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جمععر "جغق" غساتدر ذضرى طخعر بعلظعار والطاعر جاووتجمععر "جغق" غساتدر ذضرى طخعر بعلظعار والطاعر جاووت

تغظما غاجّغظ الِحسر بألعان الظدالتغظما غاجّغظ الِحسر بألعان الظدال
طتمث  طظ  ضض  شاح  واقجاثضار،  لقجاتدار  جطسئ  شغ 
الجطظ،  ظاشثة شغ جثار  أوزغطئ  الضرغط  غئالع وسئث  حرغش 
بعلظعار  طخعر  أحسار  إلى  الضااب  خالعن  تدعر  لغسغثا 
والطاعر جاووت، بما تتمطه طظ طساظغ الظدال وععاجج 

ص2المبصش الةجائري المئثع.



تغظما غاجّغظ الِحسر بألعان الظدالتغظما غاجّغظ الِحسر بألعان الظدال

افتتح اللقاء، الـــذي احتضنته قاعة "الســـيال" أمس، 
الباحث والصحفي واألستاذ الجامعي محمد شريف غبالو، 
بمداخلـــة حاول فيها االقتراب من أعمال الشـــاعر مصور 
بولنـــوار، الذي أحبه معاصروه من كبـــار المبدعين على 
غرار كاتب ياسين وجان سيناك، وجهله جمع عريض من 

جمهور الشعر الجزائري.
ولد ابن مدينة ســـور الغزالن ذات 11 فيفري 1933، 
توقف عن الدراســـة في ســـن السابعة عشـــرة ألسباب 
صحية، ولكنـــه لم يقطـــع عالقته بالكلمـــة. إبان ثورة 
التحرير، ناضل من أجل الحرية وأوقف وتّم حبســـه في 

1956 وقبع في السجن إلى غاية 1957.
وهكذا، فقد تركت الثورة التحريرية األثر العميق في 
نفسية مصور بولنوار، وروحه النضالية نحتت شخصيته 
األدبية، ويضاف إلى ذلك تأثير وضعه الصحي، وكل هذه 

العوامل ظهرت في أعماله الشعرية.
 نشـــر أشـــعاره في ديـــوان أول حمل عنـــوان "القوة 
المثلى"، وقد تأسف غبالو لعدم تمكنه من الحصول على 

نسخة من هذه المجموعة الشعرية. ومع ذلك، استطاع 

المحاضر أن يســـتقرئ بعض المعالم المساعدة على 
فهم خيارات الشـــاعر. مثـــال، يقرأ المحاضر في شـــعر 
بولنوار مفردتي "الشـــمس" و"الليل"، وما لهما من داللة 
علـــى الحريـــة واالنعتـــاق بالنســـبة لألولـــى، وحلوك 

االستعمار الغاشم بالنسبة للثانية.
رغم بقائه طيلة حياته في الشعري في أعمال مصور 
بولنوار يتحرر من كل قوانين القافية، إذ اعتمد الشـــاعر 
الحرية الكاملة في الكتابـــة، وإن وجدنا تأثرا بالرباعيات 
في بعض أعماله. كما اعتمد الكتابة في شكل سّلم، مع 
عدم التقيد بشـــكل محدد، وأحيانا نجد كلمة واحدة في 

السطر، مع غياب للفواصل وعالمات الوقف.
وعلى الرغم من أن مدينة سور الغزالن أنجبت أعالما 
على غرار قدور محمصاجي، وســـيد أحمد سري، وجمال 
عمراني، وسيساني، والهاشمي قروابي، وموني براح، إال 
أن بقـــاء مصور بولنـــوار في هذه المدينـــة ال يغادرها، 
وعـــدم لجوئه إلـــى المدن الكبرى بما توفره من إشـــهار 
وفرص للنشر والرواج، ربما يكون من بين العوامل التي 
حالت دون أن يشـــتهر اســـم مصـــور بولنوار كشـــاعر 

عصامي عرفه خيرة مثقفي عصره.

مـــن جهته، اختار عبد الكريـــم أوزغلة مدخال مختلفا 
يقّدم من خالله الطاهر جاووت، األشهر من نار على علم 
في مجال اإلعالم والصحافة والكتابة، ما دفع أوزغلة إلى 
اختيار زاوية الشـــعر، والحديث عن جاووت شاعرا، وكاتبا 
عن الشـــعر. وقال أوزغلة إن الشـــعر بالنســـبة للطاهر 
جاووت يمثـــل الحرية، فهو وجه من وجـــوه الوجود الحر 
بالنســـبة له، وفي تجربته الكتابيـــة أو الثقافية العامة، 

كتب الشعر وعن الشعر.
وتحدث أوزغلـــة عن الديوان األول لجـــاووت، "المدار 
المســـيج باألسالك الشـــائكة"، الذي نشـــره في 1975 
وعمره 21 ســـنة، ثم "الكلمـــات المهاجـــرة" أنطولوجيا 
شـــعرية 1984، ثم "الســـفينة القدرية" وأخيرا "ضغط 
الســـاعة الرملية". وأما األنطولوجيا فقـــد أرادها جاووت 
تكملة لمجهود شعري سابق قام به جان سيناك وصدرت 
فـــي 1971، وفيها تحدث جاووت عن حوالي 30 شـــاعرا 
نشـــروا ديوانا أو أكثر لـــم تتضمن أنطولوجيا ســـيناك 
أشـــعارهم. وفي أنطولوجيا جاووت نجد مختارات لعشرة 
شعراء منهم يوسف ســـبتي، رابح بلعمري، حميد ناصر 

خوجة، والطاهر جاووت نفسه.
 ومن هذه القصائد التي اختارها جاووت لنفسه وقّدر 
أنها تمثل تمثيال صادقا إلى حد بعيد تجربته الشـــعرية، 
قصيـــدة "القصيدة الســـبخية" (أو المنتميـــة إلى فضاء 
المســـتنقعات)، والتي يقول فيهـــا (بترجمة عبد الكريم 

أوزغلة):
"الشـــاعر المســـافر.. فـــّكاك ألغاز المـــدارات.. حمى 

المستنقعات تقضم جمجمته.. جسده حقل مغلق حيث

تطلق نقيعها المبردات.. أوٍه.. والشـــمس التي تأكل 
نســـغ الخيل.. والرمل الذي يرســـل تحت الريح.. مأساته 
المدّمرة.. إن المسافر.. القادم من األقاصي البعيدة.. كان 
يحدث الرّحل.. عن شبابه.. عن ريمبو.. وعن العصافير.. 
كانت المنبسطات.. تتداعى في رأسه.. والذباب كان يخز 
وجهه.. كان يفكر بشـــاب كتوم يحفظ السّر.. ال يفضي 
للعالـــم.. ال بدموعـــه وال بكنـــوزه.. وال بحركاتـــه وال 
بجراحاته.. ولكنه يدع كل شـــيء يهلك في جسده.. هذا 
الكائن.. ال أحد يدري.. بأنه كان يريد إخصاب الصحراء".

كما استشـــهد أوزغلـــة بقصيدة أخـــرى ترجمها إلى 
العربية، هي قصيدة "أمل":

ولـــم يخُل النقاش الذي أعقب المداخلتين من التأكيد 
على أهمية االنتقال بين مختلـــف اللغات، التي كتب بها 
اإلبداع الجزائري، تكريســـا للتنوع الثقافي الذي تزخر به 

الجزائر.

الطاعر جاووت.. حاسرا

طخعر بعلظعار.. بائر الضطمات

"أيها الواصلون بين طبقات السحاب
أيها الشعراء...

وهيكل الصفاءات المشّيدة بفقراتكم
هل سيثمر في النهاية الخبَز الذي نجّد في سبيله؟

إنني ألسمع هدير األنهار يّصاعد منكم
ويفّجر في نهد هيكلم المعاند

نبع رفض تشييد ُسرادق الصمت".

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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تاوره شغخض حغئاظغ

طتمث الحرغش غئالع:
"ضاابات طخعر بعلظعار طسطصئ بافبر الظفسغ

لطبعرة الةجائرغئ واقجاسمار الفرظسغ" 

طخعر بعلظعار ألـــش السثغث طظ الضاإ 
خخعخا الثواوغظ الحـــسرغئ واطاثته 
ضبغرا الطاعر جـــاووت، شما عغ طقطح 

الضاابئ سظث عثا الضاتإ؟

اإلشكالية الرئيسية عند مصور بولنوار 
هي كتابة معلقة باألثر النفســـي وبالثورة 
الجزائرية وبالنســـبة للعذاب الذي كان فيه 
في ســـجن ســـركاجي وقـــت االســـتعمار 
الفرنســـي، وهذا أثـــر عليه كثيـــرا، وبعد 
االستقالل كتب عن الليل والشمس، الليل 
الذي يعبر عن االستعمار الفرنسي والعنف 
الذي كان يقوم به ضد الشـــعب الجزائري 

والشمس تعني الحرية وكل ما هو جميل 

شغ ضااب: "ضاابات ذعضفغض سظ الةجائر 1873،1847:ذعضفغض بغظ الثغمصراذغئ واقجائثاد "

افجااذ سطغ زغضغ غ�جط ظخعخا قلغضسغج دو ذعضفغض سظ الةجائر

صدر لألســـتاذ علي زيكي عـــن دار الجائزة 
الجزائـــر  عـــن  طوكفيـــل  كتاب:"كتابـــات 
الديمقراطية  بيـــن  1873،1847: طوكفيل 
واالستبداد «، والكتاب عبارة عن ترجمة من 
إلـــى العربيـــة لمجموعـــة من  الفرنســـية 
النصوص التي كتبها الفيلســـوف السياسي 
بكتابيه:  والمعروف  دوطوكفيل  الكســـيس 
"الديمقراطية في أمريكا "و "النظام والثورة.

أول نـــص  اللكســـيس دي طوكفيل اختاره 
إلـــى العربية  الكاتب علي زيكـــي لترجمته 
يحمل عنوان :"رســـالة عـــن الجزائر "والذي 
كتبه في 1837 بعد الرحلة التي قام بها إلى 
الجزائـــر وكانت في 1841 وهـــي رحلة قال  
عنهـــا دحو جربال في مقدمـــة الكتاب :"إنها 
تزامنت مع فتـــرة النظام الذي أقامته ملكية 
فيلسوف  رحلة  :"1830،1848"،إنها  جويلية 
يحمل فكـــرا عقالنيا بارزا وسياســـي يؤيد 
اإلصالحات الديمقراطية في ملكية برلمانية 

فـــي الجزائر، وهـــذا يعنـــي أن مصور 
بولنوار في عدة مؤلفات ونشـــاط شـــعري 
يقول بأن الشـــمس الجزائرية تغلبت على 

الليل الفرنسي. 

ضبغرون ق غسرشعن طخعر بعلظعار لماذا 
عع طشغإ إسقطغا؟

فعال هو مغيـــب في الميـــدان النقدي، 
ربمـــا ألنه لـــم يخرج مـــن مدينته ســـور 
الغـــزالن، بقي دائما فيهـــا، فالعاصمة لها 
نشـــاط مكثف إعالميا وفي ميدان النشـــر 
االجتماعية  الثقافيـــة  والعالقـــات  كذلـــك 
والفكريـــة، كان بعيدا عـــن كل هذا وربما 
يجعله هذا الشيء يحس نفسه منعزال في 
مدينته سور الغزالن ولم يمكن له اإلشهار 
لكتاباته، ويمكن القول بأن هناك نقائص 
كبيرة في الجامعة الجزائرية التي لم تقم 

بنشـــاط تعـــرف بأعمال هذا الشـــاعر 
الجزائري الكبير وكذلك بالنسبة للصحافة 
الجزائريـــة باللغة العربية والفرنســـية لم 
تبيـــن فـــي صفحاتها بـــان هناك شـــاعر 
جزائري في ســـور الغزالن يحـــب الجزائر 
وكتـــب عنها كثيرا وهو مـــن الرعيل األول 

للكتاب في الجزائر. 

لمـــاذا ق ظةـــث أسمال طخـــعر بعلظعار 
طارجمـــئ لطسربغئ سضـــج رشاصه ضاتإ 

غاجغظ وجان جغظاك؟

إشكالية الترجمة في الجزائر مهمة جدا، 
من االســـتقالل إلى يومنا لم تكن فلسفة 
الترجمـــة بصـــورة مكثفة، ونـــرى بعض 
التجارب الفردية منها ترجمات ألعمال آسيا 
جبار ولكن ال توجد اســـتراتيجية للترجمة 

التي يمكنها أن تخلق جسرا بين اللغات

حيـــث كان الملكيـــون االورليانيـــون ال زالوا 
يتشـــبثون بضرورة حصر حق االنتخاب على 
دافعي الضرائب دون غيرهم من الناس "، و 
من خالل النص األول الذي نشـــره طوكفيل 
عن الجزائر نكتشف أن هذا الفيلسوف الذي 
طالمـــا كتب ودافع عـــن الديمقراطية  وعن 
القيـــم التـــي جاءت بهـــا الثورة الفرنســـية 
والعدالة  والحرية  :المســـاواة  والقائمة على 
،انه احد المفكرين المدافعين عن السياسة 
الهمجيـــة التـــي انتهجتهـــا فرنســـا بمجرد 
ويشـــير   ،  1830 فـــي  للجزائـــر  احتاللهـــا 
الفيلسوف الكسيس دي طوكفيل بان مدينة 
الجزائـــر تعرضت بمجرد اســـتيالء  الجيش 
الفرنسي عليها لكل أشكال وأنواع الهمجية 
،فقـــد نفي الداي وجنوده وميليشـــيته ممن 
بقوا علـــى قيد الحياة ،ولم تســـلم المكاتب 
االدارية حســـب طوكفيل من هذه الوحشية 
الفرنســـيين  الجنود  التي طبعت ســـلوكات 
،فقاموا بجمع واحراق كل الوثائق المكتوبة 
والســـجالت االداريـــة والشـــهادات االصلية 
،ويعترف الكســـيس بان الجيش الفرنســـي 
قام بمحو كل آثار التمدن في مدينة الجزائر 
من خـــالل تهديمه للعديد من أزقة وطرقات 
مدينـــة الجزائر ،وقد شـــجع طوكفيل  هذه 
السياســـة الهمجية وباركهـــا ، وبرر هيمنة  
واحتالل فرنســـا للجزائر بأنه آمر ال مناص 
منه إلنقاذ فرنســـا من الهـــالك واإلفالس ، 
وكان طوكفيل يطمح للحصول على قطعة 
ارض في الجزائر ،فأين قيم هذا الفيلسوف 
والتزامه كمثقف ينتمي للنخبة ،حين قبل ان 
يكون مفكرا منظرا لسياســـة هيمنة فرنسا 

على الجزائر واسئصالها لثقافة شعب 

وابادته ؟،ومن خالل النص االول لطوكفيل 
نستشـــف فكره العنصـــري ،وتتوضح لدينا 
صـــورة المثقف الفرنســـي علـــى حقيقتها 
ونحن نقـــرا كل تلك المالحظـــات المخزية 
التي كتبهـــا طوكفيـــل عـــن الجزائر ففي 
صفحة 77 يقول :"فلو تعلمنا لغة وذهنيات 
وأعـــراف  العـــرب واســـتفدنا مـــن دروس 
احترامهم الدائم للحاكم القائم ألمكننا كل 
ذلـــك من العـــودة اليســـيرة والمتدرجة إلى 
عاداتنا نحن ،وســـهلت عملية فرنســـة البلد 
المحيـــط بنا مـــن جميع الجهـــات والحال أن 
األخطاء المرتكبة اليوم ال يمكن تداركها ..." 
ويظهر بوضوح مدى تعفن فكر اليكســـيس 
،فهو يؤمـــن بفكرة التمييز بين األعراق وان 
العـــرق األوروبـــي ارقي من بقيـــة األعراق 
األخرى ، وهو فكر يحتقـــر األخر ويراه دون 
المســـتوى ،في صفحة 79 كتب :"ولو قامت 
بيننا وبين القبائل  عالقـــات وثيقة وهادئة 
،حتى ال يشـــكو في طموحنا ،ثم عاملناهم 
بتشريع بسيط وامن يحميهم وذويهم ،فمن 
المؤكد أنهم سرعان ما يتجنبون الحرب أكثر 
منا  وان هـــذه الجاذبية األخـــاذة التي تدفع 

بالمتوحش لالستئناس بالمتحضر." 

إن القـــارئ ومـــن خـــالل قراءتـــه المتأنية 
لنصـــوص اليكســـيس دي طوكفيل   والتي 
ترجمهـــا األســـتاذ علي زيكي إلـــى العربية 
يكتشـــف حقيقة هذا المثقـــف، والكتاب جد 
مهم بالنسبة للطالب والباحثين في مختلف 

التخصصات في العلوم االجتماعية.

ذعئغئ سئث الصادر 

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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 الططئئ الةاطسغعن غش رتطئ اذقع سطى ا�ظحعرات السطمغئ
 حفلت أجنحـــة الصالون الدولي للكتاب 
في الجزائر في دورته الثانية والعشـــرين، 

بمئات الطلبة الجامعيين الباحثين 
عن مراجع علمية تســـاعدهم في 
ومذكـــرات  بحوثهـــم  إتمـــام 
طويلة   رحلـــة  ضمن  تخرجهـــم، 
لالطالع على المنشورات العلمية، 
و إيجاد أســـماء مؤلفين وعناوين 

مختارة.

الصاظعظغئ تساتعذ  الضاإ 
سطى ا�ظحعرات السطمغئ

المتجّول فـــي الجناح المركزي 
بداية  يتـــوه في  الكتاب،  لصالون 
األمر، بين دور النشر الكثيرة التي 
التسعمائة واالثنين  تجاوز عددها 
الزائرون  والخمســـين، فيضطـــر 
للتقـــرب من العارضيـــن لتصفح 
اإلصدارات الجديدة بصفة خاصة. 
واستحوذت مصر على المنشورات 
المتشـــعبة،  القانونيـــة بفروعها 
واإلداري  المدنـــي  القانـــون 

والدستوري، إضافة إلى  الدولي والتجاري، 
والبحري والجنائـــي. ولوحظ جمهور غفير 
فـــي األجنحـــة المصريـــة بـــدار الوفـــاء 
القانونية، دار النهضة العربية، ودار الفكر 
الجامعـــي. تليها أجنحـــة األردن بدار وائل 
النشـــر والتوزيـــع، واإلمارات بـــدار الكتب 
النشـــر  العربي  الكتـــاب  القانونيـــة، ودار 
والتوزيـــع. زيادة إلى تونس بمؤلفات اتحاد 
بدار  والســـعودية  التونسيين،  الناشـــرين 

الكتاب الجامعي.  
العناوين  مـــن كثـــرة  الرغـــم  وعلـــى 

المتشابهة، إال أّن األسعار تتفاوت من دار 

نشـــر ألخرى بين المئتي واأللفي دينار 
جزائري.

دور الظحـــر الفرظسغئ تساصطإ 
ذطئئ السطعم الطئغئ

عكس باقي الزوار، يتوجه طلبة العلوم 
الطبية مباشـــرة نحو دور النشر الفرنسية 
المتخصصة، للظفر بجديد اإلصدارات في 
عالم الجراحة وأمراض القلب، والتشـــريح، 
والتخذير، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة 
العظم، وأمـــراض األطفـــال .كما تعرض 
مؤلفات حول الكيمياء الحيوية والبيولوجيا 

السريرية، والفيزياء الحيوية وغيرها.

 منها منشورات جون ليبلي أوروتكست، 
و س يـــدي أف، ودويـــن، و آرنيـــت، لكـــن 
أســـعارها جد باهظة لتتعدى في 
بعض األحيان مبلغ العشـــرة آالف 
دينـــار جزائـــري، وهو مـــا يؤرق 
الطلبة كثيرا، سيما وأنهم بأمس 
الحاجـــة إليها .ومن بيـــن الحلول 
التي يلجأ إليها زبائن دور النشـــر 
المتخصصـــة في الطب، ونســـبيا 
والبيولوجيـــا،  البيطـــرة  فـــي 
اإلصدارات  شـــراء  في  اشتراكهم 

الجديدة ثم نسخها.

العذظـــــــغ  الثغـــــــــعان 
الةاطسغـــئ  لطمطئعســـات 

جاطع لضض الاثخخات
الوطنـــي  الديـــوان  يتربـــع 
للمطبوعـــات الجامعيـــة على أحد 
أهم األجنحة المشاركة في الدورة 
للســـيال،  والعشـــرين  الثانيـــة 
بإصـــدارات جديدة فـــي االقتصاد 
والكيميـــاء  واإلدارة،  والقانـــون 
والعالقات  السياســـية  والعلوم  والتاريـــخ، 
الدوليـــة، ومختلـــف العلـــوم االجتماعيـــة 
األخـــرى. مـــا أهلـــه ليكـــون جامعـــا لكل 

التخصصات العلمية.
ومنذ اليوم األول، شـــهد الصالون إقباال 
معتبرا ومبيعات كبيرة، بسبب األسعار التي 
متناولهم،  الجامعيـــون في  الطلبة  يجدها 
إضافـــة إلـــى توافقها مـــع المنهـــاج العام 
لدراســـاتهم ومواضيع مذكراتهم. وتتراوح 
في مجملهـــا بين الثالثمائـــة واأللف دينار 

جزائري.
تضغط جئظعن
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 تاوره/تسان.م

 تسان الئطساوي:

 السقصئ بظغ الةجائر وشطسطظغ صثغمئ
وتسعد إ� ش�ة افط� سئث الصادر

طآلفضط غجة عض راشث طظ طخار الترضئ 
العذظغئ الفطســـطغظغئ الخادر بالسربغئ 

والفرظسغئ ؟

العمل يظهـــر األهمية التاريخية لقطاع 
غزة في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ 
احتالل فلســـطين عـــام 1948، ويبرز أّنها 
الوطني  للمشـــروع  األساســـية  المحطـــة 
الحـــراك  الفلســـطيني ومختلـــف روافـــد 
السلطة  تأسيس  الفلسطيني من  الوطني 
الوطنيـــة إلـــى الثـــورة الفلســـطينية في 
االنتفاضـــة األولـــى وتأســـيس الســـلطة 
الفلســـطينية عام 1994. كما يظهر الدور 
الـــذي مـــرت بـــه غـــزة نتيجـــة الحـــروب 
اإلســـرائيلية عليها وكذلك يكشف األهمية 
لهذه المنطقـــة التاريخية للدور الهام الذي 
الوطنيـــة  الحركـــة  فـــي  غـــزة  تلعبـــه 
الفلســـطينية وفي تأسيس دولة فلسطين 

على المستوى السياسي واالقتصادي.

الضاتإ الفطسطغظغ
تسظ الئطساوي بمظخئ السغق

غجة طفااح السقم غش طظطصئ الحرق افوجط
البلعاوي  الفلسطيني حسن  الكاتب  عرض 
يوم الســـبت 4 نوفمبر تجربتـــه في كتابة 
مؤلفه ""غزة في كواليس الحركة الوطنية 
الفلســـطينية"، صـــدر باللغتيـــن العربية 
والفرنســـية، وتوزع محتـــوى الكتاب على 
تســـعة فصول تبدأ من تاريخ غزة القديم 
منذ فتـــرة الكنعانيين وصـــوال إلى أعتاب 

العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة.

قال البلعاوي إن الكتـــاب مزيج من التاريخ 
المختصر والتحليل السياســـي من منظور 
شـــخصي لمخاطبة الـــرأي العـــام الغربي 
بهدف إيصال فكرة بســـيطة تتمحور حول 
أن ال سالم وال استقرار في منطقة الشرق 
المتوسط  األبيض  البحر  األوسط وضفتي 
دون تحقيق األهداف الوطنية المشـــروعة 
للشعب الفلسطيني المتمثلة في المشروع 
الوطني الفلســـطيني بما فيهـــا غزة التي 
تشـــكل فقط %2 من مســـاحة فلســـطين 
التاريخيـــة، ومع ذلك شـــكلت منـــذ نكبة 
1948الســـاحة  العـــام  األولى  فلســـطين 
الرئيســـة التي تتحدد فيها مالمح المشهد 
إلى  يمتد  والذي  الفلســـطيني  السياســـي 

بقية المساحات الفلسطينية.

واستعرض الكتاب سريعا الحقب التاريخية 
التـــي مـــرت بها غـــزة مـــن فتـــرة حكم 
اإلمبراطـــور ألســـكندر المقدونـــي وقيام 
مدارس فلســـفية وجامعة، مرورا بالحقبة 
المســـيحية والتي تركت عدة كنائس وآثار 
تاريخية هامة ما زالـــت قائمة حتى اليوم، 
وانتهاء بالفتح اإلسالمي الذي شيد مساجد 
غنية بالمســـتوى المعماري، ومنها مسجد 
السيد هاشـــم، جد الرســـول محمد والذي 
أعطى المدينة اســـم غزة هاشـــم، وصوال 
لحقبة الحروب الصليبية أو حروب الفرنجة 
التي شـــهدت صلح الرملة بتوقيـــع القائد 
صـــالح الديـــن األيوبي مع ملـــك الفرنجة 

ريتشارد قلب األسد.

وألقى الكتاب الضوء على إنشـــاء السلطة 
الوطنية كمرحلة جديدة في مسار الحركة 
الفلســـطينية تلخص في محاولة االنتقال 
الشـــرعية  إلى  الثوريـــة  الشـــرعية  مـــن 
الدســـتورية، كمـــا قـــدم قـــراءة للمعادلة 
النظام الفلســـطيني  الصعبة التي حكمت 
الوليـــد بمحاولة االنتقال مـــن حركة تحرر 

وطني إلى بناء مؤسسات دولة في ظل 

تجربة فريدة من نوعها في تاريخ الشعوب 
الواقعة تحـــت االحتالل تتمثـــل في انجاز 
مهمتين في آن واحد البناء واستكمال مهام 

التحرير.

وتناول الكتـــاب اندالع االنتفاضـــة الثانية 
العام 2000 والتغير الجذري الذي فرضته، 
مـــرورا بحصـــار الرئيـــس ياســـر عرفات 
واستشـــهاده وأثر ذلك على مجمل النظام 
الفلســـطيني، ثم انتخاب أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمـــة التحرير محمود عباس 
رئيســـًا وانسحاب إســـرائيل من قطاع غزة 
وصوال إلى فوز حركة حماس في انتخابات 
الثانية للمجلس التشـــريعي مطلع  الدورة 

العام 2006.

ولفـــت البلعاوي إلـــى دور جبهـــة التحري 
الوطني إبان االحتالل الفرنسي، الذي عمل 
الجزائريـــة، على  القضيـــة  على تدويـــل 
أســـاس أنها قضية عادلة تصبـــو إلى نيل 

الحرية والعيش بكرامة واستقالل.

م.ج

الحصغري  أّن طتمث  الظثوة  ذضرت خقل 
الةجائرغئ شـــغ افطط  الصدغـــئ  ذـــرح 
الماتثة جظعات الثمسغظغات طظ الصرن 
الماضغ..ضغـــش تخش "السقصئ البعرغئ" 

بغظ الةجائر وشطسطغظ؟

العالقة قديمة بين الشـــعبين الجزائري 
والفلسطيني وبين الدولتين أيضا، تبدأ من 
فتـــرة األمير عبد القـــادر الجزائري فعندما 
أرادت الســـلطات االســـتعمارية الفرنسية 
نقله (نفيه) من الجزائـــر، إختار أن يذهب 

إلى عّكة.

لماذا ضان خغاره طثغظئ سّضئ بالاتثغث؟

عكة هي التي هزمت الجنرال الفرنسي 
نابليـــون بونابـــرت عندما غـــزا المنطقة 
العربيـــة وبالتالـــي اختار األميـــر أن يكون 
منفاه عّكة، لكن فرنسا أدركت رمزية عّكة 
وقامت بنفيه إلى دمشق فطلب األمير عبد 

القادر الجزائري من أقربائه الذهاب إلى 
فلســـطين، فذهبوا إلى فلسطين، وهناك 
قـــرى وعائالت ما تزال موجـــودة حّتى اآلن 
(عائالت فلســـطينية من أصـــل جزائري)، 
لذلك العالقـــة قديمة جـــدا، وثانيا جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين التي شاركت 
في سنوات العشرينيات في المؤتمر الدولي 
الفلســـطيني وكان دعما قويـــا من العلماء 
واعتبروها  فلســـطين  لقضية  الجزائريين 
قضية مقدســـة، وأيضـــا للجزائـــر أوقاف 
وأراضـــي في القدس. وأضيـــف أّنه عندما 
ثابتـــا  الجزائـــر بقـــي دعمهـــا  اســـتقلت 
لفلســـطين، فالرئيـــس الراحـــل بومدين 
اســـتقبل بدايـــات الســـتينيات حركة فتح، 
والجزائر دربت أول مجموعة عسكرية في 
مدرسة شرشـــال...لذلك كان دعم الجزائر 
لفلسطين عسكريا وسياسيا وتعليميا وفي 

كافة المجاالت.

صال الضاتإ والثبطعطاجغ الفطسطغظغ تسان الئطساوي شغ لصاء طع "طةطئ 
جغق" أّن ضاابه الةثغث "غّجة والترضئ العذظغئ الفطسطغظغئ" غئرز أعمغئ صطاع 
غّجة شغ الظدال الفطسطغظغ جغاجغا واصاخادغا. وتتثث شغ الطصاء سظ السقصئ 

الصثغمئ الاغ تةمع بغظ الةجائر وشطسطغظ سطى المساعى الاارغثغ.
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آخر إخثارات بسخ دور الظحر الةجائرغئ خقل الثورة 22 طظ الخالعن الثولغ لطضااب
تراوتئ بغظ الرواغئ والاارغت

عرفت الدورة 22 مـــن فعاليات صالون 
الجزائر الدولي للكتاب مشـــاركة قياســـية 
لـــدور النشـــر المحلية ونظيرتهـــا العربية 
النشـــر  دور  حاولـــت  حيـــث  واألجنبيـــة، 
الجزائرية، خاصـــة، التقرب من القارئ من 
خالل المنشـــورات الجديـــدة الصادرة عام 

.2017

دار جمر..طحروع غظططص طظ الضااب لئظاء ا�ةامع 

تنطلق "دار ســـمر" للنشـــر تحـــت إدارة 
انتقـــاء  فـــي  بوزيـــدة،  نـــورة  صاحبتهـــا 
منشوراتها من اعتقادها بأهمية الكتاب في 
بناء المجتمعات، فكرة تتقاطع فيها السيدة 
بوزيدة مع شـــعار الطبعة الــــ 22 للصالون 
الدولي للكتاب،"الكتاب كنز ال يفنى"، ليكون 
حضورهـــا الفتا خـــالل فعاليـــات التظاهرة 
الثقافيـــة، بــــخمسين عنوانا فـــي التاريخ 

والرواية والقصة.      
 ويأتي اســـم المجاهد والمفكر الطاهر 
قايد، في مقدمة المنشورات التي اقترحتها 
دار ســـمر على جمهور ســـيال2017، ضمن 
عدد من المؤلفات الذي تخوض في صميم 

وفي هذا اإلطار، قدمـــت دار العثمانية 
مائـــدة منشـــورات دســـمة، ميزهـــا تنوع 
العناويـــن، وهذا ما أكده عثمان فليســـي، 
صاحـــب دار العثمانية للنشـــر. ففي مجال 
الترجمة قامت الـــدار بترجمة ثالثة أعمال 
للروائي مولود معمري من اللغة الفرنسية 
إلـــى األمازيغيـــة، وهـــي أذراو (مســـرح)، 
تازقراوت (قصـــص)، ثاقوني إينوين إيزن 
(قصـــص). كمـــا أصـــدرت العثمانية كتاب 
"عندما احتضنت موسكو النخبة العسكرية 
العربية" (بالفرنســـية) لمؤلفه عبد القادر 
حريشـــان، "جامعة جزائرية على ضوء أحد 
بالفرنســـية  (مقاالت صحفية)  أقســـامها" 
للمؤلف لميـــن كولوغلي، "حقيقة الوجود" 
لبوشـــالي محمد، و"حقيقـــة اغتيال عبان 

رمضان" للكاتب بلعيد عبان. 

أما دار الشـــهاب، فأكد سعدون نسيب، 
رئيس مشـــروع، بـــأّن دار النشـــر أصدرت 
"كوبانيـــا" بالفرنســـية لجودت قســـومة، 
"الفتوى" (بالفرنسية) لمصطفى بوشارب، 
"عالقتنا بالعالم" (بالفرنسية) تحت إشراف 
أميـــن خـــان، "حـــرب الجزائر في فرنســـا 
الدين  لناصر  1956_1962"(بالفرنســـية) 
آيـــت مختار وجيزيـــال كوتنـــار، "ثورة في 
مســـتوى اإلنســـان" (بالفرنســـية) لمحمد 
بجـــاوي، "طوبوغرافيـــا والتاريـــخ العـــام 
للجزائر" (بالفرنسية) للكاتب فراد رومانو، 
وشغف"  تراث  "قســـنطينة..ذاكرة،  وأخيرا 

(بالفرنسية) للمؤلف نورالدين نصروش.

وبخصوص منشـــورات دار األمة خالل 
ســـنة 2017، فأكدت صبرينة بـــن زيادة، 
مسؤولة تجارية بالدار، بأّن إصدارات هذه 
الســـنة تمثلت في كتاب حـــول األمير عبد 
القادر بعنوان "المواقـــف العرفانية لألمير 
عبد القادر الجزائري" للدكتور عمار طالبي، 
"لماذا ســـجنت" بشـــير فريك، "قصاصات 
مهربة من الرقابة" (رواية) لكريمة شامي، 

"هجرة حارس الحضيرة" (رواية) نجم 

الدين ســـيدي عثمان، "دراسات وأبحاث 
في تاريخ إفريقيا جنـــوب الصحراء"، "دور 
ومقومات  إفريقيـــا  تحريـــر  فـــي  الجزائر 
للدكتور منصف  اإلفريقية"  دبلوماســـيتها 
المحليـــة"  العموميـــة  "الخدمـــة  بـــكاي، 
الصحيـــة"  "اإلدارة  حـــاروش،  نورالديـــن 
للدكتور نبيـــل دريس، وأخيـــرا "التقنيات 
الحديثة في التحريـــر الصحفي" للدكتورة 

فاطمة الزهراء مشتة.
أما عـــن منشـــورات دار بغـــدادي التي 
صدرت هذه الســـنة، فأكـــد زهير بغدادي، 
وهو موزع لدى الدار، بأّن مؤسسته أصدرت 
العديد مـــن الكتب منها علـــى الخصوص 
"علـــم الفلك" للكاتب زقـــان بلعيد، "رحلة 
نيلـــز إلى الجزائر" (قصـــة) للطاهر لخلف، 
"بيـــن الكلمات والســـطور" (قصة) للكاتب 
حشـــود ســـامي ســـعيد، "اللقيط وراعية 
الـــكالب" (رواية) عبد القـــادر بالو، "بحيرة 
فيتلينة،  (رواية) لصاحبها محمد  المالئكة" 
"متزوج في عطلة" (نص مســـرحي) لمراد 
سنوســـي، وأخيـــرا "مـــن أنـــا؟" (خواطر) 

لسفيان فراح. 
طغطعد بظ سمار

الفكـــر اإلســـالمي البّناء، بطـــرح عديد 
األسئلة التي تصب في اتجاه تصويب نظرة 
المجتمع لعديد القضايا اإلسالمية على غرار 
مكانـــة المرأة في المجتمـــع وحقوق الرجل 
وغيرها من القضايا التـــي يتناولها الطاهر 

قايد ضمن مؤلفيه،" 
"الرجـــل، المجتمـــع والشـــرق" والرجل 
وحقوقـــه في اإلســـالم"، هـــذا األخير الذي 
يعكس الفكر المنتـــج الذي يحمله المجاهد 
الطاهر قايد ذوالـ88 عاما، والذي تقول نورة 
بوزيدة بأنه يتقاطـــع في أفكاره مع المفكر 
العالمـــي "أنور بن مالـــك"، الذي حمل فكرا 
إنســـانيا تعتمده اليوم عديد الدول في بناء 

مجتمعاتها واقتصاداتها.  
 كما تضمنت قائمة عناوين دار سمر في 
صنـــف الكتابـــات الفكرية، كتـــاب "ظاهرة 
التديـــن وعالقتهـــا بـــاألداء االجتماعي في 
المجتمع الجزائري الحديث"، لعبد الحميد بن 
حســـان، وكتاب "الفضيل الورثيالني حياته 
وســـيرته "لمراد عمرون. إلـــى جانب كتاب 
"إصالح الراعي والرعية فـــي القرن الـ 21" 
وهي ترجمة لكتاب نور الدين بوكروح بقلم 

عبد اهللا بن حسان. 

 وفـــي صنف القصة القصيرة، قالت ذات 
المتحدثـــة بـــأن رهانهـــا كان كبيـــرا على 
األســـماء الشـــابة التي صنعت الحدث طيلة 
أيـــام الصالـــون، خاصـــة القـــاص "توفيق 
الذي كتـــب مجموعـــة قصص  بلفاضـــل" 
قصيـــرة خيالية تحت عنوان "ســـيزيف في 
الجزائر"، وهي المجموعة التي شهدت إقباال 
كبيرا من قبل القراء. اهتماما لم يكون أقل 
مـــن ذاك الـــذي حققتـــه القاصة الشـــابة 
صبيرنة بوعبلة التي وقعت كتابها "األرواح 

الحساسة"، طيلة أيام الصالون.
 كما تميزت دار سمر بمجوعتها الخاصة 
بكتـــب الطفـــل، والتـــي تعتبـــر مـــن أهم 
التـــي حظيت باهتمام  المجموعات الخاصة 
كبير من قبل القـــارئ الصغير الذي يحظى 
بعناية خاصة من مديرة دار ســـمر الواعية 
ألهمية تربيـــة الطفل على القـــراءة خارج 
اإلطار المدرســـي. في إطار مشـــروع الدار 
التي تعتبـــر الكتاب العنصر األســـاس لبناء 
المجتمـــع برئـــا وأفـــكار واضحة تؤســـس 

لمجتمع سلم البنيان.
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سئث السالغ طجغغح غعصع طةمعساه الحسرغئ "طجغثا طظ التإ"

طظّخئ "الةعائج افدبغئ"..
ق طجغث طظ الئتث، ضّض ا�سابصات عظا 

بعلـــوج، منّصة  يوســـف  الكاتب  أطلق 
األدبية،  بالمســـابقات  تهتـــّم  إلكترونيـــة 
وتهتّم بنقل أخبار الجوائز األدبية المحلية 
والعربية في كل المجاالت، لتسهيل مهّمة 
البحث للراغبين في المشاركة، حيث تمّكن 
المنصة من معرفة مواعيـــد هذه الجوائز 
وشروط المشـــاركة فيها، ومتابعة األعمال 
الفائـــزة. كان ذلك خالل ندوة أقيمت بجناح 

سيال، بالصالون الدولي للكتاب.
كانت فكرة إطالق هذه المنّصة بحسب 
يوســـف بعلـــوج، إنطالًقـــا من اســـتمارة 
اســـتيبان تـــّم توزيعهـــا علـــى عـــدد من 
المتّوجين بجوائز أدبيـــة، لمعرفة آرائهم، 
ودارت األســـئلة حول الغمـــوض الذي يّلف 
المشـــاركة، وعدم وجود تغطية  شـــروط 
إعالميـــة أو غيـــاب منّصات خاّصـــة بهذه 

الجوائز مثل "جائزة رئيس الجمهورية. 

علي معاشـــي" ما يحول دون مشاركة 
كثير منهم، هنا، جاءت فكرة إطالق منّصة 
جامعة لـــكل هذه المســـابقات.تعنى هذه 
المنّصة برصد الجوائز األدبية في المسرح 
والشـــعر والرواية والقّصة، وتقّدم في أحد 
ونبـــذة عن  الفائـــزة  األعمـــال  أقســـامها 
المتّوجين بهـــذه الجوائز من الكّتاب، وهي 
تهتّم بـــكل الكتاب العرب ســـواًء الفائزين 
الذين  أو األجنبيـــة من  العربية  بالجوائـــز 
يكتبون بلغات أخرى، وجاءت أقسام الموقع 
لتســـّهل عملية تصّفح هـــذه الجوائز بناًء 
علـــى الـــدول المنّظمة لها، إذ جـــاء ترتيب 
أيقونـــات تحمل  الـــدول بطريقـــة  قائمة 
أعالمها الوطنيـــة في صفحة واحدة، يحيل 
النقر على هذه األيقونات إلى الجوائز التي 

تنّظمها كل دولة وتاريخ إطالقها.

اعتمد الموقع علـــى معايير صارمة في 
انتقاء الجوائز األدبية، إذ تجّنب المسابقات 
األدبية التي ال قيمـــة مادية لها، هنا يقول 
بعلوج "إن هـــذه المنّصة تهتـــّم بالجوائز 
األدبيـــة الراســـخة في المشـــهد الثقافي، 
والتي لها قيمة مادية مقبولة، هناك جوائز 
لها تقاليد وتقام بشـــكل مســـتمر، وهذه 
المنّصة لم تهتم بتلك الجوائز التي تختفي 
بمجّرد إطالقها في دورة أو دورتين". وأشار 
المتحّدث إلى أّن الموقع حالًيا مكيف لرصد 
المعلومـــات عن كل الجوائـــز المدرجة في 
صفحاته، وســـيكون اإلعالن عن االنطالق 
الرســـمي للمنّصـــة بعدمـــا تكتمـــل كل 
الملّفات، معتبًرا أن جمع المعلومات لم يكن 
عملية ســـهلة وهي تحتاج إلـــى جهد كبير 

على حّد تعبيره.
ظخر الثغظ تثغث

وقـــع الشـــاعر عبـــد العالـــي مزغيش 
مجموعتـــه الشـــعرية "مزيدا مـــن الحب" 
الصادرة عن منشورات الجزائر تقرأ، وقال 
مزغيش عن مجموعته الجديدة مزيدا من 
الحب أنهـــا مزيد من الكتابة للحب باعتباره 
موقفا وليس مجرد حالة شعورية وجدانية 
فقـــط، مضيفا :"نحن اليوم أمام مشـــاهد 
يوميـــة حياتية فـــي اغلبهـــا تعكس روح 
التنافر والكراهية والخصام بين الناس، لذا 
وجب على الشـــاعر باعتباره يملك القدرة 
على التعبير، وجب عليه أن يدعو إلى نشر 
قيـــم المحبـــة والخير والجمـــال، ومن هنا 
جاءت مجموعته الشـــعرية الجديدة طافحة 
بالحب، العاطفـــة التي يقول لـــم يجد أن 
دواوين الشعراء الجزائريين صارت شحيحة 
تجاهها وقلة قليلة من تمنح للحب مساحة 

أرحب في أرض القصيدة.
وقـــال مزغيـــش أنه يكتـــب ليقول إنه 
بمقـــدور االنســـان أن يقول ال لـــكل هذه 
الكراهية والسخافات البشرية التي صارت 

ســـمة هذا العصر، ألن الحب طوق نجاة 
حتى ال نغرق في مستنقع الالانسانية .

صـــدور  :"بعـــد  مزغيـــش  وأوضـــح 
لســـت ككل"  "ألنك  الشـــعرية  مجموعتي 
النساء عام 2002 وقفت على معاناة كبيرة 
يصطدم بها كل مبـــدع جزائري يطبع في 
دار نشر وطنية بسبب مشكلة التوزيع لقد 
كنت شـــخصيا أقـــوم بتوزيـــع مجموعتي 
الشـــعرية على المكتبات وكنـــت أنظم لها 
لقاءات للبيع بالتوقيـــع، وأزمة التوزيع في 
بالدنا هي سبب عزوفه عن النشر. كما أن 
كثيرا من الدور في الجزائر أصبحت ال تهتم 
بالنشـــر للشـــعر بل للرواية، هـــذا المناخ 
دفعني أصابنـــي بحالة خمـــول، أكتب وال 
أنشـــر، إلـــى أن قلـــت إلى متـــى؟ فوجدت 
اإلجابـــة بعد إلحاح وهـــي أن أغامر مع دار 
نشر جديدة يبدو أنها تمتلك تقاليد جديدة 
في التوزيع مثل البيـــع االلكتروني للكتاب 
وهو محفز دفعني إلى االتصال بدار النشر 

الجزائر تقرأ.

أضـــاف مزغيـــش باننا فـــي حاجة إلى 
مؤسسات تقوم بدور التوزيع وطنيا وعربيا 
حتـــى ال نتحدث دوما عن أزمة المقروئية و 
أزمـــة عدم اطـــالع العـــرب واألجانب على 

إنتاجنا.
شغخض حغئاظغ 
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فتحت الكاتبة نســـيبة عطا اهللا، أبواب دار 
مجموعتهـــا  لتوقيـــع  األردنيـــة،  "فضـــاءات" 
القصصية "فيس عشـــق"، وهـــو عمل يضم 
قصًصا قصيرة مستوحاة من أحاديث عاطفية 
التواصـــل االجتماعي فيســـبوك،  في موقـــع 
اشـــتغلت عليها تخيليا وأدبًيا لتضع القارئ في 

مشاهد تحاكي الواقع.
تقول عطا اهللا، إّنها بدأت الكتابة عن مواقع 
التواصل االجتماعي بشكل عفوي، ثّم طّورت 
تجربتها عن الفضـــاء االفتراضي، فهي تعتقد 
أن اإلنســـان يكون أكثر اتحاًدا مع نفســـه على 

خالف االزدواجية التي يمارسها في الواقع.
وتقول نســـيبة عطا اهللا، أســـتاذة جامعية 
بقسم األدب بجامعة معسكر، أّنها تفصل بين 
النقد واإلبداع، في رّدها حول تســـاؤل متعّلق 
بالرقابـــة الذاتيـــة التي يمارســـها الناقد على 
كتاباته، وحدود التداخل التي يجدها في التقّيد 

بالجانب األكاديمي، وتشير إلى أنها تستسلم 

وّقع األســـتاذ محمد رضا بسطانجي كتابه 
الجديد المعنون "مجموع القصائد المولدية في 
مدح أشـــرف البريـــة" الصادر عن المؤسســـة 
الوطنيـــة لالتصال النشـــر واإلشـــهار، وذلك 
المركزي للصالون. وبحســـب األستاذ  بالجناح 
بســـطانجي، فإّن محتوى الكتاب هو عبارة عن 
مجموعـــة قصائد موجودة في كناش أحد أئمة 
الجزائـــر العاصمة وهو أيضا مـــن القّصادين 

المعروفين في مساجد العاصمة.
ويأتي نشر هذا الكتاب، بحسب بسطانجي، 
الكنـــاش وتبليغـــه لألجيال  تخليـــدا لمحتوى 

القادمة لئال تضيع المدائح النبوية.

للذات المبدعة، قبـــل أن تعيد قراءة عملها 
بعين الناقد واالشتغال عليها إذا لزم األمر.

"فيس عشق"  القصصية  المجموعة  تضم 
ســـبع قصص قصيرة، منها "الحـــب األزرق"، 
"صوتـــك"، "تأبط خيبـــة"، "الحب فـــي الوقت 
الضائع"، "وجه النســـيان اآلخر"، وهي تلّخص 
في مجملها الرســـائل العاطفية التي بتداولها 

"العّشاق االفتراضيون" على فيسبوك.
الشـــعري،  الكاتـــب ديوانها  وّقعـــت  كمـــا 
"الجلـــوس عنـــد الهاويـــة" بدار ميم للنشـــر، 
اختارت الشـــاعرة أن يحمـــل نصوصا النثرية، 
فهـــي تريد االنتصار لقصيـــدة النثر رغم أنها 
تكتب العمـــودي والتفعيلة مًعا على حّد قولها. 
يذكر أن الكاتبة تشـــارك بعملين في الصالون 
الدولي للكتاب بالجزائر في الشـــعر والقّصة، 
وهمـــا أولى أعمالها األدبيـــة، حيث صدرا هذه 

السنة بالتزامن مع التظاهرة.
جمغرة إراتظغ

"شغج سحص" غسرد غراطغات الفغسئعك

تعصغع ضااب "طةمعع الصخائث ا�علثغئ غش طثح خ� ال�غئ" 

الضاتئئ ظسغئئ سطا�

"المشارة الباظغئ" لـ وجغطئ جظاظغ

رواغئ طا بسث السحرغئ السعداء
صافحـــت الكاتبة 
ســـناني  وســـيلة 
قراءهـــا بالصالـــون 
الدولـــي للكتاب، في 
جلســـة بيع بالتوقيع 
"المغـــارة  لروايتهـــا 
الثانيـــة"، الصـــادرة 
عـــن دار "فضـــاءات 
األردنية"، وهو عمل 
تدور أحداثه حول الجماعات اإلرهابية التي 
استفادت من العفو، واندمجت في المجتمع 
الجزائري، في مقاربة بين الحياة التي كان 
يعيشـــها جيل جديد ولد فـــي الجبال بين 
والتحاقهم  المســـلحة،  الجماعـــات  كتائب 

بالمجتمع بعد قانون المصالحة.
"ال فرق بيـــن العالمين"، هكذا اختارت 

سناني أن تعّبر عن عالمها المتخّيل الذي 

ويضـــمُّ الكتاب عددا معتبـــرا من القصائد 
المكتوبة باللغة العربية الفصحى، وهي ألكبر 
علماء الجزائر في القرن الماضي. وخوفا على 
ضياعهـــا، يؤكد المؤلـــف، أنه أراد تســـجيلها 
ونشـــرها ونحن على أبـــواب االحتفال بذكرى 
المولد النبوي الشـــريف الـــذي يصادف الفاتح 

ديسمبر المقبل.
وقّدم األستاذ محمد رضا بسطانجي شكره 
لمؤسســـة "أناب" التي رعت نشر هذا الكتاب، 
وبالخصوص الســـيدة آســـيا بار مديرة النشر 
على مســـتوى المؤسســـة لرعاية صدور هذا 
العمل تزامنـــا واالحتفال بذكرى المولد النبوي 

الشريف.
طغطعد. ب

افجااذ بسطاظةغ بةظاح "أظاب"

نســـجته في روايتها األولـــى، إذ ُتحيل 
عبر شـــخصية عويشة الفتاة التي ولد في 
الجبال، وناصر الذي ولد في المدينة، إلى 
الحياة ال تختلف كثيـــًرا بين الفضائين، إذ 
العنف  فـــي  االختـــالف  نقـــاط  تتقاطـــع 
المجتمعـــي ضـــد المـــرأة، ولذلـــك تقول 
الكاتبـــة، إن بطلة روايتها لم تجد صعوبة 
في التأقلم بعـــد عودتها إلى المجتمع بعد 
المصالحة التي اســـتفادت منها الجماعات 
المســـّلحة (اإلرهابيـــة)، وكانـــت عودتها 
بمثابـــة االنتقال من مغارة في الجبال إلى 
"مغارة" أخـــرى في المدينـــة، ولذلك جاء 
عنوان الرواية "المغارة الثانية" كإســـقاط 

على هذه األحداث على حّد قولها.
ناصـــر شـــخصية عصبية تحـــاول أن 
تلمس هذا المجتمع، وعويشـــة فتاة ولدت 

نتيجة لحادثة اغتصاب والدتها من طرف 

الجماعات المسلحة، حيث تهرب والدتها 
رفقة ابنتها بعدما وصل إليهم خبر إصدار 
قانـــون المصالحة، لتجـــد أن المجتمع هو 
صورة مكّبرة عن المغارة التي ولدت فيها.

ترى الكاتبة وســـيلة ســـناني، أستاذة 
بجامعة جيجل بقسم األدب، أن األكاديمي 
ال يوّظـــف آلته الناقدة على إبداعه، ولذلك 
فهي تضع ذاتها الناقدة جانًبا حين تكتب، 
مضيفـــة أن اإلبداع حالـــة عابرة يمكن أن 
تعـــود أو ال تعـــود، هنا تقـــول الكاتبة "ال 
يهّمنـــي أن أكتب مّرة أخرى". وتتطّرق في 
ســـياق آخر إلى بعض التجارب الجزائرية 
الهامة في الرواية، وتستشهد بـ إسماعيل 
ســـعيد خطيبي،  قويدري،  وهاجر  يبرير، 
عبد العزيز غرمول، وعبد الوهاب منصور 

وغيرهم.
ظخر الثغظ تثغث
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الثضاعرة أطغظئ بظ جماسغ تعّصع ضاابعا
"الحثخغئ ا�ظفغئ غش الرواغئ السربغئ الةجائرغئ"

بـــن جماعي  أمينة  الدكتـــورة  وّقعـــت 
األستاذة بجامعة تلمسان بجناح المؤسسة 
الوطنية لالتصال، النشـــر واإلشهار كتابها 
الجديد " الشـــخصية المنفية فـــي الرواية 
العربية الجزائرية"، وهو عبارة عن دراسة 
نقدية  تناولت بالتحليل الشخصية المنفية 
فـــي الروايـــة الجزائرية المكتوبـــة باللغة 

العربية.
وبحســـب األســـتاذة أمينة بن جماعي، 
األســـتاذة بقســـم اللغة العربيـــة وآدابها 
بجامعة تلمسان، فإن الكتاب تطرق للعديد 
من النصـــوص الروائيـــة الجزائرية، حيث 
تناول على ســـبيل المثال شخوص األعمال 
الروائيـــة فـــي (االنفجار) لمحمـــد مفالح، 
(الطموح)  مرتاض،  المالك  لعبد  (الخنازير) 
(التفكك) رشـــيد  العالـــي،  عرعـــار محمد 
بوجدرة، (ذاكرة الجسد) أحالم مستغانمي، 
(خط االســـتواء) لزهـــر عطيـــة، (الزلزال) 
الطاهر وطـــار، (األنفـــاس األخيرة) محمد 

حيدار، و (واقع األحذية الخشنة) واسيني 

محمد بن زخروفة محرز بيوش لطفي ربزاني عقيلة قدوري

سليمة ميمونوفاء وازطة رشيد بوخميس

سصغطئ صثوري:
Hassi- Mefsoukh village de mon enfance

ANEP

االجتماعي  والتكافل  التآزر  بمظاهر  تذكرني  قريتي 
بعد  الجزائرية  العائلة  عليه  تعيش  كانت  التي 
االستقالل. هذه األشياء الجميلة تساعد على الكتابة. 
الروابط  وتعزيز  لتعارف  فضاء   :22 جغق  سظ  ضطمئ 

بين أصحاب الفكر و العلم.

رحغث بعخمغج:
ساعات وتةاسغث

تسغظ راس الةئض
عنوان يعكس مظاهر التقليد األعمى الذي وقع فيه 
على  أثرت  التي  المكتسبة  العادات  عن  وكذا  شبابنا 

عقولهم.  
الجزائر  في  األكبر  ملتقى  إنه   :22 جغق  سظ  ضطمئ 

للتعارف والتواصل بكل ما تحتويه العبارة. 

لطفغ ربجاظغ:
إظسان ظعوي

المبصش
األسلوب،  متمردة  كرونولوجية  قصائد  مجموعة 
متحررة المواضيع في الحب والغزل، نطرحها بطريقة 

فلسفية كي تحفز الفكر على التأمل وأخذ التجربة.
ضطمئ سظ جغق 22: هو تجسيد لثورة ادبية وفكرية 

في الجزائر.

جطغمئ طغمعن:
Le bal dans mensonges

ENAG 

أحلمها  تحقيق  تريد  العمر،  مقتبل  في  شابة  ليلى   
تسوده  صعب  بواقع  تصطدم  لكنها  ومشروعها 

الذهنيات المتحجرة، تدعونا لمتابعة قصتها. 
وفكرية  علمية  رحلة  نعيش   :22 جغق  سظ  ضطمئ 

وسط كم هائل من الكتب.

وشاء وازذئ:
ظزرغئ الرئاجئ المجدوجئ

أشاق ضعم
نطرح نظرية في موضوع ازداوجية الحكم بين المرأة 
السياسية  الحياة  مجاالت  شتى  في  والرجل 
بينها  الطاقة  تجميع  كيفة  في  ونبحث  واالجتماعية  

للصول إلى تسير جيد.
ضطمئ سظ جغق 22: فرصة لتثمين األفكار واالبداع.

طترز بغعش:
L’ombre de mes calamités

تاشات
المعاناة السياسية والعاطفية التي مرت بها بالدنا في 
فترة من الزمن، تلقي بظاللها اليوم، مبينة االزمات 

النفسية المعقدة.
بالبحث عن   22 الطبعة  تميزت   :22 سظ جغق  ضطمئ 

الكتب العلمية واألدبية من طرف الباحثين والطلبة.

طتمث بظ زخروشئ:
رتطئ الحفاء

الضااب السربغ
السحر  مظاهر  من  تخلو  ال  التي  والعجائب  الخرافة  ميدان  في  البحث  رحلة  نتابع 

والشعوذة المتفشية في بعض النقاط من العالم ومدى تأثيرها على المجتمعات. 
ضطمئ سظ جغق 22: يلعب دورا كبيرا في احتكاك وتقريب جيلين من الكتاب والمؤلفين.

طتمث بطصعراي   .

لصاء الُضااب

لعـــرج، إضافة إلى عـــدد من النصوص 
الروائية األخرى.

وتؤكد الدكتورة أمينـــة أّن النتائج التي 
توصلـــت إليهـــا من خـــالل هذه الدراســـة 
تتلخـــص فـــي كـــون الروايـــة الجزائرية 
المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة كانـــت أمينة  
وصادقـــة فـــي نقـــل اهتمامات اإلنســـان 
وتصويـــر طموحاته وما يأمل في تحقيقه؛ 
وبالتالي فإن هذه الدراســـة هي عبارة عن 

رصد لما تمثله تلك الشخوص الروائية.
وأضافـــت، الدكتورة أمينـــة، في حديث 
على هامـــش توقيع كتابهـــا، أن الصالون 
الدولي للكتاب خالل هذا العام عرف صدور 
120 عمـــال روائيـــا جديدا باللغـــات الثالث 
(العربية، األمازيغية والفرنسية)، ومع ذلك 
لم يواكب هذه اإلصـــدارات الكثيرة حركة 
نقدية مماثلـــة، وكان على األقل أن يصدر 
60 دراســـة نقدية. ودعت الدكتورة أمينة 
إلى ضرورة أن تنشـــأ حركـــة نقدية تعمل 
على ترســـيخ تلك األعمـــال الروائية التي 
تصدر ســـنويا من أجل أن تعطيها أبعادها 
الحقيقيـــة. وركزت أســـتاذة األدب العربي 
النقدي  بجامعة تلمســـان على دور العمل 
في التعريف وكشـــف النص الحقيقي من 
النص الزائف، مضيفة، في الســـياق ذاته، 
أّن "العمليـــة النقدية إذا كانـــت جادة، فإن 
األعمـــال الروائية ســـتلقى حتمـــا الصدى 

المطلوب لدى القارئ".
وختمت الدكتورة أمينة بن جماعي بأّن 
جامعة تلمســـان تتوفر علـــى مخبر للنقد 
تصدر باسمه مجلة دورية تحاول نشر عدد 
الحركة  لمواكبـــة  النقدية  الدراســـات  من 

األدبية الجزائرية.
طغطعد بظ سمار
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افسمال افدبغئ افضبر طئغًسا.. جغض جثغث خارج الاعّصسات
يبـــدو أن الرهان على األســـماء األدبية 
المتداولة اليوم في المشـــهد الثقافي، لم 
تعد قاعدة ثابتة في قياس نسبة المبيعات 
بالصالـــون الدولي للكتاب بالجزائر، هذا ما 
تؤّكده جلســـات البيع بالتوقيـــع اليوم في 
كثير من أجنحة دور النشر، إذ أصبح الجيل 
الجديـــد مـــن الشـــباب يشـــّكل جـــًوا من 
المنافســـة غير المســـبوقة في مثل هذه 
التظاهـــرات؛ فلـــم يعـــد عامل االنتشـــار 
اإلعالمي وال الجوائز األدبية المرموقة، وال 
بالروايـــات  المكتنـــزة  الذاتيـــة  الســـيرة 
واإلصدارات العديدة عامُال مهًما في تّصدر 
الدولي  المبيعات في الصالون  قائمة أعلى 
للكتاب وال في إرضاء شهّية القّراء لإلقبال 

على رواية دون غيرها. 
طساغغر أخرى

قـــد يضيع القارئ وســـط إعالنات البيع 
للكتاب  الدولـــي  الصالـــون  بالتوقيـــع في 
بالجزائـــر، فيحدث أن تعلن عـــدد من دور 
النشر عدة جلسات بالتوقيع في وقت واحد، 
فيصعـــب اختيـــار الوجهـــة فـــي كثير من 
األحيـــان، ومع دخـــول أو عـــودة كثير من 
الكّتاب هذه الســـنة بإصدارات جديدة، رّبما 
يتحّول اقتناء الكتاب إلى "مقامرة"، تتحّكم 
فيها عّدة عوامل؛ إما شعبية الكاتب نفسه 
وانتشـــاره إعالمًيـــا، وإما التســـويق الجّيد 
لإلصـــدار خصوًصـــا عبر مواقـــع التواصل 
اإلجتماعـــي، وفي أحيان كثيـــرة توقيعات 
المجاملة التي تأتي كتشجيع لألصدقاء، أو 
رّبما لمحاولة اكتشـــاف بعض الحساسيات 

األدبية الجديدة. 
ما يسّجله الصالون الدولي للكتاب هذه 
الســـنة وهو يقترب من نهايته، هو تنامي 
حساســـيات جديدة من الكّتاب، بدأ يشّكل 
معالم مرحلة إبداعية قادمة في المشـــهد 
الثقافي الجزائري، حيث يحسب لهذا الجيل 
جرأتـــه أوًال في اإلقبال علـــى إصدار كتبه، 
وشجاعة الناشرين ثانًيا. حيث أن كثيًرا من 
الكّتاب هذه الســـنة فرضوا أنفســـهم من 
خالل إصداراتهم مســـّجلين مبيعات فاقت 
في كثير من األحيان الكّتاب المعروفين في 
الســـاحة األدبية. وفي جولـــة قصيرة بين 
أجنحة المعرض، اعترف صاحب دار "الوطن 
اليوم" كمـــال قرور، أن روايـــة قّدس اهللا 

سّري" للكاتب محمد األمين بن الربيع 

ســـّجلت أعلـــى المبيعات في الـــدار، إذ 
يعتبـــر هـــذا العمـــل الرواية الثالثـــة لهذا 
الكاتـــب، وقّد تّوجت بجائزة "الطاهر وّطار" 
فـــي الســـاعات القليلة الماضية وســـّجلت 

مبيعات تجاوزت مائتي نسخة. 
رواغات ظفثت طظ الخالعن ! 

فـــي محاولة لتقّصي مبيعـــات األعمال 
األدبية، تشـــير األرقام التـــي قّدمتها دور 
النشـــر عن ذلك، أن كثيًرا من كتاب الجيل 
الجديد تصـــّدروا قائمة مبيعـــات الصالون 
الدولـــي للكتاب بالجزائـــر، حتى أن بعض 
األعمال نفذت في األيام األولى للتظاهرة، 
والســـبب يبقى مفتوًحا لعدد من القراءات، 
فكتاب "هاجر.. فأنت لست شجرة" لمؤّلفه 
أسامة رميشي والصادر عن دار "المثّقف"، 
حّقـــق أعلى نســـبة مبيعات فـــي معرض 
الكتاب، إذ تم بيع 900 نســـخة من الكتاب 
منها 200 نسخة بيعت مسبًقا قبل أن تتّم 
طباعتها، كما ســـّجلت الـــدار طلبات أخرى 
تنوي توفيرها في طبعات الحقة بحســـب 

القائمين عليها. 
ومـــن بين الكتب أيًضـــا التي نفذت من 
رفوف الصالون رواية "العثمانية" لـصحابها 
الطيب صياد، إذ باعت دار النشر كل الكتب 
التي بحوزتها والمقّدرة بـ 500 نســـخة في 
األيام الثالثة األولى في حديث إلى صاحب 
دار النشر قادة زاوي، أما رواية "تلمود نرت" 
للكاتب ماسينيســـة تيباللي والصادرة عن 
 350 الدار نفســـها، فقد تجاوزت مبيعاتها 
نسخة خالل هذه التظاهرة. يشار هنا إلى 
أّن الروائية أحالم مستغانمي وقعت بجناح 
سيال 500 نسخة من أعمالها مجتمعة، منها 
"نسيان كوم"، "األسود يليق بك"، "فوضى 

الحواس"، و"ذاكرة الجسد".  
الرواغات والةعائج

من جهتها، تؤّكد أســـيا علي موســـى، 
صاحبـــة "ميم" للنشـــر، أن أكثـــر األعمال 
األدبية مبيًعا للدار، هي روايتا "ال ُيترك في 
متنـــاول األطفال" الفائـــزة بجائزة رئيس 
الجمهوريـــة "علـــي معاشـــي"، و"مخاض 
سلحفاة" للكاتب سفيان مخناش، إلى جانب 
رواية "من قتل أســـعد المـــّرروي"، للحبيب 
السائح، و"شجرة مريم" للكاتبة سامية بن 
دريـــس، وقد تأّهـــل العمل إلـــى القائمة 
القصيرة لجائزة "الطاهر وطار"، أما باللغة 

 " froiville" الفرنسية، فقد نجحت رواية

للكاتب محمد بورحلـــة في االصطفاف 
داخل مجموعة األكثر طلًبا من القّراء. 

غير بعيد من جناح دار "ميم"، ســـّجلت 
دوستويفســـكي  الروســـي  لروائي  أعمال 
إقباًال ملحوًظا في دار االختالف، إذ تجاوزت 
مبيعات إصداراته التي ترجمت إلى العربية 
الثالمائة نســـخة مجتمعـــة، وهي كل من 
و"المقامـــر"  والعقـــاب"  "الجريمـــة 
و"الشياطين"، "اإلخوة كارامازوف"، واألبله، 
كما حّققت رواية حّر بن يقظان" رقًما مهًما 
لدار النشـــر في عدد المبيعـــات، إذ اعتبرت 
األكثر إقباًال من طرف الزّوار، هذا إلى جانب 
إلى بعض األعمال التي ســـبق نشرها من 
قبـــل، مثل روايـــة الكاتب بشـــير مفتي " 
أشـــباح المدينة المقتولة"، و"أربعون عاًما 
في انتظار إيزابيل" لـ سعيد خطيبي الفائز 

مؤّخًرا بجائزة كاتارا للرواية العربية. 
الرعان سطى افجماء

"دار الحبر" بدورهـــا، راهنت على عّدة 
أسماء لها باع في ساحة التتويجات األدبية، 
ووفّقـــت في رهانها، إذ تصـــّدرت مبيعاتها 
األدبيـــة كل مـــن رواية "مولـــى الحيرة" لـ 
إسماعيل يبرير، و"هجرة حارس الحظيرة" 
لـ نجم الدين سيدي عثمان، أما دار "الجزائر 
تقرأ"، فراهنت علـــى عّدة إصدارات جديدة 
في الشـــعر والرواية، حيـــث حققت "تلمود 
نرت" للكاتب ماسينيســـة تيباللي، و"يدان 
لثالث بنات" لـ عبد الرزاق بوكبة أكثر الكتب 

رواًجا للدار حديثة التأسيس. 
من جهتهـــا حّققت رواية "ليالي أيزيس 
كوبيـــا.. ثالثمائـــة ليلة وليلـــة في جحيم 
األعرج،   واســـيني  للروائي  العصفوريـــة" 
الصـــادرة المؤّسســـة الوطنيـــة للفنـــون 
المطبعية أصـــداء طّيبة في عدد المبيعات، 
ورغم كل هذا التباين بين األجيال األدبية 
في الجزائر، إال أن هذا الظواهر "الحبرية" 
الجديـــدة، تحيلنا إلى فكرة أن الكتب األكثر 
مبيًعا لم تعد تحتكم إلى شـــهرة الكاتب أو 
جودة النصوص أو سمعة دور النشر، ففيما 
يعيدها بعـــض المتتّبعين إلى التســـويق 
على مواقـــع التواصل االجتماعي، يشـــير 
آخرون إلـــى قدرة الكاتب علـــى المواضيع 
التي تالمس اهتمام الشـــباب وطموحاتهم 

وقضاياهم. 
ظخر الثغظ تثغث
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تتثث سظ تةرباه شغ الضاابئ والارجمئ بالسربغئ والفرظسغئ

طتمث جاري: "ترجماتغ تثخض غش خاظئ ا�خالتئ الطشعغئ"

 تحدث الروائي والمترجم "محمد ساري" 
خـــالل المنصـــة التي خصصت لشـــخصه 
بقاعـــة الســـيال – قصـــر المعـــارض، عن 
تجربته في الكتابة والترجمة ســـواء باللغة 
العربيـــة أو الفرنســـية، حيـــث فصل في 
مســـيرة ترحاله بيـــن النصـــوص، وكيف 
عايش جيال، شهد مرحلة انتقالية للجزائر، 
أنتجت كتابا وأدباء، تراوحـــوا بين العربية 

والفرنسية.
وخـــالل مداخلته، الجمعـــة 04 نوفمبر، 
تحدث محمد ســـاري عن بداياته الدراسية 
في المـــدارس القرآنية، أين تعامل مع لغة 
القـــران، ليلتحق ســـنة 1963 بالمدرســـة 
التلقين  مرحلة  انطلقـــت  حيث  االبتدائية، 
بالفرنســـية، ثم أضاف " لقد بذلت مجهودا 
للكتابة  بجهـــود  بالعربية وقمت  للكتابـــة 
بالعربية، أبناء جيلي عايشوا تلك المرحلة 
االنتقاليـــة اللغويـــة، أنـــا أؤمـــن بالتعدد 
اللغوي، فرصيد الجزائري أصال متنوع، عن 
نفســـي فأصلي أمازيغي، في طفولتنا كنا 
نســـتعمل عدة لغات وهو حـــال الكثير من 
الجزائرييـــن، لقـــد بدأت بنشـــر نصوص 
بالفرنســـية، في ثانية ثانوي بدأت بنشـــر 

األشعار، هناك أيقنت أنني لن أكون إال 

دراســـة  التوقـــف عن  قـــررت  كاتبـــا، 
الرياضيـــات والتنقـــل إلى القســـم األدبي 
المعرب.. ربما كنت شابا مندفعا ال أفكر في 
العواقـــب، فالكثير اعتبر قـــراري مخاطرة، 
وجراء هذا، وقبل التحاقـــي بالثالثة ثانوي 
أدبي قضيـــت الصائفة وأنـــا التهم الكتب 
باللغة عربية (حوالي 30 كتابا) اســـتعدادا 

لبدأ مسيرتي مع الدراسة في األدبي". 
وأوضح ســـاري أنـــه كان يعتبـــر اللغة 
الجزائر، فحســـبه فإن  العربية مســـتقبل 
الخطاب السياسي السائد آنذاك، ساهم في 

تلك القناعة.
الساطغئ تاةطى شغ الظخعص طعما 

ضاظئ لشاعا
وخالل حديثة عن األديبة الراحلة "أسيا 
جبـــار" اعتبر ســـاري رواياتهـــا بأنها تكتب 
وكأنها  الترجمة للعامية والعربية، وأضاف 
أن أعمالـــه هـــي األخرى يضعهـــا في ذات 
السياق، وأوضح "ربما الماركسية وخطابها 
الذي عايشـــته في شـــبابي جعلني امقت 
الرومانســـية، حين اكتب تنتفض بداخلي 
أصـــوات بداخلي، تلك التـــي تضفي روحا 

معينة على اللغة في نصوصي، الدارجة 

بهـــا تعابير قويـــة ال يمكـــن ترجمتها، 
خاصة عند سرد حوارات الشخصيات تطفو  
العامية بقوة،  ألنه ال يمكن االنفصال عن 
الواقع وصـــوت المجتمع، التعابير المتداولة 
تعبر غالبا عن نظـــرة ذاك المجتمع للعالم 

وتبرز ميزاته وبيئته".
وعن التوجهات في الكتابة اعتبر محمد 
ساري أن بعض الكتاب يسردون همومهم 
الشـــخصية، ال هموم مجتمعهـــم، معلقا 
"البد على الكاتـــب أن يعيش في المجتمع 

الذي يكتبع عنه ويذوب فيه".
من جهة أخرى كشـــف صاحـــب "جبال 
الظهـــرة" أن معظم األعمال التي أشـــرف 
على ترجمتهـــا، كانت من الفرنســـية إلى 
اللغة العربية، وليس العكس، وهذا بحسب 
طالبات الناشرين حســـبه، أما فيما يخص 
الجيل الحالي، اعتبره المتدخل متصالح جدا 
وأضاف  والفرنســـية)  (العربية  اللغتين  مع 
"ليس هنـــاك رفض لألخر مثل الســـابق، 
المدرســـة الحالية ســـاهمت في هذا، ففي 
الماضي كانت المدرســـة مفرنسة، وخالل 
الجامعة أيـــن التعليم بالعربية، كان يحدث 
صدام بين اآلتين من المدارس اإلســـالمية 
والزيتونة مثـــال، فالجانبـــان كانا يجهالن 
بعضهما لغياب أي جســـر يقـــرب بينهم فـ 
'من جهل الشـــيء عاداه'، حقا كانت توجد 
نظرة المتعالية لدى الناطقين بالفرنسية، 
اتجاه كل ما هـــو معرب، في حين كان فيه 
خطاب تخوين لدى المعربين لكل من يكتب 
بالفرنســـية"، وأضاف "كلمة جزائري تعني 
تاريخ ورقعة بحجم قـــارة، تحتوي ثقافات 
اللغات األخـــرى فألمانيا  متنوعة، عكـــس 
تحيل على األلمانية وفرنســـا تشـــير للغة 
الفرنســـية وااليطالية واالســـبانية.. فيما 
ضمـــن  ترجماتـــي  فأصنـــف  يخصنـــي 

المصالحة اللغوية بين الجزائريين".
أوراري طتمث 

السصغث طتمث الخالح غتغاوي غش إخثار جثغث
"العقيد محمد الصالح يحياوي.. رجل بوزن أّمة" هو عنوان كتاب 
جديد صادر عن "دار األوطان"، من تأليف الكاتبة الصحفية علجية 

عيش. يتناول الكتاب، في 200 صفحة، مسيرة مجاهد ورجل دولة، 
على ضوء التطورات السياسية والتاريخية التي عرفتها البالد.
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تاورتعا ذعئغئ سئثالصادر

بسث طةمعساعا الحسرغئ :" رحفات  طا بسث طظاخش التجن "  

 تئغئئ السطعي تعصع :" بقث ظساء وربع رجض:تضاغا السفر" 

ظطمح شغ الصخص الصخغرة الاغ ظحرت 
شغ الســـظعات افخغـــرة بالةجائـــر أظعا 
ظخعص اصرب إلى الثاذـــرة طظعا إلى 
ظســـاء  :"بقث  ،ضاابك  الصخغرة  الصخئ 
وربع رجض :تضاغا الســـفر " شغ أي خاظئ 

تخظفغظعا ؟

حبيبة العلـــوي : اعتقد أنهـــا مجموعة 
حكايـــا متنوعة األســـلوب ،ربما النصوص 
األولى هي خواطر،هي أصال مقســـمة إلى 
أربعة أقســـام وهي :عـــن المغادرين ،في 
صالـــة االنتظـــار والقســـم الثالـــث إقالع  
والقسم الرابع إنزال ،ومجموعة النصوص 
ليست متجانســـة البنية ،ربما القسم األول 
اقرب إلى الشعرية ما نسميها خاطرة ، لكن 
بقيـــة الحكايـــا لها بنـــى مختلفـــة ،كأنها 
تسجيل لمشـــروع الكتابة من 2002 وأخر 
نص 2016 هو مســـار مـــن الكتابة متنوع 
ومتطـــور ،ليـــس متجانس ،بنـــى النص 
مختلفة ،فهناك  من تغلب عليه الشـــاعرية 
.ثم  يتحول إلى السرد،هناك قصص يغلب 
عليها الســـرد ،هناك حتـــى المراوحة بين 
اللغـــة الفصيحة والعاميـــة و هي محاولة 
لالقتراب من القارئ العربي العمومي  ألنها 
حكايا لســـفر، والن كل حكاية يغلب عليها 
حضور الفضاء وهـــو حضور قوي ،وهناك 
تيمة الســـفر والتنقل إلى أكثر من مدينة 
عربيـــة  وهناك التنقل إلى مـــدن عربية ، 
وهناك التنقل إلـــى مدن غربية ، في زمن 
حرج أي زمـــن الحروب والثـــورات العربية 

،فالمجموعة تحاول أن تقارب الثورات 

وصسئ الحـــاسرة والصاخئ تئغئئ السطعي  بغسا با�عثاء فخر أسمالعا ا�بثاسغئ  وعغ 
طةمعسئ صخخغئ بسظعان :" بقث ظساء وربع رجض:تضاغا السفر " الخادرة دار الظحر 
شدـــاءات ، و تاتثث شغ عثا التعار سظ طدمعن طةمعساعا وسظ جـــئإ تعظغفعا 
السثرغئ شغ طةمعساعا ، وجئص لتئغئئ السطعي ان أخثرت طةمعسئ حسرغئ بسظعان 

"  رحفات  طا بسث طظاخش التجن "  سظ دار الفاربغ الطئظاظغئ.

العربيـــة برؤيـــة جمالية ، هي ليســـت 
كتابـــة تاريخيـــة  بقـــدر ما هـــي محاولة 
العربي بأكثر من وجهة  الواقع  الســـتقراء 
نظر ، ،وهناك حكاية الذات ،مسالة للذات ، 
مســـالة لعالقـــة المـــراة للرجـــل  والرجل 
بالمرأة،ورؤيـــة المـــراة للرجـــل  والعكس 

صحيح .

 اجـــاسمطئ شغ ا�عثاء ضطمئ :"رجالغ "  
والروائغـــئ ططغضئ طصـــثم ضائئ رواغئ 
بسظعان :"رجالغ " لماذا تساسمض المرأة 

المئثسئ عثه الضطمئ ,؟

حبيبة العلـــوي :الن اإلهداء آخر شـــئ 
كتبتـــه حتى العنوان فيه حضـــور :"الرجل 
":ثالث نســـاء وربـــع رجل :حكايا الســـفر 
"،واصال ســـؤالك صعـــب ،تعرفين صراحة 
الكتاب األول الذي صدر لي  وهي مجموعة 
شـــعرية  بعنوان :"رشفات  ما بعد منتصف 
الحزن "  عـــن دار الفاربـــي اللبنانية ،كان 
عندي التهيب من األخر ، السلطة الذكورية 
،وأول كتـــاب هـــو أول إعـــالن علـــى أنني 
مختلفـــة ،وعندمـــا تجاوزت الخـــوف األول 
،استفقت على حقيقة  أخرى واصال  الذين 

كنت أتهيب منهم غير حاضرين .

طبض طظ ؟ 

 حبيبة العلوي : كتبت في اإلهداء :"هذه 
النصوص لن يقراها رجالي ..سأقول فيها 

ما أريد .. تقريبا "

لماذا اخارت الصسط افول طظ ظخعخك 
:" المشادرغظ "؟

حبيبة العلـــوي :الن تيمة المغادرة هي 
الغالبة على النصوص األولى  ،الن شخص 
يغادر مـــكان  أو حبيـــب ، وألنها تدخل في 

تيمة السفر  ولهذا سميتها "حكايا السفر".
 في معظـــم نصوصك ترويـــن حكايا 
أشـــخاص بائســـين التقيـــت بهـــم خالل 
أســـفارك،وتوظفين أســـلوبا اقـــرب إلـــى 
الســـخرية من الواقع الذي نعيشـــه ، على 

غرار قصة :"يوسف "،لماذا هذا االختيار ؟ 
حبيبة العلوي :اسلوب السخرية  ماكان 
مقصودا ، كان ابـــن اللحظة  الذي جعلني 
اســـخر من الواقع ،السخرية هي نمط من 
ممارســـاتنا فـــي الحياة ،نحن نســـخر  من 
الكثير من  األشـــياء التي نعيشـــها بحرقة 
،وأســـلوب  الســـخرية  بالذات  هو الذع ،أن 
نسخر من تفاصيل  حارقة  معناه  أن تصل 
إلى مرحلة  من التجاوز أو العبث ،  شخوص 
نصوصي ليست كلها بائسة  ،فيها نوع من 
،تقريبـــا كل  العـــادي  المواطـــن  حكمـــة 
الشخوص  ليست شخوص مثقفة  نخبوية 
، هناك شخصيات تنتمي إلى أكثر من واقع 
، وأكثـــر من فئة  اجتماعيـــة ، ربما   تتفق 
كلها في بعض التفاصيل ، وكلها لها رؤية  
مختلفـــة  لواقع واحد ،حتـــى الواقع  متعدد 
حسب  العين التي ترى ،وال اتفق معك أنها 

شخوص بائسة .

وقع الروائي الجزائري كمال داود، يومي الخميس والجمعة األخيرين، روايته الحديثة 
"زابور أو المزامير"، بجناح دار البرزخ، في صالون الجزائر الدولي للكتاب الـ22، وسط تدفق 

غزير للناس من محبي ومتتبعي أعماله.
وتحدث كمال داود مع جمهوره حول الرواية، وأجاب بصدر رحب على كل أسئلتهم، حيث 

يروي مؤلفه األخير قصة شاب له ملكة إطالة عمر المرضى بواسطة الكتابة.

ضمــال داود غـعصـع "زابـــــعر"
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تاوره: أجاطئ طتفعظ

د.السربغ بعسماطئ طثغر طثئر الثراجات ا�سقطغئ واقتخالغئ بةاطسئ طساشاظط

"جغق" تثث وذظغ باطاغاز
وغساتص الاسعغص له غش ا�سقم الثولغ

الضاتإ سطغ ساغث غعّصع ضاابه

"الةجائر غش لسئئ السغظما الفرظسغئ"..
الضاط�ا الاغ ضّرجئ اقجاسمار

طـــا عغ شـــغ ظزـــرك أجـــئاب ا�صئال 
الةماعغـــري الضئغر الثي غتصصه خالعن 

الضااب ضض جظئ؟

أعتقد أن اإلقبال الكثيف للجمهور على 
الصالون الدولي للكتاب راجع لعدة عوامل، 
فطابـــع التظاهرة العلمـــي والثقافي يتيح 
للكثير من المهتمين بحركة التأليف والنشر 
العلمي اســـتغالل فعاليات طبعات الصالون 
الدولي للكتـــاب للتعرف على آخر اإلنتاجات 
وكتـــاب  لباحثيـــن  والعلميـــة  الفكريـــة 
وروائيين، وهـــذا التنوع في اعتقادي جعل 
التظاهرة الدولية تستقطب كل سنة عددا 
معتبـــرا مـــن الجماهير من داخـــل وخارج 
اإلعالميـــة  المرافقـــة  أن  كمـــا  الوطـــن، 
لألنشطة العلمية التي تنظم على هامش 
الصالـــون تســـتدعي جمهـــورا آخـــر من 

المتابعين ألعمال الباحثين وإسهامات 

انطالًقـــا مـــن تجربتـــه في الســـينما 
والتاريـــخ، وّقع الكاتب علي عايد بالصالون 
الدولـــي للكتاب،  كتابـــه "الجزائر في لعبة 
الســـينما الفرنسية 1962-1897"، الصادر 
الوطنية  المؤّسسة  الفرنســـية عن  باللغة 
للفنون المطبعية، يضّم الكتاب قراءات في 
عدد من األعمال الســـينيمائية خالل الفترة 
إيديولوجًيـــا  وتوظيفهـــا  اإلســـتعمارية، 

لتشويه التاريخ الجزائري.
 بعـــد مزاولته الدراســـة في فرنســـا، 
االجتماعية،  للدراســـات  العليا  بالمدرســـة 
وتتلذمـــه على يد أســـتاذه (مـــارك فيرو – 
marc ferro)، توّجه إلى اإلنتاج السينمائي 
واالشـــتغال على البحـــوث التاريخية حول 
الســـينما الجزائرية، أنتج عدًدا من األفالم 

الوثائقية، قبل أن يعود بهذا العمل، الذي 

المثقفيـــن الفاعلين في حركة النشـــر 
العلمي والتأليف بشكل عام.

ضغش ترى الطرغصئ المبطى شغ الاسعغص 
إسقطغا لعثا التثث؟

العلمية  لألنشـــطة  اإلعالمي  التسويق 
والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أصبح في 
عصـــر اإلعالم الجديد يتطلـــب رؤية عمل 
األنشـــطة  لتلك  تماما  مغايـــرة  إعالميـــة 
اإلعالمية التســـويقية لنشاطات عامة، من 
تســـخير لوســـائل إعـــالم ثقيلـــة مؤثرة 
وحديثة، إلى االشـــتغال الواسع على فنيات 
اإلخـــراج اإلعالمي للتظاهرة إلى الســـاحة 
الثقافيـــة والعلميـــة، أي مســـتويات األداء 
اإلعالمـــي المتصل بنشـــر صور اإلشـــهار 
واإلعـــالن للتظاهرة، واألعمال الســـمعية 
البصرية المعبرة بفنية وجمالية عالية عن 

أهمية التظاهرة وخصوصيتها.
لذلك أدعو القائمين على صالون الكتاب 
إلى تفعيل اســـتراتيجية إعالمية تسوق له 
العالـــي  الســـقف  يكـــون  ال  وأن  دوليـــا، 

للمنظمين متجها لضمان التغطيات 

الصحفية اليومية دون جني ثمار النجاح 
اإلعالمـــي للتظاهرة بعـــد ختام كل طبعة 
سنوية، خاصة وأن التظاهرة أصبحت حدثا 

وطنيا بامتياز.

إلى أي طثى غمضـــظ اسائار عثا التثث 
شدـــاًء لطظصـــاش السمعطـــغ والاثاول 

والتعار؟

أعتقد أن الصالون الدولي للكتاب وعبر 
مختلف النـــدوات العلمية التـــي تنظم في 
برنامج التظاهرة يجب أن يتبنى، بمشاركة 
المثقفين والباحثين في قضايا وإشكاليات 
بحثيـــة وقضايا الشـــأن العمومي، مقاربة 
هامـــة في طـــرح نقاشـــات علميـــة بين 
الفاعلين في النشاط الفكري والعلمي، وال 
بد أن يتحول الصالـــون الدولي للكتاب إلى 
فضاء علمي لتبـــادل النقاش واألفكار بين 
اختيـــار مواضيـــع  يتـــم  وأن  المثقفيـــن، 
وإشكاليات في سياق البحث ومسار التفكير 
العلمي تالمس هواجس المثقفين وتشبع 
احتياجـــات الباحثيـــن في حقـــول معرفية 

عديدة. 

اعتبره بحًثا تاريخًيـــا يرتكز على أدوات 
أكاديمية وفنّية في تحليالته للصورة التي 
الجزائريين،  الفرنسية عن  السينما  نقلتها 
فهو يصف نفســـه بأنه يستطيع أن يكون 
"خلـــف الكاميرا، أمام الكاميـــرا، وأن يكتب 

عن الكاميرا".
يعود علـــي عايد، إلى بدايات الســـينما 
الفرنســـية، فهو يعتقد أّنها تشـــّربت من 
الروايات والمسرح الفرنسي، ويوّضح قائًال 
الرواية ينقلون  المســـرحيون وكّتاب  "كان 
صورة ســـّيئة عن الجزائرييـــن، إلى غاية 
اختراع الكاميرا، فاســـتغّلت الســـينما هذا 
المـــوروث ونقلتـــه إلى تقنيتهـــا الجديدة، 
أنهم  الجزائرييـــن على  وأصبحت تصـــّور 
همج وبربر ومتوّحشـــون من خالل األفالم 

المتداولة آنذاك".
 يتقاطع عنوان العمل " الجزائر في لعبة 
السينما الفرنسية" مع المضمون الذي جاء 
فيه، مـــن خـــالل توظيف كلمـــة التالعب 
التقنيـــات  خـــالل  مـــن  بالجزائرييـــن 
السينمائية، هكذا يصف عايد ما تمّكن من 
جمعه في العمل، ويستشهد الكاتب بفيلم 

 (pépé le moko – بيبـــي لـــو موكـــو)
لمخرجه جوليـــان دوفيفيي، حيث يقول أن 
الفيلم يدور حول رجل فرنســـي أحب امرأة 
جزائريـــة، غير أن الممّثلـــة التي أدت الدور 
كانت إســـبانية، ثـــم تركها وتعّلـــق بفتاة 
بارسية بعدما استرجع معها ذكريات وطنه 
األم، هنا يتّدخل الكاتب ليضع الفيلم أمام 
القـــراءات الســـيميولوجية للفيلم، ويحيل 
القارئ إلـــى صـــراع الهوية التـــي حاولت 
السينما الفرنسية اإلشـــارة إليه من خالل 

هذه األفالم.
 تحّصـــل عايد على أغلـــب األفالم التي 
تطـــّرق لهـــا فـــي العمـــل ما بين ســـنتي 
1962-1897، إذ يقـــول أنـــه ال ُيمكـــن أن 
يعتمد على المراجع فقط التي تحّدثت عن 
الســـينما الفرنسية، ويؤّكد أن األفالم التي 
تحّدث عنهـــا، مازال يحتفظ بنســـخ عنها، 
حيث يعتبر أن كثيًرا من المراجع تختلف في 
قراءاتهـــا لألفالم التي تحـــّدث عنها، ولهذا 
السبب حاول العودة إلى أكثر من مرجع في 
حالة عدم حصوله على نسخة من األفالم.

ظخر الثغظ تثغث
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Rencontre  sur le livre pour enfant 

  «Ramener quelque chose de frais»
Le stand du ministère de la 

Culture, à l'entrée du pavillon 
central, a abrité samedi une 
rencontre sur le thème « Le livre 
pour enfant : Les perspectives et 
l’avenir », animée par des universi-
taires. Abdelhamid Bourayou, 
linguiste et chercheur en 
patrimoine populaire, a parlé de la 
numérisation des livres pour 
enfants « Nous devons accepter la 
numérisation. L’intellectuel algérien 
ou du monde arabe doit participer à 
l’édition de ce qui convient  son 
peuple, et ce qui provient de sa 
culture en bâtissant quelque chose 
de nouveau . Il ne doit pas répéter 
ce qui a été fait par les anciens mais 
ramener quelque chose de frais qui 
sera à la hauteur des demandes de 
l’enfant d’aujourd’hui » a-t-il dit. 
Reda Zellagui, enseignant a l’univer-
sité de Boumerdès, a, quant à lui, 
proposé d'utiliser la technologie 
pour transmettre aux enfants la 
littérature. « Les entreprises 
doivent s’y investir pour faire appré-
cier aux enfants la lecture des livres 
» a-t-il noté. Selon, Soualah Wahiba, 
universitaire, l’enfant handicapé a 
aussi le droit à l’éducation. « Pour 
l’aider il faut recourir aux textes 

numériques. Cela lui permettra 
d’enregistrer tous les programmes 
pédagogiques car l’enseignant ou 
les parent ne peuvent pas assurer 
toute son éducation. Il risque de se 
lasser des répétitions » a elle préve-
nu. Pour Said Bouhoun Ali, universi-
taitre, les auteurs et les intellec-
tuels algériens doivent se renouve-
ler leur travail et leurs méthodes. « 

Nous avons besoin d’un travail 
cumulatif et cesser de répéter 
toujours les mêmes sujet, nous 
avons des auteurs non connus, et 
pourtant ils écrivent pour les 
enfants. Il est temps que la littéra-
ture pour enfants évolue en 
Algérie. Nous avons les capacités 
pour cela » a-t-il conclu. 

Maya.D

طع تتغات شرغص سمض المةطئ وصسط اقتخال لسغق 2017
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Mohamed Gaci, directeur général de Berti Editions

« Il y a une forte demande pour le livre numérique » 
 Entretien réalisé par Yacine Idjer

Les éditions Berti existe depuis des 
années. Quel bilan faites-vous de votre 
parcours ?

Nous avons 25 ans d’existence. Le livre 
se portait bien, ça marchait bien. Mais, 
aujourd’hui l’édition papier est réduite 
en tirage et en vente. Le lectorat se 
raréfie de plus en plus. Et le livre est 
devenu cher, presque inaccessible. 
Fabriquer un livre est devenu compliqué. 
Notre maison d’édition fait que dans le 
droit, le livre pratique, management et 
gestion. 

Vous faites aussi de l’édition numé-
rique...

Nous sommes face à la génération 
numérique. Les jeunes algériens sont à la 
page. Nous avons commencé le numé-
rique en 1997, puis progressivement, 
d’une expérience à une autre, nous 
avons abouti à une plate-forme numé-
rique (assalas.net) qui traite du droit 
algérien. Elle est multilingue (arabe, 
tamazight, français, et anglais). La 
platfore a pour but de répondre aux 
besoins des professionnels et des univer-

sitaires en matière de droit et de 
propulser le droit algérien sur la scène 
internationale en le traduisant vers 
l’anglais. Cette plate-forme, qui 
fonctionne par abonnement, offre à 
l’utilisateur plusieurs possibilités de 
recherche d’informations ou de 
documents, grâce à un moteur de 
recherche full textes. 

Est-ce qu’il y a une demande ?

Il y a effectivement une forte 
demande. Les gens sont attirés par ce 
que nous faisons, dont des français qui 
s’intéressent au contenu de la 
plate-forme. Cette dernière est en ligne 
mais sera opérationnelle au mois de 
décembre 2017. 

Avez-vous d’autres projets concernant 
le livre numérique ?

Nous envisageons de mettre en place 
une autre plate-forme qui regroupe les 
questions techniques, médicales et 
scientifiques. Cela va être combiné avec 
l’enseignement assisté

Lynda Koudache, poétesse et romancière en langue tamazight

 « Le passage de l’oralité à l’écrit
est primordial »

Entretien réalisé par Amokrane Saddedine

Que pense Lynda Koudache de 
l’écriture en langue Tamazight ? 

Nous avons une culture riche et 
universellement connue, mais qui 
est restée pendant longtemps dans 
l’oralité. Aujourd’hui, le travail qui 
se fait en langue tamazight est 
remarquable. Le passage de l’orali-
té à l’écrit est primordial pour le 
rayonnement de notre langue et de 
notre culture. 

Quelle est l’importance de passer 
de l’oralité à l’écrit ? 

Nous avons besoin de sauvegar-
der et de transmettre le patrimoine 

 Lynda Koudache est poétesse et romancière en langue tamazight 
et française. Elle a édité à compte d'auteur « L’aube vierge » 
(2005) et « Aachiw t’mess » (la cabane du feu) (2009). Elle a 

obtenu le prix  Assia Djebar  (2016) pour son roman « Thamacha-
huts thaneggarouth » (le dernier compte).

et la littérature amazigh. De faire 
connaitre aux nouvelles généra-
tions leur identité. Pour qu’ils 
puissent en être fièrs et s’y identi-
fier.

Que pourrait changer la transmis-
sion de la langue et de la culture 
Amazigh par l'écrit? 

Au sein d’une culture orale, il faut 
rester sur place pour se forger une 
identité avant que les orateurs ne 
disparaissent. Se détacher de la 
géographie et du temps et remé-
dier à l’oubli. Le passage à l’écrit 
permet l’accès à l’héritage commun 
à tous et partout. Pour pouvoir 

retrouver à tout moment ses 
repères. 

Pensez-vous que le livre écrit en 
langue Tamazight a son lectorat 
aujourd'hui ?

Le lectorat pour le livre amazigh 
existe, évolue constamment. On 
vient juste de faire ce passage de 
l’oral à l’écrit. L’objectif dans un 
premier temps et de faire connaître 
et faire à aimer par le public le 
roman ou le poème écrit en langue 
amazighe. 
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Zinedine Zebar  et Mohamed Balhi présentent
Les phares d’Algérie. Vigies  de la côte

 « Pour inciter les Algériens à voyager
à travers le littoral en contemplant

nos beaux sites »Entretien réalisé Rym Hind 

Pourriez-vous nous présenter ce 
livre ?

C’est un beau livre sur le 
patrimoine algérien que sont les 
phares d’Algérie. Je voulais rassem-
bler tous les phares dans un beau 
livre.  C’est pour inciter nos compa-
triotes et les algériens à voyager à 
travers le littoral algérien en 
contemplant les beaux sites des 
phares.

Comment avez-vous entrepris ce 
travail ?

J’ai trouvé qu’il n’y avait pas 
d’images  et de reportages sur les 
phares alors j’ai décidé un soir alors 

que je me trouvais à côté d’un 
phare à Annaba, Cap de garde,  de 
faire ce livre.  Il y en a au total 32 
phares sur le littoral algérien, 26 sur 
la terre et six en mer, sur des ilots 
ou bien des iles. 

 Cela n’a pas été difficile de les 
répertorier ?

Cela a été un peu difficile oui.  Par 
ce que je n’ai pas eu l’aide des 
autorités. Je l’ai fait sans autorisa-
tion.  

Un mot sur la prise des photos et 
les textes qui les accompagnent ?

J’ai fait moi-même les photos 

avec l’aide de l’écrivain et journa-
liste Mohamed Balhi . Ensemble 
nous nous sommes engagés dans 
cette aventure. Les textes abordent 
la création des phares en Algérie à 
partir de l’époque phénicienne. La 
construction s’est poursuivie   à 
l’époque truque et à époque 
coloniale française. On part du 
premier phare construit par la 
colonisation française jusqu’à nos 
jours. Le dernier phare construit par 
les algériens se trouve à Dellys.

 Nouri Nesrouche, journaliste et auteur

 « Derrière chaque mur de Constantine,
il y a une histoire»

 Entretien réalisé par Adel Brahim

Parlez nous de ce projet d’éditer un 
beau-livre sur Constantine?

Il s’agit d’un hommage à Constan-
tine, une ode d’amour pour ma ville 
natale. L’idée a jailli autour d'une 
tasse de thé entre moi, l’éditeur 
Azzeddine Guerfi et un artiste de 
Constantine, Ahmed Benyahia.

Explorer l’histoire de la ville des 
ponts suspendus et la synthétiser 
en quelques textes n’est pas chose 
facile...

C’est une aventure qui a duré 
quelques années. Faire un beau 
livre sur Constantine n’est pas 
chose aisée. c’est une ville 
ancienne, 2500 ans d’histoire. Son 
patrimoine est tellement riche, 
difficile d’en parler donc en un seul 
livre. On a essayé de brosser un 
livre, pour toucher l'histoire de 
Constantine, sa culture et son 
patrimoine sous forme de balade. 
C'est une invitation d’effectuer le 

 Nouri Nesrouche vient de publier aux éditions Chihab à Alger,  
«Constantine, mémoires, patrimoine et passion». 

voyage à Cirta. Derrière chaque 
mur de Constantine, chaque toit et 
chaque porte, il y a une histoire.

Avez vous avez évoqué les noms qui 
ont fait l’histoire de  Constantine ?

J’ai essayé de raconter la ville à 
travers des personnages qui ont fait 
Constantine, et de ceux qui font 
encore cette ville, à commencer par 
Ahmed Benyahia, les sportifs 
comme Hassiba Boulmerka ou 
Djamel Yahiouche, grand champion 
de natation, des architectes, des 
artistes, des femmes aussi, 
Constantine à travers la littéra-
ture…Il y a beaucoup d’écrits sur 
cette ville, depuis les voyageurs du 
Moyen-âge, jusqu’aux grands 
auteurs français qui ont découvert 
la ville au XIX ème siècle, une 
vingtaine d’année après la prise de 
Constantine en 1837, comme 
Théophile Gautier, Alexandre 
Dumas... il y a beaucoup de lettres 

qui évoquent Constantine, 
jusqu’aux auteurs contemporains 
comme Malek Haddad et Kateb 
Yacine.

Parlez nous de la collaboration 
avec Kays Djilali qui est une valeur 
sure de la photographie en Algérie 
?

Ce livre fait partie d’une collec-
tion de Chihab éditions, le volume 
porte le titre de «Aurès, vivre la 
terre chaouie», dont les photos 
sont signées Kays Djilali. Pour 
l’éditeur, c’était normale que  Kays 
Djilali travaille sur le livre sur 
Constantine. Ses photos donnent 
envie de visiter la ville du vieux 
rocher. Constantine est très « 
photogénique », tout le monde 
prend cette ville en photo, et du 
coup, nous avons presque la même 
chose. L’œil artistique de Kays Djilali 
a dévoilé de belles facettes de la 
ville.
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 Lynda Chouiten, écrivaine

 «Mon roman est une réflexion
sur la condition humaine»

Entretien réalisé Rym Hind 

Pourriez-vous nous présenter votre 
premier roman « Pov'cheveux », 
paru aux éditions El Kalima, à Alger 
?

« Pov'cheveux » est mon 
troisième livre mais mon premier 
roman. Les deux premiers étaient 
des études à caractère académique 
sur Isabelle Eberhardt et sur l’auto-
rité, sous toutes ses coutures, 
coloniale, patriarcale etc. Les deux 
études, publiées aux Etats Unis et 
en Grande Bretagne, étaient en 
langue anglaise. C’est donc le 
premier livre que je publie en 
Algérie. L’originalité du roman 

consiste dans le fait que l‘histoire 
est racontée par les cheveux. Les 
cheveux des personnages. Des 
personnages capillaires, avec tout 
ce qui leur arrive : Ils appellent le 
coiffeur le bourreau, ils tombent 
dans la soupe, sont craqués, mépri-
sés. Là où ils sont déclarés indési-
rable. C’est de l'allégorie. Et, il y 
aussi un côté symbolique.

Il y a de la satire aussi

Je pense que quand il ya de la 
satire, il ya un peu de rire. Cela rend 
la lecture plus agréable sinon parler 
de cheveux sur un ton sérieux cela 
n’a pas de sens. Les cheveux c’est ce 
qu’il ya de plus banal. Donc, pour en 
parler, mieux vaut adopter un ton 
léger. Il y a une certaine profondeur 
dans le roman qui incite à la 
réflexion. A coté de cela, il ya une 
histoire explicite avec des person-
nages humains qui évoluent et qui 
reflètent la complexité de la société 

algérienne. Nous avons différents 
profils: le looser, la femme cynique, 
le faux dévot, l’hypocrite, le 
politique magouilleur…

Les cheveux cela renvoient à quoi 
exactement ? À la femme ?

Non pas spécialement. Il y a des 
cheveux féminins et masculins. Cela 
renvoie à ce que Franz Fanon avait 
appelé « Les damnés de la terre », 
tous ceux qui sont méprisés, laissés 
pour compte, maltraités, là ou ils se 
retrouvent dans le monde. En plus 
de la dimension sociale, il ya aussi 
une dimension philosophique et 
universelle. Mon roman est une 
réflexion sur la condition humaine. 
Une condition humaine, entre bien 
et mal, entre espoir et désillusion. 
C’est le lot partagé par toute 
l’humanité.

 Hommage à Tahar Djaout et à Messaouar Boulenouar

 Un soleil de poésie Un soleil de poésie
 La salle Sila du pavillon central a 

abrité samedi une rencontre sur de 
la vie poétique de  Messaour 
Boulanouar et de Tahar Djaout. 
L’assistance a eu droit, à une lecture 
poétique des ouvres des deux 
défunts. « Messaour Boulanouar 
était surnommé «El Kheir» à Souk El 
Ghezlane. Sa thématique poétique 
s’inscrit dans le sillage des ambiva-
lences émotionnelles. Dans ces 
poèmes, il a énormément cité sa 
ville natale », a relevé l’universitaire 
Mohamed Chérif  Ghebalou. Selon 
lui, Messaour était façonné par 
l’émerveillement dans l'écriture. « 
Les deux expressions nuit et soleil  
traduisent l’ambivalence de la 
conscience individuel de Boulaouar 
», a-t-il dit. Il a rappelé que 
Messaour Boulanouar, né de 1933, 
a interrompu sa scolorité à l’âge de 
17 ans. «Il était malade mais cela ne 
l’a pas découragé de persévérer 

dans l’acquisition des connais-
sances grâce à la lecture.  Boulaouar 
a été emprisonné en 1956. Il a subi 
de plein fouet la violence coloniale. 
A sa sortie en 1957, l’idéal révolu-
tionnaire sera transcrit dans un 
recueil de poésie intitulé (la 
meilleure force apparue)  publié 
aux éditions du scorpion de Paris en 
1963 », a détaillé Mohamed Chérif  
Ghebalou. «Après l'indépendance, 
le poète trouve un poste d’ensei-
gnant puis il sera employé par 
l'Administration de l'enregistre-

ment et du timbre. Il s'engage 
aussi dans l'action culturelle et 
poétique », a-t-il poursuivi. Pour sa 
part, l’universitaire Abdelkrim 
Ouzeghla a évolué du parcours du 
Tahar Djaout. « La poésie  repré-
sente pour lui la liberté », a-t-il dit. 
L'intervenant a parlé de l’œuvre et 
du style du poète. Il a cité les 
recueils comme  «Solstice barbelé » 
et  «L’Arche à vau-l’eau ». Il a égale-
ment lu les traductions de quelques 
poèmes de Djaout tel que « Espoir ». 

Maya.D
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Hassan Balawi, auteur et diplomate palestinien

 « Aucun projet national ne pourra se faire sans Ghaza»
Hassan Balawi, auteur de « Gaza 

dans les coulisses du mouvement 
national palestinien », a animé 
samedi, une conférence à la faveur 
du 22ème SILA. « J'ai écrit ce livre 
pour donner un autre regard sur le 
mouvement national palestinien », 
a-t-il déclaré. Il s'est présenté 
comme un acteur et un observateur 
de la question palestinienne. 
Hassan Balawi a analysé dans son 
livre toutes péripéties du conflit. 
Membre de l'OLP et ancien journa-
liste de la télévision palestinienne, 
Hassan Balawi a dissèqué, séquence 
par séquence, le mouvement natio-
nal palestinien dès sa première 
heure, en 1948, à nos jours.  Selon 
lui, Ghaza préside au destin de la 
Palestine. « Elle est l’épicentre, le 
point de départ du mouvement 
national palestinien.  Ghaza est au 
centre de la cause palestinienne . 

Ghaza a abrité le premier Conseil 
national, le premier Gouvernement. 
C’est à Ghaza qu’a eu la première et 
la deuxième Intifada. Sans Ghaza, il 
n’y aurait pas de paix dans la région, 
d’Etat palestinien. Aucun projet 
national ne pourra se faire sans 
Ghaza», a-t-il souligné. Selon lui, le 
livre propose  une grille de lecture 
inédite loin des constructions 
idéologiques. Il a confié que cette 
lecture du mouvement national 
palestinien est « une autocritique 
faite avec du recul sur cette réalité 
historique ». « Malgré l’aide et 
l’appui de l’Occident pour Israël, la 
Palestine existe et continue d’exis-
ter.  Le peuple existe même s’il est 
affaibli, divisé. Il continue la lutte 
pour la libération de ses terres. Un 
siècle de complot (en faisant 
référence à la déclaration de 
Balfour (1917), les palestiniens 

poursuivent leur combat pour 
l’indépendance », a déclaré Hassan 
Balawi. A la question de savoir 
pourquoi il n’y a pas eu, comme en 
Algérie, une lutte armée, il a répon-
du : « Ce n’est pas la même chose. 
Les conditions sont différentes. Il y 
a la géographie : Ghaza est un petit 
territoire, alors que l’Algérie est 
vaste pays. En Algérie, il y a des 
montagnes, pas chez-nous ». 
Hassan Balawi a, toutefois, expliqué 
que le mouvement national s’est 
inspiré de l’Algérie notamment 
lorsque le FLN a porté la cause 
algérienne sur la scène internatio-
nale par voie diplomatique afin de 
sensibiliser l’opinion mondiale sur la 
question de l'indépendance de 
l'Algérie. 

Yacine Idjer 
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« Avoir un complexe pour une langue
veut dire qu’on l’ignore »

  « Une anthologie destinée aux lycéens
pour faire connaitre la littérature algérienne »

 Entretien réalisé par Farès Ferhat

Vous avez dit que la fabrication du 
livre en Algérie est tombée dans la 
facilité.  Est-ce la faute aux 
éditeurs et aux commissions de 
lecture ?

La facilité est devenue un acte 
quotidien, à partir du moment où 
dans l’enseignement, les élèves ne 
fournissent pas assez d’efforts pour 
comprendre le texte, pour lire la 
profondeur d’un livre, ils se 
contentent de quelques recherches 
superficielles sur la toile, automati-
quement, cela devient une habitu-
de. Ceux commencent à écrire dans 
ce processus ne font que noircir les 
pages. Des textes médiocres ont 
été publiés au nom du slogan « 
d'aide à la jeunesse »...Nous avons 
plus de 600 éditeurs en Algérie 
certains ne sont que des commer-

çants. C’est devenu un gain facile. 
A partir de là, la qualité du livre 
n’est pas le souci de l’éditeur. 

Vous prenez part à la création 
d’une anthologie d’auteurs 
algériens pour les élèves. Qu'en 
est-il ?

C’est une initiative des Ministères 
de la Culture et de l'Education 
nationale avec l'idée d’introduire 
les écrivains algériens dans les 
manuels scolaires. Les deux minis-
tères se sont entendus pour créer 
une anthologie d’écrivains algériens 
destinée aux lycéens pour faire 
connaitre la littérature algérienne 
en trois langues, à savoir l’arabe, 
tamazight et le français. L’objectif 
est de faire connaitre les auteurs 
algériens à la jeune génération. 

Lorsque l’œuvre d’un écrivain 
algérien est lue, analysée et discu-
tée avec l’enseignant, cela va 
pousser l’élève à découvrir l’auteur 
algérien et lire ses livres.

Le livre amazighe n’est pas assez 
traduit, pourquoi selon vous ?

La langue a toujours été de 
vocation orale, les gens se conten-
taient de transmettre oralement les 
écrits, les contes, les poèmes et les 
fables. Mais, pendant les dernières 
décennies, les amazighophones ont 
pris conscience que cette langue 
doit passer de l’oralité à la scriptura-
lité. A partir des années 1980, les 
auteurs écrivent en langue amazi-
ghe. Il est vrai qu’ils ne sont pas 
visibles, mais ça viendra avec le 
temps.

Mohamed Sari est l’auteur de 
plusieurs romans, « La tumeur », « La 
carte magique » ou encore « La pluie 
d'or ». Il est également traducteur de 
grands écrivains algériens tels Moha-
med Dib, Assia Djebbar, Yasmina 
Khadra, ou Anouar Benmalek. Il a 
obtenu plusieurs distinctions 
littéraires, dont le prix « Escale 
Littéraire d’Alger » (2016) pour son 

roman, "Pluies d'or", paru aux 
éditions Chihab à Alger. 

Mohamed Sari se 
considère réaliste 
dans l’écriture du 
roman. « J'ai une 
préfèrence pour 
les histoires des 
pauvres que pour 
la philosophie 

des écrivains » 
a-t-il déclaré. Il 

est néces-
saire, selon 

lui, d’être à 
l ’ é c o u t e 

de la 

société. «Quand on raconte son 
peuple, il est important de vivre et de 
s’inspirer de la réalité » a-t-il précisé. 
S’exprimant à propos de son 
expérience dans la traduction des 
œuvres littéraires, il a insisté sur la 
nécessité du respect du sens dans la 
transcription. « Dans la traduction il 
faut la maitrise de la langue d’arrivée, 
de ses concepts et de ses expressions. 
Il y a des formulations tellement fortes 
qu’il est difficile de les traduire ». a-t-il 
expliqué estimant que la langue repré-
sente une vision du monde. La dualité 
du public arabophone/francophone 
est liée, selon lui, à la méconnaissance 
de la beauté et de la richesse de 
chaque langue. « Avoir un complexe 
pour une langue veut dire qu’on 
l’ignore. Toutes les langues sont 
belles. Il y a un clivage entre les arabo-
phones et les francophones, et la 
traduction des textes depuis l’arabe 
vers le français ou inversement, 
participe à établir un pont entre les 
deux publics » a-t-il conclu. 

Amokrane Saddedine

Mohamed Sari, écrivain, traducteur et critique littéraire
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Mohamed Sari, écrivain, traducteur et critique littéraire

« Avoir un complexe pour une langue
veut dire qu’on l’ignore »
« Avoir un complexe pour une langue
veut dire qu’on l’ignore »

Samedi, à la salle du Sila, au pavillon central 
du Palais des expositions des pins maritimes, 
une estrade a été consacrée à Mohamed Sari. 
Écrivain et professeur à l'université d'Alger


