
الــعــامــة واملـــؤّســـســـات الــثــقــافــيــة والــســلــطــات 
 )2021  –  1934( العراقي  الشاعر  السياسية. 
الذي أوصى بجنازٍة بال مشّيعني، بدأ طريقه 
ــامـــش، وســـــط ســـاحـــة أدبــــيــــة هــيــمــنــت  ــهـ فــــي الـ
الذي  ــ  السّياب  بــدر شاكر  مثل  أسماء  عليها 
يجمعه معه مكان الــوالدة في أبي الخصيب، 
منهما   

ّ
كــل عّبر  ثائرة  وروٌح  البصرة،  جنوب 

عنها بطريقة مختلفة ــ ونازك املالئكة، وعبد 
الــذي رأى يوسف أن شعره  البياتي،  الوهاب 
 فــنــيــة. ولــــم يــكــن وصــفــه هــذا 

ً
لـــم يــحــتــِو قــيــمــة

وخروجه  تمّرده  عن   
ً
منفصال البياتي  لشعر 

ــرّواد ورؤيــتــهــم للشعر. ــ الـ عــلــى معايير جــيــل 
ى صاحب ديوان »القرصان« )1952(، منذ 

ّ
تخل

الــســبــعــيــنــيــات، عــن خــطــاب الــبــطــولــة وتمثيل 
األســاطــيــر  عــلــى  ــاء  ــ ــكـ ــ ـ

ّ
الــجــمــاهــيــر واالت إرادة 

العربي  الــتــاريــخ  القديمة ورمـــوز  الــرافــديــنــيــة 
ــي، الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الــشــعــر الــعــراقــي  اإلســــالمــ
حــتــى تــلــك الــفــتــرة. وربــمــا أمــكــن الــعــثــور على 
 
ْ
وإن الشعرية،  بــدايــاتــه  منذ  قصيدته  مــالمــح 
ــى إلـــى مــواجــهــة الظلم  نــزعــت نــصــوصــه األولــ
 
ً
 مــســحــة

ّ
واالســــتــــبــــداد بـــنـــبـــرة عـــاطـــفـــيـــة. لـــكـــن

مــن الــتــشــاؤم وعـــدم االنـــجـــراف إلـــى الحماسة 
الــثــوريــة مــّيــزت تلك املــرحــلــة مــن أعــمــالــه، قبل 
عـــثـــوره عــلــى صــوتــه الـــخـــاص وتــركــيــزه على 
واالقتراب  البسيطة  اليومية  الحياة  مفردات 
أكــثــر مـــن ذات الــشــاعــر فـــي مــخــاطــبــتــه الــكــون 

وتاريخ الفرد والجماعة.
أعماله  مــن  األول  للجزء  تقديمه  فــي  يتساءل 
الكاملة إن كان الشعر »إعــادة نظر في العالم 
ونقدًا؟ وما دامت الصورة وسيلته في إعادة 

 للفكرة؟ 
ّ

الــنــظــر، وفـــي الــنــقــد، فـــأي مــكــاٍن يــظــل
اإلبداعية  العملية  تسبق  الفكرة  هل  بمعنى، 
ــذي يــتــوصــل  ــ أم تــتــلــوهــا، هـــل الـــشـــاعـــر هـــو الـ
إلــى الفكرة أم الــقــارئ؟ أسئلة كــهــذه، لــن تجد 
 في التطبيق، أي في الكتابة، وإال 

ّ
جوابها إال

 هكذا، 
ّ

بعد زمن يمّر، وسعي يتراكم، وستظل
ما دام الطريق إلى الفن أطول من حياة«.

ويــكــتــب فــي مجموعته »تــحــت جــداريــة فائق 
»قــصــيــدة«:  بـــ نــّصــه  حــســن« )1974( مــعــنــونــا 
 اغترابي/ هاجسا 

ّ
»حني صافَحني.../ صار كل

لــلــجــذور«. ويـــرد مقطع فــي قصيدة »فــي تلك 
 األغاني انتهت إال أغاني الناس/ 

ّ
األيام«: »كل

والـــصـــوت لـــو ُيــشــتــرى، مـــا تــشــتــريــه الــنــاس/ 
عمدًا نسيت الــذي بيني وبــني الــنــاس/ منهم 

أنا، مثلهم، والصوت منهم عاد«.
»أسير مع الجميع وخطوتي وحدي«، مقولة 
ني 

ّ
ها على نحو ست

َ
ل
َّ
سعدي يوسف التي تمث

ــى ذلـــك  ــ عـــامـــا مــــن قـــريـــح الـــشـــعـــر، مــخــلــصــا إلـ
الــذي يلّون األرض ويــزركــش زرعها  األخضر 
الجنوبي، وذكرياته األولــى  في مسقط رأســه 
 يعدو في املــدى املفتوح الــذي ال يصلح 

ً
طفال

الصور  والتأمل، هكذا ستتداعى  للهو  سوى 
وغيوما وحجرًا  وجــســورًا  نهرًا  فــي قصيدته 
ويفّسر  األرض  يقرأ  الشاعر  ليمون؛  وشجرة 

األحالم ويعبر إلى ضفاف أخرى.
ــاء وإلــيــه  مــا هـــذا الــوجــود الـــذي ينبثق مــن املـ
ق قصيدة 

ّ
العوالم تتخل فــي هــذه  يــعــود؟ هنا 

إليها  وسينضاف  بالوجود،  ووعيه  الشاعر 
الخمسينيات  نصوص  في  املاركسي  إيمانه 
ــّور فـــيـــهـــا الــــصــــراع  ــ ــ والـــســـتـــيـــنـــيـــات، الــــتــــي صـ
معنى  مبكر  وقــت  فــي  االجتماعي. وسيعرف 
النفي عن املكان، منذ هروبه ألّول مرة من قبضة 
األمن عام 1957 إلى الكويت ومنها إلى القاهرة. 
إلى تمجيد  لم يدفعه  بالشعب  التصاقه  لكن 
أبـــطـــال حـــزبـــه الــشــيــوعــي كــمــا فــعــل كــثــيــرون.

محمود منير

لم ُيفلت سعدي يوسفـ ـ الذي رحل 
أّول من أمس السبت في لندن عن 87 
عاماـ ـ من املقارنة، في مخّيلة قّرائه، 
بني قصيدته التي تمّيزت بنبرتها الخافتة 
ــــوره املــبــتــَكــرة ولــغــتــهــا الــصــافــيــة الــتــي  وصـ
من  الشعر  االخــتــزال وتخليص  تنزع نحو 
الحشو واملبالغات وزوائد الكالم، وبني أداء 
التسعينيات  نهاية  منذ  بــرز  حــاّد  شخص 
ورافقته انفعاالت وتعبيرات قاسية وصلت 
ــن الــشــخــصــيــات  ــد مــ ــديـ ــعـ إلـــــى حـــــّد شـــتـــم الـ

الشاعر 
بال مشيّعين

كَتب الشاعر العراقي، 
الذي غادر عالمنا السبت، 

قصيدة ترّكز على 
مفردات الحياة اليومية 

البسيطة والملتصقة 
بذات الشاعر القلقة 

والمتمرّدة، حيث ال يثبت 
على أرض سوى كلماته 

لتصف حاالت الشك 
وعدم اليقين

سعدي يوسف  كّل األغاني انتهت إال أغاني الناس

نزعت نصوصه األولى 
إلى مواجهة الظلم بال 

حماسة ثورية

لن يجد حدودًا لشعره 
الذي ينبني كرسائل 
يوّجهها إلى نفسه

شعرية،  مجلدات  ثمانية  جــانــب  ــى  إل
»مثلث  روايتين:  يوسف  سعدي  كتب 
فيها  انشغل  التي  ــــ   )2000( ــرة«  ــدائ ال
بغربته، وبهشاشة أرض ال يستقر فوقها 
من  بدءًا  جديد،  من  ليرحل  إال  المنفى 
مالعب الصبا وعراق األربعينيات وانتهاًء 
و»شمس  ــ  لندن  ضباب  خلف  بغرفة 
في  كــتــب  كــمــا   .)2020( الــمــتــوّســط« 
 )1989 األعالي«،  في  )»عندما  المسرح 
المغربي«،  المنزل  في  )»نافذة  والقصة 
2012(، وفي اليوميات )»يوميات األذى«، 
2005؛ و»يوميات ما بعد األذى«، 2007(.

مشاغل واسعة

2425
ثقافة

رحيل

 
ّ

ال مــكــان للزعيم األوحـــد فــي شــعــره، وسيحل
ه وحيرته منذ تركه الوطن وارتحاله 

ُ
أيضا قلق

بني مدن كثيرة، وتسكن األسئلة فيها حيث ال 
يثبت الشاعر على أرض سوى كلماته لتصف 
الــشــّك وعــدم اليقني التي استبّدت به،  حــاالت 
وتعّبر  بمحيطه  عالقته  على  تقبض  وبــاتــت 
التي عاش  الــدائــم حيال األمكنة  اغــتــرابــه  عــن 
الــزمــن في  لــواقــع يتصل مــع  فــيــهــا، وتشكيله 
وينفصل  والسياسية  االجتماعية  سياقاته 
عنه بصور ومشاهد متخّيلة ال تمّت له بصلة.

في  ما  »أجمل  يكتب:  »منفيون«،  قصيدة  في 
م« 

ّ
فكرة املنفى/ أن يصبح املنفى سلطانا/ »ينظ

العملة/ والسائحات/ وُيلبس الثورة فقطانا«. 
كما يدّون في قصيدة »البصرة«: »كم فاضت 
األرض حتى تتالت عواصمها بني كفيك/ كم 

غاضت األرض حتى غدت محض زنزانة«.
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، شــّكــلــت الــكــتــابــة الــفــضــاء 
األرحــــب لــصــاحــبــهــا، واألكــثــر حــنــّوًا عليه في 
ساعات غضبه وتيهه وعربته، وفيها لن يجد 
حدودًا لشعره الذي ينبني كرسائل يوّجهها 

إلـــى نــفــســه، وإلــــى مــا يــشــغــل بــالــه فــي الــعــالــم، 
ويحتمل مسرحته لألشياء التي تحيط به في 
حوارات ال تنتهي بني شخوصه الذين ابتدعهم 
ــه للشعر  ــتــ عــلــى مـــســـاحـــات نـــصـــوصـــه، ورؤيــ
كــحــركــة فـــي املـــكـــان تـــحـــّدد قــربــه وبـــعـــده عــنــه.

كــمــا لــن يكتفي بــالــشــعــر وســيــطــا بــيــنــه وبــني 
ــزارة إنــتــاجــه )نــشــر أكــثــر من  الـــوجـــود، رغـــم غــ
أربــعــني مــجــمــوعــة شــعــريــة(، حــيــث سينشغل 
الــعــربــيــة  للمكتبة  ــّدم  ــقـ ويـ أيـــضـــا،  بــالــتــرجــمــة 
تــرجــمــات شــعــراء مــن أمــثــال لــوركــا ويــانــيــس 
ريتسوس ووالت ويتمان وفيديريكو غارثيا 
ــريــــن، وروائـــيـــني  لـــوركـــا وغـــونـــار أكــيــلــف وآخــ
ــل  ــــورج أورويــ مـــن بــيــنــهــم وولــــي ســويــنــكــا وجـ
واثـــيـــونـــغـــو  ونــــغــــوجــــي  أوي،  ــورو  ــزابــ ــنــ ــيــ وكــ

وديفيد معلوف ودانياتشو ووركو وغيرهم.
ــــة تحت  ـــه، ســيــكــتــب روايـ

ّ
ــك كـــل وإلــــى جــانــب ذلـ

 فيها 
ً
الدائرة« )2000( منشغال ث 

ّ
عنوان »مثل

بــغــربــتــه أيـــضـــا، وبــهــشــاشــة أرض ال يــســتــقــّر 
بـــدءًا من  مــن جــديــد،  ليرحل  إال  املنفى  فوقها 
ــراق األربــعــيــنــيــات، مـــرورًا  ــ مــالعــب الــصــبــا وعـ
بمدن غرق في متاهاتها، وانتهاء بغرفة خلف 
، هي »عندما 

ً
ضباب لندن. كما كتب مسرحية

قصصية  ومــجــمــوعــة   ،)1989( األعـــالـــي«  فـــي 
املغربي«،  املــنــزل  فــي  »نــافــذة  بعنوان  قصيرة 
السياسية  والنصوص  اليوميات  مــن  وعـــددًا 
 ،)2005( األذى«  »يــــومــــيــــات  مـــثـــل  واألدبـــــيـــــة 

و»يوميات ما بعد األذى« )2007(.
ــــى مــرتــقــى  ــعـــدي يـــوســـف إلـ ــــل سـ ــا وصـ ــمـ ربـ
انتهى  حيث  الثمانينيات،  نهاية  قصيدته 
تــمــّرُده داخلها، متفّرغا فيها   

ّ
وقــل تجريبه 

لغة  اجــتــرح  ه 
ّ
لكن هــواجــســه ومحيطه.  إلــى 

بني  الفاصلة  الــحــدود  على  رشيقة خفيفة، 
 قديم. لقد اقترب 

ّ
الشعر والنثر، متجاوزًا كل

مـــن الـــنـــاس والــحــيــاة كــمــا يـــهـــوى، وأنــصــت 
عميقا إلى ذاته.

تصويب

نجوان درويش

فــي حـــزيـــراَن كــهــذا، عـــام 2012، 
ــح بــــاب  ــتـ ــفـ ــنــــت أهــــــــّم بـ بـــيـــنـــمـــا كــ
في  »توليب«  لوكندة  في  غرفتي 
مـــيـــدان طــلــعــت حــــرب بــالــقــاهــرة، 
انــتــبــهــت إلـــى رجـــل عــجــوز َيفتح 
ــاب غــرفــتــه املـــجـــاورة.  أو ُيــغــلــق بـ
قُت النظر؛ كان سعدي 

ّ
حينما دق
يوسف. 

ها 
ْ
ت
َ
أمل سريعة   

ٌ
صــداقــة انعقدت 

الــجــيــرة، ورافــقــتــه هــو والــشــاعــر 
املصري جرجس شكري بضعة 
أيام في »مثلث برمودا« كما كان 
الثالث  الــحــانــات  يسّمي  ســعــدي 
ر في أّولها 

ّ
التي نبدأ املساء املبك

ونغادر قبيل الفجر ِمْن آِخرها.
ــلــــى شـــــــاب أن  كـــــــان يـــصـــعـــب عــ
يــجــاريــه فـــي الــســهــر والـــشـــراب. 
انسحبت ألرتاح وتركت سعدي 
ــة جـــرجـــس الـــــذي كــان  ــايـ ــي رعـ فـ
يرعانا بذكاء وشهامة ابن البلد. 
أن  علّي  كــان  قليلة  بــأيــام  بعدها 
أترك القاهرة الحلم وتلك اللوكندة 
ــلــنــا الــعــامــلــون 

ّ
الــعــظــيــمــة الـــتـــي دل

ــة الـــســـقـــوف  ــيـ ــالـ ــــرف عـ ــا. غــ ــهـ ــيـ فـ
فيها  املــيــدان وتسطع   على 

ّ
تــطــل

شمسه. وكــان سعدي يعّبر عن 
الدهشة، بحركة دائرية من يديه 
وتــمــتــمــات عــراقــيــة، مـــن الــفــطــور 
الــعــظــيــم الــــذي كـــان يــــراه مــفــرودًا 
الغرفة  فــي  كــبــيــرة  عــلــى صينية 
عند استيقاظي بعد الظهر )كان 

باب الغرفة مفتوحًا(.  
ــوم وفــــــي حــــــزيــــــراٍن مـــمـــاِثـــل  ــ ــيـ ــ الـ
يغادر في مطلع  ُيــغــادر سعدي، 
الحياة  ــ كعادة  الصيف، والحياة 
ــ في أوجها، ال تكترث بالوباء أو 
أبحث  الكثيرة.  العربية  باملآسي 
ــتــي الــتــقــطــتــهــا له  عـــن الـــصـــورة ال
في »توليب«. سعدي في الشّباك 
بنظرة ذاهلة رغم أنه كان يفيض 
بــالــصــخــب قــبــل قــلــيــل. حــزيــران 

عر يبقى. 
ِّ

وذهول؛ الش
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فعاليات

السابعة من مساء  ُتقيم منّصة »تكوين«، عند  »إنستغرام«،  عبر صفحتها على 
غٍد الثالثاء، جلسًة افتراضية بعنوان استعادة فلسطين ثقافيًا، تستضيف فيها 
مهدي سلمان )1975(، والذي يتحّدث  فيها الشاعر والكاتب المسرحي البحريني 

خاللها عن أهّميّة حضور السردية الفلسطينية في الممارسات الثقافية.

العاصمة  بالجزائر  اللطيف«  عبد  »دار  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   26 حتى 
والوكالة  الفرنسي  الثقافي  المعهد  من  بتنظيم  إنــتــرامــوروس،  معرض 
الجزائرية لإلشعاع الثقافي ومتحف الفن الحديث. تحضر في المعرض أعماُل 
قرابة عشرين مصّممًا تدور حول موضوع »إعادة التفكير في المدينة من خالل 

التصميم«.

تحت عنوان من القاهرة إلى مدينة كارل ماركس: دراسة الحرب الباردة، ينّظم 
برلين تستمرّ حتى  المعهد األلماني لألبحاث الشرقية سلسلًة من الفعاليات في 
خريف هذا العام. على برنامج هذا األسبوع طاولٌة مستديرة ُتقام عند السابعة 
من مساء بعد غٍد األربعاء في سينما »بابيلون«، ويتناول المشاركون فيها استمرارية 

الحرب الباردة بأشكال دبلوماسية في أيامنا هذه.

التصاوير وجمالياُتها في المخطوطات اإلسالمية عنواُن الدورة التي يُنّظمها 
مركز المخطوطات في مكتبة اإلسكندرية عبر اإلنترنت، يوَمي اإلثنين والثالثاء، 21 
و22 حزيران/ يونيو الجاري. يحاضر في الندوة، التي ُتقام من الحادية عشرة صباحًا 

حتى الثالثة عصرًا، مجموعٌة من األكاديميّين المتخّصصين.

أِمن قليل يحّن الكائن 
الفلسطيني إلى 

كتالونيا، كما حّن 
واحد، سواه، مشهور، 
هو المغمور؟ أحّن إلى 

شعرائها ومشرّديها، 
إلى هشاشة أمل 

روائييها

إّما جحيٌم للغريب أو نعيم

أحّن إلى صفاء 
مانريسا، وال أحن أبدًا 

للعودة إلى بروخم

إطاللة

حنين إلى كتالونيا

باسم النبريص

عــشــت فــي أقــصــى الــشــمــال الــشــرقــي من 
شــبــه الــجــزيــرة األيــبــيــريــة، حــيــث لطاملا 
اســتــحــمــمــت بــأشــعــة الــشــمــس األولـــــى. 
ــل مـــا هو  كــتــالــونــيــا: ربــيــع شــمــســي. وكـ
ة املفترضة، موجود فيها على 

ّ
في الجن

كــتــالــونــيــا بشخصيتها  عــيــانــي.  نــحــو 
الــخــاصــة، اعــتــادت أن تــكــون حــّديــة وال 
تــقــبــل الـــحـــل الــــوســــط: هــــَي إمــــا جحيم 
نــعــيــم. واألخــــيــــر، لحسن  أو  لــلــغــريــب، 
الحظ وحسن الظروف، كان من نصيبي 

هناك.
في  اللحظة  أعيش  أنني  املــفــارقــة،  إنما 
الــجــزء الــشــمــالــي الــشــرقــي مــن بلجيكا، 
ــظــني. 

ّ
بـــني إخــوتــنــا الــفــلــمــنــكــيــني املــتــحــف

ورغم أنهم وضعوني، بعد عام ونصف 
مــن الــشــرشــحــة فــي مــخــّيــم الجــئــني، في 
لسوء  هنا،  الجحيم  أن  إال  فخمة،  فيال 
ــوء الــــــظــــــروف، كــــانــــت مــن  ــ ــسـ ــ الــــحــــظ ولـ

نصيبي، أيضا.
 الـــكـــائـــن الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
 قــلــيــل يـــحـــن

ْ
أِمــــــن

ــد، ســـواه،   واحــ
ّ
إلـــى كــتــالــونــيــا، كــمــا حـــن

مشهور، هو املغمور؟
 إلـــى شــعــرائــهــا، ومــشــّرديــهــا، إلــى 

ّ
ـــن أحـ

ــّبــــالت والـــحـــلـــويـــات  ــقــ جـــمـــيـــع أنــــــــواع املــ
ــيــة الــصــنــع، وقــائــمــة نــبــيــذ واســعــة 

ّ
مــحــل

النطاق.
إلى بناتها، وهشاشة أمل روائييها.

ــلــــد فــي  ــبــ  إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة وســـــــط الــ
ّ
أحـــــــــن

التضاريس  الــرغــم مــن  الــعــاصــمــة. على 
، فــي حال 

ً
الــوعــرة، التي سأقطعها لــيــال

عدت إليها اآلن.
املكان دافئ ومليء بالتاريخ، والعابرون 

ودودون وعندهم رحمة.
آكلي نقانق،  إلــى رحالة جالسني،   

ّ
أحــن

وشخص ينظرهم، واقفا على الطابور، 
ويريد سمكة مخبوزة منتقاة.

النادلون  بالتاريخ:  دافئ ومليء  املكان 
أشـــّد نــشــاطــا مــن املــوظــفــة املــرهــقــة على 
مقعد الحساب، لكن الشرفة بها أكثر من 
20 حّيزًا، مع كراٍس خشبية من طرازات 
 على املنحدرات 

ّ
وأحجام مختلفة، تطل

والبحر  الصغيرة  والخلجان  املتعرجة 
املفتوح.

وما يفعل كل هذا املتقّدم؟
ــه يــســتــرخــي بـــظـــاللـــه الـــواهـــنـــة عــلــى  ــ إنـ
الروح، على الرغم من الوباء، ويجعلها 

 شحرور يدور في مدار شجر املشمش. 
ــهـــي: عـــنـــدمـــا، كــبــيــٌر  ــا إلـ مــتــى نــشــكــرك يـ

ومريٌح هو العالم؟
ثــالث مساحات  بـــذوق، وهــنــاك  م  مصمَّ
ــــي - مـــع غــرف  مــخــتــلــفــة: الــطــابــق األرضـ
مــخــتــلــفــة بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة - الــطــابــق 
الطقس  توقعات  هنا،  والــتــراس؟  األول 

متغيرة دائـــًمـــا: ثــمــة نـــهـــارات، كــل نهار 
مــنــهــا، يــحــتــوي عــلــى ســـمـــات الــفــصــول 

األربعة.
في البدء، كان الواحد ال يتنّبأ بالطقس 

وال يتكّيف معه. 
إنما، بعد عامني، صار كواحد من حملة 

الباسبورت.
بلجيكا بإقليم فالندرز على األقل؟ إنها 

ِسم.
ُ
بلد على ما ق

وهي ال تروق إال ملزنوق، وما من بدائل، 
أو ملحّبي جمع األموال، إّما كدَّ جبني، أو 

 في الالمشروع.
ً
تجارة

 إلى صفاء مانريسا، وال أحن أبدًا 
ّ
أحن

للعودة إلى بروخم.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

تشعر بخلود لحظة الحاضر. أحن إلى 
طــقــس بــرشــلــونــي، مــمــطــر أو مــشــمــس، 
وفي الحالتني بديع، مع سمات مميزة. 
أمــا عن كثب مني، يقبع في هــذا املكان 
 حــفــالت موسيقية 

ً
)الـــــذي يــنــظــم عـــــادة

حميمة، في فترة ما بعد الظهر، ويقّدم 
ــر(، ســائــحــون  ــفـــجـ املـــشـــروبـــات حــتــى الـ
وســـائـــحـــات مـــن الـــشـــمـــال، يــرغــبــون في 
إلــى مزرعة قديمة تعود  إقامة.  أسبوع 
السادس عشر، في ضواحي  القرن  إلى 
بــيــت  إلـــــى  أرز.  أكــــمــــة  بــــجــــوار  ــا،  ــ ــاريـ ــ سـ
كـــامـــيـــران وفـــالـــيـــريـــا فــــي بـــوبـــلـــي ِســــك، 
ــاو فـــي قــريــة كــالــونــجــة جــنــوَب  وبــيــت بـ
ــعــر يــولــد من 

ِّ
مــايــوركــا، حيث رأيـــت الــش

رف حــمــام يــحــط عــلــى الــكــنــيــســة، ومــن 

)Getty( 2017 ،وسط برشلونة )الرمبال« )الرملة«

تونس ـ ليلى بن صالح

رًا تنظيمه بني 29 أيار/ مايو  بعد أن كان مقرَّ
والتاسع من حزيران/ يونيو الجاري، جرى 
تأجيل »املعرض الوطني للكتاب التونسي« 
في تونس إلى الفترة الواقعة بني 17 و27 من 
 كثير من 

ّ
 بقي محل

ٌ
هــذا الشهر، وهــو تاريخ

التشكيك، وحامت العديد من األقاويل حول 
الهيئة  تنظيم  أن  غير  آخــر،  تأجيل  إمكانية 
 يوم الجمعة 

ً
 صحافية

ً
املديرة للمعرض ندوة

املاضي، بات ُيرّجح تنظيم الدورة في املوعد 
الثقافة«  »مدينة  املحّدد:  املكان  د، وفي  املحدَّ

بالعاصمة تونس.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــونــــه ال يــحــتــضــن ســـوى  عـ
الــتــونــســيــة، يــأخــذ هــذا  الــنــشــر  منتجات دور 
العام، بسبب عدم  ُبعدًا خاصا هــذا  املعرض 
ــعــنــى بــالــكــتــاب 

ُ
تــنــظــيــم أي تــظــاهــرة كــبــرى ت

منذ نهاية 2019. فقد فرض انتشار فيروس 

كـــورونـــا إلــغــاء دورتــــني مــن »مــعــرض تونس 
ــيــــع 2020  الــــدولــــي لــلــكــتــاب الـــتـــونـــســـي« )ربــ
للكتاب  الــوطــنــي  »املـــعـــرض  وكــــان  و2021(. 
طـــلـــق فـــي خــريــف 2018، في 

ُ
الــتــونــســي« قـــد أ

مـــحـــاولـــة لـــتـــأمـــني فــســحــة لـــتـــرويـــج الــكــتــاب 
الــتــونــســي بــعــيــدًا عـــن مــنــافــســة دور الــنــشــر 
الــدولــي،  املــعــرض  إلــى  الــتــي تحضر  العربية 
ومــن هــذا املنطلق ذاتـــه فــإن دورة هــذا العام 
رًا لصناعة النشر في 

َ
سا منتظ

َّ
ستكون متنف

الــبــالد، وتــحــريــك الــقــطــاع بعد الــجــمــود الــذي 
عرفته الحياة الثقافية بشكل عام في تونس 

منذ ظهور الجائحة.
الثقافي  للبرنامج  تقديما  الندوة  تضّمنت 
الثالثة،  الـــدورة  فعاليات  سيصاحب  الــذي 
والـــــتـــــي تــــــقــــــّررت مــــنــــذ األســــــبــــــوع املــــاضــــي 
إثر رحيل  تسميتها »دورة هشام جعّيط«، 
ـــ 2021(،  ـ الــتــونــســي )1935  ــؤّرخ واملــفــّكــر  ــ املـ
ــان قـــد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســابــق  ــــذي كــ ــو الـ وهــ
ــقــام لتكريمه خـــالل املــعــرض 

ُ
بـــأن نـــدوة ســت

البرنامج  ينقسم  األّول.  تنظيمه  تاريخ  في 
الثقافي إلى مجموعة من الفعاليات، منها: 
ــوم املـــســـرح«، و»يــــوم املــــؤّرخ الــتــونــســي«،  »يـ

أّي جديد ستقّدمه 
الدورة الثالثة من 

المعرض للقرّاء وقطاع 
النشر في تونس؟ دورة 

ستحمل اسم المؤرّخ 
والمفّكر التونسي الراحل 

حديثًا هشام جعيّط

المعرض الوطني للكتاب التونسي آمال عريضة واستئناف حذر

تهدف التظاهرة إلى 
تحريك ثقافة تعيش 

ركودًا منذ بدء الجائحة

متابعة

و»يـــــوم الــــروايــــة«، و»يـــــوم حــقــوق الــتــألــيــف 
وعـــقـــود الـــنـــشـــر«، و»يـــــوم الـــقـــّصـــة«، و»يــــوم 
تــكــون مدينة  ــقــّرر أن 

َ
ت ــي«. كما 

ّ
الــفــن الكتاب 

ــرة، فــي  ــاهــ ــظــ ــتــ صـــفـــاقـــس ضـــيـــفـــة شــــــرف الــ
مبادرة تحاكي دعوة بالد أجنبية كضيف 

شرف في املعرض الدولي.
ومن املالحظ ضمن برنامج املعرض هيمنة 
ــام  ــلـــن فـــي األيــ عـ

ُ
الـــنـــزعـــة الــتــكــريــمــيــة؛ حــيــث أ

املــاضــيــة عــلــى صــفــحــات املــعــرض فــي مــواقــع 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــ
الــشــخــصــيــات الــتــي ســيــجــرى تــكــريــمــهــا بني 
ــاد ونــاشــريــن، مثل املــــؤّرخ األدبــي 

ّ
ــاب ونــق

ّ
كــت

الــقــاســم محمد كـــرو، والــنــاشــر الحبيب  أبـــو 
الــلــمــســي، والــنــاقــد محمد الــخــبــو، كــمــا جــرى 
خــرى 

ُ
إصــدار كتب تحتفي ببعض األعــالم األ

مــثــل املــفــّكــر عــبــد املــجــيــد الـــشـــرفـــي، والــفــنــان 
التشكيلي الحبيب بيدة.

تبقى جميع هذه العناصر مجّرد تأثيثات 
ديـــــكـــــوريـــــة أمــــــــــام أهــــــــــّم نــــقــــطــــة يـــنـــتـــظـــرهـــا 
ــر املـــعـــرض، وهــــي املـــــادة الـــتـــي يــقــّدمــهــا  ــ زائـ
األخيرة  الفترة  أن  املعلوم  ومــن  الناشرون. 
لم تشهد اإلعالن عن الكثير من اإلصدارات، 
كتابني  بــإنــجــاز  الـــدور  معظم  اكتفت  حيث 
أو ثـــالثـــة كــتــب جـــديـــدة ضــمــن الــتــخــّوفــات 
مـــن عــــدم اإلقـــبـــال الــجــمــاهــيــري، خــصــوصــا 
وأن الــنــاشــريــن قـــد اشــتــكــوا خــــالل دورتــــي 
ــة الــدعــايــة. لكن 

ّ
املــعــرض الــســابــقــتــني مــن قــل

أليس توفير إصدارات جديدة على مستوًى 
 من الجودة والجاذبية عنصرًا من عناصر 

الدعاية للمعرض؟

عودٌة على إيقاع التكريمات

مدينة الثقافة حيث يُقام المعرض، في تونس العاصمة
 

سعدي يوسف في القاهرة ووراءه ميدان طلعت حرب، حزيران 2012 )العربي الجديد(

في حزيران كهذا


