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❊ اجلزائر/متابعات: 
تمكن كتاب فرحات عباس الجديد المعنون بـ )غدًا سيطلع نهار جديد (

من تحقيق مبيعات قياسية في زمن قصير، وأصبح أحد الكتب األكثر رواجًا 
بالمكتبات وذلك بحسب عبدالرحمن علي باي مدير مكتبة العالم الثالث.

وبحسب صحيفة )الخبر( الجزائرية صدر الكتاب باللغة الفرنسية عن 
منشورات كتاب- نشر، ومن المنتظر أن تصدر ترجمته العربية قريبًا.

وحول أسباب رواج الكتاب قال د.محمد القورصو  إلى أستاذ التاريخ بجامعة 
الجزائر أن الكتاب يحمل داللة قوية، هي داللة سياسية واجتماعية في نفس 
الوقت، وتشكل برنامجًا فكريًا وثقافيًا بل وسياسيا لألجيال القادمة، كما 

أنها إشارة قوية موجهة إلى السياسيين في الجزائر.
أما عن شخص المؤلف أشار القورصو إلى أن فرحات عباس ظل وفيا 
لألفكار التي ظل يطرحها، منذ أن اعتلى منصة السياسة، فظل وفيا لمبدأي 

الحرية والديمقراطية.
ومن جهته، قال الكاتب والمؤرخ محمد عباس: ال غرابة أن يحقق كتاب 
فرحات عباس األخير نجاحًا تجاريًا، بفضل شخصية المؤلف المرموقة، 
فهو شخصية تاريخية محترمة، مضيفًا أن فرحات عباس سيظل أحسن 
من يمثل الليبرالية االجتماعية في الجزائر، وأجدر من يستحق اإلقتداء به 

كشخصية سياسية جمعت بين االحتراف والنزاهة.
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❊ وا�شنطن/متابعات: 
بالرغم من تمكن الروائي األمريكي الشهير ج د سالنجر 
الذي رحل عن عالمنا العام الماضي من منع صدور رواية 
بعنوان )بعد 60 عامًا: عبور حقل الشوفان( تستند أحداثها 
على روايته الشهيرة )الحارس في حقل الشوفان(، إال أن 
الناشر السويدي فردريك كولتنغ يستطيع نشر روايته 

اليوم.
وبحسب صحيفة )الحياة( جاء ذلك وفقًا لموقعي )ببليشرز 
ويكلي( و)بوكسيلرز(، وقد اعتبر محامو سالينجر أن كتاب 
)كولتنغ( يعد عملية احتيال بكل معنى الكلمة، إال أن الناشر 
السويدي دافع عن روايته قائاًل أنها جاءت تعليقًا على رواية 
)الحارس في حقل الشوفان( لسالنجرومحاكاة ساخرة لها، 

وليست جزءًا ثانيًا.
وأشار كولتنغ أنه قرأ رواية سالنجر الصادرة عام 1951 

أحداثها، وقد  الكبير على  كتابه  مرتين فقط العتماد 
باعت رواية الكاتب األمريكي الكبير ماليين النسخ عقب 
صدورها، وبات بطلها هولدن كولفيلد رائد المراهقين 
ببراءة طفولية ال تصلح  الذين يتمسكون  المتمردين 

للحياة.
ووفقًا  الحكم،  استئناف  حق  الكاتب  ورثــة  نال  وقد 
لـ)ببليشرز ويكلي( توصل الطرفان إلى تسوية يمتنع 
كولتنغ بموجبها عن إصدار الرواية وتوزيعها في الواليات 
المتحدة وكندا قبل انتهاء فترة حقوق طبع )الحارس في 
حقل الشوفان( لسالنجر، كذلك يمنع الناشر السويدي من 
إهداء الكتاب إلى سالنجر أو ذكر عنوان روايته أو المحاكمة 

في كتابه.
وبالرغم من الجدل الذي أثير حول كتاب الناشر السويدي 

إال أن ست دول أبدت اهتمامها به لنشره.

مكتبة سعودية تقتني النسخة الوحيدة من مخطوطة لجالل الدين السيوطي 

باكثري يمتلك مقدرة فذة يف وضع التصور اإلسالمي عرب مسرحياته ورواياته
مكانة رائدة في تاريخ األدب العربي الحديث يقف عليها اإلنتاج 
اإلبداعي األديب الخالد علي احمد با كثير من حيث مستوى العطاء 
الفكري الذي أسهم به من خالل أعماله األدبية في المسرح والرواية 

والترجمة والسياسة . 
فهو يعد الرائد األول لألدب اإلسالمي في تاريخنا المعاصر ، 
وإسهامه اإلبداعي في هذا الحقل يدل على مقدرة هذا الكاتب على 
االرتقاء بقضايا أمته الدينية واالجتماعية والسياسية والفكرية إلى 
أعلى درجات التصوير الفني واإلنساني لذلك قيل عن مؤلفاته أنها 
قراءات مستقبلية لحال األمة العربية واإلسالمية وهذا ما يضعه 
في منزلة األديب التاريخي الذي يشكل ظهوره عالمة فاصلة بين 

مرحلة وأخرى. 
يقول األديب علي احمد با كثير عن أهمية معرفة التاريخ في 
وعي األمم ودوره في قيادة مسارها وتحديد رؤيتها )إن التاريخ 
العربي  الجيل  يعيها  أن  ينبغي  رائعة  العربي مواقف عظيمة 
الحاضر، حين تصور في صورة درامية مؤثرة وشكسبير كتب 
كثيرًا من المسرحيات التاريخية التي استلهم فيها تاريخ بالده 
والمعروف أن التاريخ يربط حاضر األمة بماضيها وال حياة مبتورة 

الصلة بماضيها(. 
تلك هي نظرة باكثير لمكانة التاريخ في منزلة الشعوب ، ومن 
هذا المنطلق استمد من التاريخ اإلسالمي مواد أعماله ، فقد نظر 
إلى تلك المراحل الزمنية بكل ما فيها من انتصارات وصراعات 
الماضي  بين  ما  المرحلي  واالتصال  وهبوط  صعود  وفترات 
والحاضر، يستخرج من كل هذا ما يعرف الناس على ما كان لهم وما 
سوف يصلون إليه . وفي هذا رؤية المفكر الذي ال يقف مشروعه 
اإلبداعي عند حدود االحتماء بالذاتية –االنتماء للمجد السابق بل 
المواجهة مع الحاضر وإدراك المساحة التي تقف عليها أمته والى أي 
مربع هي تنتقل. لقد أدرك علي احمد با كثير أن أمته في مواجهة 
مع التاريخ وهو مراحل ودول وسيادة في صناعة القرار ، ولعبة أمم 
وأن األمة التي ال تدرك مسارها تفقد القدرة على تبيان معالمها 
وما تعامله مع التاريخ اإلسالمي إال غاية هدف منها إعادة أمته إلى 
هوايتها الكونية التي جعلت منها صاحبة اكبر حضارة إنسانية 

عبر حقب من األزمان. 
ومقدرته الفذة في هذا الجانب تكمن في وضع التصور اإلسالمي 
عبر مسرحياته ورواياته ، وكان بحسه القومي من اقدر الكتاب 
العرب الذين فهموا التصور اإلسالمي وخرج عن مرحلة التسجيل 
التاريخي لألحداث والوقائع إلى مرحلة التصور والتفسير والتحليل 

والتنبؤ وفق منهج اإلسالم وأصوله الجوهرية . 
يقول الدكتور حلمي محمد القاعود : ) لقد قدم باكثير إلى المكتبة 
العربية 52 كتابًا بينها الملحمة اإلسالمية الكبرى “ عمر” وهي عمل 
مسرحي ضخم يضم عشرين مسرحية تتناول التاريخ اإلسالمي 
في عهد الخليفة الثاني ، وتصور القوة المتنامية للدولة وتبين 
أسباب قوتها وتوهجها وازدهارها وإذا كانت الملحمة الكبرى تفسر 
التاريخ اإلسالمي وتحلله وتقدم نماذج الحركة المعادية لإلسالم 
في حالة المد العظيم فإن روايته ) الثائر األحمر ( تنطلق من التاريخ 
إلى الحاضر لتناقش قضية الرأسمالية والشيوعية وصراعهما 
العنيف وموقف اإلسالم منهما، من خالل زعيم القرامطة حمدان 
قرمط وفي هذه الرواية تفشل  الرأسمالية والشيوعية في تقديم 
األمن والطمأنينة والعدالة واالزدهار الروحي لإلنسان  ، بينما كان 
اإلسالم، وال يزال وسيبقى طوق النجاة األوحد للبشرية يحفظ 
توازنها ويمنعها من الغرق في بحر مائج بالتيارات واألفكار ويصل 
بها إلى شاطئ الخلود والسكينة إال بداية في أمان واعتدال وحول 
هذا االتجاه من فكر باكثير يقول الدكتور احمد عبداهلل السومحي  
)كان شاعرنا من أشد المتحمسين للوحدة العربية وضم شمل 
العرب ولهذا فقد عمد إلى التاريخ واخذ ينبش العبر منه علها توقظ 
الرقود وتنبه الغافلين ونتيجة لهذا التحمس فقد طبع أكثر أعماله 
األدبية بالطابع القومي والوطني داعيًا إلى الوحدة ومنبهًا من 

األخطار المحدقة باألمة العربية(. 
احتلت قضية فلسطين في فكره ووجدانه منزلة كبرى ، وكان 
في هذا الجانب أول أديب عربي بل في العالم أدرك أن ضياع هذه 

األرض المقدسة قادم طالما والعرب في غفلة من أمرهم. 
وعن هذه المعاناة النفسية التي عاشها باكثير يقول ) على إثر 
حرب فلسطين التي انتهت بانتصار اليهود على الجيوش العربية 
مجتمعة انتابني آنذاك شعور باليأس والقنوط من مستقبل األمة 
العربية وبالخزي والهوان مما أصابها ، أحسست كان كل كرامة لها 
قد ديست باألقدام فلم تبق لها كرامة تصان وظللت زمنًا ارزح تحت 

هذا األلم الممض الثقيل وال أدري كيف أنفس عنه(. 
وفي عام 1944م نشر مسرحية شيلوك الجديد ، وشيلوك هو احد 
شخصيات مسرحية تاجر البندقية لشكسبير التي ظهرت في عام 
1596م المرابي اليهودي العجوز ، وفي هذا العمل الفذ يحذر من 
ضياع فلسطين الن شيلوك اليهودي سوف يأكل األرض واإلنسان 
في هذا المكان إن لم يدرك العرب حقيقة ما يجري من حولهم وقد 
تنبأ فيها بنكبة فلسطين وقيام دولة الصهاينة وتشرد أهلها العرب، 
أول أديب في العالم يتصدى لهذا الموضوع ، وبعد هذه المسرحية 
قدم مسرحية شعب اهلل المختار ، ومسرحية اله إسرائيل وبعد 

نكسة 5 حزيران عام 1967م قدم مسرحية التوراة الضائعة . 
كما تنبأ بخروج بريطانيا من مستعمراتها وغروب شمس جبروتها 

عن العالم عندما كتب مسرحية إمبراطورية في المزاد. 
يقول خيري حماد من مصر : ) كان علي احمد باكثير رحمه اهلل 
من أوائل أخوتنا األدباء العرب الذين تفهموا قضية فلسطين 
ووعوا خطرها قبل نكبة سنة 1948 م ، ويتفرد باكثير بان يكون 
األديب العربي الوحيد الذي أعطى لقضية فلسطين جل اهتمامه 
في مسرحياته ، وتنبأ بقيام دولة إسرائيل في مسرحية شيلوك 
الجديد التي كتبها سنة 1945م وحذر فيها من الهجرة اليهودية 
والدعم الذي يقدمه كل من الغرب والشرق إلسرائيل . وهذا كله 
يفض بوعيه العميق وإحساسه اإلسالمي العربي الصادق بمأساة 
فلسطين ، ألنه يرى أنها ليست مأساة العرب وحدهم وإنما مأساة 
المسلمين جميعًا ، وهذا كله يجعله رائد قضية فلسطين في فن 

المسرحية العربية في هذه الريادة أديب أخر(. 
ونظرًا لكل هذه الجهود اإلبداعية الخالدة ، منح علي احمد باكثير 
عدة أو سمة وجوائز في عام 1962م حصل على جائزة الدولة 
التشجيعية لآلداب والفنون كذلك نال وسام العلوم والفنون تقديرًا 
من الزعيم جمال عبدالناصر ، وفي عام 1963م حصل على وسام 
عيد العلم ، كما حصل على وسام في المهرجان الذي أقامته 
محافظة الجيزة تكريمًا لذكرى الشاعر احمد محرم ، وفي عام 
1961م نال منحة تفرغ ليكتب ملحمة عمر بن الخطاب التاريخية 
وعلى الرغم من بعض المحاوالت التي سعت إلى رد هذه المنحة 
عنه إال أن عمالق األدب العربي األستاذ عباس محمود العقاد وقف 

إلى جانبه وانتصر له و أوصله إلى بر األمان. 
يذكر األستاذ عباس خضر أهم المصادر التي جعلها با كثير زادًا 
ألعماله األدبية قائاًل : ) اتخذ باكثير مادته – في معظم المسرحيات 
والروايات من التاريخ العربي واإلسالمي وجعل هذه المادة مهادًا 
لقضايا معاصرة قومية وإنسانية وكانت العروبة هي الشغل األول 
الشاغل لوجدانه وفكره ، من حيث األصالة األدبية واللغوية ومن 

حيث المضمون القومي. 

وقد شغلته – باعتبار خاص – قضية فلسطين فسخر بالصهيونية 
ودعاتها ، وفند دعواها الباطلة واضحك الناس على مهازلهم 

وسخفهم وهو يشعر باأللم والمرارة . 
كان يرى – كما قال لي – إن الكاتب المتأثر بالفاجعة يكون اقدر 
على التعبير الفكاهي ) الكوميدي( من حيث تصوير مرتكبي 
الفواجع في صور هزلية مضحكة ، وتم له ذلك في عدة مسرحيات 
نالت نجاحًا كبيرًا ، منها ، شيلوك الجديد وشعب اهلل المختار وإله 
إسرائيل وكتب عن الكفاح الوطني المصري منذ االحتالل االنجليزي 
مسرحيتي مسمار جحا وإمبراطورية في المزاد. وله إلى ذلك 
مسرحيات منها: الدنيا فوضى وجلفدان هانم وقال عنه الدكتور 
عبده بدوي : ) كتب عن التاريخ اإلسالمي باقتدار ، ورسم شخصياته 
ونماها داخل رقعة كبيرة من التاريخ ، ثم انه أدار الصراع بمهارة 
لم نعهدها في الروايات التاريخية التي تقدم “األبيض واألسود” 
فقط في الموقف والتناول ، ومن ثم كان باكثير قفزة جديدة في 
كتابة الرواية التاريخية . لقد سرق الرواية من التاريخ ووضعها في 

صميم الفن وهذا مكسب جديد للحياة األدبية(.
أما الصحفي أنيس منصور فقال عن مقدرة باكثير في بناء 
النص المسرحي وامكانياته الرائعة في حقل الكتابة اإلبداعية : 
)من المؤكد أن با كثير عقلية منظمة ومهندس فنان . ومسرحياته 
نموذج رفيع للمعمار الفني ومن النادر أن نجد مثل باكثير في 

اقتداره على الحوار والحبكة المسرحية والهندسية العقلية(. 
األديب فاروق خورشيد يطرح رأيه في مكانة علي احمد باكثير 
الخالدة في سجل اإلبداع اإلنساني قائاًل : ) وهذا المؤمن بمصر 
وبالحضارة اإلسالمية واألدب العربي ال يمكن أن يكون خامل الفكر 
بارد الروح ، بل إن هذا الموقف البد أن يكون وراءه روح ال تهدأ وقلب 
وثاب ال يستقيم ونفس شامخة  تؤمن بالتجديد وتؤمن بأن اليوم 
ال يبنى إال باإليمان باألمس العظيم ، وبضرورة الثورة الكاملة 
على قيم الحاضر التي تعفنت لرواسب التخلف ولعوامل الهدم.. 
وباكثير بالفعل كان ثائرًا متحمسًا بكل معنى التحمس والثورة، 

ثائرًا في الموقف الفكري المكتوب. 
وفي مسرحيات : مسرح السياسة وشيلوك الجديد وشعب اهلل 
المختار وسيرة شجاع وإمبراطورية في المزاد والدنيا فوضى واله 
إسرائيل وقطط وفيران تتضح هذه الثورة الكاملة المرتبطة 
بمشاكل الوطن المعاصرة والملتحمة معه التحامًا عضويًا كاماًل 
.. والقارئ المنصف يحس أن القلم في يد با كثير يتحرك في 
اندفاع كامل نتيجة إيمان داخلي بالقضية التي يعالجها سواء مست 
هذه القضية معركة الوطن العربي ضد إسرائيل ، أم مست صراع 
األمة اإلسالمية والعربية كلها على طول التاريخ مع الصهيونية 
العالمية وأطماعها ، أم مست صراع إنسان مصر المعاصر ضد 
المعاني التي قامت الثورة لتزيلها اعني البيروقراطية والال انتماء 

والرجعية والتعصب األعمى(. 
هذه الشهادات لمكانة علي احمد با كثير األدبية تتوجه الرائد 
األول في العصر الحديث لألدب اإلسالمي ومن وضع األسس الفنية 
لكتابة النص المسرحي القائم على الحدث والحوار فإن كان توفيق 
الحكيم قد أسس المسرح الذهني القائم على قراءة النص اواًل 

فإن باكثير هو صاحب الريادة في االتجاه اآلخر. 
وقد شكلت معرفته الجيدة باللغة االنجليزية وآدابها إلى جانب 
قراءاته الواسعة للتراث العربي واإلسالمي ، الروافد الكبرى التي 
نهل منها ، واخرج أدبه في مستوى يصل إلى أعلى درجات النضج 
الفكري ، وتلك ركائز ال يمتلكها إال من كانت له مواهب واقتدار 

عقلي يصل إلى حد العبقرية القادرة على التطور. 
في عام 1934م وصل با كثير إلى مصر للدراسة ، بعد أن مر 
بمكة عام 1932م وفي هذه الفترة كان ينشر شعره في عدة 
مجالت مصرية مثل “ مجلة الفتح “ و” المسلمون” و “ ابولو” و 

“ الرسالة”. 
ومنذ عام 1936م تحول من الشعر إلى الكتابات النثرية، وبعد 
والقصة  الشعر  بين  ما  كتاباته متعددة  عام 1940م أصبحت 

والمسرحية والرواية والمقال الصحفي. 
عام 1938م أقدم على ترجمة مسرحية الكاتب االنجليزي العالمي 
وليم شكسبير “ روميو وجولييت”  التي صدرت في عام 1594م 

شعرًا ، وكانت محاولة فريدة في نوعها في ذاك الوقت. 
ذلك ما كان يعد فتحًا جديدًا في عالم الشعر العربي ، وشهد 
على ذلك عدة نقاد ومنهم كمال النجمي الذي اعتبر باكثير هو 
صاحب الطريقة الجديدة في الشعر المرسل ولم يسبقه احد في 
هذا الجانب ، كما شهد له في هذا األمر شاعر العراق الشهير بدر 
شاكر السياب الذي كان يعترف دائمًا بأنه ال يعرف لهذه الطريقة 

ابًا شرعيًا غير باكثير . 
أما الكاتب عبدالقادر المازني فقد قال: ) احسب أن با كثير قد وفق 
في اختيار بحر لشعره التمثيلي يسهل وروده على األذن ، ويطرد 

فيه الكالم اطراد النثر(. 
توسعت مكانة علي احمد باكثير في عالم الكتابة المسرحية 
واسهم بها إلى أعلى الدرجات من اإلبداع الثقافي ، فكانت له الريادة 
في أكثر من اتجاه من اتجاهات النهضة األدبية التي عرفها العالم 
العربي في سنوات القرن الماضي. وقد أدرك بعقله المستنير أن 
المته تاريخًا يجب إال يغفل وحاضرًا تحاصره األخطار فال يجب 
االستهانة بها ، فهو بحق رائد المسرح السياسي الجاد كما وصفة 
الكاتب المصري محمد عودة ، انه المبدع الذي يتتبع قضايا االمة، 
الكلمة  الذي يوظف  الكاتب   ، الواعي  العميق بحسة  المتبصر 
والتاريخ لدق جرس االنذار من خطر قادم يعصف بهذه االمة التي 

قد يذهب الى مصير مرعب في لحظة غفوة عن وجودها. 

لقد سعى باكثير إلى اعادة صياغة التاريخ اإلسالمي ومواجهة 
الحاضر ، وادرك أن في تمزق االمة ذهابها الى التناحر والموت 
المحرق وفقدانها لكيانها وتراجعًا عن رسالتها االنسانية التي كان 
االسالم مهادها التاريخي لقد عاش ومات مخلصًا للفكر الذي آمن 

به وجعل منه منارًا لحياته. 
بتاريخ 11 نوفمبر عام 1969م رحل هذا العمالق الخالد عن 
عالمنا الرائد في عالم الشعر الحديث والرواية التاريخية والمسرحية 

والترجمة واألدب اإلسالمي المعاصر. 
تراثه الفكري ما زال بحاجة إلى قراءات ودراسات وبحث حتى يأخذ 
مكانه المتصدر من تاريخ الفكر األدبي العالمي ، وما استحضار 
تاريخه الثقافي في هذا الوقت إال استعادة لهوية امة تتمزق 
وتذهب عواصف الفتن والتشردم واالنقسامات بها مساقط التردي 

والتفسخ. 
لقد أدرك علي احمد باكثير ، أن ضياع األمة دائمًا ما يكون بضياع 
شبر من األرض وبداية فقدان الكرامة بتخاذل الفرد وتراجعه عن 
دفاعه المشروع  وعندما يكون السقوط تصبح محاولة النهوض 
موجعة إلى حد االنهيار النفسي والفكري وعندها تبدأ المساومات 
والمراهنات على وجود األمة ما بين الحق والمصالح ، وعندما يصبح 
الضعف هو هوية األمة تتحول إلى تابعة تنقاد دون إدراك يحدد 

لها خطوات االتجاه . 
يقول الدكتور احمد عبداهلل السومحي : ) إن شعوره بالقومية 
العربية وإحساسه باإلسالم  كان شعورًا شجاعًا ال يعرف المداهنة 
وال االلتواء . يضاف إلى ذلك انه صادق منفعل بما يقول ، ولهذا 
العرب  لحال  والرثاء  العروبة  باآلم  فإنك تجد عنده اإلحساس 
والتحسر على ما أصابهم من ضعف ووهن ، وشتات بعد قوة ووحدة 

و ما حل بهم من ذل بعد عزة ورفعة(. 
المراجع : 

1 - علي احمد با كثير في مرآة عصره ، إعداد الدكتور محمد أبو 
بكر حميد الناس ، مكتبة مصر 1991م دار مصر للطباعة . 

2 - علي احمد باكثير حياته – شعره الوطني واإلسالمي، الدكتور 
احمد عبداهلل السومحي ، من إصدارات نادي جدة الثقافي ، المملكة 

العربية السعودية . 

رائد األدب اإلسالمي 

❊ الريا�ض /�شباأ/عبداهلل حزام: 
أعلنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض عن 
اقتناء النسخة الوحيدة من مخطوطة )بدائع أهل الشرف في 
آداب أهل الصنائع والحرف( لجالل الدين السيوطي المتوفى 

عام 1505م. 
وقالت المكتبة في بيان لها امس األول السبت أن الخبراء 
في علوم المخطوطات والتحقيق يتفقون على أن مخطوطة 
هذا الكتاب هي الوحيدة في العالم، وال يوجد مثيل لها في أي 
من المكتبات التي تقتني مؤلفات السيوطي، بل أن بعض 
المؤرخين والمحققين لم يثبتوها ضمن مؤلفاته المشهورة 

لعدم وجود نسخ منها في أي مكان آخر. 
وأضاف البيان أن تاريخ نسخ المخطوط يرجع إلى شهر 
صفر 997هـ ) 1588م(، على يد الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن سالم بن علي األجهوري، أي بعد 86 سنة فقط من وفاة 

المؤلف صاحب العطاء الكبير في مختلف العلوم. 
وقد كتبت نسخة ) بدائع أهل الشرف في آداب أهل الصنائع 

والحرف ( بمداد أسود في سبع أوراق يبلغ طول كل منها 
19.5 سم، وعرضها 14.5 سم، وتضمنت بعض العبارات 
والكلمات المدونة باللون األحمر، ومما يفيد تتابع الصفحات 

وعدم وجود سقط أو نقص وجود التعقيبة. 
وتوجد هناك إشارة على صفحة العنوان إلى وقف مضروب 
بالقلم مؤرخ سنة )1197هجري /1783م(، ، أي بعد مئتي 

عام من تاريخ نسخها. 
ويحاكى السيوطي في هذا الكتاب اللهجات العامية التي 
كان يستخدمها أرباب الحرف في زمانه واعتمد في كتابتها 
أسلوب المقامات األدبية، من خالل استنطاق كل صاحب 
حرفة أو مهنة بالمفردات المستخدمة في حرفته، والتي 
تعكس درجة المؤلف وثقافته وبالغته في توظيف المفردات 

الخاصة بكل مهنة. 
القيمة لبعض الضرر نتيجة  وقد تعرضت المخطوطة 
إصابتها بالرطوبة التي طالت عددًا من أوراقها إال إنها لم 

تؤثر على سالمتها .

جنمي عبداملجيد

واألفكار    ... األعمار  فينا  كبرت  لقد 
واألح��زان.. كل واحد منا  كان  يحمل  
حقيبة  مليئة باألحزان.. رتبنا  بعضنا  
والبعض  منا تركناه  لمسألة  الميالد 
يحتفل  بنا  كلما سقط يوم من حياتنا.

جزء من رواية ) أقرب من ميالدي  ابعد من  حدودك(

فاطمة ر�شاد

سويدي يسطو على )الحارس في حقل الشوفان(   

كتاب فرحات عباس يحقق رواجًا بالمكتبات    


