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ة والعشرين،                   ان، في عمر الثاني د ارسالن حين آ اني، مجي بشارة الخوري مرتديًا عباءة قاض روم
ى  ول عل رال ديغ ة، الجن شيوعية اللبناني ة لل ي عصر البداي ان ف ين مادوي الم، أرت ي الع اصغر نائب ف

ّيدات المجتمع المتبّرعات للعمل في المس                       شفيات  شاطيء صيدا، ايفيت سرسق مع مجموعة من س ت
ل                 خالل الحرب العالمية الثانية، عدنان الحكيم في لباس الكّشافة يحّيي الشيخ مصطفى نجا، بيار الجمي

درك      برأ أة،              ... سه المضّمد من جراء هراوات ال صور بعضها معروف وبعضها يحمل طابع المفاج
ا جوزف شامي في الجزء ا                       ائق التي جمعه الول من   وآلها ليست اال غيضًا من فيض مجموعة الوث

داب                       " ذاآرة لبنان " ة االنت ى نهاي ام المتصرفية ال دة من قي رة الممت سية حول الفت ديثًا بالفرن الصادر ح
  .الفرنسي

  
ى                    د عل ذا البل مشروع جوزف شامي هو ان يجعل القارىء يعيش مجددًا االحداث التي صنعت واقع ه

يف              ك بواسطة الصور االرش ستلة من       مر العهود، حتى فجر جمهورية الطائف، وذل ية والنصوص الم
ا        . صحافة االمس او من مذآرات رجال السياسة       دة، ومنه شرها جدي ائق التي ين طبعًا، ليست آل الوث

ة الحرب   " آتب الحنين "ما تعّودته العين لكثرة ما وردت في         ا موضوعة    . المتكاثرة منذ نهاي ا هن لكنه
  .معاني اضافيةفي سياقها الحدثي العام، تجاورها اخرى غير معروفة فتكسبها 

  
ة، يخّصص      يفترض  " ذاآرة لبنان"مجموعة  ا ثماني شمل سبعة اصدارات وربم د      ان ت ا لعه آل منه

وان         . رئاسي، ما عدا الجزء االول الذي يغطي مرحلة طويلة         ذي حمل عن ذا الجزء ال د صدور ه وبع
د ب       "١٩٤٣ – ١٨٦١من جبل لبنان الى االستقالل      " شارة ، يفترض ان يصدر الجزء المخصص لعه

ل شمعون    (الخوري خالل شهر تموز، فالجزء الثالث        ع          ) عهد آمي صيف، والراب د  ( في اواخر ال عه
  .٢٠٠٣قبل نهاية السنة على ان تكتمل السلسلة في خريف ) فؤاد شهاب

  
***  

  
ذين   . المشروع طموح، لكن جوزف شامي يملك ما يلزم من الخبرة إلنجازه           هو احد المهنيين الكبار ال

سية      خسرتهم الصح   ة بالفرن ة الناطق ذين عاصروه في مطبخ         . افة اللبناني م   " لوجور "وال ان   "ث  –لوري
ده الخاص اذا          يقولون عنه انه من     " لوجور ة بجه صنف الصحافيين القادرين على اصدار جريدة آامل

فترة وجيزة فلمجلة   " لو ريفاي "لتحرير صحيفة   " ، عمل رئيسا  " لوجور –لوريان  "بعد  . دعت الحاجة 
  . ، وتغّرب في باريس ثم قبرص، قبل ان يعود الى بيروت، ليصنع جريدة على ذوقه"نماغازي"
  

رن                    يدة  هي ليست جر   ر من ق ل اآث ا  .  عادية، اذ ال تغطي احداث يوم او اسبوع او حتى شهر، ب لكهن
اب ى شكل آت اءت عل دة، وإن ج شبه الجري بت ة آت ى .  او مجموع دًا، ال امي تحدي ك جوزف ش ويمل

  فة اليومية واالسبوعية، تجربة في صنع هذه الكتب التي تحمل الطابع االرشيفيخبرته في الصحا
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د  ي آن واح صحافي ف صدره    . وال ت ت ذي آان سنوي ال دد ال ي الع ه ف ى عمل افة ال ان "فباالض  –لوري
، اصدر مع جيرار آاستورياديس آتابًا الفتًا جمع أفضل          "المناخ"في السبعينات تحت عنوان     " لوجور

هرها صور وأش ان ال زء ث ه بج ان، واتبع ي لبن سنتين ف رب ال ن ح ودة( ع ل ج اح ) اق د االجتي بع
  .االسرائيلي

  
***  

  
رى، سواء         " ميموريال"او  " آتب الذاآرة " آما تسّمى بالفرنسية هي عادة من اختصاص مؤسسات آب

اري   "مثل ، او التي تصدر مجالت مصورة       "هاشيت"او  " الروس"التي تعني بالموسوعات مثل       –ب
اتش ى  ". اليف" او "م تناد ال ة، باالس ذه المهم ل ه از مث ة النج ل آامل رق عم سّخر ف الين، ت ي الح وف

ة           "  ماتش –باري  "وقد عرفت   . ارشيف غني  وع من االصدارات المتقن على وجه الخصوص بهذا الن
  .، فكان آله في عهدة جوزف شامي والمصمم سعد آيوان"ذاآرة لبنان"اما . فنيًا
  

وافرًا في مرآز ارشيف                     ومما يزيد  يس مت  من صعوبة العمل ان التوثيق لعمل لبناني في هذا الحجم ل
ى الصحف التي توقفت                  سبة ال واحدا، بل موزع على عدد من المكتبات والمؤسسات، وخصوصًا بالن

ى االحزاب          . التي اعتمد عليها شامي آثيراً    " لسان الحال "عن الصدور، مثل     آما انه توجه مباشرة ال
راد       ...)الحزب القومي، الحزب الشيوعي   ( تأسست في الفترة التي يغطيها       التي ، فضًال عن بعض االف

ولعل هذا ما يجعل الوثاق المنشورة      . الذين ورثوا اوراقًا خاصة من سياسيين وعاملين في الشأن العام         
ى حين صدور االجزاء الم                         ى المجموعة ال م عل ل الحك ان يجدر تأجي ة، وإن آ ة متفاوتة النوعي . رتقب

ود،      سبعة عق سعان ل دًا تت ين ج رحلتين مختلفت شمل م ه ي ادي آون ر ع ى اآلن غي صادر حت الجزء ال ف
ر  وفي هذا المعنى، فإن شامي. بخالف االجزاء المقبلة الذي سيغطي آل منها ست سنوات فقط    لم يخت

ة العصر الع                . السهولة ليطلق السلسلة   ى نهاي د التطرق ال ذي يري ى    والحال، فإن الباحث ال اني او ال ثم
رة                  عصر االنتداب يواجه مشاآل توثيقية لن تتكرر عندما سيقارب المراحل المتأخرة، حيث سيجد وف

  .من الصور والوثائق، مما يعرضه ربما الى مشاآل من نوع آخر
  

***  
  

ذا اصالً    ّدعي ه و ال ي ًا، وه امي مؤرخ وزف ش يس ج ة،  . ل ع بالمهن و صحافي، تطّب ه
ة  لوبه والطريق ة  فالزمت اس ه الفرعي سريع وعناوين ه ال اب، بتقطيع ا الكت ي صاغ به الت

شهادات      ادرات واالست وره، والك ل ص ذي ذّي الم ال وفيرة والك روي   ... ال دل او ي ن ب لك
ا حصلت                   ود منصرمة، وآأنه احداث اليوم الذي سبق الصدور، يروي شامي احداث عق

شيء من ال             . امس ًا من      ولعل هذا يعطي الكتاب حيويته، وإن آان يعّرضه ل رداد واحيان ت
  .التناقض

  
نهم  ل ع ذين نق ا ال ا التزمه در م وعية بق زم الموض ه الت ه ان ي مقدمت امي ف ول ش : يق

ه           " شاهد في مذآرات ه      ". الصحافي في آتاباته، والسياسي في تصريحاته وال د ان ذا يؤآ وه
غير ان. ال يّدعي آتابة تاريخ لبنان، بل عرضه فقط آمن يعرض شريطًا مصّورًا
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ة التجميعية سيف ذو حدين، اذ تجعل المؤلف يتخلى عن المسافة التي تفصله عن            المقارب
الجبلية، آما يعّبر عنها العنوان، وفي       " اللبنانوية"ويتجلى ذلك بوضوح في غلبة      . الحدث

  .أولوّيات لم يجمع عليها آل الذين شملهم الكيان موضوع الكتاببالتسليم المسبق 
  

صفحات المخصصة   م ال ذا، ورغ ى   هك اني، يبق صر العثم ة الع ي نهاي روت ف ور بي لتط
ى   ز عل لية "الترآي واة االص ان" الن ه  للبن شف وج ر، وال يتك ر" الكبي ا  " اآلخ در م ال بق

ذا  رط ه ر"ينخ ة "اآلخ ة اللبناني ي التجرب سّيرًا، ف رًا او م إن  . ، مخّي ى، ف ذا المعن ي ه وف
ى     " تدّرج  في هذا الجزء على االقل، يشبه آثيرًا الجمهور الذي    ،الكتاب ان ال ل لبن من جب

داء                     "االستقالل دأ يتحول ابت ذي ب ، وتحديدًا هذا القطاع الواسع من الجمهور المسيحي ال
ار                         م تخل من األفك وطني، بحماسة ل اع ال ى االجتم ل عل داب ليقب د االنت من منتصف عه

  .الجاهزة وال من الحذر الدفين
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