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غائع ص2

اجاسرضئ طةمعسئ طظ افخعات افدبغئ الةجائرغئ تةاربعا ا�بثاسغئ، غعم 
اقبظغظ بصاسئ السغق ضمظ ظحاذات خالعن الةجائر الثولغ الـ22 لطضااب، 
شغ ظثوة "اخاراع الحثخغئ شغ الرواغئ"، تغث أشدعا باصظغاتعط شغ خطص 

حثعص رواغاعط، الاغ تثاطش طظ روائغ فخر. 



 جأله/تسان.م

 الروائغ طتمث شاغطغظئ:

 افخر بتاجئ �سرشئ
طا عع طعجعد سظثظا..

و"تغـــرة  المظفـــى"  "خغـــام  ضائـــئ   
تاحـــضض  ضغـــش  المقئضئ"..وأخـــرى، 

الحثخغئ الروائغئ شغ ظخعخك؟

أشـــتغل علـــى الرواية ليـــس بالنظرة 
التقليدية، يعني ال أشتغل على الشخصية 
الروائيـــة باعتبارهـــا عنصرا مـــن عناصر 
النـــص ولكن أحـــاول أوال أن أربطها ببقية 
العناصر األخـــرى، فمصال في رواية "خيام 
المنفـــى" حاولـــت أن أجعـــل الســـوق أحد 
عناصـــر النص وهـــو أقرب للشـــخصيات، 
بحيث أصبح للســـوق شـــخصية في العمل 
وبالتالي ســـعيت ألن أعطي لنصي "خيام 

المنفى" شخصية.

تصـــدر حـــاج عمـــر صديـــق المعروف 
بالزيواني الحديث عن صناعة الشـــخصية 
في البنية الســـردية بالنظرة الكالسيكية، 
ويضعهـــا الكاتـــب بحيث يكـــون الملتقي 
شـــريكا آخر في بناءها، واستعرض تجربة 
روايتـــه "كامراد" وشـــخصية مامادو بطل 
القصة، وقال إن البطـــل الصحراوي يظل 
في النص شخصية إشـــكالية تمثل صوت 
اإلثنية في  المشـــكالت  الهامش ويطـــرح 
الهامش  المجتمـــع، ومامـــادو هو صـــوت 
وصـــوت إفريقيا البـــؤس ومرآة عاكســـة 
لواقعه، محاوال زعزعة بعض الرؤى داخل 

المجتمع.
ســـعيد خطيبي حول شـــخصية الكاتبة 
والرحالـــة إيزابيـــل إيبيرهـــارت في رواية 
أربعون عاما في انتظار إيزابيل" شخصية 
إيزابيل شخصية مقتبسة من الواقع ولكن 
الرواية ليســـت من الواقع مائة بالمائة بعد 
والرواية  المتخيل  يدخل  الشخصية  تشكل 
لكن االســـتلهام ينطلق من الحقيقة، ودور 
الكاتـــب فـــي أن يجعـــل الواقـــع متخيـــال 
والمتخيل واقعا، ويجعل القارئ يرى حدود 

المتخيل والواقع.
وأضاف صاحب جائزة كاترا 2017، أن 

 صال الروائغ الحـــاب ابظ طثغظئ الةطفئ طتمـــث شاغطغظئ، أّن المتطغئ ذرغص 
الضاتإ والروائغ إلى السالمغئ، وافخر بتاجئ فن ظظصض له طا عع طعجعد شغ 

بغؤاظا وطةامسظا، ضما أّن الطشئ الاغ غفدض الضاابئ بعا عغ لشئ الداد.

عـــض تساصث أن اقظطقق طـــظ المتطغئ 
(الئادغـــئ شغ رواغاتك) عـــع ذرغص ظتع 

السالمغئ؟

أؤمـــن بهـــذه القاعـــدة بصـــورة كبيرة 
وعندما تتحدث عن الباديـــة أو بيئتك التي 
نشأت بها أو المكان الذي ولدت به، يعني أّن 
تعبـــر عـــن بيئتـــك وتقاليدهـــا وعاداتها 
وطقـــوس أهلها، كما أّن األخـــر ال يعرفها، 
ولذلك وجب نقلها له، ألّن األخر دائما يحب 
أن يعرف ويكتشـــف وال يحتاج منك مثال أن 
تتحدث له عن الميتـــرو أو الترام واي أو ما 
يـــدور في الحياة الغربيـــة أو الحياة العالية 
يريد معرفـــة  ما هو موجـــود عندك وهو 
خفي فالنـــص الروئي أصبح بمثابة طريق 

لألخر ليكتشف ثراءنا وتنوعنا، فاعتقد أّن 

واألجدر  األنســـب  الطريق  المحلية هي 
إلى العالمية

طتمث شاغطغظـــئ غضاإ بالطشاغظ السربغئ 
والفرظســـغئ، أغظ تتـــإ أن تضعن بغظ 

الطشاغظ؟

فـــي الواقع ليس لي مشـــكل في اللغة، 
فعندمـــا أجد الفكـــرة وتتبلـــور في ذهني 
فمحمـــول اللغة يآتي بطريقـــة آلية، وبأي 
لغـــة يخرج بهـــا النص فأنا معهـــا، ولذلك 
عندما تنضج الفكرة ومعالم النص ال ادري 
بأية لغة ســـيخرج وألكون صادقا أقرب لغة 

هي اللغة العربية لسحرها وجماليتها.

كل ما كتـــب عن هذه الشـــخصية لحد 
الســـاعة هو من الغرب، رغم أن أهم فترة 
فـــي حياتها عاشـــتها فـــي الجزائـــر، ومن 
الضروري الكتابة بمنظور جزائري خالص، 
وبالنسبة له فقد اختار ايزابيل إيبيرهارت 
لســـبب وصفـــه بالروحي، وقـــال "ربما لو 

عشت في تلك زمانها لوقعت في حبها.
وأكـــد المتحدث أن روايتـــه بها كثير من 
االقتصاد اللغوي، لكن لمـــا كان مخطوطا 
كان حجمه أكبر، وأضاف خطيبي أن حرفة 
الصحافـــة جعلتـــه يعيد تحرير مـــا كتبه، 
فجعلتـــه الرواية كاتبا ومحـــررا في الوقت 

نفسه.
من جهتـــه، الروائـــي عبـــد الوهاب بن 
منصـــور الذي بـــدأ قصاصا "فـــي ضيافة 
إبليس" ثم تحـــول إلى كتابة رواية "قضاة 
الشرف"سنة 2001 ترجمت إلى الفرنسية، 
ثم نشـــرت له رواية ثانية "فصوص التيه" 
في عام 2005، وأخيرا "الحي السفلي" في 
عـــام 2013، كشـــف أنـــه يشـــتغل فـــي 
الشـــخصية الروائيـــة على مســـألة ثقافة 

التصوف.
وعلل يقـــول إن البيئة التي نعيش فيها 

ستؤثر علينا حين نخلق شخصية، إذ 

نعطيها ما عشناه وهذه الشخصيات مثل 
المعاني هي شـــخصيات روائية تمشي في 
الشـــوارع فنلتقطهـــا ونقـــوم بتطويرها 

وتشكيلها حسب ما نريد قوله في الرواية.
ومن هذا المنطلق، يجد عبد الوهاب بن 
منصور نفســـه يكتب وفق بيئته التي نشأ 
فيهـــا، وألنـــه ينحدر من منطقـــة ندرومة 
المعروفـــة وهي مدينـــة صوفية، وعرفت 
بنزاعات صوفية كثيرة، وقال بهذا الشـــأن 
أن في روايته "فصوص التيه"اشتغل على 
الصوفيـــة انطالقا من دخـــول األمير عبد 
القادر إلى مدينة ندرومة، وعبد المومن بن 
علي مؤســـس الدولة الموحدية، وأخذ بن 
منصور فترة تسع سنوات ألنها همشت من 
طرف المؤرخين، مشـــيرا إلـــى أنه ال يهتم 
بالتاريـــخ الرســـمي، وأضاف أنـــه في تلك 
الفترة عرفت مدن مثل وهران وتلمســـان 
ومستغانم وفاس سلسلة اغتياالت وسيوال 
من الدمـــاء، فقـــام الروائي بمنـــح الحياة 

لمؤرخ ليروي ما حدث في تلك الفترة.
وشارك في الجلسة أيضا كل من فاطمة 
بخاي وبشـــير مفتي ومحمد فتيلينا وحبيب 

أيوب، ونشط اللقاء الروائي أمين الزاوي.
م.ج
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تاوره: أجاطئ طتفعظ

الروائغ جسغث خطغئغ:

سئصرّغئ الضاتإ تاةّطى
غش تصّئض الصارئ لحثخغاته

إذا طـــا سثظا إلى طعضعع ظـــثوة الغعم 
وطتعرغئ الحثخغئ شغ السمض الروائغ.. 
عض جـــئص وأن تمّردت سطغك حثخغئ 

طظ حثخغات إتثى رواغاتك؟

قد يحصـــل األمر مع أي كاتـــب أن يجد 
نفسه منساقا خلف شخصياته. يختلقها ثم 
يجـــد نفســـه يركـــض خلفها. هـــي حالة 
طبيعية ونجد الوضع مع كتاب عالميين. لم 
يحصل معـــي هذا األمر، ولكـــن لو حصل 
فهذا ليس أمرا ســـلبيا، بل يزيد أحيانا من 

شغف الكتابة.

غتـــثث أتغاظا خطط سمـــثي، أو سفعي، 
بغظ افشضار الاغ تسئر سظعا حثخغات 

الرواغئ، وبغظ أشضار وطساصثات الروائغ 
ذاتـــه.. إلى أي طثى غمضـــظ اسائار عثا 
الاثاخض ختغتـــا؟ عض غةعز أن تاتثث 

الحثخغئ بطسان طآلفعا؟

فعال، هـــذا ما يفتـــح الباب نحـــو النقد 
النفســـاني للنص األدبي. لكـــن من يحدد 
هذا األمر هو قارئ أو ناقد، ومن القليل أن 
يقـــر الكاتـــب باألمر مع أن بعـــض الكتاب 
يعجبهم أن يربط قارئ بين شـــخصية ما 
وشـــخصهم. برأيي من األنسب أن يحافظ 
الكاتب على مســـافة من الواقع، صحيح أن 
يجعل من الواقع متخيال لكن بالنسبة حتى 
مائة بالمائة، بل يقدم خياراته الشخصية 
في التخيل وفـــي التعامل الذكي والروائي 

مع الواقع.

عـــض ظمطك الةرأة الضاشغـــئ لطافضغر شغ 
إطضاظغئ إغةاد رواغئ بق حثخغات؟

بحســـب علمـــي ال توجـــد روايـــة دون 
شخوص. والرواية تفترض حكاية 

والحكايـــة حركـــة والحركـــة تســـتلزم 
شـــخصية. حصلت فـــي مرحلة مـــا على 
محاوالت في التقليل من سطوة الشخصية 
علـــى النص لكن لم يحصـــل أن انفصلت 

رواية عن شخوصها.

سطفـــا سطـــى سظـــعان الطصـــاء "اخاراع 
الحثخغئ شغ الرواغئ".. طظ غثارع طظ؟ 
عض الحثخغئ عغ طظ تخظع الروائغ أم 
الروائغ عع طظ غعجث الحثخغئ؟ وعض 
غمضـــظ أن تاةاوز الحـــثخغئ الروائغئ 

طعجثعا وطثارسعا؟

صحيـــح. حـــدث أن تجاوزت شـــخصيات 
شـــهرة مؤلفها. الجميع يعـــرف هاري بوتر 
هـــذه  اختـــرع  مـــن  يعرفـــون  وقليلـــون 
الشـــخصية! وهنا تظهـــر عبقرية الروائي 
بأن يدفع بشخصيته للواقع ويمنحها فرصة 
للشـــهرة وتقبال مـــن طرف القـــّراء، كلما 
تجاوزت شـــخصية شـــهرة مؤلفها تمكنت 

الرواية تلك من فرض اتساعها.

تاوره شغخض حغئاظغ 

الروائغ بحغر طفاغ:

"الحثخغئ ا�بصفئ غش الرواغئ
تظزر ظصثغا لطعاصع"

عض الحـــثخغئ عغ الاغ تتثد طســـار 
الصخئ شغ الرواغئ؟

هـــذا إذا كانـــت الروايـــة تعتمـــد على 
الشـــخصية أو أسس الروائي كل عمله من 
خالل شـــخصية محورية، يتابـــع أطوارها 
وتحوالتها، ولكن ليســـت كذلك إذا كانت ال 
توجد عنده شـــخصية محورية في الرواية 
حيث يمكن أن يركز علـــى المكان أو حدث 
معين أكثر مما تحضر الشخصية، والقارئ 
يتاثـــر  العالميـــة  الكالســـيكية  للروايـــة 
الشـــخصيات  التي تعتمد على  بالروايـــات 
للرواية  تعطـــي  الشـــخصية  الرئيســـية، 
مسحة إنســـانية، بالنســـبة لي الشخصية 

محورية في الرواية وأساسية.

أق ترى بأن اخاغار الحـــثخغئ وبغؤاعا 
عغ طظ الاةارب الحـــثخغئ والتغاتغئ 

لطضاتإ؟

فيها هـــذا الجانب وفيهـــا جوانب أخرى، 
بطبيعة الحال نحن ال نســـتطيع االنسالخ 
من البيئة التي نعيش فيها ونكبر بداخلها، 

ولكن عندما نستعيدها روائيا نستعيدها 

أنها  متجزئـــة،أي  وبذاكـــرة  بخياالتنـــا 
ذكريـــات متقطعة وحتى أنهـــا في الذاكرة  
تصبح خيالية وأكثر منهـــا واقعية حتى لو 
كانت مستمدة من الحي الذي عشت فيه أو 
من الزمـــالء الذين عرفتهم في الجامعة أو 
فـــي العمـــل، فهي مزيـــج مـــن الحقيقي 

الواقعي الخيالي الحلمي.

طاذا سظ حـــثخغئ الئطـــض المبصش شغ 
رواغات بحغر طفاغ؟

ببســـاطة أريد أن أكتب عن الشـــخصية 
التـــي أعرفها أكثر من الشـــخصية التي ال 
أعرفهـــا، وأيضـــا النقطـــة اإليجابيـــة في 
الشخصية المثقفة أنها تنظر نقديا للواقع 
البســـيطة هـــي مجرد  الشـــخصية  بينما 
متفاعلة مـــع الواقـــع دون أن تطرح عليه 
األســـئلة، مثل الفالح يعاني الواقع دون أن 
يطرح عليه أســـئلة نقديـــة، وفي رواياتي 
أريـــد أن يكون فيهـــا الكثير من األســـئلة 
الواقعيـــة لهـــذا الســـبب تكون شـــخصية 
المثقـــف هـــي المنطقية عنـــدي، رغم أن 
بالحب  تتعلـــق  أعالجها  التـــي  المواضيـــع 

وبالموت وتحتاج إلى رؤية نقدية وليس 

إلى شخصية بسيطة وهذا ال يعني أنني 
أحتقر الشخصيات األخرى، ولكن هي زاوية 

نظري في الرواية.

ظقتـــر شـــغ أسمالـــك أظـــك طرتئط 
بالمثغظئ وسعالمعا، لماذا؟

أركز كثيرا على العاصمـــة، أتحدث عن 
الريف الـــذي أعرفه الذي ســـكنه أبي، ألن 
المدينة متعددة وحتى الريفي يسكن فيها، 
وحتى آباؤنا كانوا ريفييـــن وفيها التقاليد 
الريفية، العاصمة هي شـــخصية محورية 
في الرواية، هي شخصية طراجيدية ونحن 
الكتاب أكثر ما نميـــل إليه هو الطراجيديا، 
بالتالي العاصمة أجمل شـــخصية وأكثرها 

رعبا، العاصمة تستفز الروائي للكتابة.

طسآول الظحر: حميدو مسعودي
طثغر اقتخال: زهير بطاش

رئغج الاترغر: فيصل مطاوي

عغؤئ الاترغر:
مايا .د

محمد أوراري
عادل ابراهيم

أسامة محفوظ
فيصل شيباني

هند .أ
حكيم جبنون

ياسين إيجر
محمد بلقوراي

مليكة .ج
حسان .م

آمقران سعد الدين
هاجر.ب

نصر الدين حديد
سميرة إراتني

ذهبية عبد القادر
فارس فرحات

تثصغص
عبد المجيد لغريب

المخعرون
حمزة قادري

حمزة بوحارة

المخمط:
محمد أمين إسماعيل
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تاوره شغخض حغئاظغ 

تاج أتمث الخثغص الجغعاظغ:

"اجاضمال وظتئ الحثخغئ
غرجع لطماطصغ"

عض غضمض الصارئ خغاغئ الحثخغئ شغ 
الرواغئ؟

تجاوزت  اآلن  النقديـــة  النظريات  طبعا، 
النظرية التقليدية التي تقول الشـــخصية 
يصنعهـــا المؤلف بالتالـــي المتلقي يتقبل 
تلـــك الشـــخصية كمـــا صنعهـــا المؤلف، 
ونظرية التلقـــي والتأويل تقول أن القارئ 
هو اآلخر قـــد يصنع الشـــخصية أكثر مما 
تخيلها أو وصفها الكاتب، الشخصية باقية 
إلى غاية تلقـــي المتلقـــي للخطاب يعني 
اســـتكمال الشـــخصية، فالقـــارئ ســـواء 
بمعارفـــه القبلية يختلف فـــي تلقي هذه 
الشـــخصية التـــي لن تكون ثابتـــة وتبقى 
وبالتالي استكمال ونحت  شخصية نسبية، 

هذه الشخصية يرجع للقارئ والمتلقي.

تاوره: أجاطئ طتفعظ

الروائغ سئث الععاب بظ طظخعر

أظا طظ غثطص الحثخغئ
شضغش تامّرد سطّغ؟

طا عغ السظاخر افجاجـــغئ الاغ تظططص 
طظعا شغ بظاء حثخغاتك؟ طبق عض عغ 
السظاخـــر المادغـــئ، أم المسظعغـــئ، أو 

المجغب بغظ اقبظغظ؟

إن الشـــخصية الروائيـــة تبنـــى علـــى 
مجموعة من األســـس، منها البعد المادي، 
كأن تكون الشخصية رجال أو امرأة، والبعد 
اإليديولوجي، البعد االجتماعي... وهكذا ال 
يمكـــن أن نأتـــي بشـــخصية ونضعها في 
الســـياق بشـــكل مباشـــر، فإمـــا أن نختار 
شخصية تاريخية ونتخيل لها أطرها حسب 
األسس التي يجب أن تبنى عليها، أو نطبق 
هذه األسس على شخصية روائية خيالية، 
ولكن دائمـــا يبقى هنالك مـــكان للتحوير 

والتشكيل.

ضغش ضان اقحاشال سطى الحثخغئ شغ 
الئغؤئ الخترواغئ، خخعخا طع خسعبئ 
الفداء الثي غسائر شارغا سضج المثغظئ 

الاغ تتمض سعالط ضبغرة؟

الكاتـــب وهو يصنع الشـــخصية ويؤثث 
للشخصية في المدينة ال يجد إشكالية ألن 
هذا الفضـــاء مؤثث، بحيث هنـــاك عوالم 
وحركة عكس الصحراء حيث تجد نفســـك 
في ألف كيلومتر من الفراغ، والكاتب حتى 
يسير بالبطل في هذا الفضاء وهذه المدة 
كاملة البد له من مهارة، وحتى إذا تجاوزت 
هـــذه المدة والفضاء بســـرعة فالقارئ لن 
يقبـــل هذا، بالتالي الكاتـــب عليه أن يكلم 
الفراغ ويحاول أن يعطي صيغة تأملية لهذا 
الفـــراغ ويصبح الفضـــاء الصحراوي ضاج 

بالحياة والحركة.

شـــغ رواغاـــك ضاطـــاراد رشغـــص التغش 
والدغاع جؤئ بطـــرح طشاغر لمعضعع 
العةرة تغـــث تظاولئ العةـــرة الئرغئ، 

ضغش ضاظئ عثه الاةربئ الروائغئ؟

كانـــت تجربة حاولت مـــن خاللها تغيير 
بوصلة الرواية الجزائرية والرواية العربية، 
ففي الروايـــة الجزائريـــة والعربية مغفل 
الجانب اإلفريقـــي، هذا الجوار االفريقي ال 
يلتفـــت إليه، حاولت من خـــالل هذا النص 
االلتفات إليه وأقول أن هناك جوارا إفريقيا 
فيـــه عوالـــم وإشـــكاليات مثل إشـــكالية 
الهجرة، فالهجرة نحـــن معنيون بها كدول 
عبور بطبيعة الحـــال، دول المغرب العربي 
ودول العالـــم العربي مســـؤولة كذلك عن 
هذه الهجرة باعتبار هؤالء األفارقة يعبرون 
هـــذه الدول، لهـــذا هو شـــريك تهمه هذه 
اإلشـــكالية، ومن هـــذا المنطلق حاولت أن 
أشـــتغل علـــى هـــذا النـــص الموســـوم 

بـ"كاماراد". 

طاذا تفســـض تغظما تامرد حـــثخغاتك 
سطغك، أو سطى بسدعا الئسخ؟

قـــد ينطبق هـــذا القول علـــى اآلخرين 
ولكـــن ليس علي أنا، بمـــا أنني خالق هذه 
الشـــخصيات، فكيف تتمرد؟ هي لن تفعل 
ذلك وإنما ســـأوّجه هذه الشخصيات بحيث 
تـــؤدي، داخـــل الحركـــة والحيـــاة، النهاية 
المحـــددة التـــي أختارهـــا أنـــا. في بعض 
الحاالت عندمـــا نكتب، نكتشـــف أن هناك 
مسارات أخرى لهذه الشخصية، وربما نغير 
هذه المســـارات وهذا ليس تمـــردا، فهي 
تمّردت علـــى الواقع الكتابـــي ولكن ليس 
علـــى الكاتب الـــذي أعاد توجيـــه وتطويع 

الشخصية.

إلـــى أي طثى تســـاطغع ا�بصـــاء سطى 
طساشئ بغظك وبغظ حثعخك الروائغئ؟

هو أمر صعب، في بعض األحيان تبقى 
تلـــك المســـافة حينما أكتـــب رواية وأقول 
كالما على لسان إحدى الشخصيات التي ال 
تعنيني أنا وإنما أدخلتها في القصة دون أن 
تكون لهـــا عالقة بي، وهنـــا يمكن لي أن 
أحافظ على هذه المسافة، ولكن في بعض 
الحاالت تختلط المسافات وأصير أنا القائل 
والسارد، فهذه المسافة ال نستطيع التحكم 

فيها وإنما تتحكم فيها حاجة النص.
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أّضثوا سطى ارتفاع افجسار وتسظ الاظزغط

الططئئ الةاطسغعن غش رتطئ بتث
سظ سظاوغظ طاثّخخئ

ُيشّكل الطلبة الجامعيون عبر كل دورات 
الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، شـــريحة 
هامة من رواد هذا الحدث الثقافي السنوي، 
حيـــث يتوافدون على أجنحـــة الصالون من 
الوطـــن، ومـــن مختلف  مختلـــف واليـــات 
الجامعات أيضا، بحثا عن عناوين كتب، عادة 
ما تتطلبها مشاريع بحوثهم وتخصصاتهم 

الجامعية.
وبخصـــوص دورة هذا العام من فعاليات 
الصالـــون، لوحـــظ توافـــد معتبـــر للطلبة 
الجامعيين الذين راحوا يفتشون عن الكتب 
التـــي يرغبون في اقتنائهـــا بإلحاح، خاصة 
وأن فرصة الصالون ال تأتي إال مرة كل عام.
خـــالل جولة بأجنحـــة الصالـــون، كانت 
الطالبة الجامعية فضيلة اللو (ســـنة رابعة 
بإحدى  مرفوقة  الجزائر)،  بجامعة  بيولوجيا 
صديقاتها ســـألناها عن رأيها في الصالون 
والعناوين التي تبحث عنها فأجابت "اشتريت 
كتابا حول مالك بـــن نبي، ومن الكتب التي 
أثـــارت اهتمامي تلك التـــي تتناول اإلعجاز 
العلمي، إضافة إلى عـــدد من العناوين في 
علـــوم التربيـــة. أما بخصـــوص الصالون، 
فحســـب رأيي، فهو يتوفر علـــى كثير من 

العناوين التي ال نجدها في أماكن أخرى". 

وترى هذه الطالبة، أّن األســـعار تتوقف 
على العناوين التي نريد شراءها.

أما الطالـــب مجامعية عبد النور (ســـنة 
ثانيـــة بمعهد الموســـيقى بالجزائر)، فجاء 
يبحث عـــن كتب األطفال القتنائها من أجل 
إخوته، كما أكد أّنه حـــاول البحث عن كتب 
صه (الموســـيقى)، لكّنه لم  خاصـــة بتخصُّ
يجد ضالتـــه. ومع ذلك، يرى هـــذا الطالب 
الجامعي أّن المعرض "ال بأس به من ناحية 

التنظيم، كما أّن األسعار معقولة".
وبخصـــوص الطالـــب محمد موســـاوي 
(ســـنة رابعة إعـــالم آلـــي بجامعة خميس 
مليانة)، الـــذي يزور الصالـــون ألول مرة، 
فيرى أّن "كتب اإلعالم اآللي موجودة، غير 
أّن أســـعارها مرتفعـــة". وفيمـــا يتعلـــق 
بالتنظيـــم، فيـــرى أّنه جيـــد، وأّن "اإلقبال 

الجماهيري موجود بشكل أثار اهتمامه".
ويرى الطالب وسيم فنينش (سنة ثانية 
دكتوراه بقســـم علـــم االجتمـــاع بجامعة 
سطيف)، أّن الكتب التي جاء يبحث عنها في 
صه موجودة، غير أّن أســـعارها  مجال تخصُّ
مرتفعة "..جئت أبحث عن بعض العناوين 

في مجال منهجية البحث االجتماعي، 

إضافـــة إلـــى عناويـــن أخـــرى تتعلـــق 
الخاصة بي  الدكتـــوراه  بموضوع أطروحة 
التي تـــدور حول المقاوالتيـــة، وقد وجدت 
بعضها لدى بعض الناشـــرين العرب، لكّن 
األســـعار مرتفعـــة، وال أدري إن كان ذلك 
يعـــود إلى تراجع قيمة الدينـــار". وأكد هذا 
الطالب الجامعي أّن أســـعار الكتب لدى دور 
النشر الجزائرية معقولة إذا ما قورنت بدور 

النشر العربية أو األجنبية.
أما بالنسبة للمسائل التنظيمية الخاصة 
بالصالون، فيؤكد هذا الطالب، الذي يقوم 
بزيارته األولى لهذا الحدث الثقافي الدولي، 
أّن "ما ُيثير االهتمام حقا هو ذلك التطبيق 
الخاص بالسيال الذي سّهل لي بشكل رائع 
عملية البحث عن دور النشر، وحتى عناوين 
الكتب وأســـماء المؤلفين، ومنحني فرصة 
معرفة مـــا يوجد بالصالون من كتب، وهذا 
ما خّفف عّني بذل الكثير من الجهد والوقت 

من دون فائدة". 
طغطعد بظ سمار

 جأله تسان.م

 الروائغ أطغظ الجاوي:

 ا�ططعب الغعم الرواغئ ا�بصفئ والسارشئ

 ضاـــاب تتثبعا شغ الظـــثوة سظ اخاغار 
تاحـــضض  شضغش  أسمالعط،  حـــثخغات 

الحثخغئ الروائغئ سظث أطغظ الجاوي؟

اشـــتغل في روايات كثيرا على مســـائل 
معرفيـــة، فأقيم روايـــة ذات بعد معرفي، 
واشتغل على مشروع روائي، يعني ال اكتب 
نص روائيا واحدا، ثم أعتقد ما هو مطلوب 
اليوم هو الرواية المثقفة والرواية العارفة، 
ولكن هـــذه المعرفـــة يجـــب أن تمر عبر 

اسلوب سردي أدبي.

أخر رواغاتك "تر بظ غصزان" سّط غاتثث 
السمض وضغش تئطعرت حثخغاته؟

هذه الرواية كتبتها  في شبه معارضة 

لحـــي بن يقظـــان البن طفيـــل وأيضا 
لكونديد لوفلتير وهي رواية تطرح أســـئلة 
فلســـفية حـــول األولوية هـــل الحياة هي 
األولوية أم الحرية؟ واعتقد أّن الحرية قبل 
الحيـــاة ألّن الحيـــاة بدون حريـــة هي حياة 
بهيمية وال معنى لها، لذلك أظن أن الرواية 
هي نتاج قراءة وال تأتي من الفراغ عشرات 
الكتب ال يستطيع صياغة نص جديد ومثيرا 

ويطرح فيه أسئلة جديدة.

برز عثه السظئ سحرات الضااب الحئاب، 
شثار ظحر واتثا تدط أضبر طظ 84 ضاتئا 
حـــابا شضغش ترى عثه الزاعرة وبماذا 

تظختعط؟

اعتقـــد أّن هـــذه الظاهرة هـــي ظاهرة 
إيجابيـــة، فظهور 100 روائـــي يعني مائة 

رواية شيء إيجابي وجيد وأنا سعيد بهم، 

وأعتقد أّن الجزائـــر تحتاج إلى أكثر من 
مائة رواية في الســـنة، فالبلد الذي يملك 
مـــن  مالييـــن  و10  نســـمة  مليـــون   40
المتمدرسين ومليونين من طلبة الجامعات 
تحتاج إلى روائيين أكثـــر، ولكن المطلوب 
اليـــوم هو كيف  يتم مرافقة هذه األصوات 
الجديـــدة، مرافقتهـــا بالنقـــد مـــن خالل 
ســـواء  الجاد  الثقافي  وباإلعـــالم  الجامعة 
هـــو  مـــا  الجرائـــد..وكل  أو  التلفزيـــون 
واإلعالم  الثقافي  اإلعـــالم  في  متخصص 
األدبي، فهذه مسألة ضرورية، ثم مرافقته 
بما يســـمى بالفضـــاء الثقافـــي من خالل 
المؤسســـات من سينما ومسرح والجمعيات 
الثقافيـــة ..كلهـــا يجب أن تقـــوم بدورها 
لمصاحبة هذه األســـماء حتـــى ال تموت أو 

تنتحر.

 أضـــّث الروائغ أطغظ الـــجاوي أّن المططعب الغعم شغ الســـاتئ افدبغئ عع الرواغئ 
المبصفـــئ والسارشئ، ودسا شغ الســـغاق إلـــى طراشصئ افخـــعات الةثغثة ودسمعا 
باسائارعا ظاعرة إغةابغئ تخإ شغ خالح افدب الةجائري والةجائر تتااج فضبر طظ 

100 رواغئ جثغثة جظعغا.
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 طـــا عـــغ الصداغـــا المطّتئ بالظســـئئ 
لطروائغغظ السرب؟

تطرح الرواية إشكالية السلطة وعالقتها 
باألفراد، والمركز وعالقتـــه بالهامش في 
جميع أشكالها. وبالتالي فإن عددا الفتا من 
الروائيين تجده وقد سّخر قلمه للكتابة عن 
شـــخصيات ترّد علـــى الظلـــم بكثير من 

السخط بكل قنواته الممكنة.
 إنه أمـــر يبـــدو منســـجما والعديد من 
دراسات نفسية اجتماعية أفضت إلى الربط 
بين ظاهرة صارت تشـــكل واحدة من أكبر 
همـــوم المجتمعات العربيـــة، أقصد بذلك 
ظاهـــرة التطـــرف، وبين مظاهـــر انهيار 
العالقات األســـرية، وانســـالخ األفراد عن 
مؤسســـات مجتمعيـــة تلفظهـــم، فيتولد 
لديهم شعور يأس يدفع باتجاه التفكير في 

االنتقام من المجتمع.
ويبدو الفتـــا هذه األيـــام أّن العديد من 
القضايا المطروحة لم يكن الروائي ليجرؤ 
علـــى تقديمها قاطعا برؤيـــة واحدة تمنح 
الحقيقة من منطلق سلطوي جاهز لم يعد 

رزان ابراعغط شغ طظخئ جغق

الرواغئ السربغئ تمطئ العط السغاجغ
و بتبئ غش طقبسات طحعث الخراع غش ا�ظطصئ 

قالت الناقدة األردنية رزان ابراهيم، أن 
الروائي العربي لم يقـــف متفرجا على ما 
حصل مـــن تغيـــرات خطيرة فـــي الوطن 
العربي، بدءا من أحداث 11 سبتمر والحرب 
على العراق، مرورا بأحداث الربيع العربي و 
تداعياتـــه، باحثا عن مالبســـات المشـــهد 
السياســـي الذي أكل األخضر واليابس في 
العربيـــة، حيث طرحت  البلـــدان  كثير من 
الروايـــة العربية بكثير مـــن التوتر منطقا 

صراعيا تقابليا هو واقع الوطن العربي. 
رزان  االردنيـــة  الناقـــدة  اوضحـــت  و 
إبراهيـــم، خالل محاضرتها حـــول تجليات 
العربية،  الرواية  المشـــهد السياســـي في 
المندرجة ضمن برنامج منصات في اليوم 
الخامـــس من الطبعـــة 22 مـــن الصالون 
الدولي للكتـــاب، و التي أدراها الشـــاعر و 
االعالمي عبد الرزاق بوكبة في قاعة سيال، 
بأن الرواية العربية حملت الهم السياســـي 
وعبـــرت عنـــه كثيـــرا، وأحالته إلـــى أبعاد 
تســـجيلية واقعية اتســـعت معها إمكانيات 

تعميق انغماس الرواية بالحدث، و هو ما 

 تاورعا : تضغط جئظعن

 أجااذة الظصث التثغث شغ جاطسئ الئاراء افردظغئ، رزان إبراعغط:

 العضع السغاجغ الئائج صاجط طح�ك غش ضاابات الروائغظغ السرب

يتجلى فـــي عديد النصوص العربية بما 
فيهـــا روايـــة "نســـاء كازنوفا" لواســـيني 
األعرج،و"قبل الحـــب بقليل"ألمين الزاوي، 
الحوريـــات  العراقية"موســـم  والروايـــة 

"و"سارى بعيونك يا حبيبي ..
وأوضحـــت ذات الناقـــدة بأنـــه ال يمكن 
للروائـــي أن يكتـــب بعيدا عـــن رغبته في 
اســـتخدام عناصـــر ضاغطة تنقـــل فهمه 
وإدراكه لمـــا يحدث من حولـــه، من خالل 
رابط انفعالي عاطفي، خاصة فيما يتعلق 
بالرواية السياســـية بحيث اليمكن أن نجد 
مقاصـــده  تحركـــه  ال  محايـــدا  روائيـــا 
اإليديولوجيـــة، بمـــا يحيلنـــا إلى شـــيفرة 
ســـردية عاطفية أو إجـــراءات روائية تنجح 
في بعض األحيـــان في امتالك القارئ، بل 

وجعله ممتثال لقيم النص .
وترى ذات المحاضرة بأن الرواية العربية 
لم تبرئ الغرب، بل فضحت سياسته، على 
غـــرار الروايـــة العراقيـــة التـــي تذكرنـــا 

بمخلفات االحتالل األميركي في العراق، 

بدءًا من حـــّل الجيـــش العراقي، مرورا 
باغتيـــال المدنييـــن، وممارســـات تعذيب 
مصورة في ســـجن أبو غريـــب، انتهاء بنار 
الفتنة الطائفية بين ســـنة وشيعة أشعلها 
األميركيـــون؛ بمـــا يؤكـــد مـــرارا وتكرارا 
مســـؤولية األمريكان فـــي تفكيك أوصال 

البالد وحتى ظهور اإلرهاب.
 كما أشـــارت الناقدة رازان ابراهيم، الى 
االوضاع السياسية التي آلت إليه الكثير من 
البلدان العربية، و التي  أفضى إلى الهجرة 
مبينـــة أن الروائي العربي تطرق مرارا إلى 
معانـــاة المهاجر في غربتـــه، و عليه قالت 
المتحدثة  شاعت الرواية التي تسجل بكثير 
من األسى الشعور باغتراب الذات المقصاة 
عن الوطن.وخلصت رازن ابراهيم  إلى أن 
الروايـــة عمومـــا ما فتئت تقـــرع األجراس 
محـــذرة من مســـتقبل عربـــي مآله خراب 

تقوده إليه التناحرات المتتالية.
عاجر/ب

باإلمكان اعتماده في إطار حيرة تصيب 
الروائي كجزء من حيرة واسعة تحول دون 
للصواب  واحـــدة  معياريـــة  حـــول  التحلق 
والخطـــأ. وكثير مـــن روايات اليـــوم تبدي 
تشـــككا إزاء حكايات سلطوية مركزية، بل 
تجدهـــا معنيـــة بطـــرح ثقافات أخرســـها 
المركز. علمًا أّن إغراقا في الالمعنى داخل 
الروايـــة بتنا نراه هذه األيام، وقد ســـاهم 
هذا في تدعيم نزعة الالجدوى أو العدمية. 
وأغلب الروايات تستشرف المستقبل بروح 
أبعد ما تكون عن التفاؤل بأجواء معطوبة 
فاســـدة باتت هي األبرز فـــي رواية اليوم. 
فما أســـهل أن تقع عينا القارئ على صور 
مجازية وأخرى واقعية ال مكان للفرح فيها.

طا الصاجـــط المحـــارك بغـــظ الرواغات 
السربغئ التثغبئ؟

قلما قـــرأت رواية عربيـــة تخلو من من 
الحديث عن الوضع السياسي البائس الذي 
التي يعالجها  نعيشـــه. حتى عالقات الحب 
الروائيـــون تصـــب فـــي إطـــار المشـــهد 
السياسي، ويغلب عليها طابع الدم والموت 
مثلما يقول "يونغ " : " الشخصية اإلنسانية 
واقعة بيـــن غريزتيـــن هما الحيـــاة التي 
تضمـــن االســـتمرارية، وغريـــزة المـــوت 

الناجمة عن سلوكات العداء والكراهية .
على الصعيد الفني، فـــإّن الرواية التي 
حملت الهم السياسي وعبرت عنه كثيرا ما 
تحيل إلى أبعاد تســـجيلية واقعية اتسعت 

معها إمكانيات تعميق انغماس الرواية 

بالحدث، وعلى األخص حين كنا نلمس 
تطابقا لألســـماء واألفعال المتصلة بها مع 
معاصرة غدت  تاريخيـــة  أحداث سياســـية 
معروفة للجميع. يبقى من األهمية بمكان 
تعزيز القـــول بأن تداخال بيـــن المعطيين 
الواقعي والغرائبي، لمســـناه في أكثر من 
روايـــة لم يجعل من المتخيـــل وهما، فهو 
تعبير وانبثاق عن حقائق في صلب الواقع 

السياسي الذي نعيشه.

عض المغـــض إلى الئسث السغاجـــغ، تأبر 
بالماشغرات الثولغئ أم رغئئ شغ الاشغغر؟

الروائي العربي يحاول أن يسبق األحداث 
من خالل استشـــراف المســـتقبل، كما لم 
يقف متفرجا إزاء مجمل التغيرات الخطيرة 
التي أصابت الوطن العربي بدءا من الحادي 
عشـــر مـــن ســـبتمبر الـــذي بـــات نقطة 
مفصليـــة، مـــرورا بحرب العـــراق 2003، 
انتهاء بالربيع العربـــي بكل تداعياته التي 
توقف الروائـــي العربي أمامها طويال باحثا 
عن مالبسات المشهد السياسي التي أكلت 
األخضـــر واليابـــس في كثير مـــن البلدان 
العربيـــة، طارحا بكثير مـــن التوتر منطقا 
صراعيـــا تقابليا لم يخـــرج عن صدام في 
اإلرادة بيـــن طرفين يســـعى الواحد منهما 
إلـــى إزاحة اآلخـــر، وعليه شـــهدت الرواية 
العربية في أطروحاتها التفافا حول ثنائية 
الضحية والجـــالد. وألح علـــى أّنه ال يوجد 
روائي حيادي، حيث يلجا إلى اإلبداع الفني 

ليجذب القارئ نحو ما يرغب في إيصاله. 06



 تاوره: تضغط جئظعن

 الروائغ ععبرت تثاد غسرض رواغاه " شطسطغظ":

 خعرة السثاء صابطئ لطاتعل

 ضغش تسّرف ظفسك لةمععر السغق؟

أنا شاعر وروائي، ولدت في تونس سنة 
1947، وهاجـــرت في ســـن الرابعة رفقة 
عائلتي إلـــى باريس التـــي ترعرعت فيها 
واشـــتغلت في قطـــاع التعليـــم والتربية. 
أصدرُت أكثـــر من ثالثين كتابـــا، وأفضل 
عدم الظهـــور إعالميا. لقـــد صنفوني في 
الُكتاب  خانة الملعونين، ربمـــا لكوني من 
الذين يصعـــب تحديد موقعهـــم الصحيح 
على خريطـــة األدب الواســـعة. في بلدان 
المغرب العربي ُصنفُت في المكتبات، لكن 
تونـــس تحديدا لم تحفل بي، وال فرنســـا 
اعتبرتني واحدا من كّتابها، وال أي أحد. ومع 
ذلك فأنا لســـت متخصصا في أي فلكلور، 
وقد كرســـُت حياتي لحب اللغة الفرنسية. 
وال أملك ســـوى حياة واحدة، ولســـت كاتبا 
اللعنة. أشـــارك في  ملعونا، وأرفض هذه 
 " بروايتـــي:  للكتـــاب  الدولـــي  الصالـــون 
فلســـطين" المترجمـــة إلـــى 10 لغات في 

انتظار اكتمال النسخة العربية بلبنان.

طـــا الثاشـــع وراء ضااباـــك رواغئ تعل 
شطسطغظ؟

أسباب كثيرة جعلتني أكتب عن القضية 
الفلسطينية، كاالنطواء على الهويات الذي 
يجعل قيام دولة موحدة بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين أمرا ال ســـبيل إلى احتماله. 
إننـــا نأمل في قيـــام دولتين ذات ســـيادة، 
تربطهمـــا عالقات مصالحـــة حقيقية، أما 
المستوطنون فإن أرادوا البقاء، فعليهم أن 
يعملوا بروح المواطنة، من أجل فلسطين، 

ومن أجل إنسانية متصالحة.

الروائغئ ربغسئ جططغ 

ا�رأة الاغ ترّبغ الترف وتعثعثه
مازلت ربيعـــة جلطي تحتفظ بســـرية 
كبيـــرة بخلطـــة تجعل شـــبابها ال ينبض، 
روائيـــة تتنفـــس حرفا، تتمســـك بكل ما 
أوتيت من أنوثة بقلمها الذي يحفه الشغف 
واإلرادة للمضي قدما، ربيعة جلطي تحضر 
لتعرض   للكتـــاب  الدولـــي  الصالـــون  إلى 
الطبعة الثانية من "نادي الصنوبر"، "سيرة 
شـــغف" وروايات أخرى غّصـــت بها طاولة 

البيع بالتوقيع بمنشورات االختالف.
تقول ربيعة جلطي إن فعل الكتابة هو 
ما ينبغـــي عليها أن تفعلـــه، ال تقاوم أبدا 
قلمهـــا وال إغراء الـــورق األبيض، قد تكّور 
األوراق عـــدة مرات لكن يحـــدث أن تتمعن 
باعجاب كبير بصفحة وفقت فيها  وتصرخ 
بصمـــت مدوي"نجحت أخيـــرا، هاقد ولدت 
أيتها الشـــقية" ، جلطي ال تنكر أنها تتعب 
وهي تبتكر شخصياتها ، تتعب وهي تحاول 

أنا كاتب واقعي، أرى جدارا ضخما يشق 
فلســـطين، ويفصل بين العقول والقلوب. 
ربما صورُت األراضي الفلسطينية كـأرض 
خراب هائلة، تقطع أوصالها نقاط المراقبة 
التفتيش.  ونقاط  والمستوطنات  الحدودية 
إنه عالم يعاني االغتـــراب وال يمكن الثقة 
فيـــه ولو حتى بالمشـــاعر، وقد حاولت في 
روايتي أن أبّين مدى هشاشـــة الصور التي 

كوناها عن العالم ومدى قابليتها للتحول.
اســـتخدمُت فقـــدان الذاكـــرة كتبريـــر 
للصـــراع  المعقـــد  الوضـــع  لتصويـــر 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي، حيـــث تقـــوم 
الفلســـطينيين  المقاومين  مـــن  مجموعة 
باختطـــاف جندي إســـرائيلي شـــاب يدعى 
"شام". على الحدود مع الضفة الغربية، ثم 
تحتضنه أســـرة فلسطينية. غير أن شام ال 
يســـتعيد ذاكرته، بل يبقى حائرًا ضائعًا ال 
يعرف من هو وأين هو. شـــيئا فشيئا يبدأ 
في إقامة عالقة مع النـــاس المحيطين به 
الذين ال يعرفهم. غير أنهم أيضا ال يعلمون 
شيئا عن هويته؛ إذ إن شام يبدو بدون زيه 
العسكري كشاب فلسطيني، كما أنه يجيد 
اللهجـــة المحلية. ثـــم يتقابل مـــع أناس 
بالغـــة،  اقتصاديـــة  صعوبـــات  يعانـــون 
ويكافحـــون فـــي كل يوم حتى يســـدون 
الرمـــق. يتعرف على هـــؤالء الناس ألنهم 
يشبهونه. إنه يراهم بعيون جديدة، وبدون 
كل التصـــورات   العدائيـــة المعهودة التي 
الفلسطينيين  بين  المتبادلة  العالقة  تطبع 
واإلســـرائيليين. لقد أردت بمخّيلتي إحداث 
معجزة شـــعرية صغيرة في روايتي، حيث 
يعتبـــر شـــام نفســـه مقاومـــا ومناضـــال 
فلسطينيا، وهكذا أيضا يراه أعضاء العائلة 

التي ترعي شـــؤونه والتي تمنحه هوية 
االبن واألخ المختفي "نســـيم" حتى تحميه 
من االعتقال على يد الجيش اإلســـرائيلي. 
كما يكّون شـــام عالقات عاطفية مع الناس 
حولـــه، فيقع في حـــب فلســـطين، المرأة 
الشـــابة التي تحمل اســـم وطنها.ويسوقه 
القدر فـــي نهاية المطاف إلـــى العودة إلى 
إســـرائيل لتنفيـــذ عمليـــة فدائيـــة، لكنه 
يصطـــدم بتطـــورات متســـارعة تؤثر في 

نفسيته وتزيدها تعقيدا كوفاة أخيه.

ضغش اجـــابمرت الةاظـــإ الاارغثغ شغ 
رواغاك؟

التي  الحقـــوق والواجبات  للروائي كافة 
يمنحه الخيال إياها. فالرواية طرح ال حدود 
لمســـائله فـــي هـــذا الواقـــع. ولذلك على 
الروائي أن يكســـر المحظورات. فهو يعلم 
أن الحربـــة ال وجـــود لهـــا إال علـــى صعيد 
القادمـــة عنوانها "زهرة  الوعي. روايتـــي 
الخشخاش". "في هذه الرواية سوف أذهب 
هذه المرة، إلى أبعد من حدود فلســـطين.، 
بل إلى أفغانســـتان. وكمـــا التاريخ، فإّنني 
أعتبر الشـــعر أصل الكلمة، بل وســـحرها، 

وسرها أيضا.
أحبذ في كتاباتي، أن أفتح الشـــعر على 
متعددة  الحقائق  المشـــترك، على  التاريخ 

الوجوه.

السيطرة عليها ، لكن الكتابة في النهاية 
، هو شـــفاء للوجـــع هو محاولـــة لالجابة 
ورفـــض ألي مســـاومة فـــي االستســـالم 

وتغيير الوجهة.
تقول ربيعـــة إن "روايتي نادي الصنوبر  
حّيـــز كبيـــر لحيرتي لـــكل األســـئلة التي 
توقظني بهمجية من محاولة النسيان، قلت 
في هذه الرواية بعض ما يؤرقني قد يفهم 
القارئ أني قصدت إقامـــة الدولة، ال تؤكد 

ذلك وال تفّنده، عليه هو أن يكتشف".
عالقة ربيعة بالروائي أمين زاوي عالقة 
لبها الحـــب والمودة، لكـــن ال يمنع العالقة 
الزوجية من أن تتحـــّرر لتصبح عالقة ناقد 
بكاتـــب أو عالقة متلقي بمبـــدع ، " قارئي 
وناقـــدي األول هو زوجي، كما أنني ناقدته 
وقارئته، يهمني جدا رأيه وأعتّد به، لكن ال 
أنكر أنه في كل مرة يقرأ لي وإال ويكتشف 

ربيعة أخـــرى، وهذا بالضبـــط من بين 
أهدافي الكبيرة إبهـــار زوجي، النني اعلم 
أن ابهـــاره هو الخطـــوة األولـــى والكبيرة 

للنجاح.
ربيعة جلطي لها ثالث ابناء لينا دوران ، 
اليـــاس وهـــزار ، تعتقد ربيعـــة أن تربية 
األبناء ال يختلف كثيرا عن الكتابة فكليهما 
اكتشاف جميل كليهما شقي وكليهما مفرح 

رغم الشقاوة والتعب.
 ربيعة تعـــد قلمها أن مبـــراة الزمن لن 

تنال منه مادامت هي على قيد الكتابة.
جمغرة إغراتظغ 
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أتمث تسغظ السطغماظغ: 
تارغت ططعك الئربر شغ الةجائر الصثغمئ

الصخئئ
والممالك  القديمة  الحضرات  بتفاصيل  كثيرا  أهتم 
البربرية التي مرت بالجزائر  وأبحث عن كل معلومة 

في المخطوطات المتوزعة عبر العالم.
ولقاء  النخبة  الحتكاك  موعد   :22 جغق  سظ  ضطمئ 

مباشر للقراء ويمتاز بقيمة و جودة عالمية.

خالح اوزرورو:
De la révolution à la guerre d’Algerie

La pensé
المسلوبة  إلى طفولتي  الكتاب  يرجعني محتوى هذا 
علينا  فرض  الذي  الفرنسي  المستعمر  طرف  من 
في  سببا  كانت  حيث  مزرية  جد  اجتماعية   وضعية 
جيش  ضفوف  في  بااللتحاق  وإيماني  تكويني 

التحرير. 
ضطمئ سظ جغق 22: هذا الصالون من بين المشجعين 

و المساهمين في التعريف بتاريخنا المجيد.

تاورته : ذعئغئ سئث الصادر

شدض ظحرعا شغ الةجائر 

طتمث سئثا� غعصع رواغاه افو� :
"أتطرق لاارغت الةجائر بأجطعب روطاظسغ وحاسري"

طاذا تتضغ شـــغ رواغاك افولـــى  :"بغظ 
الةجائر وشرظسا ق تعجث إق خفتئ واتثة 
"الخادرة طآخرا سظ دار الظحـــر "ظسغإ " 
والاغ ضاإ طصثطاعا وزغر الاسطغط والئتث 

السطمغ سئث التص برارتغ ،

محمد عبـــداهللا :تناولت في روايتي األولى 
تاريخ العالقات الجزائرية و الفرنســـية خالل 
نصف قـــرن ، وأحداث روايتـــي تبدأ في فترة 
اســـتقالل الجزائر، واروي قصة مجموعة من 
الشـــباب الذين درســـوا في مدرسة جزائرية 
وجمعتهم صداقة حميمة وقوية وعميقة  مع 
فرنســـيين ،ويقرر هؤالء الشباب الهجرة  إلى 
فرنســـا خالل فتـــرة العشـــرية الســـوداء ، 
ويصتدمون بالكثير مـــن العراقيل ، وتحاول 
بطلة الرواية فيما بعد العودة إلى الجزائرلكن 

ظروفا قاهرة تمنعها من تحقيق حلمها  .

لماذا اخارت ظحر رواغاك افولى بالةجائر 
رغط اظك تثرس وتصغط  بفرظسا ؟

محمـــد عبداهللا :فضلت نشـــر روايتي في 
الجزائـــر ألننـــي أردت عنـــد نشـــري روايتي 
بالجزائر التعامل مع أشـــخاص اشـــعر معهم 
باالرتياح،فالجزائـــر أحبهـــا ،وألنني  قضيت 
طفولتي  بتلمسان،رغم أني ولدت في فرنسا 
ثم عدت إلـــى الجزائر ألعيش في وطني ،ثم 

سافرت مرة أخرى إلى فرنسا للدراسة ، 

 وصـــع الضاتإ طتمث سئثا� بغسا با�عثاء لرواغاه افولى :"بغظ الةجائر وشرظســـا ق تعجث إق 
خفتئ واتثة " الخادرة طآخرا سظ دار الظحـــر "ظسغإ"،وغروي شغ عثا التعا ر الثي خص به 
طةطئ "جغق" أجـــئاب اخاغاره ضاابئ الرواغئ  وتفدغطه ظحرعا بالةجائر بثل شرظسا الاغ غصغط 

شغعا وغثرس،ضما غاتثث سظ الضااب والروائغغظ الثغظ صرأ لعط وتأبر بأسمالعط الروائغئ .

وألننـــي أردت مـــن خـــالل نشـــر كتابي 
بالجزائـــر أن اشـــعر بهـــذا الجـــو العائلـــي 

والحميمي .

لمـــاذا وصع اخاغارك سطـــى  ضاابئ  الرواغئ 
بثل افجظاس افدبغئ افخرى؟ 

محمد عبداهللا :تعتبر الرواية بالنســـبة لي 
هي  الشكل األدبي المناسب و الذي يجعلني 
اشعر بالراحة أثناء الكتابة  وان أتطرق لتاريخ 

الجزائر بأسلوب رومانسي وشاعري  .

طاـــى بثأت ضاابئ رواغاـــك :"بغظ الةجائر 
وشرظسا ،ق تعجث اق خفتئ واتثة"؟

محمد عبد اهللا :شـــرعت فـــي كتابتها في 
سنة 2012 ،  وكنت  في سن الخامسة عشر، 
وكنـــت قد بدأت فـــي 2011 كتابة رواية وقد 
تركتهـــا جانبا ألكتـــب رواية :"بيـــن الجزائر 
وفرنســـا ال توجد إال صفحـــة واحدة"،والتي 
شـــرعت في كتابتها تزامنا مع مرور خمسين 

سنة على استقالل الجزائر.

ضغش تخش سقصاك بالصارئ الةجائري طظ 
خـــقل اتاضاضك بـــه خقل شاـــرات الئغع 
با�عثاء الاغ غظزمعا طثغر دار "ظسغإ " 

شغ الخالعن الثولغ لطضااب ؟

محمد عبداهللا :هي عالقـــة امتنان  ،ألنها 
تجمع المؤلف بالقارئ ، خاصة إذا كان المؤلف 
صغيرا في السن ،فقد سعدت جدا بكل القراء 

الذين اهتموا باقتناء روايتي . 

رغط اظك تثرس الرغاضغات إق اظك ولةئ 
سالـــط الضاابـــئ افدبغئ ضغش تفســـر عثا 

اقعامام بالضاابئ ا�بثاسغئ ؟ 

محمد عبـــداهللا :اكتب الروايـــة ألغير من 
أفـــكاري ،وألننـــي حيـــن انتقل مـــن ميدان 
الرياضيات  إلى مجال اإلبداع ينتابني شـــعور 
بالراحة واســـتمتع كثيرا حين انســـج عوالم  

يمتزج من خاللها الواقع بالخيال . 

طظ عـــط الضااب والروائغغـــظ الةجائرغغظ 
الثغظ صـــرأت لعـــط وتأبرت  وافجاظـــإ 

بأسمالعط ؟

محمـــد عبـــداهللا : باعتبار أننـــي قضيت 
طفولتي في تلمسان وهي المدينة التي تدور 
فيها أحداث روايتي ،فبالطبع قد قرأت للكاتب 
محمـــد ديب ابـــن مدينة تلمســـان ،وطالعت 
أعمال الروائية اسيا جبار،والتي تمثل نموذج 
أيضا  الملتزمة،وقـــرأت  الجزائريـــة  المـــرأة 
مؤلفـــات الكاتب مولود فرعـــون وخاصة في 
مؤلفه "الدفاتر" والـــذي وصف جيدا العالقات 
بيـــن الجزائرييـــن والفرنســـيين  ، والكتاب 
األجانب الذين قـــرأت أعمالهم فيكتور هيغو  

واميل زوال  وبلزاك.

لماذا اخارت دار الظحـــر :"ظســـغإ "لاظحر 
رواغاك ؟

محمد عبداهللا :أرسلت روايتي  لنورالدين 
نســـيب مدير دار النشر :"نســـيب " وتعرفت 
عليه بعد أن نشر مذكرات الوزير السابق عبد 
الحق برارحي،وقبل نشر الرواية  وكانت تلك 
االلتفاتـــة منه  أجمـــل هدية يقدمها ناشـــر 
لمؤلف شـــاب  و اشـــكره ألنه منح لي فرصة 
أخرى رائعة بإعطائه الرواية للسيد عبدالحق 

برارحي لقرائتها وكتب لي تقديما  . 

ب
ُضاا

 ال
صاء

ل
 سئث الصادر ضطضال:

Le grondement du silence
ANEP

الحربين  الجزائري بين  المجتمع  تطرقنا إلى وضيعة 
العالميتين ومدى تأثيرها على تنمية األفكار الجديدة 
ال  قوة  وليست  بأن فرنسا يمكن هزيمتها  ترى  التي 

تقهر.
ضطمئ سظ جغق 22: الموعد الوحيد الذي يلتف حوله 

الجزائريون في اقتناء الكتب بشدة.

بظ خاشى- دباش سائحئ و بظ خاشى طتمث:
 Ame d’un quartier la marine, Alger

((1939- 1954
دتطإ

من  بالقرب  تقطن  كانت  التي  عائشة  السيدة  هذه 
باألحداث  المليئة  الفترة  تلك  في  الجزائر  ميناء 
القوات  طرف  من  والحربية  السياسية  والتطورات 
وكيفية  الجزائريين  يوميات  لنا  تروي  الفرنسية 

تفاعلهم مع الوضع.
ضطمئ سظ جغق 22: هناك اقبال واهتمام كبيرين من 
طرف  الشباب على الكتاب التاريخي هذا ما يفرحني.

تسان تطعان:
Adrar ay uccen

الضااب السربغ
باألصول  والتشبث  النفس  إلى  العودة  على  يركز 
والجذور العميقة مع العرفان بما قدمه أجدادنا وأبئنا 

من تراث ثقافي وحضاري يجب المحافظة عليه.
ضطمئ سظ جغق 22:واجهة ثقافية كبيرة نعتز بها.

جساد بطغ دغظ
جطسطئ صخص الثطسئ السترغئ

دالغمان
مع  سنوات  السبع  ذات  طفلة  مغامرات  قصة  تحكي 
خاللها  من  حيث  الحاضر  وقتنا  في  العجيبة  دميتها 

نريد تمنية مخيلة الطفل وذكائه.
للتبادل  كمؤلفين  لنا  فرصة   :22 جغق  سظ  ضطمئ 
على  نافذة  وكذلك  بينا  فيما  والتعرف  الخبرات 

الثقافات واألجناس.
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هبة ثايدا سعاد بلي دين فضيلة مرابط بن صافى- دباش عائشة 

عبد القادر كلكال حسان حلوانصالح اوزرورو أحمد حسين السليماني

تاورعا طغطعد بظ سمار

الصاّخئ أطغظئ حغت:

الرواغئ الةجائرغئ تسغح سخرعا الثعئغ

ضغش بثأت طسغرتك افدبغئ، وطاذا سظ 
طةمعساـــك الصخخغئ "وأحـــغاء أخرى 

طمطئ" الاغ أظئ بخثد تعصغسعا؟

ثاني  القصصيـــة، هي  المجموعة  هذه 
إصدار في مســـيرتي األدبيـــة، بعد رواية 
كنت قد أصدرتها سنة 2009 تحمل عنوان 

"أسفل الحب".

طاعغ الاغمات الاغ احـــاشطئ سطغعا شغ 
عثه المةمعسئ الصخخغئ؟  

هذه المجموعة القصصية "وأشياء أخرى 
ممّلة"، عبـــارة عن مجموعة من القصص، 
أبطالهـــا من الجنســـين، تدور حـــول ثيمة 
الملل والضجر، الذي هـــو محّرك األحداث، 
حيـــث يقـــود أغلـــب أبطـــال المجموعـــة 
القصصية إلى رســـم مصائرهم، وســـط 

ملل وضجر قاتلين.

عض عظاك طحروع أدبغ شغ افشص؟

أنا بصـــدد كتابة رواية، هـــي اآلن قيد 
ـــر، ولكّن عملـــي عليها يتـــمُّ ببطء  التخمُّ
النشـــغالي بأمور أخرى، وهـــي التدريس 
بالجامعـــة، فأنـــا حاليـــا أســـتاذة بجامعة 

الجزائر.

وّصسئ الصاخئ أطغظئ حــغت بةظاح طظحعرات التئر بالخالعن الثولغ لطضااب بالةجائر 
طةمعساعا الصخخغئ "وأحغاء أخرى طمّطئ" الخادرة السام الماضغ سظ دار التئر.

وُتسثُّ عثه المةمعسئ الصخخغئ، ا�خثار الباظغ شغ طســغرة عثه الضاتئئ الةجائرغئ، 
الاغ جئص وأن أخثرت جظئ 2009 رواغاعا افولى "أجفض التإ" سظ طظحعرات أبغك. 
شغ عثا التعار، تاتثث أطغظئ حــغت سظ طســغرتعا افدبغئ والمعظغئ، وضثا طحــارضاعا 

خقل شسالغات الثورة 22 طظ خالعن الةجائر الثولغ لطضااب.

عض لطصاخئ أطغظئ حغت اعاماطات أخرى 
سثا الرواغئ والصخئ؟ 

فعـــال، لقـــد كان اهتمامـــي منصبًّا في 
الفتـــرة، مـــا بين إصـــدار روايتـــي األولى 
وإصدار هذه المجموعـــة القصصية، على 
مجـــال الترجمـــة، حيـــث أنجـــزت بعـــض 
الترجمات، وســـرعان ما ُعـــدت إلى اإلبداع 
األدبي، فكانـــت هذه المجموعة القصصية 

التي هي اليوم بين أيدي القّراء.

ضغش تظزرغـــظ إلى دورة عثا السام طظ 
لطضااب  الثولـــغ  الخالـــعن  شسالغـــات 

بالةجائر؟ 

أعتقـــد أّن األزمـــة المالية بـــدأت تظهر 
مؤشـــراتها على هذه التظاهـــرة الثقافية، 
ويالحظ ذلك بوضـــوح من خالل انخفاض 
اإلقبال، غيـــر أّن مالحظتي هذه الســـنة، 
تتمّثل في حسن التنظيم الذي لمسته على 

أكثر من صعيد.

طا رأغك شـــغ ظاعرة تاعغـــب ضبغر طظ 
أدبغئ  بةعائج  الةجائرغغـــظ  الروائغغـــظ 
طعّمئ خقل السظعات افخغرة. برأغك طا 

دقلئ عثا اقتافاء؟

 عندما ُيتّوج أيُّ جزائرّي، فإّن ذلك ُيشّكل 
مصدر فخر لنا جميعا، خاصة حين يكون 

المتّوج شـــابًّا يأخذ مكانته بكفاح وجهد. 
وأنـــا أرى أّن ذلك يعني، أيضـــا، أّن الرواية 
الجزائريـــة، ال زالت بخير، وهي قادرة على 
إعطاء أســـماء، علـــى عكس ما ُتـــرّوج له 

بعض األوساط.

ضغـــش تظزرغظ إلـــى الســـاتئ افدبغئ 
الةجائرغئ؟ 

نحن ككّتاب بحاجة إلى نقد، ألّن الكاتب 
بدون نقد ال يتنفـــس، وهو أيضا من دون 
صحافة أو منابر ثقافيـــة، كمن يفتقد إلى 
الهواء. وقد الحظـــت أّن معاناة الكاتب تبدأ 
بمجـــرد انتهـــاء فعاليات صالـــون الجزائر 
الدولي للكتـــاب، حيث تنقطع كلُّ أســـباب 
التواصل بين الكّتاب والقّراء. أعتقد أّن على 
الجيل الحالي من الشـــباب أن يتقّبل النقد 
بصـــدر رحـــب، وأن ُيحـــاول االنفتاح على 
مختلـــف اللُّغـــات الحّيـــة. ومـــن البشـــائر 
اإليجابيـــة التـــي الحظتهـــا مؤخـــرا وجود 
مجموعة من الكّتاب الشباب الذين تّوجهوا 
إلى اإلبداع باللُّغـــة اإلنجليزية، وهذا ُيمّثل 

مصدر غنى للساحة األدبية الجزائرية.

شدغطئ طرابط:
La piscine

الصئغئ
االسالم  كرامة  على  تعدى  من  على  الرد  قررت 
برسماتهم  تجرأوا  الذين  خاصة  والمسلمين 
لترويج  كأداة  السخرية  مستعملين  الكاريكاتورية 

أفكارهم الدنيئة.  
ضطمئ سظ جغق 22:مشهد رائع يعبر عن مدى تعطش 

الجزائريين للعلم والمعرفة.

عئئ باغثا:
Un slow avec le destin

باشئ
يمكن  التي  النفسية  االعاقات  بعض  عن  نتحدث 
ومدى  االجتماعية  الضغوطات  بسب  اليها  التعرض 
في  للفرد  والسلوكيات  العالقات  تطور  على  تأثيرها 

محيطه العائلي والمهني.
ضطمئ سظ جغق 22:نتعرف من خالله على جمهورنا و 

قرائنا، نتبادل األفكار و التجارب.   
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حسارات دور الظحر.. وخعًق إ� "سثوى" الصراءة
قد ال تبد مهّمة البحث عن دور النشر في 
أروقة الصالون الدولي للكتاب في الجزائر 
صعبة، بقـــدر البحث عن الشـــعارات التي 
اعتمدها أصحابها لجلب القّراء ولفت انتباه 
المتجّولين بين أجنحة الكتاب هذه الســـنة. 
فالمنافســـة بين دور النشـــر واقع ال يمكن 
إخفاؤه، وإن اختلفت رهانات الناشرين بين 
والنصوص  الكّتـــاب  أســـماء  التركيز على 
الجّيـــدة، إال أن هناك مـــن راهن على تلك 

العالقة التي يكّونها القارئ مع الكتب.

"شغروجات" الخالعن
"ُنصيبكم بعدوى القراءة"، قد يبدو هذا 
الشعار طريًفا، ولكّنه العبارة التي اختارتها 
دار "الجزائر تقرأ"، إذ يشـــير إلى أن رهان 
دار النشر يكمن في تعميم ثقافة القراءة، 
فهي بالرغم من أّنها حديثة التأســـيس، إّال 
أن صاحبهـــا لم يغفـــل أن يذّيـــل واجهته 
بعبارة تلفت االنتبـــاه، رّبما ألن صاحب دار 
النشر قادة الزاوي شاب انطلق من التدوين 
في هذا المجال، وقد أنشـــأ من قبل مدّونة 
"قرأت لك" قبل أن يشـــتغل في الصحافة 

ويعود بعدها للنشر.
ال يمكن وأنت تتجّول في صالون الكتاب 
فـــي الجزائر، أال تلفـــت انتباهك اإلعالنات 
التـــي اعتمدهـــا أصحابهـــا لجلـــب القّراء/ 
الزبائن، فمن إعالنات الكتب الجديدة التي 
أصدرتها الدار، إلى مواعيد البيع بالتوقيع، 
انتهاًء بإعالنات التخفيضات التي تصل إلى 
50 فـــي المائة من ســـعر الكتب، فســـوق 
للعـــرض والطلب،  الكتاب كغيـــره يخضع 
ولّكنـــه على غرار هامش الربح، تظهر هنا 
واالكتشـــاف  والتجريب  المتعـــة  خاصّيـــة 
والفضاء الذي يكون فيـــه القارئ والكاتب 
وجًها لوجه، وصـــوًال إلى العالقة "الحبرية" 
التي تجمعهما في جلســـات البيع بالتوقيع، 

غير أن القليل من هؤالء الناشرين اعتمد 

علـــى الشـــعارات التـــي تمّيزهـــم عن 
غيرهم.

لضض صارئ ضااب
رغم الشـــعارات القليلة التـــي اعتمدها 
الناشـــرون فـــي الصالون الدولـــي للكتاب 
العالقـــة  تجـــاوزت  أّنهـــا  إال  بالجزائـــر، 
"البرغماتية" بيـــن الكاتب والقارئ، وصوًال 
إلى الحالة اإلنسانية التي تنتقل بواسطتها 
الثقافات والمعارف، فدار "ســـيديا" للنشر، 
رفعت شـــعار "معرفة وتخّيل"، في إشـــارة 
إلى طبيعة اإلصـــدارات التي تعتمد عليها، 
وهي الكتب شبه المدرســـية واألدبية، أّما 
دار "داليمان" فاعتدت شـــعار "الثقافة في 
االختالف" لإلشـــارة إلى تنّوع كتبها إبداعًيا 
وأيديولوجًيا، فـــي الجهة المقابلة لهذه دار 
ترفع "دار الهدى" أمـــام زّوارها "لكل قارئ 
كتاب"، وتعني بذلك أنه ال يوجد من ال يقرأ 
على اإلطالق. أما منشورات "ألفا" فلم يغب 
عنها أن تدّبج الفتتها بعبارة "للكتاب روح"، 
وهنـــا نجد إحالة إلى ضـــرورة التعاطي مع 
حالة القـــراءة كتجربة إنســـانية بعيًدا عن 

الجانب المادي.
كثيرة هـــي العبارات ولكـــن قليلة هي 
الشعارات، رّبما ترّكز الكثير من دور النشر 
على عبارات تتقاطع مع طبيعة اإلصدارات 

تعتمده في اختيار العناوين التي تراهن 
عليها، نشـــير هنا إلى أن "الجزائرية للنشر 
والتوزيـــع" اختارت عبارة "شـــعارنا: مثّقف 
الفكر"، أما "دار الكتاب العربي" فقد اختارت 
عبارة "تراث وحداثة". نجد أيًضا عبارات من 
قبيـــل "نماء وانتمـــاء" وهي العبـــارة التي 
اختارها "مركز نماء للبحوث والدراســـات"، 
وأيًضا عبـــارة " في خدمة الثقافة" شـــعار 

"المؤّسسة الوطنية للفنون المطبعية".

التغاة ضااب طفاعح
دار "الوطن اليوم" التي عادت هذه السنة 
بقرابـــة مائـــة إصـــدار جديدة فـــي ثاني 
مشـــاركة لهـــا بالصالون الدولـــي للكتاب، 
رفعت شـــعار "الحياة كتـــاب مفتوح.. إقرأ ، 
أكتب، شـــارك"، هكذا اختـــار صاحب هذه 
الدار الروائي كمال قرور أن يكون حضوره 
هذه السنة، إذ يقول إن التجارب اإلنسانية 
موجودة في الكتب، فالكتب حياة أشـــخاص 
آخرين أو تجاربهم الشخصية وانطالًقا من 
هنا جاءت فكرة هذا الشـــعار"، يشير قرور 
إلى القراءة هي أولى المراحل اإلنســـانية 
التفاعـــل  ثـــم  الكتابـــة  تأتـــي  وبعدهـــا 

والمشاركة وهو ما ينّص عليه الشعار.
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روح إشرغصغا.. لصاء "اشرغصغا والاارغت شغ اقدب"

الضاابئ ولثت غش إشرغصغا 
المتدخلـــون خالل لقـــاء "افريقيا  أجمع 
والتاريـــخ فـــي االدب" المنظم فـــي إطار 
نشـــاطات روح الباناف، االثنين 30 أكتوبر، 
علـــى أن إفريقيا هي أول مـــن كتب، وأنها 
كانت الســـباقة نحو االبداع، لذا دعا هؤالء 
إلى ضرورة انفتاح شـــعوبها وأدبائها على 
أبناؤها،  يكتبه  بمـــا  واهتمامهم  بعضهم، 

عوض انتضار ذلك من األخر.
والناقد األدبي "جوس دوسزان"  المدون 
مـــن الكونغـــو، تكلـــم عـــن تجربتـــه مع 
االشـــتغال بهدف فتح نافدة للقارة بأوربا، 
وهـــذا لوضع األدب األفريقـــي وأدبائه في 
الواجهة.حيـــث فصل جوس، في مســـاره 
الذي بدأ مع الكتابة عـــن قراءاته، انطالقا 
من انشائه لموقع الكتروني لهذا الغرض، 
وقـــال "أطلقـــت مدونتي ألقـــول فيها عما 
قرأت، وألترك أثرا، من المؤســـف أن يضيع 
كل ما طالعتـــه وأمر عليه مـــرور الكرام، 

محتفظا بذلك لنفسي".
وتطرق "جوس دوسزان" إلى مساره، 

وذكـــر كيف اهتـــم في بداياتـــه باألدب 
العالمي ليكتشـــف الحقا، ضرورة تموقعه 
فـــي تصنيف معيـــن، وذكـــر "بمـــا أنني 
المنطقـــة.. وبدأت  أدب  إفريقي، جذبنـــي 
رحلة البحث في نصوص القارة الســـمراء، 
مغتنما لذلك كل مناسبة أو لقاء مع مبدعي 

القارة".
وعرج الناقـــد الكونغولـــي على مرحلة 
إنشـــائه للقاء ادبي بفرنســـا سنة 2010، 
يعنى بالكتاب األفارقة، ســـواء المعروفين 
أم ال، يتم فيه تسليط الضوء على موضوع 
معين كل شـــهر ، وهذا عبر مختارات يتم 
قراءتها، ثم الكتابة عنها ومناقشتها، بغية 
وضعها في الواجهة وخلق نقاش حول هذا 
األدب، وأضـــاف "هدفنا ليس الترويج، ألنه 
سيأتي الحقا بالضرورة، كل انتاج أدبي من 
حقه ان يرى النور وله الحق التقييم أيضا، 
إما بالجيد، المتوسط أو المقبول... لذا يجب 
عدم الوقوع في فخ المغازلة والقول أنا كل 
نص جميل، هذا الموقف يحمل أثرا سلبيا، 

فلو اطلع القارئ على عمل كتب عنه كل 
ما هـــو جميل، واكتشـــف ضعفـــه الحقا، 
سيحكم بالعموم على أن هذا أقصى سقف 
ابداعي يمكن ألدب افريقيا بلوغه، لكن لو 
على  سيتشـــجعه  والموضوعية  الصاراحة 

البحث عما هو أجود

وتمنى "جوس دوسزان" خالل مداخلته، 
تجـــاوز الحواجـــز، والقـــراءة لبعضنـــا في 
القارة، معلال بأنه من الخطأ أن ننتظر من 
غيرنا القراءة لنا، في حين أن إفريقيا تملك 
قاعـــدة واســـعة، مضيفا "لألســـف، تأتينا 
صـــورة إفريقيا مـــن الغرب ومن وســـائل 
إعالمه، في حين القراءة لبعضنا ســـتغنينا 
عن ذلك وتمكننا من السفر في النصوص 

واكتشاف عوالم بعضنا".
من جهتـــه اعتبر الروائي الســـينيغالي 
"راسين ســـانغور"، أن القراءة هي المولد 
الحقيقي لالبداع، وقال "من يقرأ الورق، أو 
يتصفح الطبيعة والحياة، سيجد حتما دافعا 

لقول شيء ما، وسبيله لذلك الكتاب".
ورافع راسين إلفريقيا حين اعتبرها مهد 
الكتابـــة وأول من خط الحروف، فحســـبه 
الرجل اإلفريقي كتب قبل الكتابة بالحروف 
الالتينيـــة، وهذا منذ خط اللغـــات المحلية 
واللهجات، في حين أن هناك مشـــكال لدى 
الرســـمية  باللغات  الهيئـــات، ألنها تهتـــم 
وتغفل المحلي، وأوضح "لقد كتب األفارقة 
لهجاتهم وكالمهم باللغات الالتينية بأحرف 
عربيـــة، وهـــدا قبل أالف الســـنين... نحن 
األفارقة األدباء األوائل لهذا العالم وأول من 
كتب.. والدليل ما تركـــه الفراعنة من أثار 

في شمال القارة

سطى الصارة أن تتطط التعاجج

الُصراء الخشار غتةعن إلى الخالعن
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« Le roman arabe s’inscrit
dans la diversité »

Razan Ibrahim, critique littéraire jordanienne

Il est ancré dans le renouveau 
mais il est passé par de nombreux 
et divers changements », a-t-elle 
dit. Ces changements sont dus aux 
bouleversements sociopolitiques 
dans la région arabe. « On assiste 
ces dernières années une refonte 
radicale et significative de 
l’imaginaire et de la poétique dans 
le champs littéraire arabe. Ceux qui 
écrivent depuis quelques années 
puisent leur imaginaire dans les 
manifestations de la violence  que 
subissent les sociétés arabes », 
a-t-elle analysé. Selon elle, le roman 

passe à la loupe la réalité arabe 
actuelle, décrit une situation 
dramatique et dévoile un cruel 
déchirement « dans lesquels les 
sociétés arabes vivent ».Pour elle, 
les romanciers usent d’une écriture 
agressive, franche, crue. « Le 
terrorisme devient un matériau de 
construction narrative que les 
romanciers usent dans une écriture 
éclatée. Du discours littéraire, on 
passe au discours politique », 
a-t-elle souligné. Elle a expliqué que 
cette écriture, qui s’organise 
autour d’éléments empruntés à 
l'art théâtral, est traversée par la 
psychologie. « Les romanciers 
s’interrogent sur les raisons pour 
lesquelles les sociétés arabes sont 
arrivées à l’actuelle situation. Ils 

 Rachid Khetab, auteur et éditeur :

Entretien réalisé par Adel Brahim

 Parlez nous de la nouvelle édition, 
revue et augmentée de « Frères et 
compagnons », dictionnaire biogra-
phique d’algériens d’origine 
européenne et juive de la guerre de 
libération (1954-1962)?

C’est une biographie avec une 
introduction fournie qui nous 
replace dans un contexte historique 
déterminé, une sorte de sociologie 
historique pour voir les multiples 
appartenances de ces frères et 
compagnons.Les frères sont ceux 
qui ont rejoint le maquis(durant la 
guerre de libération nationale). Ils 
sont des frères de combat dans le 
sens nationaliste. Ils ont été arrêtés, 
emprisonnés, torturés, exilés et 
pour certains guillotiné. Ils sont des 
algériens à part entière. Les compa-

 «Je ne crois pas que
le colonialisme ait disparu »

gnons sont ceux qui ont soutenu 
les algériens durant leur combat 
libérateur. Nous avons déjà reperto-
rié 350 noms pour cette édition 
revue de l’ouvrage.

Allez poursuivre les recherches 
pour trouver d’autres noms ?

On découvre toujours des noms 
qui ont contribué au triomphe de la 
cause nationale. Si je ne continue 
pas le travail, d’autres vont le faire, 
l’essentiel c’est d’asseoir une base. 
J’ai donné des éléments pour 
d’autres chercheurs.Cet ouvrage va 
les aider à mieux comprendre ce qui 
s’est passé durant la guerre de 
libération nationale.

Vous allez modérer le débat intitu-
lé « Autopsie du colonialiasme », ce 
1 novembre (à la salle Sila). 
Pourquoi le choix de cet intitulé ?

Le terme est médical. L’autopsie 
est pratiquée dans la médecine 
légale sur les cadavre. On aurait pu 

Focus. Autopsie 
du colonialisme.
Le 1er mercerdi novembre à la salle 
SILA (pavillon central) à 14h. Avec : 
Niels Anderson (Suède), Fouad 
Soufi et Chemseddine Chitour 
(Algérie), Malick Kane (Sénégal) et 
Rios Saloma (Mexique).

parler de diagnostic car l’être est 
vivant. On a établi un diagnostic 
pour le vivant et on dissèque le 
cadavre, or, on croit que le colonia-
lisme est mort mais, hélas, il est 
toujours vivant. C’est l’hydre à sept 
têtes. Je ne crois pas que le colonia-
lisme ait disparu. Pas mal de signes 
démontrent le soubresaut des 
velléités colonialistes, autrement 
dites et autrement faites, et plus 
efficaces probablement qu’avant. 
Aujourd'hui, on utilise d’autres 
moyens. Le débat sera intéressant 
ce 1 novembre.

analysent les comportements 
psychologiques et sociaux des 
personnages », a noté Razan 
Ibrahim. Pour elle, les personnages 
sont caractériels, entretenant une 
relation maladive avec leur société. 
« Le roman arabe questionne les 
sociétés arabes,cherche à apporter 
des réponses, à comprendre cette 
réalité dramatique dans laquelle 
elles sont plongées. Cette réalité 
qui fait son image », a-t-elle indiqué 
en évoquant la responsabilité 
politique dans les tragédies 
actuelles. Le roman permet, selon 
elle, une certaine liberté 
d'expression dans la région arabe 
en ce sens qu'il provoque, parfois, 
le discours politique. 

Yacine Idjer
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Entretien réalisé par Yacine Idjer 

Quelles sont vos impressions sur ce 
22ème SILA ?

Au niveau de notre stand, le public 
est nombreux. Il est intéressé et 
intéressant. Avec lui, nous échangeons 
des opinions sur diverses questions et 
problématiques : littéraires, philoso-
phiques, historiques, politiques… On 
peut dire, avec la plus grande satisfac-
tion, que notre stand est bien animé. 
Les choses se passent donc bien. 

« C’est la qualité des écrits qui compte pour nous »
 Amar Ingrachen, directeur des éditions Frantz Fanon

Comment l'intérêt pour le livre est-il 
exprimé?

Il y a effectivement un intérêt pour le 
livre sans que cela ne se traduise néces-
sairement par l’achat du livre. Au-delà 
de la transaction commerciale, il y a ce 
rapport affectif qu’on a pour livre. On 
peut noter toutefois qu’il y a ceux qui 
achètent des livres et ce, en dépit de la 
crise que traverse le pays. Certains 
livres, en l’occurrence ceux qui ont été 
édité en 2016, ont bénéficié d’une 
remise de 50%, ce qui permet aux 
amoureux des bons feuillets d’en 
acheter. 

Pourquoi avoir donné le nom de Frantz 
Fanon à votre maison d’édition ?

D’abord, nous avons sollicité les 
ayants droits. Le fils du penseur, Olivier 
Fanon, nous a autorisés à utiliser le 
nom de son illustre père. Et pour 
répondre à votre question, il y a un 

philosophe allemand, Hannah 
Arendt, qui a dit « il y a crise dans la 
culture quand il y a disjonction entre la 
réflexion et l’action », et Frantz Fanon a 
réussi la synthèse entre la réflexion et 
l’action. Il représente raisonnablement 
une perspective philosophique de 
sortie de la crise culturelle que vit 
l’Algérie. Et en tant qu’éditeur, nous 
espérons contribuer à sortir de cette 
crise. 

Parlez-nous du choix de votre ligne 
éditoriale.

Notre ligne éditoriale est ouverte à 
tous les genres et à toutes les 
tendances. C’est la qualité des écrits 
qui compte pour nous. Par contre, nous 
avons créé une collection « Mise au 
point » pour éditer les livres à fort 
potentiel polémique. Car nous considé-
rons que c’est absolument nécessaire 
de rendre visible tous les points de vue 
et toutes les contradictions.

Said Khatibi, journaliste et écrivain

Entretien réalisé par Amokrane Saddedine

Quel est l’intérêt de Said Khatibi 
pour la littérature et l’écriture ?

Ça me distrait, me soulage, me 
fait évader. Je n’ai pas décidé de 
devenir écrivain. A force de lire, cela 
est venu spontanément. Mon 
parcours a été scientifique. J’ai 
étudié la biologie à l’université. 
Maintenant, je ne sais rien faire 
d’autre qu’écrire, que ça soit dans le 
journalisme ou la littérature. Je ne 
peux pas rester sans lire, écrire, ou 
penser à le faire.

Qui influence le plus l’autre, la 
société ou l’écrivain ?

Pour moi, c’est la société qui 
influence l’écrivain et non l’inverse. 
L’impact que pourrait avoir 
l’écrivain sur la société est très 
réduit. Si le romancier réussit à 

«  C’est la société qui influence
l’écrivain, non l’inverse»

Lauréat du prix Katara du roman arabe 2017 (Doha) pour son 
roman « Quarante ans à attendre Isabelle », Said Khatibi est un 
romancier et journaliste algérien. 

atteindre son entourage, c’est 
déjà un triomphe.

Comment se fait la rencontre entre 
le romancier et l’histoire qu’il 
raconte dans ses livres ?

C’est par un travail de recherche 
par rapport à l’actualité, aux 
centres d’intérêt de l'écrivain, à ses 
envies. C’est évidement l’écrivain 
qui choisit son sujet, mais c’est son 
inspiration et son savoir-faire en 
matière de genre littéraire qui 
l’amène à traiter un sujet particu-
lier.

Quel est le rapport entre vous et les 
personnages présents dans vos 
œuvres ?

C’est des vies, des évènements 
que je n’ai pas pu vivre. Isabelle par 

exemple, le personnage de mon 
dernier roman, est une amante que 
je n’ai pas connue de son vivant. 
Quand j’ai découvert son histoire, je 
me suis lié d’amour à elle.

Quand l’imagination de l’écrivain 
rejoint-elle le réel ?

Peut-être que les deux se 
rejoignent quelque part. Cepen-
dant, tout roman, toute littérature 
est une forme subjective. Il y a 
toujours une part personnelle. Une 
œuvre littéraire reflète en partie le 
vécu de son auteur, mais avec plus 
d’espace et plus de liberté.
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Habib Ayoub, romancier :

Fatima Bakhaï, romancière et universitaire

Entretien réalisé par Adel Brahim

Entretien réalisé Rym Hind 

Comment élaborez vous le carac-
tère des personnages ?

Il y a d’abord l’histoire à raconter, 
et puis bien sur les personnages qui 
s’imposent d’eux mêmes. Souvent, 
un ou deux personnages 
s’imposent dès le début, après les 
autres s’inventent au fur et à 
mesure. J’ai toujours été impres-
sionné par la littérature russe, les 
Tolstoï, les Dostoïevski, etc. Dans 
leurs œuvres, rares sont les fois où 
on ne retourne pas en arrière pour 
comprendre le personnage. Je suis 
presque dans cette conduite, à titre 
d’exemple, dans mon roman « Vie 
et mort d’un citoyen provisoire » 

« J’ai toujours été impressionné
par la littérature russe »

«A chaque décennie, 
il ya une nouvelle forme d’écriture »

(Barzakh 2005), Omar est présen-
té au début. On découvre d’autres 
éléments liés à son personnage au 
fil de l’histoire comme ses parents.

En quoi réside la complexité de 
créer un personnage dans la 
nouvelle par rapport au roman ?

Plus le personnage est complexe 
dans le roman mieux c'est. Dans la 
nouvelle,  il faut aller à l’essentiel, 
au noyau du personnage pour ne 
pas en faire une caricature tout en 
donnant les caractéristiques essen-
tielles.

Votre formation de cinéaste vous 
a-t-elle aidé à créer le personnage 
et le cerner  dans un roman?

Le cinéma limite l’histoire dans le 
processus créatif de l’artiste parce 
qu’il cerne une chose alors qu’il y a 
un tas de choses qui sont autour du 
cadre de la caméra qui sont 
éliminées. Le cinéaste force le 
spectateur à voir ce qu’il désire, à 
commencer par le décor. Dans un 
film, le premier personnage est le 
décor.

En parlant de décor, le déroule-
ment des histoires de beaucoup de 
vos livres se passe dans le désert. 
Le personnage du désert néces-
site-il une approche mystique ?

J’écris beaucoup sur le désert 
comme dans mes livres « Désert et 
après », « Le gardien », « Vie et mort 
d’un citoyen provisoire »et« Le 
palestinien». Il se passe des choses 
dans un lieu clos, on peut s’inspirer 
du théâtre classique, c'est-à-dire 
l’unité de temps, de lieu et d’action. 
Cela dit, le désert ne signifie pas le 
vide. Les gens imaginent fausse-
mentt que c’est un endroit vide. Le 
désert est habité par les âmes des 
anciens temps.

Votre dernier ouvrage « Le remon-
teur d’horloge »a été publié en 
2013. Des projets en perspectives ? 

Il y a des chantiers. Je travaille sur 
des nouvelles. Il y a aussi deux 
romans que je voudrais intitulés « 
Les incendiaires » et « Algérian 
graffiti » qui se concentrent sur 
l’Algérie contemporaine.

Le personnage dans le roman est 
un sujet passionnant. Quel est 
votre  point de vue ?

Je crée mes personnages pour 
pouvoir raconter l’histoire ou la 
culture d’un pays, pour décrire une 
période de notre histoire. Tout mon 
travail a été non pas de réhabiliter 
mais de mettre en valeur, de décrire 
ou de refaire vivre une période 
précise de l’histoire et ce, dans mes 
premiers romans ou bien toute 
l’histoire de l’Algérie dans un roman 
comme « Izuran » par exemple. Mes 
personnages étaient là pour mettre 
en valeur des personnalités qui ont 
vraiment vécu. J’avais besoin de des 
personnages pour d’écrire par 
exemple les coutumes, les 
croyances, la façon de s’habiller, de 
manger etc.

Il faut bien se documenter pour se 
faire..

Absolument. Je ne peux pas les 
habiller n’importe comment. Tout 
dépend de l’époque où je les fais 
vivre. Mes romans sont historiques. 
Les personnages fictifs sont là pour 
revivre certaines périodes et pour 
apprendre l'Histoire d'une manière 
ou d'une autre.

Comment est la distance entre 
l’écrivain et son personnage ?

On écrit plus aujourd’hui comme 
on le faisait au XVII ou au XVIII ème 
siècle. On écrit plus aujourd’hui 
même comme on le faisait il y a 50 
ans. Les choses évoluent vite. A 
chaque décennie, il y a une nouvelle 
forme d’écriture. Ce n’est pas le 
fond qui change c’est la forme. 
Depuis Apulée de Madaure, c’est 

toujours la même chose. Que ce 
soit au Japon ou en Amérique du 
Sud, on raconte toujours la même 
histoire. Seulement, on la raconte 
d’une manière différente, selon les 
circonstances et le vécu etc, la 
culture etc. Ma réponse est : Oui il 
ya une distance et non il n'y a pas de 
distance par ce que l’écrivain est 
son personnage sont intiment liés 
d'une manière positive ou négative.
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Bachir Mefti, écrivain :

Vous êtes écrivain, journaliste et 
éditeur. Quel est votre vision sur le 
monde littéraire en Algérie 
d'aujourd'hui ?

C’est une question sensible qui 
exige des heures de réflexion et 
mérite un débat. Plusieurs 
ouvrages sont édités en Algérie. 
Des auteurs sont primés à l’étran-
ger notamment dans les pays 
arabes. Les auteurs qui écrivent en 
français concourent pour des prix 
importants comme le prix 

 «L’invention du personnage dans 
le roman » était le thème de la 
rencontre qu’a abrité lundi, la salle 
Sila du pavillon central. Selon 
Fatima Bakhai, universitaire spécia-
liste dans la littérature et roman-
cière  le livre et son personnage 
sont intimement liés « d’une 
manière positive ou négative ». « Il 
n’existe pas de règles, c’est selon 
l’inspiration de l’auteur. Pour moi il 
ne y’a pas de réponse a cette 
question », a-t-elle souligné. 
L’écrivain et journaliste, Said Khatibi 
a, pour sa part, relevé que le 
personnage d'Isabel dans le roman 
« Quarante ans à attendre Isabelle »  
est une métaphore de la réalité, « 
mais pas à cent pour cent ».  « 
L’inspiration découle de la vérité. Le 

«Les meilleurs romans sont ceux
construits sur un personnage réussi»

 Rencontre : « L’invention du personnage dans le roman »

Goncourt. Un bouillonnement 
culturel et littéraire s’est installé 
ces dernières années. Cependant, il 
existe toujours des difficultés qui 
entravent l’épanouissement de la 
littérature dans notre pays. Par 
exemple, les rendez-vous autour du 
livre sont programmés seulement 
au SILA, presque rien pour le reste 
de l’année. 

Qu'en pensez vous du travail des 
écrivains algériens d’expression 
arabe qui essaient de rénover les 
formes et les thématiques d'écri-
ture? 

Il existe des questions sur 
l’Histoire nationale qui n’ont pas 
encoré été posées dans les écrits 
littéraires. Il temps est de les poser, 
les analyser et les rendre publiques. 
La nouvelle génération d'écrivain 
doit de poser ces questionnements 
surtout pour les besoins identi-
taires... 

La tragédie des années 1990 
algérienne s’impose-t-elle à 
l’écrivain comme une source 
d'inspiration pour les romans?

Oui surtout pour les écrivains qui 
ont vécu cette époque difficile de 
l’histoire de notre pays. L’ensemble 
de mes travaux retracent la tragé-
die nationale des années 1990 
(comme le roman La ville des 
fantômes assassinés).

Est-il facile de créer un personnage 
dans un roman ? 

L'un des objectifs d’un roman, 
c’est le personnage.Le lecteur 
s’identifie à lui parfois. A mon avis, 
les meilleurs romans sont ceux 
construits sur un personnage réussi 
à l’exemple de Madame Bovary, 
Anna Caroline, etc. Depuis toujours, 
l’auteur qui réussit un personnage, 
réussit son roman. L’histoire nous l’a 
déjà prouvé.

 « L’inspiration découle de la vérité » « L’inspiration découle de la vérité »
rôle de l'écrivain est de faire de la 

réalité une imagination et de 
l’imagination la réalité, ce qui 
facilitera au lecteur de comprendre 
ou se situe la limite des deux » a-t-il 
expliqué. « Tout ce qui a été écrit 
sur ce personnage (Isabelle 
Eberhardt) vient de l'Occident. 
Pourtant, cette femme a passé la 
période la plus importante de sa vie 
en Algérie. Il est nécessaire d'écrire 
à partir d'une perspective 
purement algérienne », a-t-il détail-
lé.. L'auteur Hadj Ahmed Sedik, 
connu aussi par le surnom de « 
Ziouani », a abordé l’invention du 
personnage dans la structure narra-
tive selon une point de vue 
classique. Il parlé entre autres de 
son expérience avec le roman « 

Camarade »et du personnage de 
Mamadou, le héros de l'histoire. « 
Le héro du désert reste dans le 
texte représente la voix de la 
marge.  Mamadou est la voix de 
l'Afrique miséreuse. Elle reflète 
également sa propore réalité et 
celle de sa communauté » a-t-il 
déclaré. Pour sa part, le romancier 
Abdelouahab Ben Mansour, a 
estimé que«l'environnement dans 
lequel nous vivons nous affecte ». « 
Quand nous créerons un person-
nage, on lui donne ce que nous 
avons vécu. Nous les développons 
et les formons comme nous 
voulons dans le roman » », a -t-il 
précisé. 

Maya.D

Entretien réalisé par Farés Ferhat :
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Razan Ibrahim,
critique littéraire jordanienne

« Le roman arabe s’inscrit
dans la diversité »

« Le roman arabe s’inscrit
dans la diversité »

 Razan Ibrahim, universitaire et critique littéraire 
jordanienne, était lundi l’invitée du 22ème SILA, où elle 
a animé une conférence sur le roman arabe. « Le roman 
arabe s’inscrit dans la diversité», a-t-elle soutenu.


