
سلطنة عمان – جاسم عباس:

العمانية  العاصمة  في  مكتبة  زرت 

أهــم حدث  لــي  بالنسبة  كــانــت  مسقط 

على االطــالق في تاريخ املكتبات التي 

مكتبة ومتحف مقسمة  انها  اعرفها، 

الـــقـــســـم األكــــبــــر منها  الــــــى قـــســـمـــني: 

االثرية  للقطع  واآلخــــر  للمخطوطات، 

النادرة، مكتبة جمعت بصمات العلماء 

واالدبــاء تحت قبة ضخمة حتى غدت 

عــربــيــة خليجية،  اســالمــيــة  حـــضـــارة 

وأصــبــح فــيــهــا الــعــلــم واالطـــــالع بذورًا 

غــرســهــا الــســيــد محمد بــن أحــمــد بن 

ســـرور بــن حمد بــن هــالل بــن محمد 

البوسعيد،  بــن سعيد  احمد  إمــام  بــن 

قابوس  للسلطان  الخاص  املستشار 

التراث  فــــي مـــنـــزلـــه. كـــــان حـــفـــظ هـــــذا 

ـــه ال  ضــــــرورة مــلــحــة، فــمــن ال تـــــراث ل

تــاريــخ لـــه، كــمــا قـــال، لـــذا اهــتــمــت األمم 

الحية بتراثها وحافظت عليه واعتنت 

بتحقيقه.

سلطنة عمان – جاسم عباس

مكتبة مستشار السلطان قابوسمكتبة مستشار السلطان قابوس

ــة ــرف ــع ـــن الــــتــــراث وامل ــــــادرة م ــةكـــنـــوز ن ــرف ــع ـــن الــــتــــراث وامل ــــــادرة م كـــنـــوز ن

وأخيرًا قدما لي وألخي الدكتور عبداملحسن 

 للقراءات 
ً
جمال نسخة من القرآن الكريم شامال

مسعود  بــن  بشير  بــن  «عبدالله  خطه  السبع، 

الــــعــــوامــــري الحضرمي  عـــمـــر  بــــن  بــــن ســعــيــد 

من  لسنة ١١٥٧  األول  الــشــهــر  فــي  الــصــحــاري 

الهجرة املباركة، وهذا الخط العربي العماني 

املتميز  الــرائــع  الفن  األصيل نموذج حي على 

آنــــــذاك، وانـــــه كـــتـــاب الـــلـــه ووحـــيـــه إلــــى رسوله 

األمني، ومن هذا املنطلق جاءت اإلرادة السامية 

علي  بتصويره حفظًا  فأمر  السلطان،  لجاللة 

الــتــراث الــعــربــي العماني الــخــالــد، وتــقــربــًا إلى 

الله تعالى إبتغاء مرضاته.

جــلــس أي بــاحــث عــلــى كــرســي يــبــقــى لــه حتى 

يــنــتــهــي مــــن بــحــثــه أشـــهـــر أول لــيــلــة واحــــــدة، 

رأيناها وهو من أعظم ما رأيناها من قبل على 

مستوى الخليج» يعتبر جهدا فرديا، سبائك 

نــحــاســيــة تــعــود إلـــى مــا قــبــل املـــيـــالد، وبنادق 

يرجع  تاريخها  الــحــائــط  على  معلقة  وســهــام 

البرونز،  مـــن  ومــقــابــض  ســنــة،   ٣٠٠-٤٠٠ إلـــى 

ومصب يعود إلى ٥٠٠ سنة.

وقــال عبدالله املــحــروقــي: اإلنــســان يجب أن 

يحافظ على تراثه، لواله ملا كان لنا من العروق 

الثابتة والجذور الراسخة، وال كان لنا القديم 

وال الحاضر وال املستقبل.

مرصع بالفيروز كانت تعلق في مقدمة وجه 

الـــعـــروس تــتــدلــى مــنــهــا قــطــع ذهــبــيــة وفضية 

والورود  بــالــريــاحــني  تعبق  هــامــة  مــســتــديــرة، 

الــرأس ملــدة ١٠ أيام كانت توضع على 

الروائح  تبقى بني 

الفواحة.  العطرية 

وتوجد في وسط 

وتحت  املـــكـــتـــبـــة 

قـــبـــتـــهـــا طــــاولــــة 

مـــــــــســـــــــتـــــــــديـــــــــرة 

لـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــراءة 

وإذا  والــبــحــث، 

قالدة ثقيلة الوزن فكيف كانت تتحملها املرأة 

في تلك الفترة تراجي لالذن، واكسسوارات من 

قبل ٥٠٠ سنة.

وقطعة حجرية من الرصاص طولها حوالي 

٧٥ سم كانت تقطع وتوضع داخل املدفع اثناء 

الحرب وشاهدنا أثناء 

لنا  ا تجو

فــي جنان 

املـــــكـــــتـــــبـــــة 

«هـــــــــامـــــــــة» 

وهي إكليل 

ذهـــــــــــــــبـــــــــــــــي 

باع  لها  عمان  وسلطنة  والفلك،  الطب  اســـرار 

اكبر  املكتبة  العلوم، وفي هذه  طويل في هذه 

مــن ٩٩ جــزءًا نسخها  تتألف  موسوعة فقهية 

صــاحــبــهــا ٣ مــــرات بــيــده قــبــل ٦٠٠ ســنــة، اين 

هذه االضاءات اآلن؟ وأين من يكتب ويفعل اال 

بعناية رب العاملني؟

وقال: نحن نطوف في هذا البستان واالصح 

يا جاسم، ونحن شركاء  تراثكم  هــذا  الجنان، 

مــعــكــم، مــشــيــرًا الــــى قــــدح املــــــاء، ومـــحـــابـــر لها 

تــاريــخ، وعــلــب كــانــت تسحق بــهــا االدويــــة من 

ايــام الشيخ املندري ١٣٠٥هــــ، عقد من القواقع 

واالصداف البحرية مزين بالعقيق والياقوت، 

جريدة  فقال:  البوسعيد  املستشار  التقينا 

مــا يرضيكم فأهال  لــألمــة، وكــل  القبس شعلة 

 بكم، زرت الكويت مع جاللة السلطان، 
ً
وسهال

رغم كبر سني (٨٦ سنة)، جئت املكتبة القابلكم 

يا أهل الكويت.

وقـــال محمد الــبــوســعــيــد: مــا زلـــت اقــــرأ، ألن 

الــــــروح، وال أصــبــر عـــن الغذاء،  الــــقــــراءة غــــذاء 

وغـــذاء الـــروح أهــم مــن الجسد، واذا لــم تقرأ ال 

تــنــتــج، ومـــن قـــرأ تــعــلــم وعــلــم. وبــقــي مــعــنــا في 

املكتبة ملدة نصف ساعة.

استكملنا الجولة في هذه املكتبة مع مدير 

مــكــتــب املــســتــشــار وهــــو عــبــدالــلــه بـــن سلطان 

املحروقي، الذي قال: ان العناية باملخطوطات 

تــمــلــيــهــا وتــحــتــمــهــا امـــــور عـــــدة، أهــمــهــا: انها 

استنفد  وقــد  ال،  وكيف  انسانيًا،  جهدًا  تمثل 

كل مخطوط من كاتبه وقتًا وجهدًا لالعتناء 

بــكــتــابــتــه، واالجـــتـــهـــاد فـــي تــحــاشــي األخطاء 

واألغــــــــــالط، وكـــــــذا الـــعـــنـــايـــة  بـــالـــتـــجـــويـــد في 

الجمالية  الــنــاحــيــة  تـــأتـــي  وهـــنـــا  االخـــــــالص، 

التراث  بــني ذخــائــر  القاسم املشترك  التي هــي 

للمحفوظات  يــعــطــي  الــثــانــي  االمـــــر  جــمــيــعــًا، 

للمعلومات  مــصــدر  انــهــا  وقيمتها،  اهميتها 

وهــــي بــمــنــزلــة املـــصـــادر لــلــبــحــوث مـــن جميع 

انواع املعرفة.

نفائس  من  املحفوظات هي  الثالث:  واالمــر 

الــلــغــوي، واالدبـــــي، والحضاري،  الــبــالد  تـــراث 

والـــعـــنـــايـــة بـــمـــا هــــو مــــن قــبــيــل الـــتـــعـــرف على 

للمعرفة  الفلسفي  االســـاس  هــو  الــذي  النفس، 

بعمومها.

وقال املدير عن املستشار: انه بذل املال الكثير 

في شرائها من ايدي املواطنني، وال يزال الكثير 

في حوزتهم، واتمنى ان تجد طريقها للوصول 

الى رحاب هذه املكتبة الثمينة النادرة.

النوادر مخزن األسرار

اضــــاف املــحــروقــي: اقــــدم مــخــطــوط فــي هذه 

فيها  ومخطوطات  سنة،   ١١٠٠ عمره  املكتبة 
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العمانية  ة 

أهــم حدث 

تبات التي 

ف مقسمة 

ـــبــــر منها 

االثرية  طع 

ات العلماء 

حتى غدت 

 خليجية، 

الع بذورًا 

أحــمــد بن 

بــن محمد 

لبوسعيد، 

قابوس  ن 

التراث  ـــــذا 

ـــه ال  ــراث ل

تــمــت األمم

يه واعتنت

س:

  

  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ــذاء الــروح ــرأ ألن الــقــراءة غ ــد:                شعلة لــألمــة.. أق ــي ــع ــوس ــب محمد ال

سنة  ١١٠٠ ــا  ــره ــم ع ــا  ــه ــات ــوط ــط ــخ م ــد  ــي ــع ــوس ــب ال ــد  ــم ــح م ــبــة  مــكــت

 أكبر موسوعة فقهية من٩١
جزءا قبل ٦٠٠ عام

املحروقي: املخطوطات نفائس
تراث البالد

•  قطع نادرة

مخطوطات عمرها ١١٠٠•  سنة •  قاعة املكتبة

مسطرة للكتابة عمرها ٤٠٠•  سنة ة•  «هامة» من املرجان والفضة ناد قط •

١١٠٠•  سنة مخطوطات عمرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
قاعة املكتبة  •

ا تبقى بني 

ال العطرية 

وتوجد في

املـــكـــتـــبـــة 

قـــبـــتـــهـــا ط

مـــــــــســـــــــتــــ

لـــــــــــــــلـــــــــــــــق

والــبــحــث

كانت تقطع وتوضع داخل املدفع اثناء 

وشاهدنا أثناء

نا 

ن 

ــة 

ة» 

ليل 

ــــــي

• •مسطرة للكتابة عمرها ٤٠٠•  سنة الفضة ان امل ن ة ها •

تقلدها  مــنــاصــب 

السيد  املــــســــتــــشــــار 

محمد بن أحمد بن 

البوسعيد:  ســعــيــد 

املنطقة،  عـــلـــى  واٍل 

الوالة،  عــلــى  مفتش 

للبلدية،  رئــــــيــــــس 

وزيـــــــــــــــــــــــــر لـــــــلـــــــعـــــــدل 

واألوقـــــــــــــــــاف، وزيــــــر 

لـــــــــألراضـــــــــي، وزيـــــــر 

للداخلية ومستشار 

الدينية  لــــلــــشــــؤون 

والتاريخية.

• عــــــــبــــــــدالــــــــلــــــــه 

املـــــــــــحـــــــــــروقـــــــــــي 

القرآن  يـــعـــرض 

للقراءات  الكريم 

السبع

•  املستشار محمد بن أحمد البوسعيد

هـ  ١١٥٧ مـــن  الــحــضــرمــي  بــخــط  ــم  ــري ك قــــرآن  فــيــهــا 

¶


