جديد مكتبة اليقظة العربية
املثقفون في القرن األول الهجري
د .رسول محمد رسول
ل3عل ه3ذا ال3كتاب ه3و آخ3ر م3ؤل3فات ال3دك3تور رس3ول مح3مد رس3ول وم3ن إص3دارات
م33رك33ز س33لطان ب33ن زاي33د ل33لثقاف33ة ال33ذي ن33دي33ن ل33ه ف33ي امل33كتبة ب33كثير م33ن ال33عرف33ان
ع 33لى إه 33داءات 33ه ال 33قيمة م 33ن ال 33كتب وال 33دوري 33ات ال 33تي خ 33صصنا ل 33ها ق 33سما ً ف 33ي
امل 33كتبة يح 33مل إس 33م امل 33رك 33ز ،وه 33ذه ف 33رص 33ة ألق 33دم ب 33إس 33م امل 33كتبة ال 33شكر الج 33زي 33ل
ل 33لشاب م 33نصور س 33عيد امل 33نصوري ال 33ذي ي 33دي 33ر امل 33رك 33ز ب 33حب وأري 33حية ج 33معت
حوله القلوب والعقول.
وق33د ف33ات33ني أث33ناء ت33وق33يع ال33دك33تور ع33لى ك33تاب33ه ف33ي ج33ناح امل33رك33ز ف33ي م33عرض أب33و
ظ33بي ال33دول33ي ل33لكتاب أن أس33أل33ه إذا ك33ان ه33ذا آخ33ر ك33تبه أم ه33ناك امل33زي33د ت33حت
ال 33طبع .ف 33امل 33عروف أن ال 33دك 33تور  -وال حس 33د  -غ 33زي 33ر اإلن 33تاج وغ 33زي 33ر اإلص 33دارات أي 33ضاً ،وق 33د ك 33تب ع 33لى
ال3غالف الخ3لفي ل3لكتاب أن3ه م3فكر وأس3تاذ ج3ام3عي ول3كنه أك3ثر م3ن ذل3ك ب3كثير .وي3كفي أن أذك3ر أن3نا ف3ي
امل 33كتبة ل 33دي 33نا ع 33لى األق 33ل أرب 33عة ك 33تب أخ 33رى ت 33تناول الس 33رد وال 33نقد ال 33روائ 33ي وه 33ي )ت 33مثيالت امل 33رأة ف 33ي
ال33رواي33ة اإلم33ارات33ية  /ق33راءة ف33ي امل33تخيل اإلب33داع33ي( ،و )ص33ورة اآلخ33ر ف33ي امل33تخيل ال33روائ33ي اإلم33ارات33ي( و
)الجسد في الرواية اإلماراتية( و )السرد املفتون بذاته(.
وق3د ب3دأت أق3رأ ل3لدك3تور دون أن أع3رف3ه ش3خصيا م3نذ عش3ري3ن ع3ام3ا ً أو ي3زي3د
ع33 3ندم33 3ا ك33 3ان يح33 3رر ص33 3فحة م33 3همة ج33 3دا ً ف33 3ي ص33 3حيفة اإلت33 3حاد ت33 3حت اس33 3م
)ف33 3كر( ،وك33 3ان33 3ت م33 3ن ال33 3صفحات ال33 3دس33 3مة ج33 3داً ،وك33 3نت دائ33 3ما ً أح33 3تفظ ب33 3ها
ألق33 3رأه33 3ا ع33 3لى إن33 3فراد وع33 3لى مه33 3ل ،ول33 3كنها ك33 3ان33 3ت دائ33 3ما ً ت33 3ضيع م33 3ني ب33 3ني
األوراق ،وابحث عنها فال أجدها.
وق 33د ج 33اء ك 33تاب 33ه الج 33دي 33د ف 33ي  99ص 33فحة م 33ن ال 33قطع ال 33كبير وي 33ضم م 33قدم 33ة
مهمة وخمسة فصول.
ت33حية ل33لدك33تور ع33لى ك33تاب33ه الج33دي33د ال33ذي س33يكون م33تاح 3ا ً ألص33دق33اء امل33كتبة،
وشكرا ً مرة أخرى ملركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم.
املستشار الثقافي والتربوي
زكريا أحمد عيد

