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ظثوة "ترجمئ طساظغ الصرآن الضرغط"

 المفضر ذاعر صاغث:

 ظفاصث لضاإ ججائرغئ ضّث الاطرف الثغظغ
 انتقد المفكر والدبلوماســـي الســـابق، 
طاهـــر قايـــد الغياب شـــبه الكلـــي لكتب 
جزائرية من حيث التأليف أو النشر، تشرح 
كيفية صّد أفكار التطرف الديني لدى أفراد 
المجتمع بمختلف فئاته العمرية. موضحا أّن 
الكتابات حول مواجهة التطرف الديني في 
الجزائر ضعيفـــة، واالجتهادات تظل قليلة 

جدا مقارنة مع بعض الكتاب العرب.
وأكـــد في الســـياق، أّن النـــص الديني 
اإلسالمي وسطي معتدل، مقارنة باألديان 
األخرى. لذا وجب تشجيع الكتابات المهتمة 
والدعايات  الخاطئـــة  الفتـــاوى  بتصحيـــح 
الشـــباب  التي تســـعى لتضليل  المغرضة 
الجزائـــري والتأثير فيه ســـلبا. مضيفا أّن 
التطورات الحاصلة على الساحتين الدولية 

واإلقليميـــة تســـتوجب توحيـــد الجهود 
وإدمـــاج الكتـــاب ضمن منظومـــة وطنية 
لمواجهة التطرف واإلرهاب، باالستناد على 
مناهج علمية مبســـطة يسهل على جميع 
فئات المجتمع فهمهـــا، قصد التصدي ألية 
المجتمعيـــة  للقيـــم  اختـــراق  محـــاوالت 
المســـتمدة مـــن الدين اإلســـالمي وثورة 

التحرير الوطني.
 واختتم تصريحه بالقـــول  : " بالفعل، 
نتعطـــش لقـــراءة روايـــة أو أي كتاب ضد 
التطرف الديني الذي يشكل تحديا وجوديا 
لإلنسانية جمعاء. وإّن المناهج التربوية أو 
دور المؤسســـات الدينية غير كاف للحد من 

الظواهر التي تعد تحديا راهنا ".
تضغط جئظعن

 وطرح اللقاء مجموعة من التســـاؤالت، 
منها: لماذا نترجم القـــرآن؟ ولماذا نترجم 
التفاســـير؟ وما هو الرابط بين اإلثنين؟ ما 

الذي يفسر وجود مئات الترجمات للقرآن؟ 
وقبـــل الحديث فـــي الموضـــوع، ترّحم 
الحضـــور على أرواح مـــن غادرونا مؤخرا، 
على غرار البروفيسور محمد العربي دماغ 
العتـــروس وعبـــد الوهـــاب حمـــودة، كما 
اســـتذكروا المفكر مالك بن نبي في ذكرى 

رحيله.
وفي محاولة لإلجابة عن بعض األسئلة 
الســـابقة، قـــال البروفيســـور شـــيبان إن 
ضـــرورة الترجمة بدأت في عهـــدة النبوة، 
حينما بدأ األعاجم يهتمون بالقرآن الكريم 
مع دخولهـــم اإلســـالم، وكان مـــن أوائل 
المترجمين الصحابي سلمان الفارسي، كما 
كان هنـــاك مـــن يترجـــم معانـــي القرآن 

الكريم في مساجد األقطار اإلسالمية.
ومع وجـــود مئات، بل آالف الترجمات إلى 
عدة لغات في العالم، اكتفى شيبان بلمحة 
بترجمة  بعضها، مستشـــهدا  عـــن  وجيزة 
لمحمد حميـــد اهللا، يعطي فـــي مقدمتها 

قائمة بعدد الترجمات في السبعينيات.

ومن الترجمات في الجزائر ذكر المتحدث 
ترجمة بن داود، وأحمـــد التيجاني، ومالك 
شـــبل مؤخرا، وباألخص الترجمة الشهيرة 
للشيخ حمزة أبو بكر العميد األسبق لجامع 
باريس، الذي كان أستاذا للغة العربية، بما 
تتضمنه من مالحق وحواشـــي وتعليقات، 
وقد طبعت في باريس كما طبعت بخمس 

أجزاء في الجزائر.
وذكـــر شـــيبان تجربتـــه فـــي الحصة 
األســـبوعية "نور القرآن والســـنة" مع قناة 
"كنال ألجيري" ما بين 2000 و2006، رفقة 
عمار الطالبي، محفوظ ســـماتي، والفقيد 

عبد الوهاب حمودة.
ولم يغفل شـــيبان الحديث عن الترجمة 
إلى األمازيغية، التي قام بها الشـــيخ ســـي 
مـــوح الطيـــب، والتي طبعت فـــي المدينة 
المنـــورة بطلب مـــن مجمع فهـــد للقرآن 
الوجيز  التفســـير  أنهـــى  الكريـــم، وحاليا 
للقـــرآن مع التأكيد علـــى النواحي العلمية 

للتفسير وهي تنتظر الطبع.
وتحدث شيبان عن تحفظه على ترجمات 
غير المســـلمين، بما في ذلك ترجمة جاك 
بيرك، وخلص إلى أن كل الترجمات مفيدة، 
ولكن ال واحـــدة منها تخلو مـــن النقائص 

والشوائب واالختالالت.

من جهتـــه، تحـــدث المجاهـــد والباحث 
الطاهـــر قايـــد عـــن تجربته فـــي ترجمة 
القـــرآن، وقـــال إنها كانت مؤيـــدة ببعض 
للجاليـــة  وموجهـــة  الموجـــزة  التفاســـير 
الجزائرية في فرنسا ألنها ال تقرأ العربية. 
واعتبر بأن التوجهات الجديدة في التفسير 
قد تفضـــي إلى ترجمات مختلفة تماما عّما 

نعرف اليوم.
أما الدكتورة سمية ولمان، فتحدثت عن 
بداية االهتمـــام بترجمة القرآن إلى اللغات 
الالتينية، وقالت إنها بدأت من قلب فرنســـا 
الحـــرب  50 ســـنة بعـــد  1142 أي  ســـنة 
الصليبية األولى، وكان الهدف منها مغرضا 
وهـــو ضـــرب اإلســـالم بتوظيـــف النص 
القرآني نفســـه. كما كانت أولى الترجمات 
أثناء الحملة الفرنسية في الجزائر على يد 
مترجم حربـــي، وحذرت ولمـــان من هذه 
الترجمات المغرضة الموّجهة، ورّحبت بكل 
ترجمة يتقيد صاحبهـــا بالصرامة واألمانة 

العلميتين.
أجاطئ طتفعظ

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

ميلود بن عمار
تثصغص

عبد المجيد لغريب
المخعرون

حمزة قادري
حمزة بوحارة

المخمط:محمد أمين إسماعيل
ذئاسئ: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
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تاورته ذعئغئ سئثالصادر

دراجئ شغ سطط افجماء بالصارة السمراء

إشرغصغا طعتثة أظ�وبعلةغا
طظث أقف السظظغ

أضث إن ا�دارة الفرظسغئ شضضئ الععغئ الةجائرغئ باتطغط أجماء الةجائرغغظ

 الئاتث شرغث بظ رطدان غثسع إ�
ضرورة اقعامام بافجماء الصثغمئ 

أحـــرت خقل طتاضرتك تعل :"إشرغصغا 
،شداءاتعا وأجماؤعا ؟" إلى أعمغئ سطط 

أخض افجماء ،شغما تضمظ ؟

لـــه أهمية تاريخية ولـــه عالقة بالهوية 
الجزائريـــة في تعدد النســـب في الثقافات 
والحضـــارات واللغات ،فالجزائـــر بلد كبير 
ومتنـــوع بتعدد لغاتـــه وقبائله  ونســـائه 
ورجالـــه ،هذا البعـــد التاريخـــي المرتبط 
بالهوية يتجلى في األعالم ، وبعد عصرنة 
حوكمـــة هـــذه البالد أصبـــح هـــذا البعد 
التاريخـــي المرتبـــط بالهويـــة  يظهر في 
أســـماء األماكن  وفي عالقتهـــا بالجغرافيا 
واألمن العسكري وفي السياحة  والمناجم  
والفضاء الجوي ، وهنا تكمن أهمية معرفة 
معاني األســـماء فمن ال يسيطر وال يتحكم 
في أسمائه فانه ال يسيطر على شئ خاصة 

وان الجزائر اكبر بلد في المغرب العربي  

أعطـــى كل مـــن األســـتاذين فريد بن 
رمضان وإبراهيم عطوي دراسة مقتضبة 
حـــول أســـماء األعـــالم تتعلـــق بإفريقيا، 
فضاءاتها وأسماؤها، حيث أبرزا أهمية علم 
الطوبونيميا في تفكيك شـــفرات المعاني 
وأصول األسماء والسيما في القارة السمراء 
التي تتجذر فيها األسماء منذ أالف السنين.

بعـــد أن أكـــد فريد بن رمضـــان أن كل 
مليمتر في الجزائر له اسم، أوضح أن اسم 
إفريقيا مشتق من كلمة "افر" حسب ما ورد 
عـــن عالـــم االجتماع عبـــد الرحمـــان ابن 
خلـــدون، وتســـتعمل منذ أكثر مـــن ألفين 
سنة، وتطلق على سكان قبيلة بني إفران، 
ومعناها المغـــارة، ونبه بن رمضان إلى أن 
في كل منطقة تحمل اســـم "افر" أو اسم 
مشتق منه توجد مغارة بها ويعود تواجدها 

إلى سنين غابرة.

وأضاف بن رمضان أنه تم إطالق كلمة 
افري على سكان القارة السمراء ثم ما لبث 
أن أصبح له معنـــى جغرافي وديموغرافي 
ثم تحدد مفهومه السياسي الحقا، وأنه في 
منطقة المغرب الكبير يمســـك الجد بزمام 
العائلـــة والقبيلة، أما في المشـــرق فاألمر 
يعـــود لـــألب، مشـــيرا إلـــى وجـــود وحدة 
أنتروبولجيـــة تمتـــد جذورهـــا إلـــى أالف 
الموجودة  األماكن  أســـماء  بدليل  السنين، 
حتى اآلن، والتي تعكس تماســـكا تاريخيا 

قديما.
من جهته، أكد الخبير لدى األمم المتحدة 
إبراهيم عطوي ، أن المحتل الفرنسي في 

الجزائر أعاد تسمية 400 اسم بحجج 

تضمـــن مصالحـــه وتدعـــم أطروحـــة 
االحتالل وأنه منذ االستقالل إلى اليوم لم 
يتم إطالق أي اســـم، وأن معظـــم المدن 
الجديدة لم تمنح لها أســـماء، وشـــدد على 
أهميـــة الحفاظ على هـــذا اإلرث من خطر 

فقدان المعنى.
وأضـــاف المتحـــدث أن الجزائـــر بـــدأت 
اهتمامها بالطوبونيميا وعلم األسماء عام 
1998، وشـــدد على ضـــرورة كتابة لوحات 
األماكن بالحرف الالتيني وتكتب كما تنطق 
وذلك لتســـهيل حفظ األسماء على الجميع 

وحتى يجد الناس ضالتهم.
م.ج 

وعليها إذا أن تكون ملمة بأسماء أعالمها  
من أشخاص وأماكن لتضبط تاريخها ، الن 
أي شعب يكون مرتبطا بالمكان الذي يمثل 

قلب هويته  .

افجـــماء  غمضـــظ جمع وتخظغش  ضغش 
اقطازغشغئ  أو السربغئ خاخئ واظك صطئ 
أن شرظســـا اعامـــئ باخظغـــش بسخ 
افجـــماء طظ أخـــعل اطازغشغئ وسربغئ 

وشرظساعا ؟

األســـماء االمازيغيـــة معروفـــة  فهـــي 
مرتبطـــة بالطبيعـــة  ومتعلقـــة باألرض 
والجبال والماء في حركته ،أي في ســـرعة 
جريانه أو حالته بارد أو ساخن أو رطب ، أما 
األســـماء العربية فلها معنى مرتبط بالبعد 
الروحي ،وعالقات الرسول محمد صلى اهللا 
عليه وســـلم ،وهذه هي دالالت األســـماء 
العربيـــة واالمازيغية  ،وعندنا أيضا دالالت 
المعروفـــة كالباي  العثمانية  الشـــخصيات 

والداي ..

صاطـــئ ا�دارة الفرظســـغئ خـــقل شارة 
أجـــماء  بافضغك  لطةجائر   اجـــاسمارعا 

السائقت الةجائرغئ ،طا ضان عثشعا ؟

الهويـــة  فككـــت  الفرنســـية  اإلدارة 
الجزائرية عن طريق تفكيكها ألسماء 

اســـتحدثه  العائلة  ،فاســـم  الجزائريين 
،الن  ليطمس هويتنا  الفرنسي  االستعمار 
انتماءنا هو للقبيلة وكلنا ينتمي إلى قبيلة 
معينة ،فرنسا كسرت أسماءنا في سجالت 
الحالـــة المدنيـــة وبذلـــك حاولت تكســـير 
لمجتمعنا    الداخلية  الميكانيزمات  وتحطيم 
، ورغم هـــذا نشـــاهد اليوم أن األســـماء 
االمازيغية عـــادت ،فال يمكن بنـــاء دولتنا   
بدون معرفة  تاريخنا ،فالعرب المســـلمون 
حين دخلوا إلى الجزائر احترموا أســـماءها 
،فمثال  المسلمون العرب لما أقاموا  الدولة 
الرســـتمية فـــي تيهرت حافظـــوا على نف 
االســـم الذي كان موجودا منذ القديم ولم 
 ، آخـــر  "اســـما  "تيهـــرت  يطلقـــوا علـــى 
فالمســـلمون لم يعربوا أسماء األماكن بل 
احترمـــوا الخصوصية االمازيغية لســـكان 
شمال إفريقيا ، وكذلك فعل الرومان الذين 

أسموها اسماء نا .

ضغـــش غمضظظـــا طسرشئ طساظغ أجـــماء 
افطاضظ ؟ 

اقول دائمـــا انه لمعرفة ذلـــك  يجب أن 
نبحث في األماكن التي سكن فيها اإلنسان  
أي في الجبـــال والوديان أو فـــي المغارات 

ومنابع المياه. 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

ميلود بن عمار
تثصغص

عبد المجيد لغريب
المخعرون

حمزة قادري
حمزة بوحارة

المخمط:محمد أمين إسماعيل
ذئاسئ: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
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"السربغ بعغظعن" الرئغج المثغر السام بالظغابئ لـ قظاب :

34 إخثارا جثغثا وبرظاطب بصاغش طامغج

 وزغر الاسطغط السالغ والئتث السطمغ، الطاعر تةار:

ظزام رصمغ وذظغ ل�صغئ الضااب الةاطسغ 

أوضح "العربي بوينون" الرئيس المدير 
العام بالنيابة للمؤسسة الوطنية لالتصال 
النشـــر و اإلشـــهار ANEP، أن المؤسســـة 
تشـــارك بحوالـــي 800 عنـــوان، منها 34 
إصـــدار جديـــد لســـنة 2017، مضيفا أن 
«الناب» حاضرة بتقاليدهـــا، بعدما تهيأت 
ككل مـــرة لهـــذا الحـــدث الثقافـــي الهام 

برصيدها وجديدها.
وكشـــف "العربي بوينـــون" أن األعمال 
المعروضـــة فـــي جناح المؤسســـة بقصر 
اللغات  البحري، تشمل  الصنوبر  المعارض 
األمازيغية  العربية،  الثالث، سواء  الرسمية 
والفرنســـية، وتغطي كل األصناف األدبية 
والفن..  األدب  علـــى  متوزعة  والثقافيـــة، 
وخاصة التاريخ، وفقـــا لما هو معروف عن 
ANEP، فهي حســـب تعبيره "تولي أهمية 
كبيـــرة بهذا الشـــق، المتعلـــق بالمذكرات 
التاريخيـــة التـــي تعنـــى بتاريـــخ الجزائر 
والحركـــة الوطنيـــة خالل ثـــورة التحرير، 
وأضـــاف "هذا دورنـــا وواجبنا كمؤسســـة 
وطنيـــة عموميـــة، فالهدف ليـــس تجاريا 
ربحيا، بل األولوية هي المساهمة في إبراز 
وترقية الثقافة والتراث الوطني الجزائري".

وعن جديد  المؤسسة الوطنية لالتصال 
النشر و اإلشهار، ذكر بوينون أن ما تقدمه 
القـــراء، وأضاف  يســـتجيب لطلبات وذوق 
"نحـــن هنا ننتهز الفرصة خـــالل الصالون 
لنتقصـــى اهتمامـــات الجمهـــور والزوار.. 
للقـــراءة  هنـــاك حقـــا ميـــوالت جديـــدة 
والمطالعة، لذا نحن مهتمون هذه الســـنة 
أكثر بصنف الشعر والرواية، كونها مطلب 
 ANEP لـــدى الكثيـــر، فكما يعلـــم الجميع
تنظم بالتعاون والتنســـيق مع زمالءنا في 
المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــون المطبعية، 

الجائزة الكبرى أسيا جبار للرواية، لذا من 

أكـــد، وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحث 
الطاهر حجار،أمس، على هامش  العلمي، 
زيارته ألجنحـــة الصالون الدولـــي للكتاب 
بالجزائـــر،أّن مصالحه تعمـــل على ترقية 
الكتاب الجامعي وتعميم نشـــره بالجامعات 
على المستوى الوطني، باتباع نظام رقمي 
وطني . مشـــيرا إلى االتفاق الموقع المبرم 
الجامعيـــة  المطبوعـــات  ديـــوان  بيـــن 
ومركزالدراسات والبحث في اإلعالم اآللي، 
الذي يتيـــح الفرصة أمام الطلبة والباحثين 
على  لالطـــالع  التخصصات،  مختلـــف  في 

مضامين الكتب واإلصدارات المرقمنة.
التبادل  وفيمـــا يتعلق بجهـــود تعزيـــز 
العلمي بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها 
األجنبيـــة، أوضح الوزير حجـــار، أّن وزارته 
منخرطة في نظام التوثيق عن يعد، زيادة 

البديهي ان نهتم بهذا الجنس األدبي". 
وقـــال الرئيس المدير العـــام بالنيابة لـ 
ANEP أن المؤسسة تعرض باإلضافة في 
جناحها دراســـات حـــول الواقـــع اإلقليمي 
والدولـــي، وعلـــق "الجزائر جـــزء من هذا 
العالم، تتفاعل حتميا مـــع محيطها، لذا ال 
يمكن تحاشـــي ما يدور حولنا من تفاعالت 

جيو إستراتيجية".
وفصـــل العربي بوينون في نشـــاطات 
المؤسســـة خالل ســـيال 22 وتطـــرق إلى 
العمليات اليومية للبيـــع بالتوقيع، حيث أن 
معظـــم من يملكون مؤلفـــات جديدة هذه 
السنة، سيشـــرفون على لقاء قرائهم على 
مستوى الجناح، أين سيتم كذلك استضافة  
شـــخصيات بارزة من عالـــم الثقافة، الفن 

واألدب.

وتزامنا مع احتفالية أول نوفمبر ســـيتم 
على مســـتوى جنـــاح الناب تنظيـــم عدة 
نشـــاطات، كما ســـتقام محاضـــرة بقاعة 
الزوال تتمحور حول مساهمة  الجزائر بعد 
الثورة الجزائرية فـــي دعم حركات التحرر 
اإلفريقيـــة، ســـواء الدعـــم السياســـي أو 
العســـكري وحتى الفني المرتبط بالسينما 
األدب.. كما ينظم سلسلة من المحاضرات 
في إطـــارا برنامج الناب، منهـــا لقاء حول 
قديما  اإلفريقيـــة،  الجزائريـــة  العالقـــات 

وحديثا، وفق ما أوضحه ذات المتحدث. 
وكشـــف العربي بوينون أنه تم التطرق 
خـــالل أولـــى المحاضـــرات التـــي نظمتها 
التجاريـــة  التبـــادالت  إلـــى  المؤسســـة 
والحضاريـــة بيـــن بعـــض مـــن المـــدن 
الجزائريـــة العريقـــة على غرار تلمســـان 
تيـــارت، جمعتها مع بعض مدن الســـودان 
الكبيـــر والـــذي كان يســـمى قديمـــا مدن 

السودان الكبير.

كما أوضح أنه تم في المحاضرة الثانية 
الفنون اإلفريقية، حيث تم  تناول موضوع 
استضافة عدد من المختصين في مجاالت 
التصميم، األدب والنشـــر اإلفريقي وكذلك 

السينما... 
وأضاف المدير بالنيابة في المؤسسة أنه 
ســـتقام يوم 3 نوفمبر وقفة ترحمية على 
ســـليمان بـــن عزيـــزي المديـــر الســـابق 

لمنشورات" الناب ".
من جهة أخـــرى قال العربـــي بوينون " 
نحـــرص ككل مـــرة على رصد مـــا يمكن 
تسجيله من نقائص أو ما تم إغفاله، وهذا 
بغية اســـتدراكه فـــي الطبعـــات القادمة، 
الصالون  محافظـــة  مع  متعاونـــون  فنحن 
لالرتقـــاء بالحـــدث ســـواء مـــن الناحيـــة 
الجمالية، عبر تقديم وتحســـين الفضاءات 
المتاحـــة واألجنحـــة وكذلـــك مـــن حيـــث 
الـــذي نقدمه للجمهـــور الوفي  المضمون 

والمتعطش دائما للجديد".
أوراري طتمث

اعامام أض� بالرواغئ والحسر

اتافاء خاص بأول ظعش�

اشـــتراكها في بنوك المعارف والمكتبات 
العالمية. بما يضمـــن منحها مجانا للطلبة 
الجامعيين الستعمالها كمراجع في أبحاثهم 
ومقاييسهم البيداغوجية.مشيدا في سياق 
ذي صلـــة بإســـهامات ديـــوان المطبوعات 
إثـــراء الحقـــل العلمـــي  الجامعيـــة فـــي 
والمعرفـــي للجامعـــة الجزائرية من خالل 

إصدارات متخصصة ذات مستوى عال.
ويشارك ديوان المطبوعات الجامعية في 
الـــدورة الثانية والعشـــرين مـــن الصالون 
الدولي للكتـــاب بالجزائر بعديد اإلصدارات 
الجديـــدة في االقتصـــاد والكيمياء، إضافة 
إلى القانـــون واإلدارة والتاريـــخ، ومختلف 
العلوم االجتماعيـــة، بالجناح المركزي في 

قصر المعارض الصنوبر البحري.
تضغط جئظعن
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تاورته جمغرة إراتظغ 

تسان رطسعن خاتإ طآلش "طسةط طاضغ الةجائر"

الثاضرة ساذفئ ورؤغئ
أطا الاارغت شعع دراجئ رخغظئ وأضادطغئ

دائما طـــا تضعن السعدة إلـــى الماضغ 
شرخئ لقجاثراك وطتاولئ الصاء الدعء 
الاغ لط تســـاعف  الزض  سطى طظاذـــص 
تصعا، شماعغ التاجئ شغ ظزرك دضاعر 

شغ السعدة إلى الماضغ؟

  يعتبـــر التاريـــخ حقل ألغام أو ســـاحة 
معركة لم يتحـــدد فيها المنتصر والمنهزم 
بعـــد،  باعتبـــار التاريخ يتمـــدد ويتقلص 
وليس جامـــدا يمكن تحديده فـــي المكان 
والزمان، أعتقد أن تاريخ الجزائر حافل بدءا 
من قبل التاريخ إلى يومنا هذا ، الكثير من 
كباحثين  اســـتطعنا  التاريخيـــة  الفتـــرات 
العودة إليها وتوثيقهـــا بما توفر من أدلة ، 
طبعا حاولنا أن نكـــون حياديين وأن ننقل 
الحـــوادث واألحـــداث كما حدثـــت  بمراعاة 

سياقها وقراءة وقعها.

وعض "طسةـــط الماضغ" جـــغةغإ سظ 
المعامغظ  تآّرق  الاغ  افجـــؤطئ  بسخ 

بالاارغت؟

هذا ما نأمله، نريد أن نسّهل مهمة 

الثجاظئ الةجائرغئ لطاراث

طحروع التفاظ سطى ا�ثطعذات
ورصمظاعا

ُيعد مشـــروع إحيـــاء التـــراث الجزائري، 
الجزائرية للتراث، مشـــروع  التابع للخزانة 
غير ربحي يعنى بتتبع أماكن المخطوطات 
الجزائرية من مكتبـــات وزوايا، وتصويرها 
ورقمنتهـــا وعمـــل فهرس لـــكل خزانة أو 
مكتبـــة، وجعلهـــا فضاء متاحـــا رقميا، مع 
احتـــرام الخصوصية وإبقـــاء الحق الكامل 
ألصحاب المخطوطات في التصرف بالنسخ 

الرقمية.
ويقـــوم المشـــروع علـــى مجموعة من 
الخطـــوات، تبـــدأ بالتنســـيق مـــع أصحاب 
إذن مســـبق  وأخذ  والخزائـــن،  المكتبـــات 
بالتصويـــر، ثم يتم توفير العدد الالزم من 
اآلالت والعمـــال إلنجـــاز العمـــل في وقت 
قصيـــر، لكـــي ال يؤثر مكـــث الفريق على 

الهيئة المستقبلة.
 ويتم تصوير المخطوطات بآالت حديثة 

المصورات  وتنســـيق  عاليـــة،  دقة  ذات 
وتصنيفهـــا وترتيبهـــا ومعالجتها رقميا إن 
اقتضى األمر زيـــادة الوضوح ودمج القطع 
المتناثر، ثـــم عمل جرد مبدئـــي للملفات 
للمكتبة  فهـــرس  إعداد  وأخيـــرا  المتوفرة 

مرتب حسب الفنون والعلوم.
ويهتم المشـــروع بإبـــراز الجزائر كبلد 
غني بالمخطوطات وبيان أنها تحتوي على 
كنوز علمية كثيرة، ســـاعيا إلـــى إنقاذ ما 
يمكن مـــن المادة العلمية من المخطوطات 
اآليلة للتلف عن طريق تصويرها وحفظها، 
فضال عـــن توفيـــر محتويـــات المكتبة أو 
الخزانة على شكل ملفات رقمية األمر الذي 
يساهم في حماية األصول عن طريق الحد 
من لمســـها وفتحها في كل مـــرة، ليقدم 
المشـــروع في األخير جردا شـــامال مبدئيا 

يكشف عن أسرار المخطوطات.

والى جانب أن المشـــروع يلتزم السرية 
التامـــة، فإنـــه ال يقبل أي عوائـــد مالية أو 
حقـــوق ماديـــة ألن الهدف من المشـــروع 
علمـــي بحت، ويحتفـــظ المشـــروع بمادة 
أصلية من الصور مـــع التعهد بعدم بذلها، 
وبالنسبة للهيئات الرسمية وبعض الخزائن 
المهمة والتي يرفـــض أصحابها  الكبيـــرة 
إعطـــاء كامـــل الرصيد، يطلب المشـــروع 
االحتفـــاظ بصـــورة مـــن أول وآخـــر كل 

مخطوط لجعلها في قاعدة بياناته.
م.ج

غعلغ الثضاعر تســـان رطســـعن المثاص شغ سطط اقجامـــاع والاارغت 
أعمغـــئ بالشئ لطماضغ ، وطآلش " طسةط طاضغ الةجائر طظ صئض الاارغت 
إلى طا 1962، الثي احـــرف سطى اخراجه رشصئ سحـــرات المثاخغظ طظ 
طثاطش جاطسات العذظ عع طعجعسئ طسرشغئ لطظاصئغظ، طةطئ الخالعن 

الثولغ لطضااب  جطسئ طع رطسعن وضاظئ طسه عثه الثردحئ.

البحث للباحثيـــن والمهتمين، أدرجنا في 
هـــذا المعجـــم الذي ســـاهم فيـــه قرابة 
العشرين دكتورا مختصا ، وأدرجنا مفاتيح 
تســـاعد لتوجيه الطالب كالنص أو اســـم 
الكاتب أو حتى فقرات من النص ، نريد من 
الطالب والباحث أن يجـــد في المعجم مادة 
ثرية ومحددة دون لـــف ودوران حول فكرة 
واحـــدة وهنـــا اريـــد أن احـــدد أن الذاكرة 
والتاريـــخ قد تتقاطعان كـــون مادتهما من 
الماضـــي لكـــن الذاكرة هي رؤيـــة فردية 
عاطفية أمـــا التاريخ فهو دراســـة رصينة 

تتقيد يقيود علمية أكاديمية بحتة.

عض طـــا ضاإ إلى تـــّث ا�ن تعل تارغت 
الةجائـــر ضاشغ لاســـطغط الدـــعء سطى 

المتطات افبرز شغ تارغت الةجائر؟

هناك كتـــاب كثيرون كتبـــوا عن تاريخ 
الجزائر، وما أعجبني أنه في الفترة األخيرة 
برزت عدة أسماء عادت ســـرديا إلى فترات 
مختلفة من تاريخ الجزائر ، العهد التركي ، 
االستعماري وهذا أمر مفرح حقا ، لكن في 

اعتقـــادي هـــي محاوالت ليســـت كافية 
اكاديمي  بشـــكل  الجزائر  بتاريخ  لإلحاطة 
المراكـــز  تتدخـــل  أن  يجـــب  وعلمـــي، 
المتخصصـــة والجامعات مـــن أجل تأطير 
البحث، ومـــن أجل أن تكون مـــادة التاريخ 

علمية إلى أبعد الحدود.

 عض تسّعلـــعن سطى الةغض التالغ لصراءة 
ضاإ الاارغت خارج اذارالاثخص، اصخث 
طظططص  طـــظ  غطالسعن  الثغـــظ  الصراء 

الفدعل؟

طبعا، هناك من يهتـــم بالتاريخ ومازال 
يســـأل ، وبالنسبة إليه تاريخ المدارس وما 
أنجز إلى حد ال يشفي غليل شغفه بمعرفة 
المزيـــد، هنا بالصالـــون الدولـــي للكتاب 
صادفت من الشـــباب الذين يســـألون عن 
التاريخ كأنهم يســـألون عـــن حلقة جديدة 
في مسلسل مشهور أو جزء من لعبة بالي 
ستايشـــن ، شـــباب الجزائر مهتـــم بتاريخ 
بالده، ليس هنالك مشـــكل فـــي التلقي، 

المشكلة اآلن في المنجز.
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البعرة  قظثقع   63 الـ  الثضرى  بمظاجئئ 
الاترغرغئ المئارضئ، وتجاطظا طع الطئسئ الـ 22 
لطخالعن الثولغ لطضااب بالةجائر المظسصث طظ 
25 أضاعبر إلى غاغئ 05 ظعشمئر 2017، تصعم 
 ،ENAG المآجسئ العذظغئ لطفظعن المطئسغئ
باعزغع طةمعسئ طظ ضاإ الاارغت طةاظا سطى 
طساعى جظاتعا وذلك غعم افربساء 01 ظعشمئر 
2017 سطى الساسئ 14.00 . ضما جاصعم بمظح 
أتسظ  طسابصئ  شغ  لطفائج  افولى  الةائجة 

"خعرة ذضرغات السغق سطى الفاغسئعك" .

«العذظ الغعم» لطظحر

تتميز دار «الوطن اليوم» للنشـــر، وهي 
من دور النشر التي تأسست العام الماضي، 
بوجهة نظر مختلفة، وربما رائدة في مجال 
النشـــر، حيث يملك صاحبها كمـــال قرور 
رؤية واضحة بخصوص عالم الكتاب الذي 
يعـــرف نقلـــة نوعية فـــي الجزائـــر خالل 
الســـنوات األخيرة بفضل اآلثـــار اإليجابية 

التي تركها صالون الجزائر الدولي للكتاب.
ويعكـــف كما قرور، صاحـــب دار الوطن 
اليوم للنشر، على مشروع أطلق عليه اسم 
"ألفية القراءة"، وهو مشروع طموح يهدف 
إلـــى ترغيب الجزائريين فـــي فعل القراءة 
والمطالعة، حيث أصدر ضمن هذا المشروع 
عددا من العناوين التي عرضها خالل دورة 
هذا العـــام من صالـــون الجزائـــر الدولي 

للكتاب. 

تحاول الشـــاعرة كريمـــة حميدوش أن 
تكون صوت األمة من خالل قصائدها التي 
تنســـجها بتلقائية، فهي تكتب منذ سنوات 
طويلة، لكنها لم تخض مغامرة النشـــر إال 
مـــن خـــالل مجموعتها  الماضـــي  العـــام 
الشعرية "صليل الشجن" التي صدرت عن 

دار رافار للنشر بالجزائر.
علـــى هامـــش توقيعهـــا لمجموعتهـــا 
الشـــعرية األولى "صليل الشـــجن"، وهي 
المشاركة األولى لها ضمن فعاليات صالون 
كريمة  أكـــدت  للكتـــاب،  الدولي  الجزائـــر 

حميدوش، أنها اشتغلت مدرسة لإلعالم 

طحارغع ذمعتئ لطاسرغش باارغت الةجائر

الحاسرة ضرغمئ تمغثوش
تعصع طةمعساعا الحسرغئ "خطغض الحةظ"

وتتلخص فكرة هذا المشروع في كونه 
عبارة عن كتب جيب ال تتجاوز 100 صفحة 
أو 10 آالف كلمـــة فـــي المجمـــوع، بدأها 
بمجموعـــة مـــن الروايـــات حـــول التاريخ 
األمازيغـــي تناولـــت مجموعة من أشـــهر 

الشخصيات األمازيغية.
وبحســـب كمال قرور، فإن هـــذا الكتاب 
يستهدف بالدرجة األولى الطبقات الشعبية 
أســـعاره  خـــالل  مـــن  ســـواء  الواســـعة، 
المنخفضـــة، التـــي هـــي أقل من ســـعر 
الساندويتش، إضافة إلى محتواه المبسط، 
وهـــذا بغرض الوصول إلـــى أكبر عدد من 
الجمهـــور، وهي الرغبة التـــي كانت تحدو 
صاحب هذه الدار من أجل جعل الكتاب مادة 
مستهلكة بشكل أفضل مما هو عليه األمر 

اليوم.
وأكـــد كما قرور أن لدى دار الوطن اليوم 
للنشر مجموعة من األفكار والمشاريع التي 
ســـيحاول أن يجســـدها مســـتقبال، وهي 
تتلخص باألساس في الوصول إلى شريحة 

الشـــباب المتعطـــش لمعرفـــة تاريخه 
وشخصيات بلده وتراثه الشعبي.

وعلى أجندة هذا الناشر الجزائري جملة 
مـــن العناويـــن التي أكد أنه ســـيخصصها 
لنفض الغبار عن تاريـــخ الجزائر بمختلف 
تجلياته ســـواء فـــي المســـرح أو األدب أو 
الفنون بتنوعها، وهـــذا إضافة إلى نفض 
الغبار عن عدد من الشـــخصيات الوطنية، 

وجعلها بين يدي القارئ في أحسن حلة.
وعن رأيه في فعاليـــات صالون الكتاب، 
يرى كمال قرور أن على صالون الجزائر أن 
يتكيف مســـتقبال مع المعطيـــات الجديدة، 
وأن يحاول إعطاء نفس أفضل لهذا الحدث 

السنوي الذي يحتفي بالكتاب.
ويأمل كمال قرور فـــي أن يكون القادم 
مـــن دورات هـــذا الصالون أفضـــل، وهذا 
للحفاظ علـــى هذا العـــرس الثقافي الذي 
للجزائرييـــن  بالنســـبة  متنفســـا  أصبـــح 

بمختلف شرائحهم.
طغطعد بظ سمار

وأن  الخاصة،  المـــدارس  بإحـــدى  اآللي 
عالقتها بالشـــعر واللغة العربية الفصحى، 
هي عالقة حب تمتد إلى سنوات موغلة في 

الصبى.
وأضافت كريمة أن المجموعة الشـــعرية 
"صليل الشـــجن" هي أول إصـــدار لها، وأن 
بحوزتها كتابات إبداعية باللغة الفرنســـية 

لم تفكر بعد في إصدارها.
أما عن المواضيع التي تشـــغلها شعريا، 
فاعتبرت أن كل ما يتعلـــق باألمة العربية 

يشدُّ اهتمامها. 
وبخصوص مقروئية الشعر في الجزائر، 
تـــرى كريمة حميـــدوش، أن "للشـــعر في 
الجزائر مقروئية ليست عالية، على عكس 
ما يحـــدث عند بعـــض الشـــعوب العربية 
األخرى مثل مصر، ســـوريا أو فلســـطين"، 
ولم يقتصر األمر لدى كريمة عند هذا الحد 
وحسب، فهي ترى أن "الكتاب بصورة عامة 
تراجعـــت مقروئيته، وهـــو ال يحتلُّ مكانة 

مهّمة في حياة الجزائريين اليومية".
وعن رأيها فـــي فعاليات صالون الجزائر 
الدولي للكتاب، على اعتبار أنها المشـــاركة 
األولـــى لهـــا، رأت هـــذه الشـــاعرة أّن أول 
مالحظاتهـــا تتعلق بعدم اكتـــراث القارئ 

بالكتاب، وأن الكتب األكثر رواجا، بحسب 

رأيها، هي كتب األطفال والطبخ.
من جهة أخرى، أكدت صاحبة المجموعة 
الشعرية "صليل الشجن" أن هذا دفعها إلى 
التوجه إلى النشر اإللكتروني لما ُيتيحه من 
مجال أوســـع للتواصل مع جمهـــور القراء، 
ولم تستبعد كريمة حميدوش أن تجمع في 
وقت الحق مقاالتها المنشـــورة إلكترونيا، 
وطبعها في كتاب ربما تشارك به في إحدى 
الدورات المقبلة من صالون الجزائر الدولي 
للكتاب. كما كشفت أن بحوزتها ديوان شعر 
جديد مازال مخطوطا عنوانه "ربيع الروح" 
يجمـــع عددا مـــن القصائد الشـــعرية ذات 
كما  المتنوعة.  الموضوعاتيـــة  الحمـــوالت 
تنوي نشر بعض الخواطر في كتاب اختارت 
لـــه عنـــوان "احتـــراق األخالق فـــي زمن 
االختنـــاق"، وهو الكتـــاب الـــذي أكدت أن 
أنفاسه ستكون قصصية ليصل إلى القارئ 

بشكل أفضل.
طغطعد بظ سمار

تعزغع ضاإ الاارغت طةاظا
بمظــاجئئ الثضــرى الـ63 قظثقع البعرة الاترغرغـئ
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طخمط الحرغط المرجعم جغقلغ دغفالغ

رجالئ أطض لطحئاب الةجائري

المرضج البصاشغ الفرظسغ غسطظ سظ أجماء الفائجغظ

"الئغداء والسخا" أتسظ صخئ صخ�ة
بالشئ الفرظسغئ لـ 2017

"الئغداء والسخا" أتسظ صخئ صخ�ة
بالشئ الفرظسغئ لـ 2017

جياللي ديفالي  جزائري ولد في فرنسا، 
اســـتطاع أن يصـــل العالميـــة فـــي مجال 
الشريط المرسوم، ورغم أن الكثير يجهل 
ذلك، فهو مصمم الشـــخصية الشهيرة في 
 Assassin’s والســـينما  الفيديـــو  أالعـــب 
العالـــم  هـــذا  لعشـــاق  وكان   ..  CreedK

ومتابعيه فرصة التقائه بجناح المركز 

الثقافـــي الفرنســـي بصالـــون الكتاب، 
الثالثاء 31 أكتوبر، حيث تكلم عن تجربته 
المتميزة، ورســـالة األمل التي يســـعى أن 

يوصلها للشباب الجزائري عبر أعماله.
وخالل اللقاء الذي جرى في إطار فعاليات 
"ســـيال 22"، تكلـــم جياللـــي ديفالي  عن 
مســـاره، وكيف تمكن رغم عصاميته من 
تطوير موهبته، مرتكزا في ذلك على ولعه 
بهذا المجال والبحث والتـــدرب، وأوضح أن 
شعورا خاصا ممزوجا باالفتخار ينتابه حين 
يلتقي جزائريين، ويكتشـــفون أنه مصمم 
قال  Assassin’s Creed، حيث  شـــخصية 
"أتأثـــر كثيرا من ردة فعل الجزائريين حين 
يكتشـــفون أن مصمـــم شـــخصية اللعبة 
الشـــهيرة والفيلـــم الذي أنجـــز عنها، هو 

جزائري.."
كما قـــال الجياللي أنه يســـعى إلعطاء 
رســـالة أمـــل للجزائرييـــن عبـــر نجاحه، 
ويوصل لهم فكـــرة إمكانية بلوغ األهداف 
مهمـــا صعبت، معقبا بـــأن الجزائري يملك 
كل أسباب التألق بإرادته، مضيفا أنه حاليا 

يشرف على تعليم عدد من الجزائريين، 
والذين يشتغل معهم أيضا.

وعـــن عالـــم الشـــريط المرســـوم في 
الجزائر أوضح جياللي ديفالي  ، أنه التقى 
عـــدة مواهـــب واعدة وصـــرح "بعد خمس 
ســـنوات، متأكـــد أن المدرســـة الجزائرية 
ســـتتميز في مجال الشـــريط المرســـوم، 
وســـيعرفها العالـــم مثلهـــا مثـــل المونغا 
اليابانيـــة، ألن من التقيتهـــم هنا يملكون 
الموهبـــة التي لها خصائـــص تمكنها من 

ذلك".
 ،Assassin’s Creed كما أوضح صاحب 
أن الشـــريط المرســـوم عندمـــا يتنـــاول 
موضـــوع الجزائـــر، غالبا ما يتطـــرق إلى 
المواضيـــع الســـوداوية، المتعلقة بالعنف 
والحـــروب، مؤكـــدا أن الجزائـــر وحتى في 
السنوات الصعبة كان فيها الكثير من الحياة 
واألمل، لذا حســـبه، يسعى إلى بعث نظرة 

أخرى عن الجزائر .
أوراري طتمث

توجـــت الكاتبة الشـــابة "ريم مالل" عن نصهـــا  "البيضاء 
والعصا" بالجائزة األولى  في مســـابقة أحسن قصة قصيرة 
خيالية باللغة الفرنســـية في الجزائـــر 2017ـ، الذي ينظمها 
المركز الثقافي الفرنسي بالجزائر، فيما جاءت الكاتبة "سارة 
حواشـــين" ثانية بقصتها "وحدة األطالل"، أما المرتبة الثالثة 

فعادت للقاصة نبال سالم عن نص " المرجعية".

وتم الثالثـــاء 31 أكتوبـــر، اإلعالن عن 
التي كان  بالمســـابقة  الفائزيـــن  أســـماء 
موضوعها هذه الســـنة التـــراث الجزائري، 
وهذا برواق المركز الثقافي الفرنسي، في 
إطار فعاليات الـــدورة 22 لصالون الجزائر 
الدولي للكتـــاب، وأعلنت لجنة التحكيم عن 
تلقيها عـــن نصوص راقيـــة، بلغة جميلة 
وعميقـــة، صعبـــت مهمتهـــا فـــي اختيار 

الفائزين.
وصرحت المتوجة األولى "ريم مالل"، أن 
دراســـتها في علم النفس انعكســـت في 
نصهـــا وحاولـــت نقـــل جانبا مـــن معاناة 
باعتالالت نفســـية، وعن فكرة  المصابين 

قصتها قالت "خالل زيارتي لحي القصبة 

بالجزائر العاصمة، والشرح الذي تلقيته 
هنـــاك عند ضريح ســـيدي عبـــد الرحمن 
انتابنـــي الفضول وشـــرعت فـــي البحث، 

اضافة للخيال ولد هذا النص".
"سارة حواشـــين" التي حلت ثانية قالت  
"وحدة األطالل مرتبطة بمدينة بجاية حيث 
معلم يما قورايا يتجلى بوضوح، هي قصة 
الفتاة زهـــرة، التي ومنـــذ صغرها ظهرت 
عليها موهبة رؤية أناس عاشوا سابقا، إلى 
الكولونيل عميروش"  تلتقي بشخصية  أن 
وعـــن العنوان أضافت "العنـــوان يحيل إلى 
نفســـية زهرة، الفتاة الوحيدة التي عاشت 

التمييز في قريتها.."
أوراري طتمث
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زعغر بطاش:
Le grand manuel de droit de travail

طظحعرات بغرتغ
القانون  أحكام  كل  القراء  متناول  في  يضع  دليل 
الجزائري، له مهمة مرافقة رجال القانون ومسؤولي 
حيث  األنتاج  عملية  شركاء  وكذا  البشرية  الموارد 

يمكنهم من الحصول على االستشارة القانونية.
نجاح  في  يكمن  سيال  نجاح   :22 جغق  سظ  ضطمئ 

العملية االعالمية

طتمث زضرغاء بظ رطدان:
Amawal n yifssugan

ENAG
المصطلحات  حول  المتخصصة  المعاجم  في  كتاب 
مرتبة  بالعضالت  المتعلقة  األمازغية  باللغة  الطبية 

حسب الجذور ومشتقاتها.
االقتناء  أول مصدر من مصادر   :22 ضطمئ سظ جغق 

والترويج للمنتوج الفكري.

ب
ُضاا

 ال
صاء

ل

"شاات شااة"
لـسئث التص خطغفغ..
تظغ تشاخإ التغاة

روايـــة "فتات فتـــاة" هي إصـــدار جديد 
للروائي الشـــاب "عبد الحق خليفي" مواليد 
1995 والية عين الدفلى، العمل المشارك 
في الطبعـــة 22 لصالـــون الجزائر الدولي 
للكتاب، صادر عن دار األوطان، ويضم 160 
صفحة رســـمت في ثالث فصـــول.. "فتات 
فتاة" تتحدث عن االغتصاب وتبعاته من أثر 
نفســـي جارح للضحية، إضافـــة إلى تأثير 
الوســـط الخارجي على األنثى المغتصبة، 
هذا الكائن الذي يجد نفســـه منتهكا، حين 
يســـلب منه أعز ما يملك، فـــي حين أنه ال 
يملـــك أية حيلة، وفقا لمـــا أوضحه صاحب 

النص عبد الحق خليفي.

زغظئ سمراظغ: 
صئض الرتغض 

الضااب السربغ
الرحيل عن هذا الوجود هو مجموعة شعرية تتناول 
عن  وكذا  فلسفية  بطريقة  والوطن  المرأة  قضايا 

تجارب الحياة. 
ضطمئ سظ جغق 22: مكان للتواصل واللقاء العلمي و 
إيجاد  في  والباحثين  الطلبة  أيضا  يساعد  الفكري، 

كتب قيمة في مجاالت تخصصاتهم.

ظادغئ بطصاجط- ضطبعم دشعس:
Voix de femmes

ANEP
نروي قصة طفلة ترعرعت في وسط يفتقد للعنصر 
الرجالي داخل قرية جزائرية بسب جرائم المستعمر 
الفرنسي الذي أباد كل رجالها يوم 26 جويلية 1956 
ضطمئ سظ جغق 22:جو مفعم بالحوية والنشاط أمام 

تنوع كبير للمختلف العناوين ودور النشر. 

طتمث جسفر:
Les oiseaux de la nuit

الصخئئ
نريد التحدث عن التناقضات التي تطبع مجتمعنا في 
شتى مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية المتميزة 

بسوء التيسير وعدم تكافئ الفرص.
وفرض  المقاومة  عن  يعبر   :22 جغق  سظ  ضطمئ 

الوجود الفكري في الجزائر.

جطغمان بطتارث:
Isefra war tilas

HCA et voir par le savoir
المرأة  بين  االزلي  الحوار  تتناول  شعرية  مجموعة 
والغزل  الحب  في  بينهما  االنتقادات  وعن  والرجل 
مولود  التاريخية  الشخصيتين  تكريم  إلى  باإلضافة 

معمري وشريف خدام.
ضطمئ سظ جغق 22: يؤكد دائما على التشبث بالكتاب 

كوسيلة لنشر العلم. 

الحاسرة سصغطئ زّقصغ:

دغعاظغ افّول عع أتث أبظائغ
وّقعت الشـــاعرة عقيلة زّالقـــي باكورة 
الرّمـــان"  أعمالهـــا الشـــعرية "فصـــوص 
بالصالـــون الدولـــي للكتـــاب بجنـــاح دار 
األوطـــان، يضـــّم العمـــل مجموعـــة من 
القصائـــد التي تتقاطع مع الفضاء الزماني 
والمكاني لفترة الثمانينات بالجزائر، ورغم 
أّن الكاتبة دّونت عّدة مخطوطات أدبية في 
مجـــال القّصة والشـــعر، إال ّأنهـــا فّضلت 
الشـــعرية  أولى مخطوطاتها  إلـــى  العودة 

وإنقاذها من عتمة األدراج.
ُترجع زّالقي، إصدار قصائدها الســـابقة 
دون غيرها، إلى مبّررات نوستالجية، فهي 
ترى أن فترة الثمانينـــات مرحلة هاّمة في 
التاريـــخ الجزائري وال ُيمكـــن إغفالها، هنا 
تضيف الشـــاعرة "الكتابة هـــي والدة، وال 
يمكن ألحـــد أن ينســـى أحًدا مـــن أوالده، 
إصـــدار  إلـــى  العـــودة  فّضلـــت  ولذلـــك 

مخطوطاتي األولى".
تِعـــُد عقيلـــة بالمضي قدًمـــا في مجال 
النشـــر، إذ أنهـــا ُتحّضر إلصـــدار مجموعة 
قصصية بعنـــوان "وردة ســـنوات الثورة"، 
وهـــو عمل ينطلـــق من جانب ســـير ذاتي 
لطفولتها التي أخذت الفترة االســـتعمارية 
مزًقا منها، إذ تحكي المجموعة القصصية 
عن يومياتها النضاليـــة في ثورة التحرير، 

هنا تقول المتحّدثة: "في هذه القّصة 

أنطلـــق من زاوية تاريخيـــة تتقاطع مع 
هوامش من طفولتي، رّبما تشـــّكل أيًضا 
هامًشا من الذاكرة التي ال زلت أحتفظ بها، 
فقـــد كنت طفلة حينها ولـــم أكن أعرف ما 
أقوم به، واكتشـــفت فيما بعـــد أنني كنت 
أقوم بأعمال نضاليـــة لصالح الثورة، فقد 
كنـــت أحمل مـــا ال يحمله الكبـــار في ذلك 
الوقت لتضليل االستعمار الفرنسي، ولذلك 
فكّرت باالشتغال أدبًيا عن تلك الوقائع في 

هذه المجموعة".
ظخر الثغظ تثغث

 تبـــدأ أحـــداث الروايـــة بآمنـــة، المرأة 
المريضة حين تسرد ذكراها التي مر عليها 
23 ســـنة، البنها كريم، عبر رسالة طويلة، 
تصارحه فيهـــا بحقيقة ماضيهـــا قبل أن 

يسقمها المرض، وترحل عن هذا العالم.
شـــخصيات رواية "فتات فتاة" الرئيســـية تتمثل في آمنة وكريم، حيث يشـــرح كاتبها أنه 
اعتمـــد اتخاذ بطلين لعمله، وأضاف خليفي "هي رحلة شـــقاء على متن أحالم اليقظة، حيث 
تدور أحداث الرواية في الشـــرق الجزائري، أحداث تتموقع بين فرنســـا وانجلترا، زمانها غير 
محدد بالســـنوات بل بالفترات.. الرواية تحاول رفع اللثام عن بعض األمور التي قد يستهان 

بها رغم أن أثرها األليم، حطم حياة كثير من ضحاياه.
أوراري طتمث

زوار السغق
رخثعط: سئث المةغث لشرغإ
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زينة عمراني ألكاث محمد محمد جعفر زهير بطاش

كلثوم دفوس محمد زكرياء بن رمضانكنزة جرجرة سليمان بلحارث

زعرة طئارك إذار بحرضئ صاخئ واسقطغئ 
طظ تغارت

ال يمكــن أن أتصــور غيابي عــن الصالون 
رغم انشــغاالتي الكثيرة والتزامــات العمل، 
غيــر أن الحضور أكثــر من ضــروري القتناء 
الجديــد فــي الميــدان األدبي وحضــور البيع 
باإلمضاء ألهــم اإلصــدارات وحضور بعض 
الفعاليــات المصاحبــة للصالــون مــع عــدم 
فــي شــبه  العائلــة  أفــراد  نســيان حاجــات 

المدرسي واالهتمامات التربوية واإلعالمية.

دضاعر سقوة ضعجئ طظ جاطسئ طغطئ
أوال أعلــن ســعادتي بوجــودي فــي مكان 
األثيــر إلــى قلبــي معرفيــا، وهــذا العــرس 
الثقافي الكبير بالنسبة لي ملتقى المبدعين 
وخزنــة االفــراح والكتــب المبهــرة فــي هذا 
الموعــد المدهش المؤثــث بالحــب والعطاء 
أصدقائــي  وخاصــة  المميزيــن  والجــالس 

الشعراء.
انا اســتفيد كثيرا من بهجة المكان وحبور 
الزمــان هذا عرس ثقافي بامتياز عامر بنتاج 
العقــول والقلــوب الطافحــة بالخيــر والحب 

والجمال.

لتدر شطعس حاسر طظ المسغطئ
معــرض الجزائــر الدولــي للكتــاب فاتحة 
الموســم الثقافــي نلج منــه الى جــد العمل 
الموثق مــن خالل الكتاب الــذي نجل محتواه 
ونوقــر صاحبه الذي منحنا هــذه الثمرة التي 
ترقبنــا نضوجها وحضورها يانعة في أطباق 

منتظرة لعرس الكتاب.
صالون الجزائــر الدولي للكتاب حبيب لكل 
أفــراد األســرة وحــّري أن تشــد إليــه الرحال 
حضورا وشراء ومســاهمة فيها نفرح لنروي 

عطش أرواحنا في رياض المعرفة.

ضرغمئ طثااري حاسرة طظ جغثي بطسئاس
الصالــون فرصة لحضــور نشــاطات هذا 
الملتقى ولقاء الزمالء في الندوات واالمسيات 
النــادرة والكتــب  المختلفــة وشــراء الكتــب 
مختلــف  علــى  العائلــة  ألفــراد  المطلوبــة 
مســتوياتهم مــن الكبيــر الــى الصغير ومن 
شــبه المدرســي الى الكتاب المتخصص الى 

كتب الشعر الذي احبه فصيحه وشعبيه.

طتمث بعذشان طربغ وحاسر وطارجط طظ 
برج بعسرغرغب

صالــون الجزائــر الدولــي للكتــاب فرصة 
للقاء األحباب واألصحاب من مثقفين وشعراء 
ومبدعيــن موقريــن ضالعيــن فــي الشــأن 
المعرفــي العــام. لقــد كنــت فــي الســنوات 
الماضيــة من كبار المشــترين للكتاب شــبه 
المدرسي والتربوي واألدبي بدرجة أقل لكن 
منــذ دورتين صــارت اهتماماتــي مركزة في 
حقــل الترجمــة ومتابعــة كل مــا يصدر في 
الســرد والشــعر، وعليــه فأنــا كائــن يفــرح 
بالكتــاب وبصاحــب الكتــاب وأعيش أســفارا 

ممتعة في المطالعة الورقية الحالمة.

ظسغئئ سطاء ا� طظ طسسضر
للكتــاب  الدولــي  الصالــون  إلــى  أحضــر 
بالعاصمة للبيع باإلمضــاء لديوان جديد كما 
اهتم بشراء الكتب الجديدة التي تفيدني في 
اتمــام أطروحتــي للدكتوراه وال أنــس أفراد 
األســرة والجيــران فــي تغنيــف وأســعد بأن 
وأصدقائــي  الواقــع  أصدقــاء  التقــي 
الفضــاءات  فــي  وألتقيهــم  االفتراضييــن 
الجميلة للمعرض والندوات واألمسيات وحتى 
في فرص الراحة واثنــاء التجوال الممتع في 
هــذا الفضــاء المؤثــث بالمعــارف والفنــون 
واآلداب والمبدعين الرائعين الذين يضيفون 
بهجــة للمــكان والزمــان فــي هــذا الموعــد 

الثقافي الكبير.

ألضاث طتمث:
Abrid n tala

La pensé
من  لكثير  تحتاج  القبائل  منطقة  وتقاليد  عادات 
الكتابة و النشر ألن كل قرية تتميز بثراء ثقافي كبير 

من التراث المادي وغير المادي.
هذه  مثل  تشجيع  يجب   :22 جغق  سظ  ضطمئ 
للعلم  الحقيقي  الشعاع  هو  الكتاب  ألن  التظاهرات 

والتقدم.

ضظجة جرجرة:
Aru-yi

Framed
تتناول  التي  األمازيغية   باللغة  شعرية  مقتطفات 
بحبها  تبوح  أن  يمكن  ال  التي  المرأة  وأحالم  هموم 

وعشقها داخل عائلة جد محافظة.
ضطمئ سظ جغق 22: اقبال كبير على الكتاب األمازيغي 

يميز هذه الطبعة.

طتمث بطصعراي 

زوار السغق
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تاوره: أوراري .م

افدغإ السغظغشالغ "راجغ جاظشعر":

"افدغإ ا�شرغصغ ق غصرأ
طا غضاإ غش الصارة السمراء"

غصـــرؤون  ق  افشارصـــئ  افدبـــاء  عـــض 
لئسدعط؟

لما نقول إفريقيا فهذه كلمة واسعة، لذا 
أكتفي بالكالم عـــن المنطقة التي أعرفها 
على غرار السينغال، الجزائر والمغرب، من 
القـــول أن هناك  خالل تجربتـــي يمكنني 
حقيقة هناك قطيعـــة قراءة بين األفارقة، 
هناك مشـــكلة حقيقية فالكتاب واألدباء ال 
البعض، وهذا شـــيء  يقـــرؤون لبعضهم 
مؤســـف، لم أعرف كاتبا كبيرا ليس بقارئ 
كبير، فعلى المبـــدع أن يطلع على ما كتبه 
القدامى والمعاصرون، ومن مختلف البقاع، 

غآضث افدغإ السغظغشالغ "راجغ جـــاظشعر" أن الضاتإ ا�شرغصغ غسغح طحضطئ 
تصغصغـــئ شغ تةاعطه، لما غضاإ شغ بصاع أخرى طظ ذات الصارة الاغ غسغح شغعا، 
تغث غرى أظه طظ غغر المسصعل أن غخض الضاتإ درجئ ا�بثاع إن لط غصرأ الضبغر، 

ولط غططع سطى طظاةات الصارة السمراء الاغ غمحغ سطى أرضعا. 

فمن غيـــر المنطقي أن يكون من القارة 
السمراء، ولم يطلع على نصوص جيرانه، 
فالروايـــة تحمل معالما ورصيـــدا ينقل لنا 

البيئة التي كتبت بها.

طا جئإ ذلك؟

الكتب  لحركة  راجع  الرئيســـي  الســـبب 
وتوزيعهـــا، على النصـــوص أن تكون في 
حركيـــة دائمـــة وتتوفر لدى كل شـــخص 
ليطلع عليها، ضف إلى ذلك نقص المكتبات 
فـــي هذه الرقعة الجغرافيـــة، وإن توفرت، 
فنادرا ما نجد أعماال من بلدان أخرى قريبة، 

فإن غاب الكتاب، غابت القراءة.
حاليا هناك شـــبكة الناشـــرين األفارقة 
التي تقوم بجهود كبيـــرة، رفقة منظمات 
تعنـــى بذات القضيـــة، لكن هـــذا ال يكف 

لضخامة وتعقد المبتغى.

طا الـــثي تسرشه ســـظ افدب الةجائري، 
وأدبائه طظ الةغض الةثغث؟

هنا أيضا يطرح المشكل السالف الذكر، 
بديهي أنني أعرف وقرأت للكبار من شاكلة 
كاتب ياسين، لكن لألسف ليست لدي فكرة 

عن الجيل الجزائري الجديد

بظ الربغع غاّعج بةائجة "الطاعرة وذار" وغّخرح:

"الرواغئ تحاشض سطى السرد ا�داد"
ُتـــّوج الكاتـــب محمد األمين بـــن الربيع 
بالجائـــزة األولـــى مناصفـــة مـــع الكاتب 
"الطاهر وطار"،  بلقاسم مغزوشن بجائزة 
التي تنّضمها جمعية "نوافذ ثقافية"، وجاء 
تكريم بـــن الربيع عن روايـــة "قّدس اهللا 
سرّي"، أما مغزوشـــن فتحّصل عليها لقاء 
مشـــاركته برواية "مؤّبن المحروسة يؤّذن 

في فلورانسا".
محمد األميـــن بن الربيع، كاتب شـــاب، 
ســـبق وأن تحّصل على عّدة تتويجات عن 
أعمال سابقة، وهي "عطر الدهشة" و"بوح 
الوجـــع"، كان لنـــا لقـــاء معه فـــي أروقة 
الصالون وحّدثنا عن عمله الفائز بالجائزة.

يشـــير بن الربيع، إلى أن الرواية تنطلق 
من خلفية تاريخية، تعود إلى بداية القرن 

العشرين خالل الفترة اإلستعمارية 

وبالضبـــط في مدينة بوســـعادة ســـنة 
1913، اشـــتغل فيها الكاتب على تيمة األنا 
الجزائري وعالقته باآلخر الفرنســـي، حيث 
يقع بطل الرواية النايل بن ســـالم في حّب 

المصّورة الفرنسية «أدريان».
يصّنف المتحّدث هذا العمل الصادر عن 
دار «الوطـــن اليـــوم»، فـــي خانة الســـرد 
المضاد، حيث تحاول المصّورة الفرنســـية 
أدريان أن تتالشـــى في الثقافة الجزائرية 
وتذوب في تقاليدها، حتى أّنها تغّير اسمها 
إلى «شمس النهار»، هنا يقول بن الربيع، 
أنه حاول الحديث عن الفترة االســـتعمارية 
ولكن بعيًدا عـــن األحداث السياســـية من 
خالل قّصة الحب التي تجمع بين الفرنسية 
والجزائـــر، متجـــاوًزا االختـــالف الثقافـــي 

وانتصاًرا لّإلنسان في العمل.
ظخر الثغظ تثغث
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Alhassane Cherif
ethnopsychiatre guinéen :

«Je fais une interprétation
psychanalytique de ce que j’écris»  

Débat à l'Esprit Panaf 

Entretien réalisé Rym Hind 

« Si elle est bien faite, la littérature peut changer l‘ordre des choses »

Quel thème est-il traité dans votre 
livre « La parenté à plaisanterie »? 

J'ai écrit ce livre anthropologique 
en 2014 à mon retour en Guinée. J’ai 
vécu en France durant 3 ans où je 
possède une clinique. A mon arrivée 
en Guinée, j’ai trouvé le tissu social 
endommagé. Les gens fonctionnaient 
par ethnie, même chez les intellec-
tuels et les politiciens. J’ai donc réagi 
à cette situation, en écrivant ce livre « 
La parenté à plaisanterie ».  Je suis 
psychologue donc plus scientifique 
que littéraire. Je fais une interpréta-
tion psychanalytique de ce que j’écris. 
L’écriture de ce livre m’a pris 3 à 6 
mois consacrés à la recherche et la 
rédaction. Le style n’est pas littéraire.  

Quelles difficultés avez-vous rencon-
tré pendant l’écriture de ce livre ?

L’Esprit Panaf (pavillon G) accueilli 
mardi le psychologue et auteur 
guinéen Alhassane Chérif. Ce dernier 
évoquera d’emblée son parcours qui 
l’a mené très tôt à quitter le Guinée 
pour aller s’instruire à l’âge de 17 ans 
en France avant de retourner au pays 
natal. Si partir pour lui était une 
chance, cela n’a pas été souvent le cas 
pour ses compatriotes.«Beaucoup 
ont perdu l'esprit là bas. L’immigra-
tion, c’est terrible ! Je suis revenu en 
Guinée avec mes livres pour faire la 
réconciliation nationale. Quand je suis 
revenu en 2013, j’ai constaté un 
manque terrible au niveau des 
manuels scolaires. Le jeune guinéen 
ne lit pas suffisamment. Il faut lui 
inculquer le gout de la lecture d’abord 
pour éviter qu’il parte à tout prix.  Les 
enfants préfèrent aujourd’hui s’ache-
ter un portable à la place d’un livre », 
a-t-il analysé. Le centre national du 
livre en Guinée travaille, selon lui; à 
réduire le coût du livre. « Contraire-
ment à ces jeunes portés sur le 
départ, nous sommes parti pour 
l’acquisition du savoir, pas pour 
devenir riches. Si je n’étais pas parti 
aussi je n’aurai pas connu la vraie 
souffrance. En Afrique, tu trouve au 
moins la solidarité, ailleurs tu ne la 
trouve pas », a souligné Alhassane 
Chérif. L’autre invité venu du Sénégal 
est Abdoulaye Fodé Ndione, élu l’an 
dernier président de l’Union des 
écrivains d’Afrique et d’Asie au terme 
de la 7ème Conférence générale 
tenue à El Gouna en Egypte. L’Algérie 
en fait partie. «La littérature africaine 
a évolué depuis les années 1960. Il ya 
plusieurs auteurs. Si elle est bien 
faite,la littérature peut changer 
l‘ordre des choses. Ses auteurs 
deviennent des éveilleurs de 
conscience. Le problème du manque 
de lectorat réside peut être dans le 
fait qu’on n’écrit pas dans sa langue. Il 

faut attendre encore une ou deux 
décennies pour voir les choses 
changer », a-t-il prévu. Pour Abdou-
laye Fodé Ndione, la migration 
africaine s'assimile à une tragédie. « 
Aujourd’hui, au Sénégal, il y a même 
des familles qui se cotisent pour 
envoyer leur enfant au périple de leur 

Le facteur de temps ! On doit 
s’isoler pour écrire un ouvrage. Dès 
qu’on prend la plume pour écrire, on 
se laisse aller. Pour la qualité esthé-
tique, je laisse l'appréciation aux 
critiques littéraires. Le livre a été bien 
reçu par le lecteur guinéen. Mieux 
encore, ce livre a été sélectionné 
comme support éducatif, par la 
commission nationale de réconcilia-
tion nationale. 

Et comment avez vous trouvé l'Algé-
rie

J’ai beaucoup apprécié l’accueil du 
peuple algérien qui est formidable, 
chaleureux, ouvert. Lorsqu’on est de 
l’autre côté de la rive,  on a une autre 
image de l’Algérie, mais une fois sur 
place, c’est un autre constat qui se 
dégage, plus agréable. De plus, j'ai 
été accuilli par le ministre de la 
Culture, un homme très courtois. 

 Des projets d’écriture ?

Je prépare l’écriture d’un nouvel 
essai sur les shérifs, descendants du 
Prophète Mohamed (QSSSL), je 
voudrai savoir d’où ils viennent pour 
se retrouver en Guinée.

vie en Occident dans l’espoir qu’il 
gagne de l’argent. C’est un véritable 
phénomène . L’immigration avant 
était d’ordre culturel aujourd’hui elle 
relève d’un aspect économique pour 
beaucoup de pays africains », a-t-il 
expliqué.

Rym Hind
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 Salah Ouzrourou, a présenté ses 
mémoires sous le nom « De la révolu-
tion à la guerre d’Algérie, témoi-
gnage d’un rescapé de l’opération 
jumelle », aux éditions «La pensée».  
« Ce livre est un devoir de mémoire, 
parce qu’on a vecu une dure et rude 
situation durant la guerre de libéra-
tion nationale. Je décris à partir de 
1950 jusqu’à 1962, mes débuts, mon 
parcours de résistance. Je n’avais 
pas d’enfance, j’avais à l’école, je 
paîtrais les chèvres, j’aidais mes 
parents à travailler puisque je suis 
issu de parents pauvres.  Au moment 
de la révolution, il y avait des 
moudjahiddines qui sont passés par 
chez nous, j’ai fini par être enrôlé 
dans les rangs des « moussabilines », 
a-t-il témoigné. « Notre mission était 
de saboter les routes, lignes 
téléphoniques et électriques. Mon 

 Entretien réalisé par Adel Brahim

 Racine Senghor, auteur, professeur d’université sénégalais

Parution. 

 «Le panafricanisme est un mouvement en construction permanente »

 «De la révolution à la guerre d’Algérie» de Salah Ouzrourou

Peut-on parler encore du panafricanisme de nos 
jours ? Est-ce que la littérature pourrait renfocer 
et valoriser ce projet ?

Il faut lire les auteurs africains et maghrébins, 
leurs livres sont riches de contenu panafricain. Le 
livre est un moyen de communication, circule et 
traverse les frontières et touche un vaste public. 
C’est moyen pour renforcer le panafricanisme. 
Pour ce faire, il faut construire des réseaux d’écri-
vains, d’éditeurs, de libraires, d’imprimeurs. La 
littérature participe surtout par la réflexion 

qu’elle apporte. Le panafricanisme a 
toujours existé, le mot est nouveau, 

mais les échanges ont existé depuis 
la nuit des temps, les sénégalais 

sont musulmans depuis 11 
sièlces. C’est un signe de 

panafricanisme. Les 
relations entre le 

Maghreb et l’Afrique 
datent de plusieurs 

siècles, et cela est 
passé par le Coran 

et d’autres 
livres saints. 

Le panafricanisme est très ancien. A Dakar se 
tiennent « Les ateliers de la pensée », la réflexion 
autour du panafricanisme se poursuit, mais il ne 
faut pas s’arrêter là après une réunion, c’est un 
processus de continuité où nous mettons en place 
des possibilités de se rencontrer comme le SILA, 
comme les festivals et les championnats de 
football ou de basket-ball, toutes ces espaces 
contrinuent à tisser, entre les peuples et les pays, 
des relations pour faire comprendre que l’Afrique, 
est non seulement la boussole de l’humanité, mais 
que l’Afrique est Une dans sa diversité. Le panafri-
canisme est un mouvement en construction 
permanente. 

Quelles sont les tendances éditoriales en Afrique 
du XXI siècle ? Assistons-nous à une littérature 
qui a fait table rase des souffrances d’autrefois et 
qui se penche vers l’avenir ?

La littérature africaine se renouvelle, de nos 
jours, les tendances de l’écriture ne sont plus des 
souvenirs, le regard est plus prospective, 
interroge le présent et les réalités, les difficultés, 
les contraintes, les pesanteurs, les beautés et les 
générosités de l’Afrique du présent pour envisa-
ger un monde tel que, les écrivains qui sont jeunes 
et qui vivent dans des mondes différents, l’aper-
çoivent. Heureusement d’ailleurs, le contraire 
serait étonnant de ne pas être présents par 
rapport à ce que nous vivons, à ce que nous 
ressentons, et par rapport à nos rêves et à nos 
espoirs. Il y a quelque fois de l’amertume. Il y a une 
grande capacité à imaginer le futur et de pousser 
vers ce futur à travers une littérature multiforme.

école a été brûlée. J’ai rejoint les 
rangs de l’ALN en 1957, nommé 
comme secrétaire du secteur, parce 
qu’après le congrès de la Soummam, 
on a procédé à un autre découpage 
territoriale. J’ai ensuite occupé 
d’autres postes comme secrétaire 
de région, puis, responsable des 
renseignements des régions de 
secteur, responsable d’intendant 
régional », a-t-il ajouté. Il a souhaité 
que les jeunes apprennent l'Histoire 
du mouvement national «J’étais 
émerveillé devant un groupe 
d’enfants qui m’ont salué et m’ont 
pris en photo. Cela m’a impression-
né. Je reste confiant quant à l’avenir 
du pays», a-t-il confié. Avec son style 
d’écriture fois historique et  contem-
porain, l’auteur a raconté, avec un 
verbe simple et fort,  non seulement 
son histoire mais celle de tout 

algérien ayant pris les rames à la 
main pour lutter contre la colonisa-
tion française Né en 1940 à Aït 
Hamsi, Aïn Hammam, à Tizi Ouzou, 
Salah Ouzrourou est passé de l’ALN à 
l’ANP en 
occupant la 
fonction d’offi-
cier d’administra-
tion, après l'indé-
pendance. En 
1969, il a été 
désigné comme 
officier de 
recrutement du 
1er contingent 
du service 
national. En 
1974, il était 
directeur de 
l’OPGI d'Annaba.

Farès Ferhat 
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 Concours de nouvelle fantastique de l’IFA

 Rym Leïla Mellal décroche
le premier prix

Le stand de l’Institut français 
d’Algérie (IFA) a organisé mardi, la 
remise des prix de la quatrième 
édition du concours de la meilleure 
nouvelle fantastique. L’émergence 
des jeunes talents algériens est l’un 
des principaux objectifs de ce 
concours. Dix finalistes ont été 
retenus sur 77 participants. Ils 
bénéficié d’une édition commune 
chez Média Plus (Constantine) sous 
le titre « A la recherche du 
patrimoine perdu ». Assia Chala, 
Amina Djender, Amel Hamouda, 
Sara Houachine, Zoubida S. 
Khechab, Rym Leila Mellal, Djouher 
Mezdad, Nibel Sellam, Rachid 
Benmechri et Mourad Chamekh ont 
exploré le patrimoine culturel 
matériel et immatériel des quatre 
coins de l’Algérie pour en faire des 
nouvelles fantastiques. Parrain de 
cette quatrième édition et membre 
du jury, le bédéiste franco-algérien 
Djilali Defali s’est dit impressionné 
par le niveau des concurrents. Djilali 

Djillali Defali ,dessinateur de bande dessinée 

Entretien réalisé par Rym Hind

Un mot sur votre expérience de 
l’adaptation du jeu vidéo en bande 
dessinée de Assain’s Creed ?

Très peu de personnes savent 
que j’ai crée une grosse partie de ce 
jeu vidéo et la bande dessinée à 
Mostaganem. J’avais une certaine 
fierté que les jeunes algériens 
puissent s’identifier à ce genre de 
personnage. Personne ne savait 
que c’était un algérien qui l’avait 
fait. Dans Assassin's Creed, je 
voulais enlever un peu cette image 
des milles et nuit, cette vison 
totalement stéréotypé de 
nous-mêmes. En tout cas, dans le 
film d’animation que je prépare 
actuellement je vais évoquer 
beaucoup les musulmans.

« Je vais évoquer les musulmans
dans mon prochain film d’animation»

Defali a trouvé la 
thématique adéquate à 
la créativité pour une 
œuvre fantastique. «  
J’adore la culture et le 
patrimoine, c’est 
magnifique que cela 
soit mélangé au fantas-
tique qui est mon 
domaine de création », a-t-il noté. 
Le premier prix a été attribué à Rym 
Leila Mellal pour sa nouvelle « la 
blanche et le bâton ». « Ma nouvelle 
parle du patrimoine de la Casbah à 
travers un saint protecteur d’Alger 
au nom de Sidi Ouali Dada, qui 
aurait sauvé Alger des espagnoles 
au XVI siècle en déclenchant une 
tempête avec son bâton. J’ai essayé 
de mêler ça à mon vécu de 
résidente en Psychiatrie, pour 
parler du regard que les gens 
portent sur cette spécialité, sur les 
patients et leurs souffrances », 
a-t-elle confié. Lauréate du 
deuxième prix, Sara Houachine, 

étudiante en génétique à Bejaia a 
participé avec sa nouvelle « La 
solitude des ruines » qui met en 
avant une fille au nom de Zahra, 
considérée comme paria dans son 
village. « Zahra développe depuis sa 
tendre enfance le don d’apercevoir 
des êtres qui ont vécu antérieure-
ment. Tout se bouleverse 
lorsqu'elle fait la rencontre du 
fantôme du Colonel Amirouche 
prés de Yema Gouraya », a-t-elle 
expliqué. Le troisième prix a été 
décerné à Nibel Sellam pour sa 
nouvelle « Le marque-page ».

Adel Brahim

Quel a été votre réaction en voyant 
un jour au Fibda(Festival interna-
tional de la bande dessinée d'Alger) 
un couple déguisé en Assassin's 
Creed ?

C’est toujours étonnant quand on 
voit le personnage qu’on a crée, le 
costume dans le moindre détail. 
Cela faisait des années que je faisais 
de la bande dessinée mais je n’ai 
jamais été confronté à ça en public. 
C’est une certaine forme de 
jouissance. On est relativement fier.

Quels sont les thèmes que vous 
abordez dans vos BD?

Je suis habitée par l’histoire que 
ce soit en bande dessinée, en jeu 
vidéo ou en film d’animation, c’est 
exactement la même réaction. 
J’aime ce moment de créativité. 

Mais, il est vrai que quand on fait 
de l’animation il ya un plus par 
rapport à un jeu vidéo car on voit 
nos personnages bouger. On 
l’apprend à marcher. C’est notre 
bébé. Dans l’animation on entend la 
voix du personnage, on l’écoute 
parler et on se rend compte qu’on a 
crée, pas un Frankenstein mais tout 
un personnage et je trouve cela 
extraordinaire. En bande dessinée 
ca reste statique. Quand on crée 
soit une bande dessinée soit un film 
d’animation on le pense dés le 
début mais ce n’est pas le même 
sentiment.13



 Conférence du Ministère des Affaires religieuse 

« La traduction du coran
est une entreprise délicate »

 Soumia Oulman, chercheur 

Entretien réalisé par Yacine Idjer 

Parlez-nous de votre travail de 
recherche?

Nous menons un travail de 
recherche sur l’histoire de la traduc-
tion du Coran vers le français. Nous 
avons voulu en faire notre propre 
traduction et notre propre 
réflexion qui correspondent à notre 
identité islamique. Pour ce faire, 
nous sommes allés voir ce qui existe 
déjà. Et au fil de nos recherches, 
nous nous sommes rendu compte 
que, d’une traduction à l’autre, le 

« Le Coran traduit vers
la langue française

a été malmené»

La traduction du Coran était 
l’intitulé d'une conférence initiée 
par le Ministère des affaires 
religieuses et des Wakfs et ce, dans 
le cadre du 22ème SILA. Dans son 
intervention, Saïd Chibane, spécia-
liste de pensée islamique et ancien 
ministre des Affaires religieuses, a 
dressé un panorama de la traduc-
tion du livre saint à travers le temps. 
Selon lui, la traduction du Coran 
était une nécessité ressentie au 
temps du Prophète. «Une centaine 
de traductions du Coran ont vu le 
jour à travers le monde et au fil des 
âges. Les traductions faites notam-
ment par des Occidentaux 
s’avèrent approximatives, incom-
plètes, et, dans de nombreux cas, 
erronées. Chacune de ces traduc-
tions a altéré le sens exact du 
contenu », a-t-il constaté. Selon lui, 
le traducteur du Coran doit être 
musulman ou imprégné de la 

culture islamique « pour pouvoir 
s'engager dans la traduction du 
Coran afin de ne pas tomber dans 
des interprétations inexactes 
mensongères». « Toute traduction 
nécessite une précaution dans sa 
lecture et dans son interprétation. 
Une traduction ne peut suffire pour 
donner un sens complet au Coran. 
chaque traduction donne une autre 
approche dans la compréhension 
du texte. On parle d’approches 
complémentaires », a-t-il expliqué. 
De son côté, Tahar Gaïd, penseur et 
spécialiste des questions 
islamiques, a souligné que la traduc-
tion est conditionnée par certaines 
interprétations  et autres connais-
sances du Coran liées à la culture 
islamique. Il faut, selon lui, faire la 
différence entre traduire le lexique 
et traduire la sémantique. « On doit 
parler de la traduction du sens du 

Coran. Chaque mot est porteur 
d’un sens selon le contexte dans 
lequel il est employé. C’est pour 
cela qu’il faut différencier entre le 
mot et le sens que celui-ci porte 
suivant la situation dans lequel il est 
utilisé », a-t-il souligné. Pour Soumia 
Oulman, médecin cancérologue et 
chercheur, le traducteur doit être 
sincère et débarassé des 
arrière-pensées. « Il doit faire une 
rupture épistémologique, 
c’est-à-dire rompre avec ce qui 
préexiste pour aller vers quelque 
chose de nouveau, de sincère, de 
vrai », a-t-elle dit. Elle a estimé que 
la traduction est « une entreprise 
délicate qui devait être confiée à 
des traducteurs compétents, 
spécialisés ». 

Yacine Idjer

Coran, traduit vers la langue 
française, a été malmené, altéré, 
dévié de son sens originel. 

Comment cela ?

Les anciennes traductions, celles 
qui remontent au Moyen-âge, ont 
été réalisées dans le but de freine 
l'expansion de l’Islam. La première 
traduction remonte à 50 ans après 
la première croisade. Un moine 
français qui, a qualifié l’Islam de « 
poison mortel », a chargé des 
traducteurs de traduire le Coran. 
L’objectif était donc de s’opposer à 
l’islam et casser ce texte sacré.  

Quelles en sont les conséquences ?

Cette première traduction dans la 
langue latine a servi de matrice aux 
traductions suivantes et qui, avec le 
temps, ont abouti au français. 
Quand nous avons lu quelques 
traductions, nous nous sommes 
rendu compte que les textes en 
question ont des imprégnations 
bibliques, qui ne correspondent pas 
à la culture, à la pensée et à la 
tradition  islamique.
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 Farid Benramdane, expert de la Commission
nationale permanente de toponymie

Vous avez rappelé lors de la 
rencontre «Onomastique : 
l’Afrique, ses espaces et ses noms » 
que l’Algérie n’a pas nommé les 
lieux depuis l’indépendance ?

L’Algérie n’a pas nommé de lieux 
ou de places depuis 1962. Depuis 
30 ans, l’Algérie n’a fait que débap-
tiser en enlevant les noms de 
souche française pour les rempla-
cer par des noms de martyrs 
algériens. Mais depuis deux ans il y a 
eu toute une politique d’attribution 
de noms en Algérie. À ce jour, il 
existe encore des villes entières qui 

 « Il y a eu toute une politique
d’attribution de noms en Algérie »

 Entretien réalisé par Maya.D

Intervenant en premier, Farid 
Benramdane, professeur en science 
du langage, a expliqué l’origine du 
mot Afrique. Il a cherché l’étymolo-
gie du mot sur 2000 ans pour 
connaître son apparition et décou-
vrir le sens qui lui avait été donné 
chez les arabes, les grecques, les 
romains et les phéniciens. « Il en 
découle qu’il y a plusieurs 
hypothèses avancées par les arabes 
notamment  Ibn Khaldoun et 
d’autres », a-t-il noté. L’équipe de 
recherche de Benramdane a décou-
vert que le nom Afrique a été cité 
par les romains quand ils avaient 
parlé de « Provencia africa », la 
provence d’Afrique l'actuelle 
Tunisie.  «Le nom Afrique, pour 
nous, c’est Ifri, qui a donné africa-
nouche, les latins, qui a donné 

ifrane, tafourah, tafrat, frenda, 
tifrit. Grace à l’informatique, nous 
voyons que les noms formés par « 
fer », vient du berbère « Ifer » ou « 
afer », qui a donné les banou ifréne. 
Ibn Khaldoun dit qu’Ifri signifie les 
grottes et les banou ifrane, ce sont 
les habitants des grottes. L’Homme 
a donc habité les grottes dans la 
période néolithique » », a-t-il 
appuyé.

Pour sa part,  Brahim Atoui, 
expert en toponymie, a axé son 
intervention sur la normalisation du 
patrimoine toponymique africain 
en prenant en considération 
l’exemple algérien.  « Le toponyme 
est un élément essentiel du 
patrimoine national et culturel. 
L’ONU et l’UNESCO le considèrent 

comme faisant partie du 
patrimoine immatériel des nations, 
et par conséquent, il faut le préser-
ver et le normaliser, sachant que la 
quasi-totalité de la toponymie 
africaine est issue d’une oralité, de 
langue non-écrite », a-t-il indiqué. Il 
y a  toutefois un problème: 
comment écrire ces noms issus de 
l’oralité dans des écritures qui ne 
comportent pas certains sons 
initiaux? «La situation est critique, 
mais récupérable, surtout que 
l’Algérie dispose d’une commission 
nationale de toponymie, de norma-
lisation des noms géographiques, 
qui existe depuis 1998. Son rende-
ment est un peu long mais, il est sur 
la bonne voie », a-t-il dit.

Farès Ferhat

n’ont pas été nommées mais ça 
commence à changer.

Pourquoi l’Algérie s’est attardée à 
s’intéresser à la toponymie, selon 
vous ?

Parce que notre pays considère 
qu’il y’avait d’autres priorités : 
économiques, sociales… en plus de 
cela, c’est un domaine de recherche 
très délicat. La formation y est 
compliquée. Donc la spécialité de 
l’onomastique, la généalogie ou 
encore de l’affiliation exigent des 
connaissances dans l’histoire, la 
géographie, la sociologie, l’archéo-
logie et la psychologie. Il faut aussi 
une certaine ouverture d’esprit, 
faire appel à de grande connais-
sance. C’est pour cette raison 

qu’elle a encore besoin de temps 
et de patience.

Existe-t-il, actuellement un plan 
d’action sur l’onomastique en 
Algérie ?

Le Centre de Recherche en 
Anthropologie Sociale et Culturelle 
(CRASC) d'Oran, a créé une unité de 
recherche qui s’appelle RASYD 
«Systèmes de dénomination en 
Algérie ». Elle s’intéresse au nom 
des lieux ou de tribus en Algérie. 
C’est un axe prioritaire de 
recherche dans le programme 
d’action   de recherche scientifique 
en Algérie.
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Débat sur l’onomastique

L’Afrique, ses espaces
et ses noms 
L’Afrique, ses espaces
et ses noms 

«  L’Afrique, ses espaces et ses noms » était le thème 
d'une rencontre mardi à la salle SILA (pavillon central).


