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يوسف بعلوج ...يروي ثورة الكرامة
«الربيع العربي» سيترك
آثاره على األدب بال شك.
لقد بدأت منذ اآلن تتضح
معالم ّ
النص الجديد من
خالل أعمال تبتعد عن
الذات واألسئلة الوجودية،
لتنجرف وراء أحالم
التغيير .وقفة مع كاتب
جزائري شاب كان شاهدًا
على تحقق الحلم التونسي
بنغازي ــــ محمد األصفر
ّ
ي� �ب ��دو أن األدب ال� �ع ��رب ��ي س�ي�ش�ه��د
ت�غ� ّ�ي��رات ق��ري�ب��ًا ،وسيبتعد ع��ن ال��ذات
وط � ��رح األس �ئ �ل ��ة ال ��وج ��ودي ��ة ب�ف�ض��ل
ال� �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت من
ت��ون��س ل�ت�ع��م ب�ق�ي��ة ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة.
شاب جزائري لم تعلن بالده ثورتها
ب� �ع ��د رغ � ��م أن� �ه ��ا م ��رش� �ح ��ة ل�ل�ان ��دالع
ف ��ي أي وق � ��ت ،ي �ع �ي��ش ث� � ��ورات ال� ��دول
امل� �ج ��اورة ،وي �ش��ارك ف��ي إره��اص��ات�ه��ا
األولى من خالل التدوين اإللكتروني
وااللتحام بالناشطني التونسيني في
تظاهراتهم ووقفاتهم االحتجاجية.
ي��وس��ف ب�ع�ل��وج ،ه��ذا ال�ش��اب الرحالة
سافر إلى تونس قبل الثورة وبعدها.
ورصد الحياة في بالد الطاهر الحداد،
وقارنها بحذر ببعض مظاهر الحياة
ف��ي ال�ج��زائ��ر .ال يشعر ب��أن ال�ث��ورة قد
قامت في تونس فقط .لقد قامت أيضًا
في بلد املليون ونصف املليون شهيد

م�ن��ذ أي ��ام االس�ت�ع�م��ار ال�ف��رن�س��ي ،لكن
سرقها املجاهدون املزيفون والساسة
وال � �ت � �ج ��ار وامل � �ج � ��رم � ��ون .ف� ��ي ت��ون��س
التقى فعاليات ثقافية وسياسية من
مختلف األط�ي��اف ،ح��اوره��ا بصراحة
وبعفوية وم��ن دون أي إع��داد مسبق
ل�لأس �ئ �ل��ة .أس �ع �ف �ت��ه ف ��ي ذل� ��ك ث�ق��اف�ت��ه
ال� �ج� �ي ��دة واق � �ت� ��راب� ��ه وام � �ت� ��زاج� ��ه ف��ي
املشهد املغاربي من خ�لال مشاركاته
ونشاطاته اإللكترونية .ط��رح أسئلة
محرجة أحيانًا .أسئلة كأنها تحقيق،
إذ ال بد من أن يعرف القارئ كل شيء،
وأن يقف على حقيقة األوض� ��اع ...لم
ي�ح�م��ل م�ع��ه ع��دة ال�ص�ح��اف��ي التقنية
ال�ك�ب�ي��رة ،وم�ي��زان�ي�ت��ه امل��ال�ي��ة بسيطة
ج � �دًا .س�ل�اح��ه ه��ات �ف��ه ال �خ �ل��وي ال ��ذي
اس �ت �خ��دم��ه ك ��آل ��ة ت �ص��وي��ر وم �س� ّ�ج��ل
ل �ل �ص��وت .أف � ��رغ ح� ��وارات� ��ه ع �ل��ى م�ه��ل
وب� �ك ��ل أم� ��ان� ��ة ّ
ودون � � �ه � ��ا .وب�ت�ش�ج�ي��ع
م � ��ن ب� �ع ��ض امل � �ب� ��دع �ي�ن ال� �ج ��زائ ��ري�ي�ن
والتوانسة ،انخرط في تدشني كتابه
عن ث��ورة تونس فكان «على جبينها
ث��ورة وكتاب ــــ ح��وارات تونسية بعد
الثورة» (منشورات فيسيرا ــــ الجزائر).
وها هو يصدر العمل ليكون حاضرًا
في «معرض الجزائر الدولي للكتاب»
الذي يقام هذا الشهر.
ّ
قسم بعلوج الكتاب إل��ى أج��زاء عدة
ً
ّ
سمى كل جزء «جبني» ،فنجد مثال:
«ج �ب�ي�ن ال �س �ي��اس��ة» ،ال � ��ذي ي�ح�ت��وي
ع �ل ��ى خ �م �س��ة ح � � � ��وارات م� ��ع ك� ��ل م��ن
رئيس ال�ح��زب االش�ت��راك��ي اليساري
التونسي محمد الكيالني ،مسؤول
ال � �ع�ل��اق� ��ات ف � ��ي ح� � ��زب «ال� �ت� �ج ��دي ��د»
سليم بن عرفة ،املناضلة الحقوقية
س� �ه ��ام ب� ��ن س � ��دري � ��ن ،رئ� �ي ��س ح ��زب
ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي ال��دي�م��وق��راط��ي عبد
الرزاق الهمامي ،والقيادي في حزب

«الفزاعة»

«على جبينها ثورة
سيقدم ضمن
وكتاب»
َّ
معرض الجزائر خالل أيام

Verdun - Istanbul
starting 50,000L.L.
From August 22nd till September 17th
With every purchase
starting 50,000L.L. from any
of the participating Verdun
shops or restaurants (with
the festival sticker on their
front door), get a coupon
and the chance to be one
of the lucky 8 who will
win a trip for 2 to Turkey.
facebook/verdun-istanbul
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راب�ط��ة الكتاب األح��رار جلول عزونة،
الكاتب واألكاديمي محمود طرشونة،
ال�ك��ات��ب وال�ص�ح��اف��ي س�م�ي��ر س��اس��ي،
ال �ن��اش��ر وال�ص�ح��اف��ي ك ��ارم ال�ش��ري��ف،
وأص� �غ ��ر روائ � ��ي ت��ون �س��ي ش � ��ادي بن
حميدة.
وال � �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن
الكاتب ال�ش��اب يوسف
ب � �ع � �ل� ��وج م� � ��ن ن �ش �ط ��اء
امل ��دون ��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
ّ
إن
امل � � � �ع� � � ��روف� �ي� ��ن ،إذ
ّ
ّ
ّ
تعرف مدونة ّ «الفزاعة»
م� ��دون � �ت� ��ه «ال� � �ف � ��زاع � ��ة»
معروفة جدًا في الوسط
عن نفسها بأنها مدونة
اإللكتروني ،وهو أيضًا
عامة ثقافية فنية ،ذات
يكتب الشعر الحديث،
اهتمامات بمجاالت أخرى
وي�س�ه��م ف��ي الصحافة
تخص التدوين واإلعالم
الجزائرية عبر العديد
ال���ج���دي���د .ت��خ� ّ�ص��ص
من املقاالت ذات النكهة
املدونة قسمًا للجزائر.
ال�ت�ه�ك�م�ي��ة وال �س��اخ��رة.
ال� �ك� �ت ��ب ع � ��ن ال� � �ث � ��ورات
وفي آخر املقاالت التي
س�ت�ت��واص��ل ،وال �ث��ورات
كتبها يوسف بعلوج،
وط � �ن � �ه� ��ا ك� � ��ل ال � �ع� ��ال� ��م،
واحدة تعود إلى الشهر
وال ت �خ �ت��زل ف ��ي م �ك��ان
امل��اض��ي ،حيث يهاجم
واح � � � ��د .ه � ��ذا ج ��زائ ��ري
ب���ع���ل���وج امل��ث��ق��ف�ين
يكتب عن ثورة تونس،
الجزائريني الذين وقفوا
وذاك م � �ص� ��ري ي �ك �ت��ب
ع��ن ث ��ورة ل�ي�ب�ي��ا ،وتلك
إلى جانب النظام الليبي
مغربية تكتب عن ثورة
ضد شعبه.
س � ��وري � ��ا ...س �ت �ت��واص��ل
www.alfazzaa.com
ال�ك�ت��اب��ات ع��ن ال �ث��ورات
ال �ع��رب �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا
ّ
م ��ن ك ��ت ��اب ل ��م ت �ق��م ف��ي
ب� �ل��اده� � ��م ث � � � ��ورة ب� �ع ��د.
وه ��ذا األم ��ر يمنحنا إس�ق��اط��ًا نفسيًا
عميقًا مِل��ا يشعر ب��ه ال�ش�ب��اب العربي
ت � �ج ��اه أن �ظ �م �ت �ه��م ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،وم ��ا
ي �ض �ط��رم ف��ي ق�ل��وب�ه��م م��ن ن �ب��ض حر
ينتظر ربع فرصة كي يزغرد.

«النهضة» عبد اللطيف املكي.
أي �ض��ًا ن �ج��د «ج �ب�ي�ن ال �ت ��دوي ��ن» ال ��ذي
ي� �ض � ّ�م ح� ��واري� ��ن م ��ع ك ��ل م � ��ن :امل � ��دون
وال � ��وزي � ��ر امل �س �ت �ق �ي��ل م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
ال �ت ��ون �س �ي ��ة امل ��وق� �ت ��ة امل� � � � � ّ
�دون س�ل�ي��م
ع �م��ام��و ،ورئ �ي �س��ة ج�م�ع�ي��ة امل��دون�ي�ن
التونسيني فاطمة الرياحي.
أم� � ��ا ال� �ج� �ب�ي�ن ال � �ث� ��ال� ��ث ،ف� �ه ��و «ج �ب�ي�ن
الكتابة» الذي يشمل خمسة حوارات
أجريت مع كل من :الروائي ومؤسس

