األحد 92 ،تشرين الثاني9102 ،

ندوة حول كتاب "الفسبكات  -الدفتر الثاني" للدكتور أحمد بيضون
وفي اطار النشاطات الثقافية ،نظمت دار النهضة ندوة حول كتاب "الفسبكات  -الدفتر الثاني" للدكتور أحمد بيضون ،شارك
فيها الدكتور أحمد بيضون ،الدكتور جورج دورليان ،األستاذ حازم صاغية وأدارها األستاذ يوسف بزي في حضور حشد من
المثقفين والمهتمين.
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بزي
استهل بزي الندوة بالقول :أظن أيضا أن كتابة بيضون ال تتأتى من براعة وحذاقة واسعة االطالع وحسب ،لكن أيضا من
سمة شخصية هي "التهذيب" بمعناها األصلي .أي الحكمة والحنكة وحسن التدبير ،هذا ما يمنحه ،بين ندرة ،معرفة حدود

الجد والهزل ،ما يسعفه دوما على منح الرصانة قدرة المداعبة واأللفة والطرافة والسخرية الخالية من األذى ،فصنيعه في
الكالم يكاد يكون حميما ولطيفا ،وال يخلو مما نسميه عادة باللغة "الديبلوماسية" .حتى في عبارات الغضب واالستنكار

والسخط ،نرى أن أناقة التعبير تكبح احتمال الشتيمة.
دورليان

كتاب لم ِ
يعتن صاحبه بترتيب أبوابه ،بل
وتمحورت كلمة دورليان حول السـ ــخرية في "فسبكات" أحمد بيضون ،مشي ار الى أنه
ٌ
تدخل من جانبه ،تارًكا
اكتفى باختيار – ال أدري إذا اختار فعالً – بعض ما كتبه وأنزله حسب الترتيب الزمني من دون ّ
لي قراءته من قفشات سلّطت الضوء
للقارئ عناء استخراج المضامين والثيمات التي تخترق الدردشة الفسبوكية .سأختار ما ل ّذ ّ
على شؤون ذات عالقة ببعض السلوكيات االجتماعية من دينية وطائفية وغيرها...من بين هذه القفشات ،اخترت تلك التي
مقدسة وخطيرة.
تتمتّع بالسخرية واالستهزاء بأمور ورموز يعتبرها بعض الناس اليوم ّ
تتطرق إلى سلوكيات الناس والى قضايا لغوية وسياسية
واعتبر أنه كتاب الحكم  Aphorismesففيه مجموعة من الحكم
ّ
أمور يتجلّى الموقف منها في أسلوب
وحتى دينية .فالحنق في التخاطب ،والكذب والعنف والظلم والحقيقة والبحث عنها ،كلها ٌ

از للمفارقة بين القول والفعل ،بين الحقيقة
حكمي مقتضب وسديد اإلصابة ،ته ّكمي المنحى يغلب عليه منطق التضاد إبرًا
والكذب.
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يخ ُ"يكسر" قبل أكله ،وس ّكين يسعها ّادعاء "الذكورة واألنوثة ،فتدخل على
يخ ُ"يفتح" وبِطّ ٍ
أما على الصعيد اللغوي ،بين َبطّ ٍ
الذكر واألنثى دون حاجة إلى محرم" ،و"جماع" هو مزيج من "الدعس" و"المعس" الحنونين.....وذكورة تختصر في "خصيتين
الجر
أنثيين ....يعطينا أحمد بيضون
ً
دروسا في فقه اللغة ودالالتها ،فيذ ّكرنا بقواعد استعمال "إن" بعد فعل القول ،و"باء" ّ
الذي ال يدخل إالّ على المتروك بعد فعل االستبدال....
وأضاف دورليان :في الشؤون السياسية ،يطال االستهزاء والسخرية دوالً وقيادات وشعارات رائجة .فيدعو للتخفيف من عذابات

بالمسدس خادم الحرمين الشريفين والولي الفقيه/المرشد األعلى بدل تصارع الطوائف
شعوب المنطقة ،إلى أن يتبارز
ّ
غسان
والمذاهب ،مللها ونحلها" ،في طول هذا الشرق وعرضه" ...أما في اإلطار اللبناني فهو يستحضر بيضون شعار ّ

صح ًحا إياه ليصبح "شعوب اآلخرين على أرضنا" محاكاة لشعار ميشال شيحا "لبنان
تويني "حروب اآلخرين على أرضنا" م ّ
يسميه "نقطة النفاق" الديمقراطي ،فيرى أنه يجهر عكس ما يضمر:
األقليات المتشاركة" .أما ّ
تمسك خصوم السلفيين بما ّ

"يقولون دولة ،ويضمرون طائفة ،وعائلة وعصابة .وعليه يكلّفون الناس مشقّة االنتخاب ،ويكلّفون أنفسهم مشقّة تزويره" .في
نصابون من لبنان؟ وهي أر ٍ
الموضوع الوطني ،يتساءل "هل من مقاومة" السترداد أر ٍ
اض مساحتها أكبر من
اض استولى عليها ّ

لنسميه.
المساحة الفعلية لمزارع شبعا .والسؤال ّ
موجه لمن ليس بحاجة ّ

موضوعا يتّصل
أحدا وال
وأضاف :و ًا
أخير  ...نصل إلى السخرية األخطر ،تلك المتعلّقة بأمور الدين .فكالمه ال يستثني ً
ً
أسلوبا
تمسكه باللياقة
ً
بالشأن الديني .. .في اقترابه من الموضوع الديني ،يتجاوز أحمد بيضون المحظورات والممنوعات مع ّ

مدونته أو ،كما يقول ،في "عرضحاله" :الكائنات الدينية
ومعالجةً .فكل شيء بالنسبة إليه مسموح ،والكل يعبر بسالسة في ّ
من اهلل ومرسليه ،إلى المقامات الدينية من بطاركة ومفتين ومشايخ وفقهاء ومف ّكرين ،ومؤسسات دينية من طوائف ومذاهب...
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أمور يقترب منها بأسلوب يزاوج بين الته ّكم
مدونته ً
أيضا المفاهيم الدينية وصورها في الدنيا واآلخرة ...كلها ٌ
تحضر في ّ
يدعون أنهم مؤمنون.
والرصانة ،وينطلق من كيفية ممارسة الدين من قبل من ّ
يتضمنه هذا
وختم بالقول :أكتفي بهذه األمثلة ال خشية من الرقابة أو من رجال الدين ،بل ألترك للقارئ ل ّذة اكتشاف ما
ّ
الكتاب من إشراقات ساطعة تضيء القبيح في قبحه ،وترسم طريقًا للتف ّكر السليم يوصلنا إلى حيث تنبسط مساحة الفكر
المتزمت الجاهل.
تقبلها ببالهة
النقدي الذي يعالج الظواهر اإلنسانية من دون ّ
ّ
صاغية
األوروبية،
األميركية و
استهل صاغية كلمته بالقول :منذ أن غادر الفيسبوك أسوار جامعة هارفرد ،والكتابات والتحليالت،
ّ
ّ
ألنه يمنح الفرد تعبي اًر عن
تتناوله بالنقد والمراجعة .فهناك من يأخذ عليه كونه أداة انتهاك
لخصوصية األفراد ،ومن يباركه ّ
ّ
فرديته لم يكن متاحاً من قبل ... .وفي غابة كهذه من اختالط المعاني والدالالت ،يضاف أمر آخر يسري علينا كما يسري
ّ
الشفوي المعهود وكيف تُميَّز ،في المقابل،
الفيسبوكية عن كالمنا
على غيرنا :كيف ُيكتب في الفيسبوك؟ كيف تُميَّز الكتابة
ّ
ّ
غير المشروط
عن كتابة الكتاب أو الكتابة للصحيفة؟ وتالياً ،من هو الجمهور المتلقّي الذي يغاير جمهور الجريدة أو الكتاب َ

السياسية
الشخصية والقناعات
بوجوه ومالمح وأسماء؟ ،وأين يستق ّل ،مثالً ال حص اًر ،التلييك والتشيير بذاتهما عن العالقات
ّ
ّ
الموضوعية؟
بما يرفعهما قليالً أو كثي اًر في سلّم
ّ
األول ،ترك هذه اآللة الجديدة
واستطرد قائالُ :ي ّ
إلي ّ
أن أحمد بيضون الذي المس بعض هذه األسئلة وسواها في دفتره ّ
خيل ّ
الكتابية بعد تركيزهما على ما
جداً .وطريقته هذه مفادها منح
تف ّكر وظيفتها مختا اًر أن يجيب بطريقة
خاصة ّ
األولوية للكتابة و ّ
ّ
ّ

يهمه المكان الذي يلتقي فيه الحبيبة ،وال تعريف ذاك
أسماه ّ
"فن الخاطرة" .فأحمد كمثل عاشق عشيقته الكتابة ،والحبيب ال ّ
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المهم
المهم لون القطّة ،بل
فكأنه يط ّبق قولة دينغ هسياو بنغ الشهيرة "ليس
يهمه أن يلتقيها فيهّ ،
المكان وتفاصيله ،بقدر ما ّ
ّ
ّ
أما في غرفة الفيسبوك تحديداً ،فتُكتب
مارس كتابة البحث ،وفي تلك كتابة المقالةّ ،
أن تصطاد الفئران" .ففي هذه الغرفة تُ َ
ات أن تتاخم المقالة أو تجاور البحث ،كما يمكنها مر ٍ
الخاطرة التي قد يعن لها مر ٍ
ات أخرى أن تسخر وتَضحك وتُضحك.
ّ
ّ
ّ
بأن
واعتبر صاغية أن المهم هو الكتابة التي يتولّى أحمد حراسة مرماها ،وهو لهذا ال يكتب في الفيسبوك إالّ ما ُيكتب ،علماً ّ
يطوع الفيسبوك للكتابة ،مانحاً ّإياها ميداناً جديداً ،بدل
السائد في استخدامه هو كتابة ما ال ُيكتب .وفي المعنى هذا نراه ّ

بد أن يرافقه
أن والء كهذا للكتابة ال ّ
تطويعه الكتابة للفيسبوك .وال نستطيع مطالبة العاشق بأن يعشق اثنتين بالقدر نفسه ،إذ ّ
الحد األدنى التوظيف ،لما ليس كتابةً محضة.
شيء من الخيانة ،أو في ّ
مما أسماه فسبكة .فالشيء
وأكمل قائال :برهاننا الذي ال ُيدحض على ذلك ّ
أن أحمد استطاع أن ينتج كتابين ،أو دفترينّ ،
بمجرد أن يكتب ،في الفيسبوك أو في سواه ،يغدو صالحاً ألن ينشر بأحرف محركة ّ ٍ
ات مصانة .وهذا ٍ
وتفارق
تعال
ُ
ُ
ّ
ّ
ُ
وشد ُ
يتبدى
يعزز طبيعته هذه شخص أحمد الذي ال يعرف اإلسفاف .وبهذا المزيج الذي
يضمه والكتابة ّ
ُيعزيان إلى عمل الكتابةّ ،
ّ
يتبدى أيضاً متصلّباً في رفض المجاملة بالتلييك ،على غرار اليك
لكنه ّ
خلوه من الصغائرّ .
فايسبوكه خالياً من اإلسفاف ّ

يتبدى متصلّباً في االمتناع عن كتابة "ههههه" تنبيهاً إلى ّأنه يمزح،
بمكونيه ،كما ّ
باليك ،إذ هي ال تندرج في قيم المزيج ّ
قوة الكتابة المازحة.
معوالً فحسب على ّ
ّ

خص
باألصولية ،في ما
يشجعان على اتّهامه
ّ
الكم والنوع اللذين كتبهما عن الثقافة واللغة ّ
وقبل ك ّل حساب وبعدهّ ،
ّ
فإن ّ
بالرد كتابّياً على فاتورة كهرباء
ضطر إلى "تدنيس" الكتابة
الكتابية وما
ّ
ّ
ّ
تتوسله من لغة ،ويشغالن بالنا على أحمد حين ُي ّ
طماع.
مبالغة أو فاتورة بائع خضار ّ
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الدوغمائية ،كثير
أما في ما عدا الكتابة ،أو ما كان دونها ،فهو مثل صاحبه دينغ هسياو بنغ ،قليل
ّ
وقال صاغيةّ :
يتيمن بالمحارب أحياناً فيطلب
اغماتية ،ال يكتفي بقبول
ّ
البر ّ
التعدد في كالم الغرف وبتطبيق مبدأ "لك ّل مقام مقال" ،بل ّ
أظن ،أسبابه في تكوين
استراحةً عابرة ،هي ،في الغالب ،نشر صورة من أرشيفه.
ٌ
وتحديد كهذا لعمل الفيسبوك له ،في ما ّ

المرجعي عن رياض الصلح ذكر ّأنه يتعلّم من المناهج جميعاً من دون أن
مقدمة كتابه
أحمد بيضون
الشخصي .فهو في ّ
ّ
ّ
فيسبوكية حديثة العهد ّأنه يكره الرائج والموضة.
ُيلزم نفسه بواحد منها .كذلك كتب في مناسبة
ّ
ثم ،غرفةً من غرف
وخلص للقول :وقد تفيدنا هاتان المالحظتان في تفسير االستخدام
البيضوني للفايسبوك ولتوظيفه ،من ّ
ّ
كثيرة لخدمة غرض هو أبقى من الموضة وأعرض من االمتثال لمنهج.

الفوضوي في أحمد يجعله عاصياً على االنضباط في ما ناقشه واختلف حوله حكماء الفيسبوك وكهنته.
فالح ّر الذي يقارب
ُ
ّ
المرة ،كتاباً جميالً آخر.
الحرّية ّ
الحرّيات ،أعطتنا ،هذه ّ
سخية كك ّل ّ
وهذه ّ
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 22في يومه الثاني األحد (– )9102/00/92

تجدون ربطا الصور

علي عبد المجيد عباس

"خريف دمشق"

"لي موعد مع القدر"

دار الفارابي

هدى عيد

"سلطان وبغايا"

دار الفارابي

إبراهيم عيسى
ديانا بربير

د .ماريا كريستي باخوس

دار الفارابي

كي كي في ورطة

كتاب طالل درجاني " جدلية ستانيسالفيسكي
ومايرخولد 2/1

لبنى نويهض ،ندى معوض،

بصمات من القارة المندثرة و في محراب القلب

بول أبي درغام

والهوية الضائعة

دار أصالة

دار الفاربي
اإليزوتيريك

فاطمة شرف الدين و لوركا

سمسم في بطن ماما

دار الساقي

د .جمال زعيتر

دراسة في لوحة الفنان شوقي دالل

النادي الثقافي العربي

سبيتي

د .صالح زهر الدين

من جبل موسى الى حوش موسى عنجر

النادي الثقافي العربي

د .توفيق بحمد

أمين والنبي

النادي الثقافي العربي

د .شوقي أبو لطيف

االسالم والعولمة

النادي الثقافي العربي

أ .سليمان يوسف ابراهيم

"راحات المسك "و" نضال الحبر "

النادي الثقافي العربي

أ .شادي سرايا

فلسفة الروح

النادي الثقافي العربي

الشاعر سعيد أبو الزور

النادي الثقافي العربي

ديوان " ملح الحكي "
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الشاعرة ياسمين حسن بتديني

ديوان " عشتار تخاطب األلهة "

ديوان " رذاذ الياسمين "

النادي الثقافي العربي

الشاعرة ليلى زيدان صالحة
د .عمر نشابة

ذاك المكان

دار كتب

سناء شباني

مغامرة في الشارع

دار الفكر اللبناني

عطاهلل دعيبس

دمعة قلم

المسرح العالجي

دار الرحاب الحديثة

دار النهضة العربية

لينا هويان الحسن

غنام
البحث عن الصقر ّ

دار اآلداب

ريم رفعت النمر

إمرأة من فلسطين

دار الريس

أنيس النقاش

الكونفدرالية المشرقية

دار بيسان

بيار مالك

سمر قطان

سندس برهوم

ياسمين حناوي

الفلسفة وتعليمها

النادي الثقافي العربي
دار النهضة العربية

مكتبة إنطوان

عتبة الباب

دار العربية للعلوم

فالمنكو

ناشرون

د .ناتالي الخوري غريب

"هجرة اآللهة والمدائن المجنونة"

دار سائر المشرق

هالة مراد

"ربيع اإلنتظار"

دار الفارابي

سامي يحيي

"األرزة اللبنانية "

encyclomedia

جنان حشاش

الشاطر حسن والمارد

دار أصالة

معين الطاهر

حوار مع معين الطاهر و شخصيات جدلية في

منشورات ضفاف

الفكر العربي
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نافذ أبو حسنة

عسل المرايا

منشورات ضفاف

رندلى منصور

حرية وراء القضبان

دار العربية للعلوم

زينة قاسم

د .مروان أبو لطيف

دار العلم للماليين

عبور

"أرخبيل العشائر " و " كتاب لكن"
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فيما يلي نشاطات وبرنامج تواقيع يوم االثنين الموافق فيه  01تشرين الثاني 9102
4:30 - 6:00

ندوة حول كتاب "تجربة التمثيل
الشعبي في المقاطعات اللبنانية -1681
"1111
التحديات االلكترونية
لقاء تكريمي للفنان رفيق علي أحمد

6:00 - 7:30

ندوة حول كتاب "تصدعات مركز
الحضارة االنسانية عبر األزمنة"
لألستاذ نبيه األعور

6:00 - 7:30

د .محمد مراد

أ .روال حمادة  -أ .عبده
وازن  -أ .غدي الرحباني
 ادارة زاهي وهبيد .مسعود ضاهر  -د.
رياض غنام  -تقديم أ.
كمال ذبيان

نشاطات :Beirut Digital Space
 Souk Designer - 5:00 من GraphicShop
 :6:00 مايا سيوفي Tech Review Pan Arab -
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الدار العربية للعلوم والنشر
مهدي
النادي الثقافي العربي

دار التراث األدبي

األحد 92 ،تشرين الثاني9102 ،

التواقيع
رواية " تهافت األيام اآلتية "
" ماريكا المجدلية "
وداعا ً يا زكرين

يوسف إليان
إيلي صليبا
رشاد أبو شاور

غريقة بحيرة موريه

إتطوان الدويهي

5:00-7:00
5:00-8:00
6:00-7:30
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:30-8:00

كتاب الدماغ هذا المجهول
لماذا ال يثور العراقيون
" على أراضي جمهوريتي "
أكره كل النساء
قناديل العسكر؟
شعر الفداء واإلنبعاث
""Full Moon Gauro
كيف تقود نفسك للنجاح في الدنيا "
حواء :تكوينها " و " واآلخرة
" وخصائصها

د .حسين منصور
د .صالح شبر
عطاهلل سليم
باسكال عساف
فادي سهو
د .لؤي زيتوني
عوني عبد الرحيم
شيرين خورشيد

7:00-9:00

تضحية برحم إمرأة

8:0010:00

العطر والفقر وما بينهما

4:00-6:00
4:00-7:00
5:00-8:00
5:00-7:00

دار الفارابي
دار سائر المشرق
دار اآلداب
دار العربية للعلوم
ناشرون
منتدى المعارف
دار المحجة البيضاء
دار الفارابي
النادي الثقافي العربي
منشورات ضفاف
دار نلسن
النادي الثقافي العربي
النادي الثقافي العربي

هند مطر

دار العربية للعلوم
ناشرون

إسماعيل األمين

شركة المطبوعات
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