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هذا الموقع، آما جاء في التقديم، هو التعريف باألديب الشاعر  والهدف من إنشاء· عنه اليوم خاص بأديب عربي آبير، ويستحق الحديث عنه الموقع الذي نتحدث
ر والرواية والمسرح بفرعيه الشعري والنثري، وآذلك التعريف ببعض الشع المسرحي الراحل علي أحمد باآثير والتعريف بمؤلفاته ودوره الريادي في الروائي

 الدراسات والرسائل العلمية، خاصة عندما يكون موضوع البحث التأريخ لألدب آتب عنه ليكون ذلك عونًا للدارسين والباحثين الذين يرغبون في إعداد ما
وقد ال يتيسر  باآثير مازال مخطوطًا لم ُيطبع بعد، وما ُطبع منه نفدت معظم طبعاته، من إنتاجإذ ان آثيرًا · العربي المعاصر ليكون بحثهم آامًال ومستوفيًا

 ·للباحثين الحصول عليه
عض صور الحرآة التي تضفي على الموقع ب مبوبة جيدا بحيث تستعرض باآثير شاعرا ومسرحيا، مع www.bakatheer.com الصفحة الرئيسية للموقع 

ومحكمة، اذ يسهل االنتقال بين صفحات الموقع  والموقع بسيط التصميم وربما آان هذا سر جماله، فهو مشغول بطريقة جيدة إيقاعا جميال من دون مبالغة،
 ·الخاصة بذلك الموجودة في آافة صفحاته ل الوصلةالى الصفحة الرئيسية بعد الدخول عميقا في صفحاته، وذلك من خال المختلفة، آما يسهل الرجوع

  
 ·منسجمة مع التصميم العام، لونا وخطا وبهاء الصفحة الرئيسية، وبقية الصفحات، وهي المستوحاة من التراث، قد جاءت آما ال ننسى أن خلفية 
باآثير، عن باآثير، من شعر باآثير، من نثر باآثير، صوت  ، أعمالهذا الموقع، من هو باآثير: المداخل الرئيسية للموقع، وهي يجد الزائر على الصفحة، 

ففي قسم عن باآثير مثال، تجد صفحات عدة تبين ما قاله الكتاب ·ويوصلك آل مدخل منها إلى صفحات شاملة ومتنوعة· على االنترنت، وغيرها وصورة، باآثير
 ·الموقع ـــــة أقساموقــــــس على ذلك بقيـ· عن باآثير إنسانا وفنانا والشعراء

قسم خاص بعنوان  آما يحتوي على· المجال مفتوح لمن يرغب في إبداء ما يريد وإرساله للموقع يجد الزائر للموقع خدمات تفاعلية تتمثل في ساحة الحوار حيث 
 ·جديد الموقع

  /http://www.bakatheer.com لموقعونذآرآم بعنوان ا··وروائيا عربيا عبر اإلنترنت موقع جيد وقيم، ويقدم شاعرا ومسرحيا 
 

 

   
 


