ؟ذلكومباذا متيز يف 
رة القوية يف األدب اإلسالمي إمساعيل من عالمات الرايدة املبك ِّ ابلفعل حممود حسن  -

وإن كانت  ،رومانسي عميق وأصيل حبس    نزعته اإلسالمية كانت مشوبةً  ولكن   ،احلديث
 .يف العصر احلديثلقضية اإلسالمية الكربى رؤيته شاهبا نوع من قصور الوعي اب

 
وقدمه جمايلوكم عموماً؟ هل وصل  كيف رضاكم عن املشهد الشعري الذي قد متموهو  -

ما بدأمت  ، هل واصل تطويرإىل طموحاتكم؟ مث كيف ترون املشهد الشعري الشباب حالًيا
 ؟به
الشعري اإلسالمي ضعيف ابلنسبة للمشهد الشعري يف العامل  املشهد   احلقيقة أن   -

ة وقل   ،من املبدعني والشعراء تسرقهم أضواء احلداثة ن كثرياً إحيث  ،عامة بصفة   العرب
ويوجد عدد من الشعراء  .واحد اإلسالمي والشعري يف آن   هم الذين حيملون اهلم  
 كن  ل.. أهنم سيتجاوزون األجيال السابقة وأعتقد ،ين االستمرارالشباب حياولون جاد ِّ 

  .طاغيةتزال  ماأضواء احلداثة وما بعد احلداثة 
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فالشعر يتصدر  :يف النتاج اإلسالمي لألجناس األدبية اً هناك تباين بنظرة مشولية جند أن   -

وهل  فهل لذلك أسباٌب تروهنا؟املسرح. مث ، مث أتيت القصة والرواية، دائماً  املشهد
 تتحقق هنا أمهية "الكم "؟

هل لدينا من يكمل مشوار جنيب الكيالين  ..قلته يف إجابة السؤال السابق نفس ما -
 ؟ويبين على عطاء ابكثري يف املسرح ،يف الرواية

حىت اآلن هي  واألسباب يف نظري ترجع إىل أن اهتمامات اخلطاب اإلسالمي عموماً 
 .رية يف املقام األول وليست أدبيةفك اهتماماتٌ 

 
احلالي ة إىل اللغة  مشاهدهد من يف عد -الفصيح واحملكي  -ه الشعر شبابًيا، اجت -

اليومي"، و والتعابري اليومية، وإىل ختفيف نسبة "اإلبداع الفين" وتكثيف نسبة "العادي 
 ذلك؟ حول توجيهسواء أكان ذلك يف قصيدة البيت أم التفعيلة أم النثر.. فهل لكم 

بوهج الشعر وهو  الشاعر ممسكاً  ولكن أن يظل   ،يف ذاته التوجه إىل اليومي ليس عيباً  -
كان يتكلم   - وهو النموذج الفريد – مثالً  فالشعر اجلاهلي .تلك هي املسألة ؛يكتب

 .ولكن تشعر للقصيدة بروح وأنت تقرأ ،عن أمساء األماكن واألشخاص والوقائع
 .نثري مجيل ولكنها ليست شعراً  قصيدة النثر يف مناذجها اجليدة نص   ويف نظري أن  

 
 ؟اإلبداعية واملسابقاتاإلعالمية  الربامجاإلسالميني ابملشاركة يف  األدابءهل تنصح  -
 .ولكل مسابقة ظروفها ،ليطرحوا ما عندهم ..ابلطبع -
 
 
 

" األدب؟ هل أصبح من املاضي؟!وما رأيكم يف "التب -  ين ِّ
من  األدبُ  :وجناحا اإلبداع .مع األديب عملية العطاء األدب دور الناقد أن يكمل   -
 .والنقد من جانب الناقد ،نب األديبجا
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شاعر"، الكاتب و القاص و الفهذا "، ة ألقاب تسبق بعض األمساءنالحظ كثريًا أن عد -

واحد؟  األديب لفن    "احرتاف"فهل أنتم مع  .روائي".. إل  السرحي و املناقد و الوذلك "
 وما مدى أتثري عدم االحرتافية والتخصص على املشهد اإلبداعي؟

فبها  ،يف الشعر فقط فقد يكون املبدع موهوابً  ،إمكانية وموهبة املسألة مسألةُ  -
كان   فالعقاد مثالً  .وهو الذي حيدد ،إبداعية من قدرة   وقد يكون لديه أكثرُ  .ونعمت
وإن   ،يف نفس الوقت ا وشاعراً أمحد ابكثري كان مسرحيً  يوعل ، ممتازاً نثرايً  وكاتباً  شاعراً 
بني كتابة  وقد جيمع الشاعرُ  .هناك متيز يف أحد اجلانبني على اآلخر -ابلطبع  -كان 

رمبا مل ينتبه إليها  ليصل من خالل ذلك إىل طرح رؤية   ،الشعر وكتابة النقد األدب
  .املتخصصون ابلنقد فقط

 
 هل لكم كتاابت أو متابعات ألدب األطفال؟ -
حتتاج إىل  فهذه انحيةٌ  ،بعض أانشيد مل تكتمل إال  احلقيقة أين مل أجرب الكتابة للطفل  -

ن إ :ولكن امسح يل أن أقول يف هذه النقطة .قدرة خاصة أظنها ليست موجودة لدي
وإحساس هبذا  ،حتتاج إىل ثقافة جد متنوعة الكتابة للطفل املسلم بشكل خاص مسألةٌ 

 .مل حنقق حنن تنا ماأن أييت اليوم ليستطيع أن حيقق من آمال أم الصغري الذي حنلم مجيعاً 
  

 ويف اآلداب العاملية؟ ؟خارج الشعر تكوماذا عن قراءا -
آلداب العاملية فمنذ اأما  ،متصل معي أمرٌ  احلقيقة أن القراءة يف اإلسالميات عموماً  -

وكان يل بعض القراءات يف  ،كبرية مل أقرأ مرتمجات كاليت كنت أقرؤها من قبل  فرتة  
،  النصوص اإلجنليزية إلليوت وشكسبري وبعض الشعراء الفرنسيني أمثال رامبو وفولتري

 .بعض املرتمجات من األدب األملاينكما قرأت 
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والتعمق فيها، وكذلك منهم من ال  القارئل الشعراء عن خماطبة "روح" كثريًا ما يغفُ  -
الشعر احلديث إىل  فما مدى حاجة. يف خمتلف املواضيع عن "روحه"الفين جييد التعبري 

 ؟، واملؤثرالشفاف ،اللطيفذلك اخلطاب 
هذا اخلطاب خيرج يف صورة  .واحد ومجايل يف آن   روحي   الشعر يف احلقيقة هو خطابٌ  -

ومن عناصر هذه  ،وإذا افتقد القدرة على اإلحياء فقد روحه ومجاله ،فين موح   تعبري  
 ،ابعتبارها نثراً  ين قصيدة النثر إال  تشد   ولذلك ال ،على اإلحياء موسيقى القصيدة القدرةِّ 

وكذلك القصيدة  ،ا جيداً فنيً  بل أعتربها نثراً  ،أعتربها شعراً  ومؤثرة ال فمهما كانت شفافةً 
 .ري إذا افتقدت الشفافية واإلحياءوسقة تفتقد القدرة على التأثم  املُ 
 

 هؤالء ن حضور، ومِّ الكبارالشعراء  عنيعاين املشهد الشعري أيضًا من تعدد النسخ  -
 اهلوية الشعرية اخلاصة؟التفرد و  فبماذا تنصحون لصناعة .يف جمموعات غريهمالشعراء 

ه اخلاص الذي مه   أبن حيمل الشاعرُ  يكون إال   صناعة التفرد واهلوية الشعرية اخلاصة ال -
نكتب من  إننا ال .هنفس   إال   شابه  عندها سيستفيد من اجلميع ولن يُ  ،حيمله سواه ال

كمل ذلك يُ  ،حنمل مهها بني جواحننا للعامل وقضية   منتلكها ورؤية   بل من جتربة   ،فراغ
 ،هحبيث تكون له قراءات واسعة يف الشعر كل ،على التجربة الشعرية عند اآلخرين انفتاحٌ 

 .تتفق ومن ال رؤيته معه ن تتفقُ م   ،ه وحديثهقدميِّ 
 

هذا من املقاالت حول  جمموعةكتبتم يف كتابكم )معامل على طريق األدب اإلسالمي(   -
 اإلبداعابلتأكيد عن فكرِّ أديب  يشتغل على  الناجتة آراءكم واليت تضم نت، األدب

 النقد والتأسيس والتنظري يف آن  واحد، وذلك خيتلف عن كتاابت من اشتغلوا على
 طرحها يف تلك املقاالت؟ أردمتاليت  العامة اجملرد. فما األفكار التنظريو 
يف نفسي طوال  وإن كانت جذوته حيةً  ،متباعدة على فرتات   تب  هذا الكتاب كُ  -

 :ر يف جانبنيذلك أين رأيت أن األدب اإلسالمي قص   ،الوقت
 .إنتاج النموذج السامق الذي نطمح إليه :اجلانب األول
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والرمزية والواقعية والربانسية  ،الرومانسية ،ؤيته لآلداب األخرىر  :اجلانب الثاين
 .وأتثرياً  وأتثراً  ورفضاً  أخذاً  ،والوجودية وغريها

 ىإسالمية على اآلداب األخر  هة نظر  إطاللة من وج :ومن هنا كانت فكرة هذا الكتاب
 .وموقف األدب اإلسالمي املنشود منها ،رست يف تربتنا الفكرية والثقافيةاليت غُ 

وما   ،وأثرها يف آدابنا املعاصرة ،فتعرضت للكالسيكية والرومانسية واملدارس اليت تلتها
 .ةارس الغازي  كان جيب أن تتمتع به رؤيتنا األدبية من االستقالل إزاء هذه املد

من خالل معاجلة  ،عن النموذج األدب اإلسالمي املنشود حبث   مث يف بقية الكتاب رحلةُ 
 من قضااي األدب اإلسالمي. جمموعة  

 
وهل  لشعر؟ذا ايف النقد والتنظري هل املقدمة تقي ِّمون اجلهود يف السياق نفسه، كيف -

، أم أن النقد كان أعلى من املستوى إىل تطبيقها واوا منها وسع  استفادالشعراء ترون أن 
 ؟العام لإلبداع

. اجدً  ضعيفةً  -فيما أرى  -تزال  لألدب اإلسالمي ال وتنظرياً  اجلهود املبذولة نقداً  -
 ،املعاصر النشأة يف إطار املصطلح النقدي ِّ  يزال حديث   فمصطلح األدب اإلسالمي ال

ج حىت النموذج املنت   عن أن   فضالً  ،ر لألدب اإلسالمياجلهود النقدية اليت تنظ ِّ  ومل تتوال  
عفي يُ  وهذا ال ،الكايف احلافز   للنقد األدب ِّ  يعطِّ  مل –فيما أتصور  –اآلن من الشعر 

ق الرؤية لدى ملرحلة التأسيس اليت حنياها اليوم مبا يعم ِّ  الناقد األدب الذي عليه أن ينظر
لة يف مفص   دقيقةٌ  غم من ذلك هناك حماوالتٌ ولكن على الر   .الشاعر واألديب املسلم

الذي نشرته  ،للدكتور سعد أبو الرضا (فالالنص األدب لألط)مثل كتاب  ،بعض القضااي
 .رابطة األدب اإلسالمي العاملية

 
ظل يكتب  ، وجنح، ولكنه توقف بعد حني. وشاعرٌ إبداعهشاعٌر اشتغل على تطوير  -

 نه مل يتوقف. أيهما أهم برأيكم؟!على نسق واحد، حىت أصبح منطًيا، ولك
 .ح يف مكانهراوِّ والثاين يُ  ،ول أضافاأل -
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فهل أنت شاعر  إضافة إىل كتاب نقدي، فقط،أربع جمموعات شعرية  صدرت  لك -
 ل ؟ أم أهنا ظروف النشر؟ُمق
تاب الشعر عند كِّ   ولكن املشكلة أن   .نشرشعر كثري مل يُ  ولدي   ،واحلمد هلل لست مقالً  -

فالقارئ يذهب ليشرتي   ،من القارئ على نشره حافزاً  -فيما يقولون  -جيد  الناشرين ال
هذا يف  ،هم الذين يبحثون عن كتاب الشعر ،وهم قلة ،واملهتمون ابألدب ،فكرايً  كتاابً 

 .إطار القارئ املهتم ابلثقافة اإلسالمية وكذلك الثقافة العامة
 

 هقبولمدى و  ة الشعر اإلسالميأال  يقودان التساؤل السابق إىل احلديث عن مقروئي   -
 ؟القراءشرائح لدى 

 مهتم   اإلسالمي حىت هذه املرحلة من اتريخ الصحوة القارئُ  ،بلكما قلت من ق   -
 .ب الفكري والفقهي والعلمي الشرعيابلكتا

 
 ما الطموح ابلنسبة إىل األستاذ طاهر.. إىل ماذا يطمح قلمه الشعري؟ -
ة املدارس األدبيا على النموذج الذي تقدمه أطمح إىل تقدمي منوذج شعري يتفوق مجاليً  -

 .ز العامليةويدخل إىل حي ِّ  ،األخرى
 

 ؟جديدةشعرية  جمموعةً قريباً  ننتظر منكم -
تبت يف كُ   عن مخس جمموعات   فضالً  ،ة للنشرأكثر من جمموعة معد   ابلفعل لدي   -

ومسرحية شعرية كتبت يف الفرتة  ،الفرتة األوىل من حيايت الشعرية قبل التوجه اإلسالمي
 .احلاسم هو إمكانيات النشر العامل   ولكن   ،األخرية

 
 

 :اجلواد اسرتاحة* 
 

 ملن حتب أن تستمع من بني مشايخ القراءة يف مصر؟ -
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، عبد الباسط، االبن   ،ريص  احلُ  ،املنشاوي: لون لديمفض   بار مجيعاً اخلمسة الك -
 .غلوش الذي أحبه كثرياً راغب مصطفى عن  فضالً  .مصطفى إمساعيل

 
 تذكر أول كتاب  اقتنيته؟!هل  -
 .للشاعر فتحي سعيد (ديوان شعر بعنوان )أوراق الفجر -
 

 ه؟حمل   "الشاعر" عنك أحياانً؟ ومن حيل هل يغيب -
 .حمل الشاعر هو الباحث يف الفكر والثقافة اإلسالمية الذي حيل   -
 

 ؟كمخبط ِّ ولكن  ..عة شعريةنود أن نقرأ قط -
 (:يف قلب اجلوادرحلة ) هذه قصيدة بعنوان -
 
 

 
 القصيدة
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 * ع ودة:
 

تم عليها اليت اشتغل الفنية املرتكزات أهم  لنا  رواختتصنود  أن ، كمقبل أن نقرأ جمموعات -
 ؟حتديث القصيدةيف و  يف اإلبداع الشعري

  :يلي هذه املرتكزات تتمثل فيما
 .احلضاري يف الزمان واملكان وضعهاو مة ومهومها جتربة متنامية ملتصقة بقضااي األُ  -
عوامل من الرؤى  اتتشكل من خالهل ،قراءة ومتابعة لكل جديد يف عامل الشعر واألدب -

وتشكيل ابللغة ووعي ابجلذور  لغةٌ  اليت أتخذ بعني االعتبار أن الشعر   ،اجلمالية املتطورة
ورمبا  ،ين للتحاور معهاوانفتاح على عوامل اآلخر  ،الرتاثية والقومية واحلضارية ألمة اإلسالم

 .ق الرؤية والتجربةالصراع والسجال الذي يعم ِّ 
 .وحتاوراً  ورفضاً  أخذاً  ،احلية عميق بروح العصر ومستجداته وتياراته وقواهُ  إحساسٌ  -
 وحماولة اخرتاق وعي املتلقي من خالل زخم   ،ذلك يف فعل الكتابة ضرورة ترمجة كل ِّ  -

 .يتعانق مع املتلقي حبميمية وشوق شعري وفين
 

، يصاحبه رمز "اهلجرة"كثريًا ما يف جمموعاتكم، و  "اجلواد" أحد الرموز املهمةيشك ِّل  -
 ابإلهلامفيض الذي ي  "اجلواد املهاجر"  املؤسط ر ال الرمز الكبريوقد يلتحمان ليشك ِّ 

رموز كربى وصغرى يف فما خصوصية هذا الرمز لديكم؟ وما أمهية وجود  .واالستمرارية
 اجملموعات؟

التاريخ يف القرون  ابلفتوح اإلسالمية اليت غريت وجه   عندي مرتبطٌ  "اجلواد"رمز  -
وكانوا  ،ملعاين العزة والنخوة والفتح العرب املسلم رمزاً  /اجلواد عند  صاناحل وظل   ،األوىل

ما يتحدث  العرب كثرياً  وكان الشعر ،واستلهاماً  راب عن غريها مكانةً العِّ  مييزون اخليل  
 :الشهري والبيت ،عن اجلواد

 سابح   رجُ  س  ىن  يف الد   مكان   أعز  )
 (كتابُ   يف الزمانِّ  ليس  ج   وخريُ 
 .بني فعل الكتابة وفعل الفروسية ربط  
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أن ينبثق يف نفسي هذا  - ومن خالل متابعة أشكال التقنية والرتميز - هذا حدا ب كل  
وأن أستلهم من خالل ارتباطاته  ،ين بكثري من أشكال اإلحياء والرتميزوأن ميد   ،الرمز

 .فرغ من خالله جتربيت الفنيةوأُ  ،من القصائد الرمزية عدداً 
وكانت القصيدة  ،الشعرفكان اجلواد/ ،األخرى ظهرت الرموزُ ويف إطار هذا الرمز الكبري 

هبا من  قضاايها وهجرةً بلوعي األمة  ستنقاذاً ابعتبارها ا ،لفعل الفروسية احلقيقي   التجلي  
  .حالة الرتاجع والضمور إىل حالة التقدم واالنبثاق

 
، عام ح ي شعري إسالمي رمزٌ  لدينا يف الشعر احلديث املستهلكة مقابل الرموزإذاً..  -

 وشخصي؟
 كون لديه رموزه اخلاصةتويستطيع كل شاعر ينتمي ملدرسة الشعر اإلسالمي أن  ،نعم -

 .على اإلمداد بكثري من الرموز وتراثنا وعطاؤان احلضاري قادرٌ  ،إن أراد
 

)الرؤاي، وحدي أنزف و ردًا وأانشيد، ومن يلملم الضباب عن جبينك احلزين، دمي  -
العنوان الشعري" من "إىل نشر ثقافة  ىهل تسعسل م للعروج، من قراءات اجلواد(... 

 ؟أو من براعة االستهالل العنوان جزًءا من النص عتربيهل ؟ و النصوصخالل عناوين 
وقد كتب بعض نقاد  .أساسية يف فهم النص وعالمةٌ  ،يلاالتصال األو   العنوان حلقةُ  -

 .ا املعنليؤكد هذ (العنوان وسيميوطيقا االتصال األدب) :األدب دراسة بعنوان
 

، مع احملافظة على اجلودة الفنية فيها، التفعيلي تعددت "املطو الت" يف شعركم -
 الت؟للمطو كتابة الشعراء   أسبابعن هتمني املبعض ويتساءل 

أن أحكم  ولكن علي   ،أدري إىل أين ستأخذين عندما أكتب القصيدة يف بدايتها ال -
فمرة  ،وهي تنتهي عندما أهتيأ أان وهي للتوقف ،وها يف إطار التجربةد  جلامها حىت يظل ع  

 ،والسبب يف نظري لطول القصيدة أو عدمه هو طبيعة التجربة ،تطول تطول ومرة ال
 ؟ماذا تريد أن تقول
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فيقول األستاذ حممود مفلح: "ويع لُم صعبة، شعر العن مهمة ال شعراء هذا االجتاهيعرب  -
ال أنثين عن  الشعرُ .. يعذبين ال أتقيه   بين الشعرُ : "يعذ ِّ  أن  للشعرِّ وطأًة.."، وتقولرب ِّ 
. ."صهوًة للعذاابتِّ والدرُب تِّيه   فيافيهِّ معتلياً  وأركض فوق   ..أشتهيه .. وُأحبر فيه   وال رؤاهُ 

 ؟!اإلسالمية القصيدةيف  اإلبداعية فأين تكمن الصعوبة
  :تكمن الصعوبة يف القصيدة اإلسالمية يف أمرين -

عن شعرية العمل  ها القصيدة بعيداً الفكرية اليت تعاجلُ  أتخذك املضامنيُ  أال   :األول
 .الشعري ابإليغال يف تلك املضامني

عن الرؤاي اإلسالمية اليت  الشعرية اليت تعيشها أثناء الكتابة بعيداً  أتخذك حالةُ  أال   :الثاين
 .هبا أنت ملتزمٌ 

  
التعبري اجلميل عم ا واخنفاض احلد ة اخلطابية، مع متيزت نصوصكم هبدوء الصوت،  -
املغاير يف قبول اآلخر  ما مدى سؤايل هو: .الصريح األسلوب   البعض، بينما اختار رونت
 ؟لفكر لكِّال النصنيا

من  ومطلوابً  مسموعاً  يكون أدابً  وال ،إال بتحقيق الشرط الفين يكون أدابً  األدب ال -
 .اإلبداعم يس  الفنية اليت هي مِّ  ودة  إذا حقق اجل اآلخر إال  

 
جيل السبعينات رغم حضور  حممد علي الرابوي: "إنه من الدكتوريقول عنكم  -

ات نفس ه وإبداعه يف مطلع األلفية حساسية جيل الثمانينات".. كيف يقرأ شاعر الثمانيني  
 وماذا ينوي أن يقدم هلا؟ الثالثة؟

أما مسألة األجيال فلي فيها وجهة نظر  .الكثري الذي جيب إجنازه أشعر أن علي   -
فيها كثري من  عشر سنوات مسألةٌ  كل    تقسيم الشعراء واألدابء إىل أجيال   تتمثل يف أن  

رغم أن النقد حياول أتسيس ذلك على جمموعة من املالمح الفنية  ،التجوز واالختصار
 بعينها داخل   ترويج أمساء   حماولة النقد اإلعالمي خصوصاً  ااملؤسف حقً  لكن   ،الشكلية

يف حني أن النقد األكادميي يتناول  ،هذا التقسيم تفرض سطوهتا على الواقع األدب
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ولكن بشرط عدم التحيز  ،التناول النقدي اإلعالمي ضد   أان لستُ  .الظواهر املكتملة
 .أدب أو شعري ألمساء بعينها ميثلون كل عقد  

 
 ؟املرحلةهذه يف  اليت تواجه األديب امللتزم التحدايتيف رأيكم، ما أهم  -
  :هذه التحدايت تتمثل يف اآليت -

املدارس األدبية األخرى واالنتقاء منه ودجمه  استيعاب املنجز الثقايف واألدب لكل ِّ  :أوالً 
كامل خبصوصية الذات إزاء هذا اإلجناز اآلخر   مع وعي   ،يف العطاء األدب اإلسالمي

 .اوالقدرة على منافسته فنيً 
واإلضافة إىل جيل  ،: تطوير أداء األدب اإلسالمي يف كل جماالت اإلبداع والنقداثنياً 

يكون إال ابجلرأة  وذلك ال ،حة مكاهنمو الرواد من أبناء األدب اإلسالمي وعدم املرا
 .)عمر يظهر يف القدس(  روايتهيفالفنية كتلك اليت فعلها جنيب الكيالين 

فتظهر الفكرة اإلسالمية  ،امن اخلطاب اإلسالمي العام لكي يكون أدبيً  حترير جزء   :اثلثاً 
 .وحكمة ابلغة راق   يف أدب  

 
الواجب املؤسسات الثقافية والتجمعات األدبية جزًءا من اجلامعات و هل تتحمل و  -

 جتاه هذا األديب؟
 .نيعِّ د ومُ مساعِّ  بد أن يتحرك األديب امللتزم يف وسط   إذ ال ..ابلطبع -
 

كثرت املنتدايت واملواقع األدبية على شبكة اإلنرتنت، وانتشرت صفحات الشعراء  -
ومتيز بعضها وأصبح مهًما ، واإلعالم اجلديدمواقع التواصل االجتماعي يف املدوانت و 

         فيها  الكثري من األدابء والكت ابد ، وقد وج  من املتصفحني شرحية واسعةلدى 
أن جند من  ولكن من النادر .أو النشر على األقل ،به تطلعهم إىل االنتشار شبعونما يُ 

على  تسلطون الضوء   فهل، وأجناسه خلدمة األدب اإلسالمي ومنهجه عاً صص موقخي
 ذلك؟
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مل  وما ،أضواء احلداثة تسرق الغالبية من أن   ،هذا الوضع له عالقة مبا ذكرانه من قبل -
من  ر كثريٌ هد  من املهمومني بقضااي الصحوة اإلسالمية ستُ  تدارك األمر من طائفة  يُ 

تضطلع  العاملية أن  اندي رابطة األدب اإلسالمي ومن هذا املنرب أُ  .الطاقات واإلمكانيات
ظهروا أصواهتم وإنتاجهم امللتزمني أن يُ  وأدعو األدابء   ،يف ذلك (األلوكة) يدعم دور   بدور  

من خالل املنتدايت والتجمعات املتاحة ويعملوا على إنشاء منتدى يربز صوت األديب 
  .امللتزم

 
 تغي ِّبمستعارة يف شبكة اإلنرتنت  أن كتابة الشعر املتميز أبمساء   هل تتفقون معي على -

 لدعم املعرفة واإلبداع اليت كان عليها أن تظهر املبدعة الكثري من املواهب واألمساء
 ال افرتاضًا؟ حقيقةً 

 .خيشى أن يربز امسه احلقيقي نتج من أدب الأظن أن األديب الذي يعرف قيمة ما يُ  -
  

طالعها وهل حيكم على بعض النصوص من م   ؟الشعر باينت  كيف يقرأ األستاذ طاهر الع   -
 مث يرتكها بال إكمال؟

فرمبا قرأت شعره  ،جيد لشاعر مل أقرأ له من قبل قراءيت للشعر تبدأ ابلتعرف على نص    -
 .له وقصائد بعينها فرتة لقراءة أعمال   ورمبا عدت كل   ،ورمبا قرأته مرات   ،كله

 ،أكمله إىل منتصفه وال قد أقرأ عمالً  ..وهناك نصوص ال تسمح لك إبكمال قراءهتا
 .بقصد االستقصاء أما اآلن فأقرأ ،أو قصيدةكان أو مسرحية  ديواانً 

 
 الذي يسعى جاًدا إلثبات وجوده تضيئون هبا طريق الشباب املبدع هل من وصااي -

 ؟وحتقيق متي زه
على أن حيكم حركة احلياة بكل  املنهج اإلسالمي قادرٌ  جيب أن تؤمنوا أن   :أوالً  -

بشرط أن تتحمسوا له وتدرسوه وتدرسوا اترخيه وثقافته وكل ما  ،ومنها األدب ،جتلياهتا
 .يتصل به
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تقدرون  وعي   لألدب اإلسالمي بكل ِّ  زودوا أنفسكم لكي تقدموا النموذج األمثل   :اثنياً 
 .حولكم وخباصة الوعي الفين بكل ما ،عليه
العطاء احلضاري عرفوا على مكاهنا احلايل يف خريطة وت ،مةعيشوا قضااي األُ  :اثلثاً 

 .السري ويكون هلا مكان بني األمم وأتكدوا أهنا حمتاجة لكم لكي تواصل ،املعاصر
 لتكتبوا ألمة   كراً واستشرفوا مناطق بِّ  ،السابقني بعد استيعاهبم جتاوز   حاولوا دائماً  :رابعاً 

 .وتنتظر منكم الكثري منكم الكثري   حتتاج
 
ماذا تستشرفون يف أفق األدب  بعد شكري لكم على إاتحة اجملال لاللتقاء بكم، 

 ؟اآليت ..اإلسالمي الرحب
 رغم صعوبة واقع األدب اإلسالمي: ،مما أستشرفه

فالعصر القادم هو عصر اإلسالم الذي  ،وقراءً  تاابً اتساع قاعدة األدب اإلسالمي كُ  -
 .معه سريتفع شأن األدب اإلسالمي

عنها من كل املعطيات الفنية عند  لالستفادة اليت تكلمتُ  ،اتساع األدب اإلسالمي -
 .وصهر كل ذلك يف بوتقته ،املدارس األدبية الوافدة

 .يف خدمة قضية األدب اإلسالميدورها املشكور  وأشكر لأللوكة... 
 

 (16/3/2011 هيوافق ،هـ11/4/1432بتاريخ هذا اللقاء حرر )
  



22 
 

 
 :سرية خمتصرة* 
 

 باين:ت  الع   حممد بن حممدبن  األستاذ طاهر
 .1/9/1962 ولد يف، من مصر، شاعرو   إسالمي أديبٌ 

 .قسم الرايضيات –بكالوريوس علوم وتربية املؤهل العلمي: 
 .و رابطة األدب اإلسالمي العامليةعض

 .للرايضيات مدرساً  حالًيا يف مصر، ويعمليقيم 
 الكتب املطبوعة:* 
 .دار الوفاء :مصر /(شعر) اجلواد املهاجر -1
 .جملة املشكاة :املغرب /(شعر) الطريق إىل روما -2
 .دار الوفاء :مصر /(شعر) والروح ...جسد الرؤاي -3
 .دار العبيكان :اململكة العربية السعودية /(شعر) أقباس -4
 .مكتبة جمدالوي :األردن /(نقد أدب) معامل على طريق األدب اإلسالمي -5
  

* * * * 
 
 :احلوار عدمُ  *
 

حاصل على و ، مهتم بتنمية اإلبداع األدب .شاعر سوري: صهيب حممد خري يوسف
 .يف جمال الشعر وشعر األطفال جوائز أدبية عربية

 suhaibmy@hotmail.com للتواصل معه:
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 بعض مؤلفات الشاعر طاهر العتبانيصور ألغلفة 
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