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Chroniques du manuscrit au Yémen

حوليات مخطوطات اليمن
العدد 6

)العدد القادم يناير (2009
ترجمة  :خالد طه الخالد

علم الكتابات القديمة ،الفهرسة ،الترقيم ،المحافظة
ترجمة الموات
موت سيرجيو نويا-نوسيدا Sergio Noja-Noseda
في الول من فبراير  ،2008توفي البروفسور سيرجيو نويا-نوسيدا عHHن عمHHر  76سHHنة .ول يمكHHن تعريHHف هHHذا
النسHHان إل مHHن خلل أنشHHطته المتعHHددة .فقHHد كHHان مدرس Hا  UللحضHHارة السHHلمية فHHي الجامعHHة الكاثوليكيHHة بمدينHHة
ميلنو اليطالية ،ونشر مع البروفسور فرانسوا ديروش  François Dérocheمصادر النق ل المخط وط
للن ص القرآن ي  .1المخطوطات ذات الخط الحجHHازي -1 ،المخطوطHHة العربيHHة  (a) 328فHHي المكتبHHة الوطنيHHة
الفرنسية -2 ،المخطوطة الشرقية ) .Or 2165الوراق من  1إلى  (61في المكتبة البريطانيHHة .ومHHارس مهنHHة
صحفي وأسس مؤسسة فيرني نويا-نوسHHيدا ) Fondazione Ferni Noja–NosedaفHHي ليسHHا بإيطاليHHا(،
التي تمول على نحو خاص نشر أمهات الدب باللغة العربية بهHHدف توسHHيع مHHدى انتشHHارها .ثHHم واصHHل بعHHد ذلHHك
بحثHHه عHHن ن•سHHخ القHHرآن الحجHHازي الخاصHHة بHHدار المخطوطHHات فHHي صHHنعاء .وفHHي  2007حصHHل علHHى ترخيHHص
بتصويرها وإخراج صور طبق الصل.

يناير  ،2008التوقيع على اتفاق مع ثلث من مكتبات المخطوطات الخاصة في زبيد
وقHHع فHHي بدايHHة ينHHاير ثلثHHة مHHن مHHالكي مكتبHHات المخطوطHHات الخاصHHة فHHي زبيHHد ،وهHHم النعمHHي والغHHزي وعرفHHات
الحضرمي )مكتبة الشاعر( ،علHى اتفHHاق لفهرسHHة مجموعHHاتهم ،مHHع فريHHق مكتبHHة الشHHاعر ،عرفHHات الحضHHرمي
وعبد الرحمن الهدل وعبHHد الرحمHن الحمHر وفHرج أبHو الخيHر .وتمثHHل فهرسHة هHHذه المجموعHHات الثلث الجديHدة
بداية لعمل فريق ال •م فهرسين على نحو مسHتقل ،بعHHد أن تHدربوا فHي إطHار برنامHج الحفHاظ علHHى مخطوطHHات زبيHد
)المعهد الفرنسي للثار والعلHHوم الجتماعيHة بصHنعاء . (CEFAS ،وكHانت عمليHة تHدريبهم ،الHHتي تHدرجت علHى
ثلث مراحل ،من خلل فهرسة مكتبة عبد الرحمن الهدل.

مارس ،تعيين مدير مركز المخطوطات المستقبلي في زبيد
شHHهد شHهر مHارس تعييHن عرفHات الحضHرمي لدارة مركHز المخطوطHات المسHتقبلي فHي زبيHد .وقHد د•رب عرفHات
الحضرمي ،وهو شخصيا  Uمالك مجموعHHة مخطوطHHات سHHخرها لتكHHون فHHي متنHHاول الجمهHHور فHي مكتبHة الشHHاعر،
ليكون مفهرسا/Uمتخصصا  Uفي علم المخطوطات ،وذلHHك فHHي إطHHار برنامHHج الحفHHاظ علHى مخطوطHHات زبيHHد )المعهHHد
الفرنسي للثار والعلوم الجتماعية بصنعاء( .وقد برز اهتمHHامه بالHHدفاع عHHن الHتراث المخطHHوط لزبيHHد منHHذ بدايHHة
التسعينيات ،وبمساعيه لدى إدارة المعهد الفرنسي للثار والعلوم الجتماعية بصنعاء .وفضل Uعن إلمام عرفات
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الحضHHرمي بالمخطوطHHات ،فقHHد كHHان فHHي الماضHHي مHHن الكHHوادر الداريHHة ،حيHHث أنHHه المHHدير السHHابق للهيئة العامHHة
للمحافظة على المHHدن التاريخيHة/زبيHHد .ويجHري حاليHا  UترميHHم المبنHى الHHذي سHيكون مقHر مركHHز مخطوطHHات زبيHHد،
والواقHHع فHHي الميHHدان ،بجHHانب القلعHHة ،تحHHت إدارة المهنHHدس عبHHد ا الحضHHرمي ،بHHدعم خHHاص مHHن الصHHندوق
الجتمHHاعي للتنميHHة )للطلع  www.anne.regourd.org :صHHفحة " .("eventsومHHن المقHHرر أن تنتهHHي
أعمال تجديHHد المبنHى فHHي بدايHة عHHام  .2009وتنHHدرج ضHHمن مهHHام المركHHز تسHHكين المخطوطHHات والحفHHاظ عليهHHا،
وهناك مشروع ورشة قيد الدراسة .وتغطي اختصاصاته منطقة تهامة.

مارس ،إنشاء جمعية للحفاظ على مخطوطات زبيد وتهامة
أ•نشHHHHHئت جمعيHHHHHة خاصHHHHHة للحفHHHHHاظ علHHHHHى مخطوطHHHHHات تهامHHHHHة فHHHHHي زبيHHHHHد خلل شHHHHHهر مHHHHHارس )للطلع :
 ،www.anne.regourd.orgصفحة " .( "eventsوتضم الجمعية مجموعة مHHن مHHالكي المخطوطHHات الHHذين
يملكHHون علHى القHل  20عنHوان مخطHوط .وفHHي أول تظHHاهرة لهHHا ،أقHHامت الجمعيHة معرضHا  UلمخطوطHات المكتبHات
الخاصة في زبيد.

نهايHHHHة مHHHHارس ،مهمHHHHة تقييHHHHم لمجموعHHHHة مخطوطHHHHات الهيئة العامHHHHة للمحافظHHHHة علHHHHى المHHHHدن
التاريخية/شبام حضرموت
قHHامت الHHدكتورة آن ريغHHورد ) Anne RegourdمHHن متحHHف اللHHوفر ،المسHHئولة العلميHHة لبرنامHHج الحفHHاظ علHHى
مخطوطات زبيد( بمهمة تقييم في مدينة شبام حضرموت ،من  29مارس إلى  1أبريHل ،بطلHب مHن الهيئة العامHة
للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام ،ويتولى حسن عيديد متابعة الموضوع .وشملت المهمة تقييم حHHوالي
أربعين مخطوطة تمتلكها الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في شبام .وقد مولت السفارة اليمنيHHة فHHي
باريس المهمة ،بدعم من سعادة أمير العيدروس .وفي أبريل ،ق•دم مشروع لفهرسة وتصوير ترقيمي للHHورق ذو
س Hل¢م
العلمات المائية لهذه المخطوطات إلى سعادة أميHHر العيHHدروس بهHHدف الحصHHول علHى التمويHHل .وفHHي مHHايو• ،
إلى الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية/شبام مشروع صنع خزانة حفظ للمخطوطات.

أبريل ،نافذة خاصHة ببرنامHج الحفHHاظ علHى مخطوطHHات زبيHHد علHى موقHHع النHترنت التHابع للمعهHHد
الفرنسي للثار والعلوم الجتماعية بصنعاء
من الن وصاعدا UتوجHHد نافHذة لتقHديم برنامHج الحفHاظ علHى مخطوطHات زبيHد علHى موقHع النHترنت التHابع للمعهHHد
الفرنسي للثار والعلHHوم الجتماعيHHة بصHنعاء .هHHذه النافHHذة التلخيصHية تشHHرح علHى نحHو خHHاص إنشHHاء البرنامHHج
وأهدافه وأعماله وأجندته بل ومنشوراته أيضا.U
.http://www.cefas.com.ye/actu/prog_zabid/prog_zabid.html

مايو-يونيو ،دورة تدريس الفرنسية لغير الناطقين بهHا/الفرنسHHية التخصصHHية "مصHHطلحات علHHم
المخطوطات" ،زبيد
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من  14مايو إلى  13يونيو ،قامت فوزية بوينو بدورة تدريس في زبيد في مجال اللغHHة الفرنسHHية لغيHHر النHHاطقين
بهHHا/الفرنسHHية التخصصHHية "مصHHطلحات علHHم المخطوطHHات" .ويHHدخل هHHذا التأهيHHل ضHHمن برنامHHج الحفHHاظ علHHى
مخطوطات زبيد ،في إطار التدريب على الفهرسة ،وذلك بهدف رفع مستوى الكفHHاءة الذاتيHHة لفريHHق ال •مفهرسHHين
من خلل تلبية حاجتهم الطارئة للطلع على مراجع باللغHHات الوروبيHة .ويمثHHل هHHذا المرحلHة الولHHى مHن تأهيHل
خاص يهدف إلى تدريب ال •م فهرسين على قراءة نصوص ووثائق تخصصHية فHي حقHHل علHHم المخطوطHHات .ونظHHراU
للمسHHتوى المبتHHدئ فHHي اللغHة الفرنسHية للمشHاركين فHHي الHHدورة ،فقHد ركHHزت الخطHوة الولHHى علHى خلHHق مهHHارات
وسيطة ،ول سHHيما معرفHة واكتسHHاب النظHHام الكتHابي والخصHائص الساسHية للغHHة الفرنسHHية المكتوبHHة ،واكتسHاب
مفردات تقنية واكتشاف بعض الصيغ النحوية ،المستخدمة فHHي وصHHف المخطوطHHات .أمHHا الHHوجه الخHHر للتHHدريب
فيمثل في رد فعل انعكاسي للقراءة الشاملة لدى المتدربين .حيث كان الهدف تمكينهم من الوعي بمقدرتهم علHHى
فهم فحوى الرسالة المكتوبة التي ل يفهمون بعض كلماتها ،وكذا تهيئتهHم لقHHراءة نصHوص طويلHة .وقHد •كرسHت
بعض الجلسات لكتشاف واستخدام الوسائل التخصصية ،وخصوصا  Uموسوعة السلم والمراجع اللكترونية
مثل الفهHرس الرقمHHي للمكتبHة الوطنيHة الفرنسHية أو مسHرد دونHHي موزريHل  Denis MuzerelleالخHاص بعلHHم
المخطوطHHات ،الHHذي يعتHHبر ضHHروريا  UللفهرسHHة .وقHHد ا•بت•كHHرت السHHاليب التعليميHHة انطلقHا  UمHHن السHHياقات المطابقHHة
للواقع ومن خلل الرجوع إلى الوثائق الصلية كوسHائل للHHدروس )مقتطفHات مHن الم دخل إل ى عل م الكت اب
المخط وط بHHالحرف العربHHي تحHHت إدارة فرانسHHوا ديHHروش  ،François DérocheومقتطفHHات مHHن فهHHارس
المخطوطات العربية ،ومن موسوعة السلم  ،ومن المراجع المتخصصة ،(...وقد سمحت بالقتراب أكبر قدر
ممكن من واقع المشاركين في الدورة والمواقف التي قد يواجهونها .وسHي•قدم تقريHHر فHHي الخريHHف بخلصHHة هHHذه
التجربة الولى يحدد احتياجات وأهداف المرحلة الثانية من التأهيل .وستحافظ هذه المرحلة الثانيHHة علHHى الهHHدف
الولي للقراءة المحددة في البداية ،ويتدرج في تطوره خطHHوة خطHHوة ،موضHوعيا  UواسHتطراديا ) UوظيفيHة مختلHف
أنواع النصوص(.

يونيو ،إنشاء قطاع المخطوطات والمكتبات ،وزارة الثقافة اليمنية
أصبح في وزارة الثقافة اليمنية قطاع خاص بالمخطوطات ودور الكتHب ،ويتHولى إدارتHه سHام بHن يحيHى الحمHر.
وما زال هيكل هذا القطاع قيد الدراسة.

إصدارات
تاريخ
أحمHHد بHHن محمHHد بHHن عبHHد الهHHادي قاسHHم الجبHHابي المقحفHHي ،إتح اف الحب اب بدمي ة القص ر الناعس ة
لمحاس ن بع ض أه ل العص ر ،تحقيق عبد الرحمن بن عبHHد القHHادر المعلمHHي ،صHHنعاء ،مكتبHHة الرشHHاد،
 503 ،2008ص.
طبعة جديدة من  :محمد بن لطف الباري الحيمي اليمني ،الروض البس8ام فيما شاع في قطر اليمن
من الوقائع والعلم ،تحقيق عبد ا الحبشي ،صنعاء ،مكتبة الرشاد) 2007 ،الطبعة الولى .(1990
حوليات العوام 1274-1262هـ1857-1845/م.

3

أدب
أحمHHد بHHن محمHHد بHHن شHHرف الHHدين ،دي وان الج وهر المنض د ف ي س موط العس جد ،تحقيHHق علHHي بHHن
محسن الكوع ،صنعاء ،اتحاد المبدعين العرب فرع اليمن) 2007 ،مبدعين  206 ،(4ص.
ديوان من  126قصيدة نظمها أحد أحفاد المHHام شHHرف الHHدين ،الHHذي عHHاش فHHي القHHرن التاسHHع عشHر )تHHوفى
1318هـ1900/م( .ويحتوي الديوان على  72قصHيدة حكميHة ،وخصوصHا  UالمنظومHة فHي شHرف الرسHHول و
 54قصيدة •حمينية.
وقد •حققت بناءا Uعلى مخطوطة فريدة محفوظة في مكتبة المعهد العالي للقضاء ،صنعاء ،نسHHخها ابHHن عمHHه
محمد بن عبد الرحمن بن شرف الدين في تاريخ غير •محدد.

دين
طبعHHة جديHHدة مHHن  :أحمHHد بHHن علHHوان ،كت اب الفت وح الف ائق الح اوي للمع اني الرق ائق والش ارات
ال دقائق ،تحقيق عبHHد العزيHز سHHلطان طHاهر المنصHHوب ،صHHنعاء ،مكتبHة الرشHHاد ،الطبعHHة الرابعHة2006 ،
)الطبعة الولى .(1990

مستجدات دولية
أبريHHل  .2008صHHدور العHHدد  122-121مHHن مجلHHة العHHالمين السHHلمي والمتوسHHطي Revue des mondes
 H،(musulmans et de la Méditerranée (RemmmبعنHHوان  :اليمHHن  :منHHاطق وهويHHات Yémen :
 ،Territoires et IdentitésتحHHت إدارة بHHاتريس شHHوفالييه  Patrice ChevalierوفنسHHان مHHارتينون
 Vincent Martignonوجيريمي شيتيكات .Jérémie Schiettecatte
ويHHأتي العHHدد ثمHHرة طاولHHة مسHHتديرة نظمهHHا البHHاحثين الشHHباب فHHي المعهHHد الفرنسHHي للثHHار والعلHHوم الجتماعيHHة
بصنعاء ،وبه ثلث مشاركات تناولت مواضيع مخطوطة جديدة :
إيريك فاليه" ،الكرمة والنخلة .هويات إقليمية وبناء الدولة في عصر بنHHي رسHHول )القHHرون السHHابع-التاسHHع
هجرية/الثالث عشر-الخامس عشر ميلدية(" ،صفحات ) 68-53مخطوطات رسولية(.
Éric Vallet, La vigne et le palmier.Identités provinciales et construction de l’État
)sous le sultanat rasûlide (VIIe-IXe/XIIIe-XVe siècle
توميسHHلف كلريHHك" ،اليمHHن فHHي القHHرن السHHابع عشHHر  :أرض وهويHHات" ،صHHفحات ) 78-69مخطوطHHات
قاسمية(.
Tomislav Klarić, Le Yémen au XVIIe siècle : territoire et identités
بHHاتريس شHHوفالييه" ،الحديHHدة تحHHت الحتلل العثمHHاني ) ،"(1918-1849صHHفحات ) 114-101الرشHHيف
الدبلوماسي الفرنسي(.
Patrice Chevalier, Al-Hudayyda sous occupation ottomane (1849-1918).
Fonctionnalités et identité urbaines
ملخصات متوفرة على .http://remmm.revues.org/sommaire4683.html :
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 16-17مايو ،يوما دراسة "وثائق وتاريخ" ،متحف اللوفر-المدرسة العملية للدراسHHات العليHHا )
(EPHE
شهد  16و  17مايو يومي دراسة دوليين ،جمعت بين متحف اللوفر )قسم الفنون السلمية( والمدرسة العمليHHة
للدراسات العليا )القسم  ،4تاريخ وعلم الكتابات القديمة( .وكان موضوع اليومين "الوثائق والتاريخ" وتناولت
إسHHلم القHHرون مHن السHابع وحHHتى السHHادس عشHر .وقHHدم محمHHد جHHازم ،بHاحث يمنHHي مHن المعهHHد الفرنسHي للثHHار
والعلوم الجتماعية بصنعاء ،ورقة حول الوثائق المالية والدارية في اليمن الرسولي ،تلخص عمله الذي ي•طبHHع
حالي Hا  : UكتHHاب الرتف اع .وقHHد حقHHق محمHHد جHHازم فHHي وقHHت سHHابق كتHHاب آخHHر يتنHHاول الرشHHيف الرسHHولي ،ن ور
المع ارف ،الذي ن•شر في جزئين من ق¢بل المعهد الفرنسي للثار والعلوم الجتماعية بصنعاء) 2005-2002 ،
 .(http://www.cefas.com.ye/publicat/islam.htmويجري العداد لعمال هذين اليومين ،وست•نشHHر
ضمن مجموعات المدرسة العملية للدراسات العليا ).(EPHE

 6يونيو ،يوم دراسة حول موانئ وشبكات التجارة في البحHHر الحمHHر )القHHرون السHHابع-الخHHامس
عشر(
نظم هذا اليوم مركز التاريخاللسHلم ي )الوحHHدة البحثيHة  8167مHن المركHHز الHHوطني للبحHث العلمHHي الفرنسHي(
 (Laboratoire Islam médiéval (UMR 8167 Orient et MéditerranéeفHHي إطHHار برنامHHج
أطلHHس المHHوانئ والطHHرق البحريHHة الل سHHلمية القديمHHة ،وكHHان الهHHدف مHHن هHHذا اليHHوم الدراسHHي ربHHط ومناقشHHة
المعطيHHات الحديثHة لعلHHم الثHHار ولدراسHة النصHوص الخاصHة بHالموانئ والتبHHادلت فHي البحHر الحمHHر فHي العصHر
السلمي  .وتم تناول على وجه الخصوص المشاكل التي تطرحها الخرائط الرسولية المخطوطة )إ .فHHاليه( وتلHHك
التي برزت من خلل برديتين جديدتين من القصير بمصر )آ .ريغورد(.
لمزيد من المعلومات .http://www.islam-medieval.cnrs.fr/merrouge.htm :
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