
 
 
 

  فرجةالتاريخ

 
 
 
 
 
 
 
I                     ل الفرجة راءة، ب يس الق ا ل هي  .  التسمية التي تطلق عليها في الخارج توحي ان الغرض االول منه

ة                     وة حسب تصنيفها باالنكليزي ة القه ية، او آتب طاول ون بالفرنس ا يقول ة    . الكتب الجميلة، آم في اللغ
اخرة الكتب ال  "العربية، ال مرادف حتى اآلن غير مصطلح ال يفي آليًا المعنى هو              ذا    ". ف والحال ان ه

القطاع من النشر يبقى هامشيًا في العالم العربي فيما يؤمن جزءًا ال يستهان به من ارقام اعمال الدور                  
ة        ات اعالني االوروبية واالميرآية، وخصوصًا في موسم االعياد، حين تعمد الصحف الى توزيع ملحق

ات  ان مزاحمة ربطات العنق واقالم .  الهدايا -خاصة بالكتب     الحبر والفضيات والشوآوال على ميزاني
ة            ي والجمالي ان التقن ن االتق ة م ة عالي ى درج دى عل اب المه ون الكت د ان يك ب بالتأآي دايا تتطل اله

حتى في لبنان، حيث بلغ الفن الطباعي       . البصرية، وهذا هّم ال يتوافر اال عند قلة من الناشرين العرب          
اب،               مستوى راقيًا منذ زمن، فان معظم االن       اب، اي آت تاج الكتبي يفتقر الى الجودة التي يستحقها الكت

ة   اب، واقلي ي بشكل الكت دور تعتن ن ال ة م د سوى قل ة، وال نج الحري الكتب المصنوعة للفرج م ب فك
.اصغر تهتم بالكتب الجميلة

رد                        اد تنف ة واالخرى آتب صور، تك ين الفين  ففي ما عدا بعض الناشرين الصغار، الذين يصدرون ب
وة             " ار النهار د" ة القه راء طاول د دأبت    . بهذا النشاط، فتخصص جزءًا ليس باليسير من طاقاتها الث وق

اب      د الكت ًا لتقلي منذ بضعة اعوام على تقديم ما يمكن تسميته آتاب السنة في عّز موسم االعياد، ترويج
يس فقط       آتاب هذه السنة قد يساعد اآثر من غيره على ارساء هذه القاعدة، اذ              .  الهدية - ة ل يصلح هدي

ار       ل االعم ن آ ريض، وم ور الع ى الجمه ًا ال ل ايض ة، ب ب الجميل ي الكت ى محب ه . ال ي  "ان ان ف لبن
ه                            "طوابعه ًا بمجموعت رح يوم م يف ذآور، ل ين ال ل، خصوصًا ب الطوابع؟ اي طف ًا ب تم يوم م يه ، ومن ل

الصغيرة او الكبيرة؟ او بطابع غريب ملصق على رسالة وصلت من بلد بعيد؟
II       تتدّرج من التجميع البسيط،     . من االآثر انتشارًا في العالم    " فيالتيليا" تعّد هواية جمع الطوابع او ال

ذا الحد تتطلب                    د ه آالذي يتسلى به االطفال، الى الشغف الجارف باقتناء اآمل المجموعات، وهي عن
اريخي ا البحث العلمي الت د من. مزاي يطة، فالعدي ر بس ع غي ك ان قصة الطواب ون ذل  االصدارات تك

ة          "التوشيح"محدودة، ثم هناك ما يسمى       ، وهو آناية عن ختم يحمل تعديًال في السعر او في اسم الجه
ة                             ذا فضًال عن عالم تفيدة من االصدار، ه ة المس ة الجه ا الطابع او في هوي د  "التي صدر عنه البري

.مة الطابع وتاليًا المجموعاتآذلك، فان اختام المكاتب البريدية تلعب دورًا في تحديد قي". الجوي
الت           راء والمج ع والخب ائعو الطواب ه ب ل قوام اد آام وء اقتص ة نش ذه الهواي د ه ن تعقي تج م د ن  وق

، وآلها في خدمة عدد من       )التي يمكن ان تصل الى ارقام خيالية      (المتخصصة ودور المزادات العلنية     
ذ صباه في        . الءشفيق طالب واحد من هؤ    . الهواة المهنيين، ان جاز التعبير     من مواليد صيدا، عمل من

يس           اب، اي ل التجارة، لكنه سيذآر بعد اآلن لكونه صاحب مجموعة الطوابع التي شّكلت مادة هذا الكت
ا     ا فيه ة، بم ة اللبناني ا اصبح الجمهوري ي م ا ف ل به ي ُعم ع الت ل الطواب ل آ ة، ب ع اللبناني ط الطواب فق

ة     الطوابع العثمانية والطوابع الفرنسية و     ل الحرب العالمي البريطانية التي آانت تستخدم في المشرق قب
ه   "لكن . االولى، في ما يمكن اعتباره تعبيرًا بصريًا عن تعقيدات المسألة الشرقية       ان في طوابع ال " لبن

 ، وان يكن ال ينقص المجموعة"آاتالوغ"فالكتاب لم يعّد ليكون ". فيالتيليا"يتوجه فقط الى الملّمين بال
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اريخ           . ة فيه اي طابع وال اي توشيح      المنشور . بل اريد له ان يشهد بالطوابع على اآثر من قرن من الت
ع                         ى الطواب م، واضيفت ال اريخي والفني المالئ ذاتها، بالشرح الت ة ب ة، الثري لذا، تم اثراء المادة االولي

ام   تلهمها الرس ة اس ات فني ا او لوح ومة فيه ع المرس يات او المواق ة للشخص ور قديم اطع ص او تق
ع نفسها، التي                      . موضوعها مع موضوعه    ر التراآمي للطواب ذه االضافات هو االث م من آل ه وااله

.يأتي تسلسلها ليعيد ترآيب ذاآرة وطن، بما هي ذاآرة مؤسسية وشعبية في آن واحد
ع      ( بالتأآيد، ثمة فصول سقطت من الذاآرة، واخرى تضّخمت           لكن  ). وساهمت في تضخيمها الطواب

ب، مع              الذي ي  ة، في الماضي القري اطي الدول ة في تع ع من جّدي صعق المتفّرج هو ما تعكسه الطواب
ة           (روزنامتها الرمزية    ما يسمى المناسبات الوطنية، والبناء الصوري لالرض اللبنانية بمعالمها االثري

ة ية ) او الطبيعي ة(والسياس اء الجمهوري ة ) رؤس م (والعربي ة، القم دول العربي ة ال ة ...) جامع والدولي
ة ضد            " يوم الهند "االمم المتحدة، االونيسكو،    ( ة، الحمالت العالمي لجمع المساعدات، االلعاب االولمبي

ّم العلمي           ...)هذا المرض او ذاك    ل           (، من دون ان ننسى اله ة مث ة او المحلي ة العالمي االنجازات التقني
ماك والطي  " ٤ -االرز "صاروخ  ات االس ذآره، او مجموع د ي ان اح ات ان آ ات والنبات ور والفراش

). والزهور المرصودة في لبنان
III  اب ان موضوع الكت ذا آ رة وطن، ه ذي اصدرته - ذاآ ة ال ار" الهدي ي " دار النه  تحت ١٩٩٩ف

و                 ". القرن في صور  "عنوان   ان دن رن سنة، حيث آ قضت االعتبارات التجارية وقتئذ ان يختصر الق
ى،           . لعالم آله  يوّلد المشاريع النشرية في ا     ٢٠٠٠العام   ه االول دت طبعات رًا ونف القى الكتاب رواجًا آبي

أ "فصار ممكنًا تصحيح     واف             "الخط ان ن دما اضاف المؤلف تمًال بع رن العشرون مك ا هو اآلن الق ، وه
ه    "مثل  . ٢٠٠٠سالم وفارس ساسين صورًا جديدة عن مجريات العام          دأ  "لبنان في طوابع رن  "، يب الق

ي صور كّّل الك" ف ل ان يتش ون    قب ي يك ترجاعية الت ب االس رى للكت دة الكب ا الفائ اني، ولعله ان اللبن ي
ا      . موضوعها القرن العشرين   فهي، اذ تضطر الى تغطية العهد العثماني المتأخر، تعيد وصل بعض م

اريخ      زأة للت راءات المج ة وتصحح الق ذاآرة الجماعي ي ال ع ف اني   . انقط اريخ اللبن تعيد الت ذلك يس وب
اء وال                الحديث طابع التدرّ   ذا البن ة ه د من اهمي ذا بالمناسبة يزي ي، وه اء وطن ه تشّكل بن ذي يحمل ج ال

.يقلل من قيمته اطالقًا، بخالف ما يعتقده دعاة االبدية التاريخية
ا                         ذا ربم ّكلها، استطاع سالم وساسين، وه  الى نجاحهما في نقل تجربة البناء اللبناني في لحظات تش

ى            اهم اسهام لكتابهما، ان يعكسا       ل بمعن ود، ب المعنى الطائفي المعه تنّوع التجربة اللبنانية، ليس فقط ب
ن   ي جعلت م ة الت ية واالجتماعي ة والسياس ة والثقافي د الفكري ل الرواف تيعاب شريطهما المصور آ اس

و  ا ه ديث م ان الح ام   . لبن ة الع افاها لتغطي ي اض ر الت د الصفحات العش ذه االرادة ٢٠٠٠وتؤآ  ان ه
ائد في الخطاب السياسي               تستطيع اجتياز ام   ه الس ذلك  . تحان المعاصرة بشكل افضل بكثير مما يوحي ب

ا                در م ه بق يستكمالن البرهان الذي آانا اعطياه منذ الطبعة االولى عن قابلية لبنان لتاريخ يحترم وحدت
 .يستوعب رواياته المتعددة
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