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جــَرْت عادتي على أني إذا 
زْرُت بلــداً ما أبحث قبل ذلك 
من خالل الشــبكة عــن أبرز 
املعالــم الثقافية والتاريخية 
فيه، وغالبا ما ينفتق البحث 
عن زيارة املتاحف واملكتبات 
الوطنيــة لهذه الــدول، وْأليًا 
ما يقودني البحث ملشــاهدة 
شواهد قبوٍر لعلماء أّثروا في 
أممهــم ورمبا فــي العالم من 
البحث  نَتــَج  حولهم، ورمبا 
عــن زيــارة مقهــى أو منزل 
لروائــي أو شــاعر ال يعرفه 
الكثير مــن أبناء هذا الزمان. 
إن زيــارة مثل هــذه األماكن 
غير املعروفة أو املألوفة عند 
السياح تكاد تكون من أجمل 
اللحظــات فــي رحلتــي؛ ألن 
فيها اكتشافا للجديد ومتعًة 
ثقافية من خالل التعرف على 
شــخصيات قد أعرفها بشكل 
سطحي فتضيف حلصيلتي 
وفهمي من املعلومات شــيئا 

عزيزا.
فــي قطــر اختلــف األمــر 
قليال، فعلى الرغم من زيارتي 
للمتاحف وخصوصا متحف 
قطر الوطني وكذلك بيت ابن 
جلمــود املخصــص لتاريخ 
العبوديــة في قطــر وغيرها 
مــن األماكــن الثقافيــة مثل 
مكتبة قطر الوطنية واملركز 
العربي للدراسات واألبحاث، 
إال أنني كنت حظّيًا بالوقوع 
علــى كنز في شــمال قطر لم 
أكن ألجده لــوال داللُة بعض 
األصحاب املثقفني. هذا الكنز 
يحــوي جواهــر ثمينة يظل 
الباحث ذاهال فيها، فال يشعر 
بالزمان من حوله منذ دلوفه 
فيه حتــى خروجه، فالكنوز 
الِغياض في هذه املكتبة تبعث 
علــى بذل اجلهد فــي البحث 
عن أســرارها وســبر خفايا 
رفوفها وزواياهــا. صاحبها 
رجل فاضل ينــدر أمثاله في 

أمتنى من املؤسسات الثقافية في اخلليج أن تهتم مبثل األديب الباحث علي بن عبداهللا الفياض من خالل تكرميه على اجلهود التي بذلها خالل العقود املاضية
«ترانيم الفجر»، كما له كتاب 
مع املناعي عن قطر في كتابات 
املؤرخ الكويتي سيف مرزوق 
الشمالن رحمه اهللا، وحاليا 
يعكف على تأليف كتاب جديد 
عن الشمالن متتبعا ما نشره 
املؤرخ الكويتي في مجالت مثل 
البعثة وغيرها عن قطر. وقد 
قابل الفياض ســيف مرزوق 
الشمالن وعبداهللا األنصاري 

بها ولم أَرها قبل ذلك، فغالب 
الكتب الرئيســة املتعلقة في 
تاريخ اخلليــج متوافرة في 
مكتبــة الفيــاض، ففي الدور 
العلوي جتــد الكتب الدينية 
والفكريــة مختلفة الطبعات 
متنوعة األفكار. وما جذبني في 
الدور العلوي املجموعاُت التي 
طبعها الشيخ علي بن أحمد آل 
ثاني حاكم قطر األسبق، وهو 
املشهور مبحبة العلم وتقريب 
العلمــاء، فوجدُت العديد من 
الكتــب في املذهــب احلنبلي 
العقيــدة اإلســالمية  وفــي 
وبعض الدواوين الشــعرية، 
كما وجدُت بعض الكتب التي 
طبعت في القرن املاضي على 
نفقة بعض شــيوخ آل ثاني 

املهتمني بالثقافة والعلم.
ال تنقضــي عجائُب كنوِز 
مكتبِة الفياض عند هذا احلد، 
فمــن يتوغل فــي البحث في 
املكتبــة يجد أرشــيفا كبيرا 
لشــخصيات قطرية جَمَعها 
الفيــاُض على مدار عقود من 
الزمن، هذا األرشيف فيه العديد 
مــن املعلومات الِبكر التي لم 
ُيستَفْد منها بالشكل الصحيح، 
فمن ملفات املدرســني مرورا 
مبلفات األئمة واملؤذنني وكذلك 
املوظفني وغيرها من امللفات 
التي حتوي تاريخ قطر. هذا 
األرشــيف احمللي لو استفاد 
منه طالب الدراسات العليا في 
جامعات اخلليج بشــكل عام 
واجلامعات القطرية بشــكل 
خاص جلاءنا وافر من العلم، 
فمن املمكن أن تكتب رسائل 
ماجســتير حــول املعلومات 
املتوافرة في األرشــيف. وال 
يقتصر أرشيف األديب الشاعر 
علــي الفيــاض على مــا هو 
مكتوب فقط، فهناك أرشيف 
سمعي ســّجله الفياض على 
امتداد الســنوات املاضية مع 
شعراء ووجهاء وشخصيات 

هذا الزمــان، فعلى الرغم من 
جهده الشــخصي في جتميع 
املكتبة وبذل املال الوفير عليها 
إال أنه ال يرد باحثا في ِطْلَبته، 
وال يبخل بعلم على مجتهد، 
فعنده اطالع واســع على ما 
في املكتبــة ويعرف خباياها 
وتفاصيلها، فهو ليس مجرد 
جامع للكتب بل قارئ ومثقف 
ومؤلف وشاعر. فهو كما قال 

املتنبي:
ً كالبَْحِر يَْقِذُف للَقريِب جاِهرا

ُجوداً، ويبَْعُث للبَعيِد سحائبا

علي بن عبداهللا بن أحمد 
الفيــاض، مــن مواليــد قرية 
العريــش فــي شــمال قطر، 
كان والــده شــاعرا ووالدته 
راويــة، وعليــه فقــد نشــأ 
علــى محبة التــراث بل يكاد 
يكون التراث عشقه األوحد. 
وعلى الرغم من أنه لم يكمل 
تعليمــه العالي إال أن محبته 
للكتــب والقــراءة عوضْتــه 
مــا لم يحصله فــي املدارس. 
الفياض محب للشعر العربي 
الفصيح والكتب التراثية يدلك 
على ذلك حتقيقــه ملخطوط 
«مجمــوع اجلوهــرة املضية 
مبختــار احلكــم واألشــعار 
األدبية» للشيخ عبدالرحمن 
بن عبداهللا بن درهم نشرْته 

كتارا في عام ٢٠١٧.
كمــا أن للفيــاض العديد 
مــن املؤلفات مثل «محمد بن 
عبدالوهاب الفيحاني حياته 
وشــعره» والذي شاركه في 
تأليفه علي بن شبيب املناعي، 
هــذا الكتــاب فيــه تفاصيل 
كثيرة عن شخصية الفيحاني 
القطرية، ولعل هــذا الكتاب 
من أقرب املؤلفــات إلى قلب 
الفياض إذ كثيــرا ما ُيطريه 
في لقاءاتــه اإلعالمية. كذلك 
تشارك الفياض واملناعي في 
مجموعة أخرى من الكتب منها 

جميعـ  ما ُنشــر عن قطر في 
شتى املجاالت في الغرفة، فمن 
الدواوين الشعرية إلى الكتب 
التاريخية مرورا بالدراسات 
األكادميية وانتهاًء باملوسوعات 
العلمية. بعد قسم تاريخ قطر 
جتد تاريخ اخلليج يحتل جزءا 
من املكتبة، وقد وجدت في هذا 
القسم كتبا عن تاريخ الكويت 
والزبير وجند كنت قد سمعت 

في زيارة له للكويت.
عندما يدخل الباحث مكتبة 
األديب الفياض في الشمال يجد 
الكتب مرتبــة ترتيبا محكما 
ميتد جلميــع زوايــا البيت، 
إذ إنه جعــل املكتبة في بيت 
كامل تضم كلُّ غرفة فيه مجاال 
من مجــاالت املعرفة. احتلت 
الكتب الصادرة عن قطر غرفًة 
كاملة، فتجد أغلبـ  إن لم يكن 

قطريــة وغيــر قطريــة كان 
لها دور فــي التاريخ احمللي 
واخلليجي وهي تشكل مادة 

علمية بِكراً للباحثني.
عند احلديث عن مكتبة علي 
بن عبداهللا الفياض ال ميكن 
جتاوز استضافة العديِد من 
املثقفــني العرب واخلليجيني 
الذين فتحْت لهم املكتبة باب 
الضيافــة، وهــذا واضح من 
خالل دفتــر الزيــارات فيها، 
فاملتردد على املكتبة ال بد أن 
يواجه عددا من هؤالء املثقفني، 
إذ تعمل املكتبة أيضا كمنتدى 
ثقافي وفكري مميز في قطر 
يســتفيد الباحث مــن رواده 
وزائريه من خالل النقاشات 
العلمية والفكرية والتاريخية 

التي تدور في املكتبة.
أمتنــى أن ُتكتــب ســيرة 
الشاعر الباحث علي الفياض 
في كتاب حتى تكون أمنوذجا 
يقفوه األجيال في مســتقبل 
الزمان، إذ إن العلم والثقافة 
والتأليــف ال يتوقــف علــى 
الشهادات العليا، فهذه مكتبة 
الفياض شاهدة على ذلك. كما 
أدعــو األكادمييــني املهتمــني 
بتاريــخ منطقــة اخلليج أن 
يزوروا املكتبة ويســتفيدوا 
منها ومــن صاحبها فالكنوز 
التــي فيهــا ُتَوّســع مــدارك 
الباحــث، فقــد يقــع الباحث 
علــى معلومة ُتزْعــِزُع فكرًة 
كان يألفهــا فيضيف للحقل 
العلمي التاريخي شيئا جديدا. 
كمــا أمتنــى من املؤسســات 
الثقافية في اخلليج أن يهتموا 
مبثل األديب الباحث علي بن 
عبــداهللا الفيــاض من خالل 
تكرميــه على اجلهــود التي 
بذلها خــالل العقود املاضية 
وأن يستضيفوه في معارض 
الكتاب فــي اخلليج كضيف 
شــرف فأمثــال بوعبــداهللا 
يستحقون التكرمي واإلشادة. مكتبة علي الفياض تقع في بيت كامل بكل غرفة مجال من مجاالت املعرفةغالف كتاب «قطر في كتابات املؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشمالن»

علي الفياض مع املؤرخ سيف مرزوق الشمالن - رحمه اهللا

الكنوز الِغياض 
في مكتبة علي الفّياض

بقلم: د.عبدالرحمن محمد اإلبراهيم
الباحث واملتخصص في تاريخ الكويت واخلليج

الفياض قابل املؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشمالن رحمه اهللا خالل زيارة للكويت 
ويعكف حاليًا على تأليف كتاب جديد عنه متتبعًا ما نشره في مجالت مختلفة عن قطر

أدعو األكادمييني املهتمني بتاريخ منطقة اخلليج إلى زيارة املكتبة واالستفادة منها 
ومن صاحبها ففيها جواهر ثمينة وخفايا وأسرار دفينة توسع مدارك الباحث

الفياض جعل مكتبته في بيت كامل بكّل غرفة مجال مختلف من املعرفة 
وهناك قسم عن تاريخ اخلليج به كتب عن تاريخ الكويت والزبير وجند 

سمعت بها ولم أَرها من قبل

املليفي: اللغة العربية تواجه حتدي التكنولوجيا الرقمية والترفيه اإللكتروني
عمــانـ  كونا: قــال األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب باإلنابــة ورئيــس حترير 
مجلــة «العربي» إبراهيــم املليفي 
ان اللغــة العربيــة تواجه حتدي 
التكنولوجيا الرقمية واللجوء الى 
التي  الترفيــه االلكترونية  أنظمة 
يسيطر عليها احملتوى بلغات غير 
عربية في حني تواصل مجلة العربي 
مشروعها الثقافي الذي يرسخ اللغة 

العربية.
جــاء ذلك خالل نــدوة بعنوان 
«مجلة العربي ودورها في صياغة 
املشــهد الثقافي العربي» قدم فيها 
املليفــي قــراءة في تاريــخ مجلة 
«العربــي» ودورهــا الثقافــي في 
احلفاظ على اللغة العربية واحلفاظ 
على نفسها مشروعا ثقافيا عربيا 

ساهم في جتاوز القطرية.
وقال فــي الندوة، التــي أدارها 
الكاتب واألديــب األردني رمضان 
الرواشدة، ان مجلة «العربي» تفوقت 
بأن حتريرها كان وما زال مستقال 
وانها خاضت في السياسة بتناول 
قضايا احلق العربي واولها القضية 

املجلة للوطن العربــي والكفاءات 
العربية «فهي تكتب بقلم عربي وفكر 
عربي وموجهــة للقارئ العربي»، 
مشددا على ضرورة عدم القفز نحو 
التكنولوجيا الرقمية «قفزات غير 

مدروسة».
وأشار إلى شراكة قائمة بني مجلة 
«العربي» مع محطات إذاعية عاملية 
للولــوج الى شــباب العالم، الفتا 

الى أن مواقع التواصل االجتماعي 
أصبحت متنفسا للهروب من الهيمنة 

على الرأي والفكر.
وردا على سؤال، قال ان املوقف 
الرسمي والشعبي الكويتي يتطابقان 
في املوقف من القضية الفلسطينية 
وهو موقف من الثوابت، مؤكدا ان 

الشعوب العربية لالن لم تطبع.
من جانبها، قالت وزيرة الثقافة 
األردنية هيفاء النجار في مداخلة 
في النــدوة ان الكويــت دولة فكر 
وثقافة ودميقراطية وكانت مجلة 
العربي دائما مشروعا ثقافيا عربيا 
يعتز بها كل مثقف وقارئ عربي.

وكان مدير الندوة الكاتب رمضان 
الرواشــدة قــد أشــار فــي تقدميه 
للمليفــي الــى ان الكويــت كانــت 
دائمــا دولة فكر وثقافة ومســرح 
ودميقراطية وصحافة حرة وجاءت 
مجلــة «العربي» جزءا من احلركة 
القومية العربية وحافظت على هذا 
التوجه رغــم االنكفاءات والتفرق 
العربي مستعرضا تاريخ الكويت 
االكادميــي والثقافي واالدبي الذي 

بدا مطلع القرن املاضي.

ً أكد في ندوة مبعرض عّمان للكتاب أن مجلة العربي ال تزال ترسخ مشروعاً ثقافياً عربيا

إبراهيم املليفي متحدثا خالل الندوة

الفلســطينية كقضية مركزية في 
حــني لم تخض املجلة في القضايا 
اخلالفية العربية ما أتاح لها حتقيق 
الوحــدة العربية علــى صفحاتها 
ويجــد كل بلــد عربي نفســه على 

هذه الصفحات.
املليفــي أهميــة مجلــة  وأكــد 
«العربــي» في التصدي للتحديات 
التي تواجه اللغة العربية وانحياز 

مشاركون في معرض عمان للكتاب: 
إبراز الصورة احلضارية واإلسهامات الثقافية للكويت

عمان - كونا: أكد مشــاركون كويتيون في 
معرض عمان الدولي للكتاب أمس حرص الكويت 
على املشاركة في املهرجانات الثقافية ومعارض 
الكتب إلبراز الصورة احلضارية وإسهامات البالد 

في إثراء الثقافة العربية.
وأجمعوا في تصريحات متفرقة لـ «كونا» 
على هامش املعرض الذي يقام في دورته الـ ٢١

على أن املشاركة بهذه املعارض خطوة إيجابية 
لتفعيل قنوات التعاون العربي في املجاالت الثقافية 
واألدبية. وقال رئيس حترير مجلة العربي إبراهيم 
املليفي إن مشاركة الكويت في املعرض تشتمل 
على برنامج ثقافي مميز ومتنوع يتضمن عددا 
من الندوات ومعرضا للصور ومعرضا للطوابع 
يكرس الدعم املتواصل الذي تقدمه الكويت للشعب 

الفلسطيني منذ بدء النكبة.
وبني املليفي أن مشــاركة عــدد كبير من 
الناشرين ونخبة من األدباء واملثقفني الكويتيني 
في املعرض هذا العــام تعد داللة واضحة على 

أهمية معارض الكتاب لنشر املعرفة ومد جسور 
التواصل الثقافي بني البلدين الشقيقني.

بدورها، قالت ممثلة مؤسسة التقدم العلمي في 
املعرض د.ليلى املوسوي إن املؤسسة حترص في 
توجهها اجلديد على تعزيز التواجد على املنصات 
املختلفة الرقمية والفعلية ملواكبة التحول الرقمي 
الذي تســارعت خطاه وتغير طبيعة القراءة مع 

اإليقاع السريع للحياة اليومية.
من جانبها، لفتت املشرفة على ركن جامعة 
الكويت راوية املطر ان اجلامعة تعرض ١١ عنوانا 
في املعرض هي خالصة دراسات وأبحاث أعدتها 
في مختلف العلوم االقتصادية والسياسية وعلم 
النفس واآلداب والعلوم املجتمعية، مؤكدة أهمية 
املشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب بصفته 
مكانا ميكن من خالله الترويج لدراسات اجلامعة 
والتعريف باألبحاث والدراسات التي تعدها اجلامعة 
وتعد مراجع علمية تسهم في نشر العلم واملعرفة 

واصفة االقبال على املعرض باجليد.


