ُعرف األستاذ ساسي حمام بتفانيه في العمل ،وبنشاطه املستمر منذ أن تولى مهمة الكاتب
العام جلائزة «أبو القاسم الشابي» .ولقد جعل للجائزة أرشيفاً منظماً جلميع دوراتها،
شام ً
ال أسماء املشاركني في كل دورة ،حسب بلدانهم ،وموثقاً جلان التحكيم والفائزين.
يتولى أيضا مسؤولية اإلشراف على جميع املراسالت ،وإعداد التقارير والتواصل مع
وسائل اإلعالم .ومن إسهاماته املهمة إضافته للجائزة حقلي «السيرة الذاتية» و «ترجمة
الشعر» .وكان يؤدي كل ذلك بإشراف من األديب الكبير عزالدين املدني ،رئيس جائزة أبو
القاسم الشابي.
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امليالد:

•من مواليد مدينة منزل متيم والية نابل بالشمال الشرقي ،اجلمهورية التونسية.

التعليم:

•الكتاب.
•املدرسة العربية الفرنسية.
•جامع الزيتونة املعمور ،فرع منزل متيم.
•املعهد الثانوي مبنزل متيم.
•دار املعلمني باملرسى.

العمل:

•كاتب عام (أمني سر) جائزة أبو القاسم الشابي-2003 ،حتى اآلن.

الكتب املنشورة:

•الهثون معي :مجموعة قصصية ،تونس.1982 ،
•قطع الغيار :مجموعة قصصية ،تونس.1995 ،
•انطولوجيا الشعر اإلفريقي املكتوب بالفرنسية ،دمشق.2006 ،
•علي الدو عاجي :رائد القصة التونسية ،حياته في صور ،تونس2009 ،
•ليلة األمير األخيرة( ،رواية مترجمة) الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة ،جمهورية مصر
العربية.2017 ،

كتب للنشر:

•املرآة :قصص مختارة من أعمال تشيخوف ستنشره الهيئة العامة املصرية للكتاب في
نوفمبر .2021
•البطاقة ،مجموعة قصصية.
•الكف والطريق ،مجموعة قصصية.
•األيام والليالي ،رواية.
•املرأة إذا تكلمت ،مجموعة قصصية مترجمة لكاتبات من مختلف دول العالم.
•املسبحة ،مجموعة قصصية مترجمة من األدب اإلفريقي املكتوب بالفرنسية.

•مجموعة قصصية من أمريكا الالتينية.
•الوجه اخلفي ،ديوان شعري للشاعرة اليونانية هيلني بساراليدو.
•أدب األطفال في تونس ،من اخليال اخلرافي إلى اخليال العلمي.
•ينشر إنتاجه الشخصي واملترجم في العديد من الصحف واجملالت العربية.

أنشطة ثقافية:

•انتخب ألربع دورات ،عضو الهيئة املديرة الحتاد الكتاب التونسيني.
•رئيس فرع والية نابل الحتاد الكتاب التونيسيني (سبع دورات).
•عضو نادي القصة «أبو القاسم الشابي» الوردية ،تونس.
•نظم وأدار عدة مهرجانات وطنية وعربية وعدة ندوات حول الشعر ،والقصة القصيرة
والرواية واملوسيقى.
•شارك في عدة ندوات بتونس وبعض البلدان العربية.
•ترأس وشارك في عدة جلان حتكيم في مسابقات في القصة القصيرة والرواية والشعر
واملسرح وأدب اليافعني وأدب األطفال.
•ساهم في إصدار مجلة (احلياة) ومجلة (متيم) وجريدة (اإلمتاع) الفكاهية.
•أصدر مع األديب (عز الدين املدني) جريدة أدبية ثقافية (األسبوع الثقافي).

اجلوائز:

•جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة .1982

األوسمة:

•وسام االستحقاق التربوي.1999 ،
•وسام االستحقاق الثقافي.2006 ،
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