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  17ص2020فيفري1احلوار نشر جبريدة اليوم اجلزائرية يف هذا 
  قصيدة النثر مل تعد وهما غري واضح املعامل:انعنوحتت 

 
مفهومها، : إن قصيدة النثر من املفهومات السجالية يف الساحة النقدية، حيث يشكل

، مواضيع شائكة مل يفصل فيها بعد، مما ساهم يف تزاحم اخلطابات ...أسسها، معاملها، جنسها
  .املضادة هلذا الشكل الشعري و الشاعري اجلديد –اليت عادة ما تكون اجترارية متعسفة  -النقدية

، اليت القت انتشارا عربيا م باعتباركم أحد األقالم البارزة يف إبداع النثرية اجلزائريةو أنت
اإلبداعية إميانا منا مبقولة  ىحيسب لقصيدة النثر، تسامهون يف فض الصراع النقدي، و توضيح الرؤ

  .جيب أن نأخذ من حمربة كل شاعر احلرب الذي يريد أن نرمسه به" سانت بيف"
طلق جترأنا على طرح هذه األسئلة عسى أن نساهم و إياكم يف بناء منظومة و من هذا املن

  : تأسيسية هلذا النوع األديب اجلديد فتقبلوها بصدر رحب

الكتابة هي حالة خماض بني الوعي وال وعي، ما مدى حتقق هذه املقولة على الفعل  -
  اإلبداعي؟ 

بنيوي منجز للحظة عرفانية متورمة، و مأزومة،  اجتراح - العرفانيةيف مظاا النقدية و  –الكتابة * 
متحقّقاً، حماطا بتمخضات رجراجة،  ايف ال وعي الذّات، تأسيسا ملا سيكون وعيَ رمتساوقة  حتف

ية الكتابة ـمفاهيم نوال  عـما يكون مفص -  ادةـع –تتأَبى  على الوصف، و التصنيف، الذي 
خيال، عابرة برازخ املعىن، و توترات الذّات و هي تكتب و شرطيتها، و هي تتأسس، و تنبين يف امل

وجدها، و تشظّيها، و برقها اهلاب من ختوم الذاكرة املنصهرة يف مرجل األنوات، و هي تسعى يف 
ظة اإلبداعية، ـاص، الذي يهز دينامية اللّحـا، و أقنومها اخلـمدى بروجها البعيدة، مؤشرة أفقه

ات، و حركية الواقع، و ترسم املعىن، و هي تعيد حلظة وعيها الباهت، و يدفع ا إىل جمرى الذ
من  احلق، و العدل، و السمو اليت هي ركائز البناء للفعل اإلبداعي، و هو ينسلّ: قصد تعومي قيم

  .قماط األشياء، و املوجودات، ساحبا يف ملكوته العلوي السادر

  رمة اليت حتاصرها ا نظرية األدب؟هل ختضع التجربة اإلبداعية للقوانني الصا -
أي العملية  –ال ختضع للقوانني يف أشكاهلا املختلفة ألا  –حتما –العملية اإلبداعية احلقّة * 

 تى صوب بيـتها، و هي تسعـهي جنوحُ صارم حنو النمطيةّة الذّاتية، و توشي -اإلبداعية
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 ات املنظور اإلبداعي، الذي ال جيبف املعىن، و جتليا مبسطرة، و تعسَنقَنا، و ال مَأن يكون حماصر
النظريات النقدية و األدبية، ألنه ببساطة يعاف، و يأىب أن يكون يف وضع الرهينة، على اعتبار  أن 
العمل اإلبداعي هو صياغة مجالية عارفة لتحوالت الذّات، و جمرياا الزمكانية املتماوجة، اليت 

ا، و قوانينها اليت تشتغل عليها تلك النظريات، و املقوالت، اليت كثريا ما تبدع لوا، و شكله
  .جتانب احلق، و تأيت على ائية العملية اإلبداعية برمتها

صوري تلك النظريات، و هي تتأسس، و تنكتب تإن التجربة اإلبداعية اليت تضع يف أفقها ال  
الضمور ، و رعين برزخ البهوت، و االصفراستسقط على مشارف الربزخ األول، أ –يقينا  –

  .احلتمي

يعد بعض النقاد أن النثرية ما هي إالّ شكل من أشكال االنقياد األعمى وراء  -
اآلخر، كيف نفسر ذلك لدى الشاعر املثقف املطلع،  و الشاعر الذي ال يكاد يدرك 

  أن هذا اآلخر هو ذات مغايرة له مهما بلغت شدة قرابتهما؟
ال أرتاح كثريا لبعض اآلراء، اليت يطلقها بعض  -شخصيا –ناقد  هو تابع بامتياز، و عليه ال* 

النقاد لوصف أي ظاهرة، أو حركة إبداعية، أو كتابية جديدة، و مغايرة، غري متجانسة مع 
هر هنا ـاليت تظ بجارـما تكون غري ملّمة بالتحوالت، و الت - غالبا –رؤاهم، و تصورام اليت 

  .و هناكأ
في ذات تاملبدع احلقيقي عليه أن ال يكون تابعَا ، و ال منقادَا يترسم نفس اخلطوات، و يق  

ع من تربة خصبة، لعن وعي طا –عمليته اإلبداعية  -املبدع األصيل هو من يصدر يف  ،األثر
مجيال ، و  صوتَا مشبعة بالقناعات، و ممهورة باليقينات األكيدة، اليت جتعل من العمل االبداعي

هذا ال يعين أن الشاعر جيب أن يعيش مبعزل عما تفرزه ... نشيدَا متفردَا، له مسته، و لغته، و مناخه
شكل من أشكال " النثرية"ال أرى أن ... احلياة الثقافية، و اإلبداعية، اليت تظهر هنا أو هناك

نوات من ـرية جاء بعد سـو أرض النثـندي، ألن ذهايب حنـحتديدا ع) هكذا(االنقياد األعمى 
الكتابة، و التجريب، و االجتراح، ألين أرى أن هذه النثرية هي فسحة مجالية إبداعية شاملة، 

انفتاح معريف  –ببساطة  –ميكنها أن تستوعب الكثري من الرؤى، و األشكال، و املضامني، ألا 
هو  اآلخر ... تاحة للجميععلى ظالل، و أكوان، عرفانية غري حمدودة، و يف نفس الوقت غري م

أنا، يف حتواليت، و إشراقايت، و هواجسي، و كوابيسي، و احباطايت اليت تقربين، و تبعدين من حلظة 
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و مناحيه علينا أن ال نكون أصداء، و مناطق خاوية ملقوالت نقدية، كثريا ما تعمل على  اإلبداع
  ".و حرية املبدع اإلبداعحقوق " ومة قهر املعىن اإلبداعي، و خنقه، و قهره، بعيدا عن منظ

  

  هل هناك عناصر حترصون على حضورها يف نصوصكم؟ -
ما أحرص عليه يف نصوصي، و كتابايت هو الصدق مع الذّات، و املوضوع، أعين أن أكون يف * 

و تناغم محيم، و لصيق بالذّات، و هواجسها، و حتوالا، و مقوهلا العارف، و هو  ،تواشج
ة، ـاهلاجس  وال على تأسيس املعىن اللّغوي، و اإلبداعي يف تراتبيتهما الفيزيقيةعيلوح، م ينكتب، و

س، و يربق يف هجو هي تترحل يف أقاليم مسكونة بالصدق، و األرحيية، و انبثاقية النص، و هو ي
النص، و يذهب  ، و السمت الذي يبهجغو اللغوية، اليت هي النس ط الواقع، و حمدداته الذّاتية،لغ

، و اإلكتناز، و التجاوز املبدع، إىل ما سيكون إبداعَا، مشموال اهنتكبه بعيدا، قصد اال
لم ـهو يلممات، و األيقونات اليت تؤثث أرض املعىن، و مسوات القول الصائت، و ـبالثي

ر اره، و نوره لتحديد، و جتديد بنيويات النص، الذي من خالله نكتب عناصـحضوره، و نث
اء الغابة، و حنن حنل تصدح يف أظبأهازيج ست غطحط الالّقالذات احلاملة، و هي تنقال يف أفضية ال

نتقصد املعىن اجلميل، و نطلبه عنصرَا داالّ، و هاالّ، لترميم اخلروقات، و التجاوزات اليت متكننا من 
اصر، ـهذه العن... ، و املوتثاثاالجتو اخليبة، و  القول املليح، و املعىن الفصيح، يف أزمنة الذّل،

دحو ال ت ،دعو العالمات اليت أسعى جلعلها تدور، و متور يف أرض النص، و جماالته اليت ال ت.  

بغض النظر  –الذي يقابل به كتاب قصيدة النثر  خم للرفض الصارما مدى تقبلك -
  -عن األمساء

الدخول إىل أرض املعركة، ال تعرف مىت؟ و كيف  الدخول إىل عوامل  الكتابة، و جماهيلها، يشبه* 
أعين أن الكتابة يف ذاا، و معناها هي قبول، و رفض، ذلك هو امليسم الذي ... يصوب حنوك

ذلك جبلة اإلنسان، و طبعه، و عليه فإن ... يسم الكتابة، و اإلبداع، منذ البدء و إىل النهاية
ابة يف ة صحية، مقبولة يف ظل التعاطي مع الكتمالهو ع" صارخ " الرفض الذي تقولون بأنه 

إخل تقابل ...كل حركة إبداعية، أو فـكرية، أو إجتـماعية... سهامتظهراا، و أشكاهلا و أجنا
بالرفض، و عدم القبول، ألن ذلك من مسات احلياة، و حتميات املعطى، و األمثلة يف  - عادة –

مكنتها، و أزمنتها، لكن احلراك اإلبداعي احلي هو الذي و لسنا يف حاجة لتحديد أ. التاريخ كثرية



 4

ا مَلَعقصيدة النثر يف الوطن العريب اليوم صارت م... حيدد صوابية هذا الرفض الصارخ أو خطأه
  .قائما بذاته، ال حيتاج إىل دعاة لتمرير شرعيته اإلبداعية، و مساته اإلبالغية

و قدامة متجاوزة، ال حتب اإلنصياع إىل منطق  لكن بعض األصوات اليت تربت على عتاقة،  
 أساسمن جهيت ليس يف نييت أبدا أن أفرض نصي على أحد، على ... التاريخ، و حتميته، و منطقه

سيكون مآله الزوال، و املوت  -حتما –أن النص الذي حيتاج إىل أعوان للدفاع عنه، و التبشري به 
  .األكيد

؟ كيف تفسرون إلغاء رعامل، هل هي روح العصقصيدة النثر وهم غري واضح امل -
  خلروجها عن القاعدة البشرية؟ –فقط  –عمل إبداعي، و جتربة إنسانية 

ه، ـبيعي، يمارس حضوره، و تألّقـالنثر جنس أديب إبداعي، قائم، و متواجد بشكل طقصيدة * 
ـار، الت، و أفكوـدى مقـن تربوا على صـيدَا، و فوق رؤوس الذيـاره اجلميل، بعـو انتش

أعين أن الكثري من الذين يتحاملون على قصيدة النثر، تعوزهم .. مل تعد من زماننا) !(و قناعات
  .النظرة احلداثية، الطّبيعية القائمة على مقول احلياة، و منطق الوجود، و حتمية التطور

ملشهد اإلبداعي ن اإمل تعد وهمَا غري واضح املعامل، بل  –حسب ما أرى  –قصيدة النثر   
ض، و ـيب صار مرحبا ا و مبدعيها بشكل غري مسبوق، و هذا يؤكد أا تتأسس، و تنهرالع

أديب و إبداعي جديد حيتاج إىل سنوات، و سنوات ليكتمل، و يصبح مقبوال من تنبين، كأي جنس 
َختفي على لقبول جتربة ما أو رفضها، و األسباب ال ااملتلقي الذي ليس هو بالضرورة مقياس 

  .املهتمني ذا الشأن
 -و كل جتربة جديـدة –لتربير هجومهم على قصيدة النثر  ونري من النقاد يسعثالك  
مبدعني و  –جيب علينا ... و املكرور بأن اجلمهور مل يقبل على هذه القصيدة -املعتاد –بالقول 

و الرفض إىل اجلمهور  ،القبولأن ال نقع حتت طائلة هذا الوهم القاتل، ألن االحتكام يف  -نقادا
غري صحيح، و غري مقبول، ألن هذا اجلمهور هو مجاهري يف احملصلة النهائية، و مىت  مهو احتكا

ه الكتاب و املبدعني، علينا شطب كانت العاممن قاموسنا، و " عقدة اجلمهور"ة تقود، و توج
 –قراء اجليدين، و اتهدين الذين اتنا، و مباشراتنا األدبية و الفكرية، و التعويل على الـحي

سيسعون لتفهم، و استيعاب مرتكزات، و مفردات كل حركة إبداعية جديدة و هادفة،  - بالتأكيد
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و التفاعل معها من خالل مبدعني جيدين، و التعاطي مع مكوناا من خالل القراءة العاملة، و 
  .الوعي املؤثث، و حتمية التاريخ الزاحف

والت، ـل بأن قصيدة النثر، أو غريها ، هي روح العصر، كل األفكار، و املقال ميكن القو  
بشكل أو بآخر ما ميكن  وو اإلبداعات، و اإلجتراحات اجلديدة، و كل ما يسهم يف تنمية احلياة ه

  .أن يكون جزءا من روح العصر، و صورة املستقبل
ارث، ألن اإلبداع هو جتاوز عدة، و املتوربة إبداعية هي خروج ما عن القاأرى أن كل جت  

  .و صياغة ألفكار جديدة مل تكن معروفة، و ال مطروقةعارف، و خمتلف، و خاليف، 
  ا خارجة عماإن الذين يسعون إىل إلغاء أية جتربة إنسانية، أو إبداعية، ال لشيء، إالَّ لكو 

احلقيقية، و يطلقون اعتقد أن هؤالء حيلّقون بعيدا عن السماء " القاعدة البشرية"أمسيتموه 
مثقوبة، و أم  نرصاصتهم على دشم ومهية، و يهيمون يف واد غري ذي زرع، و حيلبون يف أوا

  .ليسوا التاريخ و املنطق، و التطور، و منطوق األشياء

الناقد متلق إجيايب للنص، للعمل األديب ذاك أنه ال يكتفي باالجترار التأثري للعمل  -
فجوات النص بشكل تكاملي غري خمل، من هذه الفاعلية بقدر ما يساهم يف بناء 

  النقدية، هل القت نصوصكم الصدى الذي ترضون عنه؟
من النقاد اجلزائريني فيما  املحوظ اهناك تقصري ،أين هو ذلكم الناقد اإلجيايب الذي نتحدث عنه* 

  .يتعلق بالتعاطي النقدي مع النص اإلبداعي اجلزائري عموما
لعوامل نفسية ذاتية، ألن الكثري من النقاد عندنا ينظرون إىل النص اإلبداعي رمبا يعود ذلك   

غري جدير  هبعضهم يرى إىل هذا النص على أن... اجلزائري نظرة مشوبة بعدم القبول و الرضا
. واقع، و املعطىـامل، و تعالَّت أخرى ال تصمد أمام الوبالدرس، و بعضهم يذهب إىل افتعال ع

تتمثل يف النظرة الدونية لكل  - و تكاد تكون مكرسة –حييلنا إىل إشكالية متواترة  –طبعا  –هذا 
  .ما هو إنتاج وطين سواء يف اإلبداع، أو الكتابة، أو الصناعة و هلم جرا

دراسة جلّ النقاد عندنا يتجهون إىل  -الة نفسيةحب –كما أشرت  –ذلك يف نظري يرتبط   
النص غري اجلزائري، ظنا منهم أن ذلك سيزيد من قيمتهم العلمية و املعرفية، و بعضهم ألف كتبا 
عن جتارب غري جزائرية ملنفعة شخصية، و مآرب ذاتية باهتة هذه احلالة القائمة جيب تناوهلا 

  .بالدرس و التشريح
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ية القامتة اليت ، و نصوص زمالئي يدخل حتت هذه اإلشكاليو عليه فإن تناول نصوص  
ة بالتوجه اجلديد للجامعة اجلزائرية دو هنا جيب اإلشا .ستزيد يف ضبابية احلركة اإلبداعية و تعميتها

اجلزائرية، و أرى أن هذا  اإلبداعيةااللتفات إىل دراسة، و حتليل املدونة  -أخريا –اليت آثرت 
  .وحده ال يكفي و آمل أن يكون أول القطر

بداعي اجلزائري هو من اإلبداعات اجليدة على الساحة العربية، لكن يظهر أرى أن النص اإل  
  .ال تزال تطارد، و تطرد املبدع اجلزائري و نصه" مغين احلي ال يطرب"أن لعنة 
اإلبداعية لكن ليس  يالشعرية، و نصوص يعفيما خيصين هناك بعض التناول امي  

ىل بؤرة هذه النصوص، و مساءلتها، و الكشف ريقة، أو الكيفية اليت ميكنها أن تذهب إـبالط
ل، ـحها الذيوع اجلميـة اجلزائرية، و مينـعن حاالا، و أحواهلا، مبا خيدم احلركة األدبي فالعار
  .شار البهيتو اإلن

هناك مالحظة جيب التنصيص، و التأكيد عليها، هي أن بعض النقاد عندنا ال يتوفّرون على   
جرائية، و حزمة تذوقية، و نباهة استشرافية، متكنهم من الولوج العارف مسطرة نقدية، و حمفّزات إ

د، ـدى قدرته على الرصـإىل مدونة اإلبداع اجلزائري، و الكشف عن مميزاته، و مضامينه، و م
إن النص اإلبداعي اجلزائري يعاين  - و بالصوت العايل - مرة أخرى ميكن القول ... و االكتناز

  .، و النكران و على النقاد احلقيقيني، و اجلادين إثبات العكسالتهميش، و اجلحود

إىل أي مدى جيب التماهي يف وضع احلدود الفاصلة بني الشعر و النثر؟ و هل  -
 اأدبي االنثرية أثبتت االعتداء املخل بنواميس اجلنس األديب؟ هل ميكن اعتبارها جنس

يف لتعيش متطفلة على طودي ؟ هل هي كتابة خنثى ألغت حدود اجلنس الصااثالث
  .)النثر و الشعر(األدب 

اس، ـون اإلبداعية تتمـباعتقادي أنه من الصعب وضع  حدود فاصلة بني الشعر و النثر، الفن* 
و تأخذ من بعضها البعض، احلدود الفاصلة حالة قائمة يف تصوراتنا فقط، الشعر و النثر من 

الكتابة يف .. ضعها حتت مظلة االنضباط الصارماألجناس األدبية العابرة، و من اإلجحاف و
حدودها األخرى أقاليم، و بلدان مفتوحة احلدود، ال حيتاج الشعر إىل إذن، أو تصريح مرور 

حنن كثريا ما جنتهد يف وضع تصورات، و اختالق .. للعبور إىل أرض النثر، و العكس صحيح
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لو تم النظر إىل جوهر القضية من زاوية  – أصال –ئة مفاهيم، ما كان هلا أن توجد يات، و تبربمب
  .عقالنية، عرفانية، تأخذ يف خطيتها مفهومي االنفعال و التفاعل بني النصوص و األنواع

أن الشعر خدين النثر يتحاور معه بشكل، و تصورات ال . الكتابة يف مفهومها العارف  
علينا أن نتدبر .. لباطن، املعىن و ضدهالشعر و النثر الظاهر و ا.. ميكن ضبط نواميسها، و حركيتها

  .األمر بطريقة أكثر عقالنية و جناعة للخروج من مضيق التيه، و أرض الزوغان
أرى أن النثرية هي جتربة يف الكتابة، و القول، كبقية التجارب اإلبداعية، و الكتابية   

دع شكله، ـالذي يب طى احلياة،ـور ، و الرقي، و معـجمراها، يف سياق التط راملوجودة، ستحف
  .و حمددات وجوده، و رواقه الذي يتحرك فيه تأكيدَا لوجوده، و محاية لنموه املطرد

إىل أرض النثرية أفسد " راڤةاحل"تسلّل الكثري من  و أعترب النثرية جنسا أدبيا قائما بذاته  
  .لكن النواميس ستأخذ منوها الطبيعي.. حالوا أتجتها، و 

أديب صاف باملفهومني العلمي و األديب، النثرية ليست جنسا متطفال على  ليس هناك جنس  
اص ـدارها اخلـيف م لوـمل على الدخـمجالية تع ،طفرة معرفية، أدبيةالشعر، و النثر، بل هي 

و املتميز الذي حيدد هلا الصفات، و املورثات اجلينية اخلاصة، هذا حيتاج إىل جهود متكاملة لترسيخ 
ائية النقدية غتأكيد كارزميتها اليت  ستضمن هلا احلياة، و التواجد املبدع، بعيدَا عن الغوبناها، و 
  .اإلشراق تة اليت كثريَا ما تعمل على خلط األوراق، و تبهيفغري العار

  ما مفهوم الكتابة، اإلبداع، الشعر، النثر؟  -
  .الكتابة صوت احلياة املتجدد، و أقنومها املتفرد -* 
  .غناء الذات احلزينة يف طريقها إىل ممالك الطوى: شعرال - 
  .اليومي الذي يبشر بالقيم املعاشة: النثر - 

ملاذا ال يوكل للنثرية الدور الفاعل الذي قام به الشعر العمودي يف احلفاظ على  -
  هل العيب يف اللغة املستعملة؟. اللغة املتنامية رفقة باقي أنواع الشعر

تفعيل اللغة و مد الطيف بذوق آخر، هذا  ة ستقوم بدورها الفاعل، و اإلجيايب يفأعتقد أن النثري* 
قدت حسها، ـدية اليت فـرفات، و األقوال النقـإذا حسنت النيات، و ختلينا عن القهر، و العج

، غائبلى الـع ضراس احلـازلنا نقيم تعد من زماننا، ء ملو أصبحت تعيش على تشنجات، و آرا
 مسائل، و قضايا مل تعد قادرة على اإلضافة، و التجاوز يفء، و مقوالت، قيلت و حنتكم آلرا
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لكن هذا  –جند أا تقوم بدور غري مسبوق يف خدمة اللغة  -بنظرة عقالنية –النثرية .. املبدع
العيب ليس .. رى من طرف الذين يناصبوا العداء، و يبحثون هلا عن العلة و الداءيالدور قد ال 

  .نعيب زماننا و العيب فينا على حد تعبري الشاعر.. العيب يف الذين يستعملون اللغة.. غةيف الل

  ما مدى ارتباطكم باملوروث الشعري و متلككم له، و متلكه لكم؟ -
ارتباط  املوروث الشعري  جينات ال ميكن التخلص منها، ارتباطي بالتراث يف شقه الشعري هو * 

منه، أمجل قراءايت ما يكون يف التراث خاصة املضيء الذي حيرضنا  وجداين لصيق، ال ميكن الفكاك
  .على الذّهاب البعيد، و العنيد يف القول، و املساءلة

من ال ميكنين أن أخرج . املشتركباالرتباط بالتراث هو ارتباط باألرض، و بالتاريخ، و 
يايت يف جلباب التراث ي، لكن ال جيب علي، و لست ملزمَا أن أعيش طوال ح، أو أقطع يديجلد

أنا أعيش التراث كفسحة .. أن منر من خالل رائع التراث، إىل ما سيكون تراثا علينا ،متنه و حيز
ة بالقهر، و املوت، ـعة حماصرة، و حمكومـامة داخل قلـمجيلة داخل بستان، و ليس كإق

  .مود، و الكسل املقيتـاجلو

ائع جيب استعادته مهما كلّف هي فردوس ض) العمودية(هل القصيدة البتول  -
  الثمن؟

القصيدة العمودية غري غائبة، و ال مغيبة يف عموم املشهد اإلبداعي العريب، و ال ينبغي أن تنظر * 
هي شكل من أشكال القول، و اإلبداع، هلا " فردوس ضائع"على أا  -كما تقولون –إليها 

خرج من تلك تـال مينع من أن لكن هذا . خصوصيتها، و نواميسها، و طقسها، و تارخيها
  .وم، و القوانني اليت وضعت قبل مئات السنواتخـالت

املكوث على صيغة واحدة يف القول، و العمل، و النظرة، و احلياة شيء غري مقبول، و ال   
  .معقول يف ظل معطى احلياة، و متغريات الوجود، و حتمية التاريخ

. و مواقف هلا حدودها، و شرطيتها احملددة أنا ال أحب البكاء، و التباكي على حاالت،  
ة واحدة، ـوف يف حمطـالوق.. احلياة سري إىل األمام، و نظرة عارفة، مستوعبة للحتمية، و األدبية

السفر يف .. ال جيعلك تستمتع مبا توفره احملطات القادمة و اجلديدة و أرض واحدة، و جتربة واحدة
  .و كذا يف اإلبداع. التجدد احلياة يوفر لك املعرفة، و املتعة، و

  .الوقوف على األطالل صيغة منتهية، و حركة يف الفراغ، و طلقة يف السدمي  
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  قصيدة النثر مولود طبيعي لتالقح الشعر و النثر، ما تعليقكم؟ -
ددة، ـلنمو، و تفاعل التجربة اإلبداعية يف مناحيها املتع دأزعم أن قصيدة النثر هي مولود جدي* 

ا قصيدة جديدة يف إيهاب معاصر، له شكله، و لونه، و مجلته، و رنينه، احلداثة، بل أو قل إ
احلداثات تقتضي الدخول يف معترك التحول و االستجابة، دون الوقوع يف شبكة األسئلة املقيتة، 

قصيدة النثر صيغة إبداعية غري ملزمة باإلخنراط يف .. اليت تكبح نعمية السري يف الرباري اجلديدة
  .هو جديد، و حيايت مغاير انواميس القبيلة، و حمدداا الشرطية القامعة لكل م

  كيف ميكن مواجهة موجة الرفض اليت تسلط نباهلا على النثرية؟ -
املواجهة ينبغي أن تتم بتعميق تقنية .. تصويب النبال إىل عمارة النثرية هو دليل وجود و صحة* 
يتها إىل مواقع الرسوخ، و الرسو اجلميل، و كذا الرفع من خطية رية، و توطينها، و الدفع بسوثالن

الكتابة النقدية اليت هلا الدور الفاعل يف تسويق، و تنميـق، و تشويق، و تعميق هذا اجلديد الذي 
اته، ـح مشهديته، و شرح مرتكزاته، و بنيـحيتاج إىل الكثري من القول اجلميل لتوضي -حقيقة–

، بعيدَا عن التحجر، و اجلمود، و القول بأنه ليس يف اإلمكان أبدع مما و الكشف عن مجالياته
  ..كان

  ؟اأدبي اأم نوع اترى قصيدة النثر جنسأ -
مجاليتها، و بنيتها من ترحل الذات، و قلق  حقصيدة النثر هي كتابة مغايرة، عابرة لألنواع متت* 

  .املعيش
هذا . الزالت تبحث هلا عن مدار..ودقصيدة النثر ال حتددها حدود، و ال حتاصرها سد

األشياء اجلميلة ستجد هلا األمساء املناسبة يف .. ها، و تعريفهاحيتاج إىل وقت، و جهد لتقدمي
  .األوقات املناسبة

  دعوة لكتابة الشعر نثرا؟  - حقا–هل قصيدة النثر هي  -
ياقها الصحيح قصيدة قصيدة النثر، هي قصيدة النثر، و فكرة الدعوة هذه جيب أن تكون يف س* 

أرى إن قصيدة . ، و ال حركة، و ال تيارَا، جاء ليكتب الشعر نثرَاةليست دعو -كما أزعم –النثر 
بثاقية احلياة، و جتدد ـحول، و انـجدت يف سياق التوهي كتابة مغايرة،  -كما أشرت –النثر 

مثل هذه .. وة لكتابة النثر شعرَاذا املعىن هل ميكن القول بأن القصيدة العمودية هل دع.. املعطى



 10

ها، ـوصيتـاملفاهيم الفراغية، أرى أا ال ختدم اإلبداع بوصفة حركة يف الزمان و املكان هلا خص
ال ـعلينا أن نترك كل جتربة إبداعية تنمو، و تكرب، و تتواجد بعيدَا عن أشك.. و طقسها

كل .. قيلشويش الرؤية، و إرباك املتبوات، اليت ستعمل على تعقيد األمر، و تالوصاية، و األ
يح، ـإن حركة احلياة، و تطوراا كفيلة بتقدمي اجلواب الصح.. جديد يتعايش مع بيئته، و مناخه

و يف العملية اإلبداعية األسئلة تكون أفضل من األجوبة، الرفض أحسن من القبول، الثورة أروع 
  ..من اخلضوع و االستكانة

قصائد متفاوتة اخلطورة، يقني املتاهة، و غوايات : بداعيلقد ومستم  نتاجكم اإل -
و حتوالت فاجعة املاء دون أي هوية  جتنيسية، يف حني " شعر"اجلمر و الياقوت، باسم 

، ملاذا؟ هل للفوضى املصطلحية اليت "نصوص إبداعية: "باقي املؤلفات و مستموها بـ
عليها يد يف ذلك؟ هل هي دعوة  تعاين منها النثرية دور يف ذلك؟ هل هلجمات النقاد

  .اء الالّحمدودمللمساملة و االنت
قد ال يكون كذلك " شعر" قد ال تكون صحيحة، ما نِسمه بأنه  - يف بعض احلاالت –التسمية * 

كل ما يف األمر أنين أخريَا . شكلية و قد تكون يف بعض احلاالت عفوية - باعتقادي –و املسألة 
قد يكون أمشل، و أفضل، النص أكثر " نصوص إبداعية: " اإلبداعية بـ اقتنعت أن أوصف أعمايل 

الفوضى "ال أهتم كثريَا ذه .. ديدة، و املعاصرةانفتاحا، و استيعابا، و قربا من احلياة اجل
يف حقيقة  - هجوم النقاد- عومة، مزاليت جتيء من هنا أو هناك، كلها تبحث عن ريادة " املصطلحية

ذين كثريا ما تكون ثريَا بقدر ما حيدد مدى حمدودية رؤية هؤالء النقاد الاألمر ال يزعجين ك
ع الذي ال يدل على أن هناك قهجومام ومهية، و ال تساهم سوى يف إثارة مزيد من الغبار و الن

عندي أبدا، ألن املبدع املسامل، الالمنتمي،  ة و االنتماء الالحمدود غري وارداملسامل.. ة حقيقيةمعرك
ال ميكنه أن يكون مبدعا حقيقيا، .. و الذي يقنع من الغنيمة باإلياب. ائم يف الزوايا املظلمةالق

  .يعول عليه يف اإلضافة، و التميز، و التجاوز
  
  
  


