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االمتناع عن الطعام أيامًا لتوفير ثمن
أح ��د ال �ك �ت��ب ح �ت��ى س �ق��ط م�غ�ش�ي��ًا عليه
م��ن ال �ج��وع ،ت�ع��رض للسجن ع��ام 1922
في النجف بعدما أص��ر على االحتفاظ
بمخطوط يدعى «ري��اض العلماء» ،في
وقت كان يحاول فيه الحاكم البريطاني،
عبر أحد سماسرته ،االستئثار به.
مثابرة مكنته خ�لال س�ن��وات قليلة من
اقتناء مجموعة نفيسة من املخطوطات
والكتب ال�ن��ادرة ،قبل أن يساعده ذيوع
صيته وت �ع��دد ال �ع�لاق��ات ال�ت��ي نسجها
مع مختلف العلماء في العاملني العربي
واإلسالمي على فتح أبواب مغلقة أمامه
حاز عبرها املزيد من املخطوطات .كذلك
ل��م ي�ح��ل ان�ت�ق��ال��ه م��ن ال �ع��راق إل ��ى ايران

إيران

دون م��واص�ل��ة م�ه�م�ت��ه ،ل�ي�ت�ح� ّ�ول منزله
إلى مقصد ألساتذة الجامعات ،في وقت
أجبر فيه النجفي ،بسبب ضيق مساحة
امل �ك��ان ،على اه ��داء امل�ئ��ات م��ن كتبه إلى
ع ��دد م��ن امل�ك�ت�ب��ات االي��ران �ي��ة لـ«تعميم
املعرفة».
ومع ازدي��اد مقتنياته من الكتب ،اختار
غ��رف�ت�ين داخ ��ل امل��درس��ة امل��رع�ش�ي��ة التي
أس �س �ه��ا ف��ي إي � ��ران ع ��ام  1965لترتيب
كتبه وم�خ�ط��وط��ات��ه ل�ي�ع��ود ويخصص
لها طبقة بأكملها.
مرة جديدة ،دفع إقبال الباحثني املتزايد
على مكتبة السيد النجفي إل��ى تشييد
بناء منفصل ،أنجز في عام  1974وضم
أكثر من ستة عشر ألف كتاب ومخطوط.
وب �ع��دم��ا ك��ان��ت م� �ح ��اوالت ال�ن�ج�ف��ي في
نشر املعرفة فردية الطابع ،أصدر اإلمام
ال�خ�م�ي�ن��ي ،ال ��ذي رب�ط�ت��ه ع�لاق��ة وطيدة
ب��ال�س�ي��د امل��رع�ش��ي وك ��ان م��ن ب�ين أوائل
العلماء ال��ذي��ن اجتمع بهم ف��ور عودته
م��ن م�ن�ف��اه ال�ف��رن�س��ي ،م��رس��وم��ًا ف��ي عام
 1989دع��ا الحكومة إل��ى توسيع مكتبة
النجفي على نفقتها .وع�ل��ى ال��رغ��م من
م �ش��ارك��ة «ح ��اف ��ظ ال� �ت ��راث ال �ك �ب �ي��ر» في
وض� ��ع ح �ج��ر األس � ��اس ل �ل �ب �ن��اء الجديد
في  ١٣حزيران  ،١٩٩٠فقد عاجله املوت
بعد  47يومًا فقط م��ن إط�لاق املشروع،
ل�ي�ت��ول��ى ن�ج�ل��ه م�ح�م��ود امل��رع�ش��ي إدارة
املكتبة تنفيذًا لوصية والده.
وت�ح�ت��وي ال �خ��زان��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة للمكتبة
وف �ق��ًا إلح � �ص ��اءات ع ��ام  75 ،2007ألف
م�خ�ط��وط مقسمة ع�ل��ى  37أل ��ف مجلد،
وي��رت�ف��ع ع��دده��ا إل��ى م��ا ب�ين  ٧٥٠وألف
مخطوطة في العام الواحد.
أم��ا ع��دد ال�ك�ت��ب امل�ط�ب��وع��ة فبلغ مليون
م� �ج� �ل ��د ت � � �ت� � ��وزع ع � �ل� ��ى خ� �م� �س�ي�ن لغة.
وتضم املكتبة اثني عشر قسمًا ،بينها
م�س�ت�ش�ف��ى أو «ب �ي �م��ارس �ت��ان» الكتاب،
ح �ي��ث ت �ت��واج��د ث�ل�اث��ة م� �خ ��ازن مجهزة
للتبخير ت�ت��ول��ى عمليات ال�ح�ج��ر على
املخطوطات والكتب والوثائق القديمة
ع�ل��ى م ��دى  ٧٢س��اع��ة ل�ل�ق�ض��اء ع�ل��ى أي
جراثيم أو أم��راض يمكن أن ت��ؤدي إلى
تآكل الكتاب.
ك� ��ذل� ��ك ت� �ض ��م امل� �ك� �ت� �ب ��ة ق �س �م ��ًا لترميم
امل �خ �ط��وط��ات وال ��وث ��ائ ��ق ي �ش��رف عليه
فريق متخصص.
وت�ح�ت��وي خ��زان��ة امل �ص��ورات ع�ل��ى أكثر
م ��ن أرب� �ع ��ة آالف م �ج �ل��د م ��ن مصورات

الحرمان من الطعام
مرحبًا
أو السجن كان ّ
به في عيون النجفي
بهدف اقتناء الكتب
والمخطوطات
تحتوي الخزانة الرئيسية
للمكتبة وفقًا إلحصاءات
عام  75 ،2007ألف
مخطوط

امل� �خ� �ط ��وط ��ات ال� � �ن � ��ادرة امل � ��وج � ��ودة في
مكتبات العالم ،وبعض مما هو متوفر
في املكتبات اإليرانية ،فيما تضم خزانة
امليكروفيلم أفالمًا ألكثر من أربعة آالف
مخطوطة ن��ادرة م��وج��ودة ف��ي مكتبات
العالم وإي��ران ،إضافة إل��ى مايكروفيلم
ملخطوطات خ��زان��ة املكتبة .يضاف الى
ك��ل ذل ��ك م�ي�ك��روف�ي��ش ل�ل�ك�ت��ب املطبوعة
ف��ى العالم باللغات املختلفة .وتشتمل
ع�ل��ى ف�ه��رس��ت ألوائ� ��ل ال�ك�ت��ب املطبوعة
في العالم حتى نهاية عام  ،١٩٩٥وتبلغ
خمسني مليون عنوان بشتى اللغات.
في املقابل ،تضم خزانة الوثائق أكثر من
مئة أل��ف وثيقة خطية يعود أقدمها الى
خمسة قرون خلت ،وتشتمل على قرارات
السالطني واالم ��راء والحكام وأحكامهم،
وعلى إجازات الحديث ،ورسائل بخطوط
كبار العلماء واملراجع الدينيني.
وفي املكتبة أرشيف للكتب املمنوعة ،أو
«ال� �ض�ل�ال» ك�م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��ا ،ال يسهل
الوصول إليه ،إذ ال يسمح سوى للباحثني
بتداولها تمهيدًا إلعداد دراساتهم حولها
ونقدها.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن غلبة الطابع اإلسالمي
ع�ل��ى م�ح�ت��وي��ات مكتبة ال�س�ي��د النجفي،
ت�ت�ن� ّ�وع م�خ�ط�ط��وط��ات خ��زان��ة امل�ك�ت�ب��ة ما
ب�ي�ن ال �ف �ق��ه واألص � ��ول وال �ك�ل�ام والعقائد
واملنطق والفلسفة والعرفان والتصوف
وال � �ح ��دي ��ث وال �ت �ف �س �ي��ر وع � �ل� ��وم القرآن
واألدب واألخ�لاق والطبيعيات والتراجم
وال ��رج ��ال وال ��دراي ��ة واألن� �س ��اب والعلوم

ال�غ��ري�ب��ة واألع� ��داد وال�ف�ي��زي��اء والكيمياء
وال ��ري ��اض� �ي ��ات وال �ج �غ ��راف �ي ��ة والنجوم
والطب واملوسيقى.
وع �ل ��ى ق� ��در ت �ن ��وع امل �خ �ط��وط��ات تتنوع
اللغات املكتوبة بهاً ،
بدء ا بالعربية التي
الفارسية
تحتل الحيز األكبر  ،إلى جانب
ً
مرورًا بالتركية والالتينية ووص��وال إلى
السنسكريتية والتتريه والكجراتية.
ومن أقدم املخطوطات اإلسالمية آيات من
القرآن الكريم بالخط الكوفي على الرق،
وت �ع��ود ك�ت��اب�ت��ه إل ��ى أواخ� ��ر ال �ق��رن األول
والنصف الثاني من القرن الثاني ،ويعد
من أقً��دم املصاحف امل��وج��ودة في العالم.
ف �ض�ل�ا ع��ن أج � ��زاء م��ن امل �ص �ح��ف بالخط
ال�ك��وف��ي للناسخ الشهير علي ب��ن هالل،
املشهور بـ«ابن البواب» ،مؤرخة في بغداد
عام  ،1٠٠١ومجلدين من تفسير التبيان
للشيخ الطوسي ،ونهج البالغة للشريف
الرضي نسخ في  ١٠٧٦في أقدم مخطوطة
موجودة في العالم لهذا الكتاب.
وتحتفظ املكتبة بنسخ نادرة ملخطوطات
ُغ �ي��ر إس�ل�ام �ي��ة ،م�ن�ه��ا أدع �ي��ة م��ن الزبور
كتبت على جلد امل��اع��ز بالخط الالتيني
وت � �ت� ��أل� ��ف م � ��ن م� �ئ� �ت ��ي ص� �ف� �ح ��ة ت � � ��زن ١٦
ك� �ي� �ل ��وغ ��رام ��ًا ،أه� ��داه� ��ا ل �ل �س �ي��د النجفي
ع��دد م��ن ال��ره�ب��ان أث�ن��اء ت��واج��ده ف��ي أحد
مستشفيات إسبانيا بغرض العالج .كما
تضم خ��زان��ة املكتبة نسخة م��ن اإلنجيل
بالخط األمهري (الحبشي) على الرق من
القرن الثاني عشر امليالدي.
أم ��ا أق ��دم ك �ت��اب إس�ل�ام��ي ت�ض�م��ه املكتبة
فهو «نزهة املشتاق» للشريف اإلدريسي
ف��ي ال�ج�غ��راف�ي��ا .ك�م��ا ت�ض��م املكتبة كتاب
ال�ق��ان��ون الب��ن سينا ف��ي ال �ط��ب ،وتحرير
إقليدس للخواجة نصر الدين الطوسي
ف��ي ال��ري��اض�ي��ات .وكتبت ه��ذه املجموعة
بالخط الالتيني في القرن السادس عشر
في روما في الفترة من  1952إلى .1594
ك��ذل��ك تتوفر ف��ي املكتبة أق��دم نسخة من
كتاب نهج البالغة ،الذي جمعه الشريف
ال � ��رض � ��ي ف � ��ي ال � �ق � ��رن ال � ��راب � ��ع الهجري،
أم� ��ا م �خ �ط��وط ال �ج �م��ع ب�ي�ن الصحيحني
للحميدي األندلسي فيعود تاريخه إلى
القرن الخامس الهجري.
ون�ظ�رًا لقيمة ت��راث�ه��ا ،استطاعت املكتبة
أن تنسج عالقات تعاون مع أقرانها من
امل �ك �ت �ب��ات ال �ع��امل �ي��ة .ووص� ��ل ع��دده��ا إلى
نحو  400مكتبة ومركز ثقافي من بينها
مكتبة الكونغرس األميركي.

ّ
موسكو وبكني ودلهي تطلب من طهران إثباتًا على سلمية برنامجها

ّ
ح� ��ث وزراء خ ��ارج �ي ��ة ال �ص�ي�ن وروسيا
وال �ه �ن��د ،إي ��ران ع�ل��ى أن تثبت ل�ل�ع��ال��م أن
طموحاتها النووية سلمية وأن تعود إلى
امل�ح��ادث��ات .بينما أعلن وزي��ر الخارجية
اإلي��ران��ي ،منوشهر متكي ،أن املشاورات
مع دول مجموعة « »1+5مستمرة لتحديد
فحوى ومكان إجراء املفاوضات املقبلة.
وقال بيان مشترك نشر على موقع وزارة
الخارجية الصينية ،إن «وزراء الخارجية
الثالثة (الصني والهند وروسيا) يدركون
حق إيران في االستخدام السلمي للطاقة
ال�ن��ووي��ة .وف��ي ال��وق��ت نفسه ،يتعني على
إي ��ران اس �ت �ع��ادة ق�ن��اع��ة امل�ج�ت�م��ع الدولي
بالطبيعة السلمية الخالصة ألنشطتها
النووية».
وت� ��اب� ��ع ال� �ب� �ي ��ان إن «ال� �س� �ب� �ي ��ل الوحيد
ل�ح��ل املشكلة ال�ن��ووي��ة اإلي��ران �ي��ة ه��و عن
طريق ال�ح��وار وامل�ف��اوض��ات وغيرها من
األساليب السلمية».
في املقابل ،أعلن وزير الخارجية اإليراني،
في مؤتمر صحافي ردًا على سؤال بشأن
معارضة أميركا إلج��راء املفاوضات بني
إي��ران ودول مجموعة  1+5في تركيا ،أن
«امل� �ش ��اورات م�س�ت�م��رة ،وأي ش ��يء يتفق
عليه سنعلنه».
وردًا ع �ل��ى س � ��ؤال ب �ش ��أن م� ��دى احتمال
تناول قضايا نووية في املفاوضات مع

ال ��دول ال�س��ت (أم�ي��رك��ا وروس �ي��ا والصني
وب��ري �ط��ان �ي��ا وف��رن �س��ا وأمل ��ان� �ي ��ا) ،أجاب
متكي «إن املشاورات مستمرة كذلك بشأن
شكل املفاوضات وفحواها» ،مشيرًا الى
أنه ذلك سيعلن حال االنتهاء منه.
من ناحية ثانية ،تحدث متكي عن قضية
آتية
شحنة أسلحة كانت على منت سفينة ً
من إيران وعثر عليها في نيجيريا ،قائال
إن «إحدى الشركات الخاصة (اإليرانية)،
وفي إطار صفقة تجارية ،عمدت الى بيع

أسلحة تقليدية دفاعية الى إحدى الدول
في غرب أفريقيا .وطريق نقل الشحنة يمر
عبر نيجيريا .وهنا حصل االلتباس».
وعن الوضع الخاص الذي تعيشه نيجيريا
واالضطرابات األخيرة في هذا البلد ،أشار
م�ت�ك��ي ال ��ى أن «األع� � ��داء ح ��اول ��وا اإليحاء
ب��أن ه��ذه الشحنة مرتبطة ب��األوض��اع في
ن �ي �ج �ي��ري��ا ،ف �ي �م��ا ال �ق �ض �ي��ة واض� �ح ��ة لدى
امل� �س ��ؤول�ي�ن ال �ن �ي �ج �ي��ري�ي�ن ب � ��أن الشحنة
التجارية غير متعلقة بنيجيريا».

متكي خالل مشاركته في مؤتمر بطهران اول من امس (مرتضى نيكوبازل ــ رويترز)

من جهة أخرى ،أعلن املرشد األعلى للثورة
اإلس�لام�ي��ة ف��ي إي� ��ران ،ع�ل��ي خ��ام�ن�ئ��ي ،أن
إس��رائ �ي��ل «ل��م ت�ع��د ع�م�لاق��ًا ال ي�ق�ه��ر ،ولم
يعد األميركيون والغرب أصحاب القرار
في الشرق األوسط».
وأش ��ار ال��ى «م��ا ي�ق��وم ب��ه ال�ع��دو م��ن عمل
إعالمي واسع النطاق إلشاعة الخوف من
اإلس �ل�ام ،وال�ج�ه��ود امل�ت�ه��ورة ال�ت��ي يقوم
بها ل��زرع الخالف بني مختلف الطوائف
اإلسالمية وإثارة العصبيات الطائفية».
ووص ��ف خ��ام�ن�ئ��ي ،خ�ل�ال ن ��داء للحجاج
في يوم عرفات ،الشعب الفلسطيني بأنه
«ه ��و ال �ي��وم ب�ط��ل امل �ق��اوم��ة» ،م�ش�ي�رًا ّالى
أن ال�ش�ع��ب اللبناني «ه��و وح ��ده محطم
الهيبة الزائفة للكيان الصهيوني».
ب��دوره ،أعلن الرئيس اإلي��ران��ي ،محمود
أح� � �م � ��دي ن� � �ج � ��اد ،أن ال � �ن � �ظ� ��ام املادي
وال��رأس�م��ال��ي وص��ل ال��ى ط��ري��ق مسدود
م� ��ن ال �ن ��اح �ي �ت�ي�ن ال� �ف� �ك ��ري ��ة والعملية.
وأضاف ،في مراسم تدشني «أكبر مصنع
ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � � ��ط إلن� �ت ��اج صفائح
الحديد املغلف» املستخدمة في صناعة
ال �س �ي��ارات ف��ي ش �ه��رك��رد ،إن «األنظمة
امل� ��ادي� ��ة ف� �ق ��دت ق � ��وة ال �ت �ح �ل �ي��ل ،وليس
بإمكانها ترسيم ص��ورة صحيحة عن
نفسها في كل املجاالت».
(يو بي آي ،فارس)

امللك السعودي
ّ
يهنئ الطالباني ...فقط
بعث امللك السعودي عبد الله بن
عبد العزيز (الصورة) ،أمس،
برقية تهنئة اقتصرت على
الرئيس العراقي جالل الطالباني
ملناسبة إعادة انتخابه .وقال

امللك في ّ
برقيته «بسرور بالغ
ّ
تلقينا نبأ إعادة انتخابكم رئيسًا
لبلدكم الشقيق ،ونبعث لكم باسم
شعب وحكومة اململكة وباسمنا
شخصيًا أكرم التهاني واألمنيات
وأصدقها» .كما أرسل ّ
ولي العهد،
وزير الدفاع ،األمير سلطان ،برقية
تهنئة مماثله إلى الطالباني.
(يو بي آي)

بني أهم
أمير قطر ّ
 1000شخصية في لندن
ّ
صنفت الصحيفة البريطانية
«إيفننغ ستاندارد» أمير قطر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وحاكم مصرف قطر املركزي
الشيخ عبد الله بن سعود آل
ثاني على الئحتها ألكثر 1000
شخصية نفوذًا في لندن نتيجة
استثماراتهما الواسعة في قطاع
العقارات في لندن.
(يو بي آي)

اّ
املل عمر ينفي
التفاوض مع قرضاي

وصف زعيم حركة «طالبان»
األفغانية ،املال محمد عمر،
في بيان أمس ،املعلومات عن
محادثات سالم بني الحركة
بأنها
والحكومة األفغانية ّ
«شائعات جوفاء» .وعلق املال
عمر على «شائعات األميركيني
ّ
«العدو الذي
عن املحادثات»أن
بلدنا في غزوه العسكري
احتل ّ
الجائر» يتبع «سياسة نفاق
بحيث يوسع من جانب عملياته
العسكرية ،ومن جانب آخر
يسعى إلى ّ
ذر الرماد في أعني
الناس عن طريق شائعات
املحادثات التي ال أساس لها
ً
أصال».
(أ ف ب)

استقالة  4وزراء
من حكومة برلوسكوني
قدم أربعة وزراء ّ
مؤيدين لرئيس
مجلس النواب جانفرانكو فيني،
استقاالتهم من الحكومة اإليطالية
أمس ،ما ّ
يعمق األزمة السياسية
التي يعانيها ائتالف رئيس
الحكومة سيلفيو برلوسكوني
الذي خسر ،منذ أيلول املاضي،
حلفه مع فيني ،زعيم حزب
«حركة املستقبل والحرية» الراغب
في تأليف حكومة جديدة بال
برلوسكوني ،يمكن أن ّ
تضم
املعارضة من اليسار الوسط.
(أ ف ب)

