
كان من أهداف تأسيس برنامج أنيس املقدسي لآلداب أن يكون نقطة لقاء وحوار من أجل 
استثارة األسئلة واملناقشات اليت دف إىل اقتراب متعدد الزوايا والرؤى، ويساعد يف ترسيم 

وقد افتتح الربنامج سنته األوىل مبؤمتر . مناذج متهد ألحباث ومقاربات نوعية يف دراسة األدب
رواية احلرب األهلية ”، وتاله مؤمتر عن )٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول (“األدب والعوملة”عن 

فريوز وزياد الرحباين ”، مث مؤمتر عن العمل املشترك بني )٢٠٠٤مايو / أيار١٦ - ١٤ (“اللبنانية
واملؤمتر الرابع هذا الذي ). ٢٠٠٦، نيسان ٢٩-٢٧ ( “..يف شي عم بيصري”، )٢٠٠٦-١٩٧٣(

نامج أنيس املقدسي لآلداب يتناول قصيدة النثر العربية، احدى ظواهر مرحلة احلداثة ينظمه بر
.. هذه القصيدة اليت اعلن أُنسي احلاج ان اول واجباا هو التدمري . وما بعدها يف العامل العريب

يطمح املؤمتر اىل اعادة التفكري يف قصيدة النثر العربية ويف . “فالتخريب حيوي ومقدس”
لها بعد حوايل نصف قرن من انطالقتها، دون ادعاء مشول ال للموضوعات املمكنة، وال مستقب

فما هي اال حماولة للحث على فتح نوافذ . م/االحاطة بامساء الشاعرات والشعراء وجتارن
 . النقاش لطرح املزيد من االسئلة اليت ميكن ان تضطلع ببحثها جهات ثقافية أُخرى

  
  مـاهر جـرار

  )مدير الربنامج(
  

ال يقلقنا ان تبقى االبن الضال للثقافة العربية وال . ال نبالغ اذا قلنا ان قصيدة النثر العربية بات هلا تاريخ
لكنها مع ذلك ليست جمرد احتجاج او نكاية او رد فعل او مشاعر سلبية . يهمنا ان نردها اىل اجلادة

اا موجودة كحاجة ودينامية ومسار . د تاريخليست موجودة ضد احد وال ضد نوع وال ض. وسيئة
امهاهلا النقدي ادانة يستحقها نقدنا وعالمة تأخر ليست . وذلك بعد كل هذا الوقت واضح للعيان

  . هذا املؤمتر ليس استدراكاً انه فقط بداية. الوحيدة يف ثقافتنا
    عباس بيضون

 



ا نصف قرن، هل تستحق مؤمتراً جيمع هذا العدد ، اسم ملتبس لظاهرة مألت دنيانا وشغلتن"قصيدة النثر"
 على حتديد ما نعنيه – ولن نتفق –فما دمنا مل نتفق . من الشعراء والنقاد والباحثني؟ هذا هو السؤال

  . بقصيدة النثر، فان كالمنا عليها سيضاعف األسئلة، ويف ذلك خري وبركة لنصف قرن آخر
  

     أسعد خرياهللا


