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ططاصى طؤعغئ طعلعد طسمريططاصى طؤعغئ طعلعد طسمري

افطازغشغئ.. ععغئ الةجائر الداربئ غش الاارغتافطازغشغئ.. ععغئ الةجائر الداربئ غش الاارغت
تتئ حسار "طعلمعد طسمري، أطعجظاو، طعضع تصاذع التدارات السالمغئ"، اظططصئ أطج 
بصاسئ "الةجائر" بصخر المسارض شسالغات المآتمر الثولغ بمظاجئئ طؤعغئ طعلعد طسمري، 
المطاصى الثي تظزمه المتاشزئ الساطغئ لفطازغشغئ وغأتغ لغاعج ساطا ضاطق طظ الفسالغات 

والازاعرات البصاشغئ والسطمغئ.
 وشغ ضطماه اقشاااتغئ، أضث افطغظ السام لطمتاشزئ، جغ العاحمغ سخاد، سطى اتارام 
تظفغث الئرظاطب المسطر لطازاعرة، شغما اسائر وزغر البصاشئ سج الثغظ طغععبغ أن طسمري 

ساد إلى طضاظاه الطئغسغئ بسثطا "ظال تزه طظ الظسغان".
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افطازغشغئ.. ععغئ الةجائر الداربئ غش الاارغت

غعجش ظسغإ غسا�ه باتث
طظ ذراز سالغ وتصص سا�غئ 

طغععبغ: طسمري طفضر ضئ�
ظال تزه طظ الظسغان

سخاد: الضااب خ� طا غثّل
سطى حثخغئ طسمري

وفـــي كلمتـــه االفتتاحية، وصف ســـي 
الهاشـــمي عصاد، األمين العام للمحافظة 
الســـامية لألمازيغية، هذا الحـــدث بالهام 
خاصـــة وأنـــه ترجـــم علـــى أرض الواقع 
برنامجـــا طال العديـــد من الواليـــات عبر 
الوطن، ليتوج بهذا الملتقى الذي دعي إليه 

باحثون من داخل الوطن وخارجه.
واعتبـــر عصاد أنـــه إذا كان هنالك أداة 
للثقافة يمكن لهـــا أن تمّيز مولود معمري 
وتدّل عليه فهي الكتاب. وفي هذا السياق، 
أعرب عصاد عن شـــكره لمنظمي الصالون 
الدولـــي للكتـــاب، الذيـــن قامـــوا بتمديد 
24 ســـاعة إضافيـــة من أجل  التظاهـــرة 
الملتقى، كما أكد على أن المحافظة قد تم 
تجنيدها بالكامل، وأن البرنامج المســـطر 
تم احترامه ولـــم تبق إال بعض الفعاليات، 
وعلى وجـــه الخصوص لقاء تميمون نهاية 
الســـنة. وجّدد عصاد تأكيده علـــى التزام 
بالعمـــل على ترقية  الســـامية  المحافظة 

اللغة األمازيغية.

"المحافظـــة نجحـــت في إحيـــاء مئوية 
معمري"، بهـــذه العبارة افتتح وزير الثقافة 
عز الديـــن ميهوبي كلمته، خـــالل ملتقى 
مولـــود معمري الذي انطلـــق أمس بقاعة 

الجزائر بالسيال.
واعتبـــر ميهوبي أن هـــذه المئوية هي 
ميالد لمئوية جديـــدة لمولود معمري الذي 
يكتشـــف مـــن جديد مـــن قبـــل الباحثين 
والثقافة  بالهويـــة  والمهتميـــن  والطلبـــة 
األمازيغيـــة، كما أن األعمـــال الكبيرة التي 
قدمت في مختلـــف الملتقيات المنظمة من 
أجل التعريف بدراسات معمري ستفتح أفقا 
جديدا الكتشاف المزيد من األفكار الخاصة 

بتطوير األمازيغية كلغة وكتراث.
وأضـــاف ميهوبي بأن القـــرار التاريخي 
الذي جاء به دســـتور فيفري 2016 بإقرار 
األمازيغية كلغة وطنية ورســـمية يفرض 
على الباحثين والخبـــراء المزيد من العمل 
لجعلهـــا رافـــدا حقيقيـــا للحيـــاة الثقافية 
واإلعالمية في بالدنـــا، مجددا إرادة الدولة 
المجـــال، فاالعتراف  الواضحـــة في هـــذا 
باألمازيغية جاء في مســـار متطور، وتّوجُه 
رئيس الجمهوريـــة بهذا اإلعالن التاريخي، 
ومنح رعايته لمئوية مولود معمري رسالة 
قويـــة، علـــى المهتمين بالمجـــال قراءتها 
قراءة إيجابية، خاصة مع وجود مناخ أصبح 
يتيح لألمازيغية أن تتطور ســـريعا، فهناك 
جهود تبـــذل في مخابر البحث وهناك أيضا 

اهتمام على الصعيد الثقافي واإلعالمي.

أشار يوســـف نســـيب  الباحث في علم 
االجتماع  واألدب االمازيغي  وأستاذ  العلوم  
اإلنســـانية بجامعـــة الســـوربون  ،إلى أن  
تنظيم  الملتقـــى الدولي :" مولود معمري 
،اموســـناو ،موضـــع تقاطـــع الحضـــارات 
العالمية "يعد فرصة  سمحت بجمع مختلف 
الباحثين من الجزائر ومـــن بلدان مختلفة 
للحديث عن ســـيرة وأعمـــال الكاتب مولود 
معمري ،وأكد الباحث  يوســـف نســـيب ان 
مولود معمري يعـــد  باحثا عالميا  وان ذلك 
يتجلى من خالل إســـهاماته في إثراء اللغة 

والثقافة االمازيغية .
  واعتبـــر الباحـــث يوســـف نســـيب أن 
اهتمامـــا اكبـــر مراكز البحث فـــي مختلف 
البلدان بدراسة أبحاثه دليل قاطع على انه 
باحث مـــن طراز عالي وحقـــق عالمية في 
أوســـاط  الباحثين  ،وقال يوسف نسيب أن 
مولود معمري عمل بكل موضوعية وصدق 
على ارض إفريقيا من اجل أن يكشـــف من 
خالل أعماله المختلفـــة  غنى وثراء القارة 
اإلفريقية ،واوضح يوسف نسيب انه رافق 
مولـــود معمـــري الـــى  الجنوب مـــن اجل 
تسجيل موســـيقى  اخر نص "زناتي "في 
تمنطيط ، وتحدث الباحث يوســـف  نسيب 
عن اول لقاء تم بينـــه وبين الكاتب الكبير 
مولود معمري ، ويذكر  يوســـف نسيب انه 
تقدم في ســـنة 1966 الى مسؤول جامعة 
الجزائر  بملف من اجل ان يقوم ببحث حول 
:"الموســـيقى القبائلية لكـــن طلبه قوبل 
بالرفض ، ولم يتم قبوله إال بعد أن التحق 
مولـــود معمـــري بالجامعة ، وأكد يوســـف 
نسيب ان مولود معمري كان مثقفا ملتزما 

اهتم في كل أبحاثه بان يبين ان إفريقيا 

وثمـــن الوزيـــر العمل الـــذي تقوم به 
المحافظة بالتنسيق مع عدد من القطاعات 
الوزاريـــة، بإيجـــاد مكانـــة لألمازيغية في 
الوثائق واالتصـــال والتعامالت اليومية، ما 
يؤكـــد أن هناك اندماج واضـــح لألمازيغية 
في الحياة العامة، وأضـــاف: "نحن كقطاع 
ثقافة نقوم بالتنسيق مع المحافظة ليس 
فقط فيمـــا يتعلق بالمئويـــة، فهذا واجب 
تجاه مفكر ومثقف كبير ونال مؤخرا وسام 
االســـتحقاق الوطني الذي منحه له رئيس 

الجمهورية".
وأشـــار ميهوبي إلى الجهد المبذول في 
سبيل ترقية األمازيغية كثقافة "من خالل 
دعم كل أشكال التعبير الثقافية من سينما 
ومســـرح وترجمة، وهذا بال شـــك سيتيح 
للمبدعيـــن فـــي هـــذا المجـــال تمكيـــن 
األمازيغية من أن يكون لها حضور واســـع 

داخل الوطن وخارجه".
وعـــاد ميهوبـــي بالحضور إلـــى بداية 
االحتفـــال بالمئوية، حينما قـــرأ الوزير في 
عيون الناس "ســـعادة كبيرة بعودة معمري 
إلى المكانة التي يســـتحقها"، بعد أن "نال 
حظه من النســـيان". وجدد الوزير التزامه 
بإنشـــاء فضائـــي متحفي يحفـــظ ذاكرة 

وأعمال واإلنتاج الفكري لمولود معمري.
ووصف ميهوبي اختيار "ســـيال" لتنظيم 
الملتقى بأنه "اختيار موفق جدا، ألن األمر 
يتعلق بكاتب وثقافة وتراث، وهذا الفضاء 
يســـمح بإعطاء بعد آخر لمعمري وسيرته 
كمفكر كبير"، مؤكدا بأن وزارته ســـتكون 
"دائمـــا إلى جانب كل من يحمل مشـــروعا 
ثقافيا وفكريا جادا". واختتم كلمته بدعوة 
المشـــاركين األجانب إلى اكتشاف "الجزائر 
الجديـــدة التـــي تحمـــل الكثير مـــن قيم 

المحبة".
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:م.ج

سخاد جغ العاحمغ أطغظ سام المتاشزئ الساطغئ لفطازغشغئ

ظتع اجامرارغئ بصاشئ الاضرغط والسرشان

طا عع تخعرضط لاعخغات المطاصى الثولغ 
طعلعد طسمري؟

خالل الملتقى هناك فوج عمل ُيؤطر كل ما 
هـــو اقتـــراح أو توصيـــة، وســـنقرأ هذه 
التوصيـــات فـــي ختـــام اللقـــاء، ومن بين 
الخطـــوط العريضة لهـــذه التوصيات، هو 
انتهاء االحتفالية،  اســـتمرارية بعد  ضمان 
فالتكريم صحيح جيد، لمن ماذا بعد ذلك؟، 
أردنا أن نمرر فكرة أن المحافظة الســـامية 
لألمازيغيـــة بـــادرت لالحتفاليـــة من أجل 
التعريف بقامة احتفاليـــة ثقافية جزائرية 

عبر االحتفاء بتاريخ ميالد مولود معمري.

ومن التوصيات كذلك الترويج ألفكار مولود 
معمري من خـــالل تشـــجيع الترجمة للغة 
األمازيغية واللغة العربية وتبســـيط أفكار 
مولود معمري عبر مختارات أهم النصوص 
واألنطولوجيا  الرســـمي  المقرر  تكون في 
المدرســـية ومشـــاريع فنيـــة علـــى غرار 
اقتباس من روايات معمري إلى مسرحيات 
وتشـــجيع الفن الســـابع. نحـــن ملتزمون 

بمرافقة بعض المشاريع منها فيلم 

وثائقي حول مولود معمري.  

طـــا عـــع تعجـــه المتاشزئ الســـاطغئ 
لفطازغشغئ بعثا الثخعص؟

التوجه الذي أعطينـــاه هو تدوين توصيات 
ذات صلة بمهام المحافظة التي تهدف إلى 
تثبيت إستراتيجية ترقية اللغة األمازيغية، 
وذلك باالقتداء بمســـيرة مولـــود معمري، 
واستمرار ترجمة ما جســـد في االحتفالية 
ألننا في صالـــون دولي للكتاب، وإســـهام 
المحافظة بارز بأشياء ملموسة كإعادة طبع 
كتب معمـــري وترجمة بعضها، واألكثر من 
هذا تنظيم لقاء مع المختصين لتكون عادة 
في الـــدورات المقبلـــة للصالـــون الدولي 

للكتاب وقيمة مضافة من كل األطراف.

وطاذا سظ تفض خاـــام اتافالغئ طؤعغئ 
طعلعد طسمري؟

28 ديســـمبر، بأوبرا بوعالم  سيكون يوم 
بســـايح، المصادف لتاريخ ميالده، ســـوف 

نقوم بالتفاتة ألشخاص المتواضعين 

المتواجديـــن فـــي مناطق الوطـــن الذين 
ساعدوا معمري في أعماله وأبحاثه، وأذكر 
على سبيل المثال شـــيخ العجلة محمد من 
تمنراســـت والحـــاج موالي مـــن تيميمون 

وغيرهم.

واألكثر من هذا ســـيتم إصـــدار أول طابع 
بريـــدي ســـيكون فـــي المســـتوى الكبير 
لالحتفاليـــة، وتكـــون قـــدوة للتكريمـــات 
التكريم ســـيعرف تواصال  الالحقة، كذلك 
بين كل األنمـــاط الفنية من مختلف نقاط 
الوطن من األهليل ولخوان من قرية مولود 
معمري، فهذا التالحم والتعايش اللســـاني 
البد من تجسيده في مشـــاريع.  والمحطة 
األخيـــرة ســـتكون فـــي تيميمـــون، التي 

ستحتضن ملتقى حول األهليل.   

قـــارة لها ثقافـــة عريقة متجـــذرة في 
أعماق التاريخ.

 من جهتها قالـــت   الباحثة  في التاريخ 
واالنثروبولوجيـــة مالحـــة بـــن براهم إن 
مولود معمري كان له دور كبير في تطوير 
الثقافـــة االمازيغية ، وأشـــارت مالحة بن 
براهـــم أنها حيـــن التحقـــت بالجامعة في 
الجزائر في سنة 1971 تم إلغاء درس اللغة 
االمازيغية الذي كان يقدمه مولود معمري 
للطلبـــة ، وانـــه بين ســـنة 1972 و1974  
وبناء على طلب مجموعة من الطلبة إلعادة 
اللغـــة االمازيغية قبلت جامعة  إدراج مادة 
الجزائر فالتحقت بدروس اللغة االمازيغية ، 
وقالـــت :"كان لي الحظ فـــي االلتحاق بهذا 
الدرس الذي يقدمه مولود معمري للطلبة،  
و اختارت تقديم بحث حول :التاريخ  واألدب 
الشـــفوي "تحت إشـــراف مولـــود معمري،  
وقالت نفس المتحدثة انه بعد أن  تم إبعاد 
مولود معمري من تدريس مادة االمازيغية 
مـــن جامعـــة الجزائر لم بثنيـــه ذلك عزما 
لمواصلـــة أبحاثـــه وأعمالـــه حـــول اللغة 
والثقافة االمازيغيـــة ، ففتح الفرصة أمام 
لألبحاث  الوطني  بالمركز  لاللتحاق  الطلبة 
في ما قبل التاريخ واالنثروبولوجية فكون 
العديد من فرق البحث في االنثروبولوجية  
وكثف  الدراسات  وكان يقوم أيضا بتأطير  

إنشـــاء ملتقـــى يومي أبحـــاث لباحثين 
شـــباب حول البعـــد األمازيغـــي  ،كما قام 
مولود معمري أيضا حســـب الباحثة مالحة 
بن براهم بتنظيم  ملتقى يومي  يســـمح 
فـــي  الشـــباب  مـــن  الطلبـــة  بتكويـــن 
االنثروبولوجيا و في ما قبل التاريخ، فكان 
على الطلبة أن يتحدثوا خالل الملتقى عن 

أبحاثهم وكان مولود معمري يوجههم.  
من جهته أشـــاد "غاي باســـي "أســـتاذ 
محاضـــر بجامعـــة الحقـــوق  واالقتصـــاد 
والتســـيير بباريـــس   خـــالل محاضرتـــه 
المعنونـــة " أعمـــال معمري مبلـــورة في 
األعداد األربع لمجلة "اوال " وقال أن مولود 
معمـــري كان يهتـــم بان تصـــدر المقاالت 
ملخصة  باللغات :الفرنســـية واالســـبانية  
واالنجليزية إلعطائها بعـــدا عالميا  ، وانه 
شـــارك فيها العديد من الباحثين المهتمين 
باالمازيغية ،  وأكد نفس المحاضر  على ان 
مولـــود معمري كان يهتـــم كثيرا بطلبته ، 
وقال ان حضـــوره في المجلة كان قويا في 
العددين  األول والثاني وانه أصبح فيما بعد 
مديرا للنشـــر فـــي المجلـــة ، وأكد  نفس 
المتحـــدث أن مولـــود معمـــري كان مفكرا 

عالميا .
 واعتبـــر  محمد حســـين فنتـــار  باحث 

وأستاذ تونسي  مختص في الحضارة 

الفينيقية واللغات السامية الغربية ،في 
مداخلته :" نشـــأة الليبو منذ أقدم الفترات 
الفرعونية "، أن مولود معمري عمالق  في 
األدب الجزائري والعالمي   ، وأشـــار نفس 
المتحدث إلى أن من األســـئلة المهمة اليوم 
التي يجب تخصيص دراســـات حولها :من 
نحـــن ؟ ومن أين جئنـــا "، وأكـــد انه يجب 
التعمق في دراســـة واإلجابـــة على هذين 
الســـؤالين ، وقال نفس المتحدث انه يجب 
دراســـة مرحلة ما قبل التاريخ التي تشمل 
العصـــر :"الباليوتكـــي " إلـــى غاية مجي 
البحـــارة  ، والـــذي عرف من خالله ســـكان 
إفريقيا هذا االتصال مع األخر المتمثل في 
سكان  الشمال. وقال محمد حسين فنتار إن 
الشـــعوب التي ال تهتم بدراسة  تاريخها ال 
يمكن لها أن تتطور ، وقال فنتر أن الشعوب 
اإلفريقية ال تعرف موروثاها اللغوي  ولهذا 
حســـبه ال نعرف االجابة على سؤال :" من 
نكون ومن ايـــن اتينا ، فاألصل في معرفة 
من نكون ومن ابن أتينا يكمن حسب فنتر 
في معرفـــة  والتحكم في أدوات علم اللغة  
وحث نفس المتحدث على ضرورة أن توجه 
ابحـــا ث الطلبـــة نحـــو األســـئلة المهمـــة 

والمتعلقة بهويتنا الثقافية .
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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تسطغط جعائج جائجة الطاعر وذار لطرواغئ السربغئ
ســـلمت أمـــس الجمعـــة جوائز 
"جائـــزة الطاهـــر وطـــار للروايـــة 
العربية" فـــي دورتها األولى، بجناح 
المعارض،  بقصـــر  الثقافـــة  وزارة 
حيث عادت الجائزة مناصفة لكل من 
الكاتـــب "محمد األمين بن ربيع" عن 
رواية 'قّدس اهللا ســـري' و"بلقاسم 
مغزشـــن" عن عمله غير المنشـــور 
فـــي  يـــؤذن  المحروســـة  "مؤبـــن 

فلورانسا".
ربيع  بـــن  األمين  محمـــد  الفائز 
أوضـــح أن القيمـــة االعتبارية لهذه 
الجائزة تكمن في أنها تحمل اســـم 
"أب  وطـــار،  الكبير طاهر  الروائـــي 
الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية 

والمؤسس لها بعد عبد الحميد بن هدوقة 
رحمهما اهللا" حسبه، وأضاف "الجائزة تعني 
لي الكثير ألنها في طبعتها األولى، إضافة 
أن لجنـــة تحكيمهـــا تتكـــون من أســـاتذة 
وروائيين مشـــهود لهم بالخبرة في المجال 

األكاديمي واإلبداعي".
الكاتب بلقاسم مغزوشن قال " ..'قدس 
اهللا ســـري' هي روايتي الثالثة، تتحدث عن 
بدايات القرن العشرين تحديدا سنة 1913، 
وعن عالقة الفرنسي القادم من وراء البحر 
فـــي صفـــة المحتل، مـــع ذلـــك الجزائري 
المقيـــم في عمـــق أرضه.. وعـــن العالقة 
المضطربـــة بينهما وتقاربهمـــا من ناحية 
أخرى عبر بعض العالقات اإلنســـانية التي 
كانـــت تجمـــع الجزائريين بالفرنســـيين"، 
وأضاف "نلـــت الجائزة مناصفة عن روايتي 
غير المنشورة "مؤبن المحروسة يؤذن في 
فلورنســـا" تســـرد منفى الداي حسين في 

فرنسا، إيطاليا واإلسكندرية، هي رواية 

ظالعا طظاخفئ طتمث افطغظ بظ ربغع وبطصاجط طشجحظ

تاريخيـــة تحكـــي منفى خاتـــم دايات 
الجزائر بعد االحتالل الفرنســـي، ســـافرت 
بالعمل مع الداي حسين نحو إيطاليا ومنفاه 
األول في مدن نابولي، فلورانسا ليفورنو، 
ثم باريس وأخيرا اإلسكندرية، حيث توفي 
هناك ســـنة 1838، هي رواية تتطرق إلى 
الحياة الشـــخصية للداي حســـين، ويمكن 
اعتبارهـــا أول رواية تتطـــرق إلى داي من 
دايات الجزائر، العمل بني على جهد بحثي، 
عبـــر المراجع مكتوبة واألرشـــيف، ســـواء 
اإليطالي، الفرنســـي والمحلـــي العثماني، 
لبلورة العمـــل بناء على مـــادة التاريخية، 
بالمـــوازاة الرواية ارتكزت على شـــق مهم 
مـــن الخيـــال، فليـــس كل شـــيء مكتوب 
ومتوفـــر في المراجـــع، خاصة مـــا ارتبط 
بالعالقة اإلنسانية، هذه األخيرة مغيبة في 
كتب التاريخ، فانا اهتممت بالشق اإلنساني 
للداي حسين.. أما قيمة الجائزة فهي تعني 
لي الكثير كونها تحمل اسما جلال في األدب 
الجزائري (طاهر وطار)، لي شرف نيلها في 

أول طبعة، ذلكم هو االعتزاز والفخر".
رياض وطـــار، رئيس 'جمعيـــة نوافذ' 
المشـــرفة علـــى تنظيم الجائـــزة وابن أخ 
الروائي الراحل "طاهر وطار"، شـــكر وزارة 
الثقافة على دعمها ورعايتها لهذه الجائزة، 
وقال "نتمنى أن يكون لهذه المسابقة بعد 
عربي ولما ال دولي في المســـتقبل.. اشكر 
الرعاة المســـابقة المتمثليـــن في كل من 
المطبعية  للفنـــون  الوطنيـــة  المؤسســـة 
والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة، إضافة إلى نقابة ناشـــري الكتب 
ودار كنـــوز العربية، نتمنى أن نكون وفقنا 
فـــي تنظيـــم هـــذه الطبعة رغـــم بعض 
العراقيل التي اســـتطعنا تجاوزها، نتمنى 
لكل من شاركوا في هذه الطبعة أن يكونوا 
مقتنعين بقرارات لجنة التحكيم ونأمل أن 
هـــذه األخير كانـــت صائبة فـــي اختيارها 

للنصين".
أوراري طتمث

 طثغر طظحعرات الئرزخ جفغان تةاج:

 قبث طظ وضع آلغات لثسط ا�ضائغظغ وتماغئ ا�ظحعرات طظ الصرخظئ

ضغش تصّغط طحـــارضئ دار الئرزخ شغ الخالعن 
الثولغ لطضااب؟

دار البرزخ تشـــارك للمرة السابعة عشر في 
فعاليات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، الذي 
أعتبره موعدا ضروريا في برنامج أّي دار نشـــر، 
وهـــو في الحقيقة، معرض شـــعبي يســـتقبل 
مواطنين متعطشـــين للقراءة ومطالعة الكتب، 
عكس ما يحـــاول البعـــض ترويجه بخصوص 
عالقـــة الجزائري مـــع الكتـــاب. وبالتالي، فهي 
فرصـــة لالطالع علـــى المؤلفـــات الجديدة في 
العالـــم  مـــن كل دول  التخصصـــات  مختلـــف 
الحاضرة.ومـــا شـــد انتباهي في هـــذه الدورة 
الثانية والعشرين، أّن بعض الزوار، على دراية 
ببعـــض العناويـــن الجديـــدة، ويطلبونهـــا إثر 

اقترابهم من جناح الدار.و هي بمثابة الدعامة 

األساســـية التي تشجعنا كناشـــرين تزيدنا 
اإلحساس بالمســـؤولية إلصدار ونشر مؤلفات 

تتماشى واهتمامات القراء.

طـــا عغ أعـــط ا�خـــثارات الةثغـــثة الاغ 
تحارضعن ؟

لدينا إصدارات جديدة سنة 2017، في األدب 
من خـــالل رواية ألمين الـــزاوي، وأخرى لكمال 
داود بعنـــوان : " زابور". وقد حضـــرا إلى جناح 
الذي اشـــترى روايتيهما.  الدار، ووقعا للجمهور 
كما استقبلنا  الصحفي عدالن ندي والكاتب نور 
الديـــن ســـعدي اللذيـــن نشـــرت دار البـــرزخ 
مؤلفاتهمـــا. إلى ذلـــك نعرض كتبـــا للمؤرخة 
مليكة رحـــال، والناقد السوســـيولوجي هواري 

عدي، وغيرهم من الكتاب واألدباء.

عض تربطضط سقصات حـــراضئ طع ظاحـــرغظ 
أجاظإ؟

يربطنا عقد شراكة مع دار النشر الفرنسية 
آكتســـود، لتوزيع كتـــاب " زابور" لكمـــال داود، 
ونسعى حاليا إلمضاء عقود مع دور نشر عربية 

الجزائريين.  بالمؤلفيـــن  أكثـــر  للتعريـــف 
وأخبركم حصريا، أننا بصدد التحضير لمشروع 

مشترك رفقة دار الجديد اللبنانية.

ضغش تاساططـــعن طع الصرخظـــئ اقلضاروظغئ 
لطضاإ؟

البد من وضع آليات لدعم المكتبيين وحماية 
المنشورات، حيث تتعرض منشوراتنا للقرصنة 
عبر وســـائط التواصل االلكتروني باســـتمرار. 
وفـــي كل مـــرة نتقرب مـــن مصالـــح الديوان 
الوطني لحقـــوق المؤلف والحقـــوق المجاورة، 
يطلب منـــا القائمون عليها، إيداع شـــكوى ضد 
أولئك القراصنة أو أي شـــخص ينشر إصدارات 
الـــدار بطريقة غير قانونية. لكن حســـب رأيي 
وتجربتي، فهو ليس بالحـــل، بل ال بد من فتح 
أكبر عدد ممكن من المكتبات عبر واليات الوطن 
حتى يكـــون الكتاب متوفرا للقـــراء. خاصة وأّن 
معـــارض الكتاب، لألســـف، مازالت محتشـــمة، 
ويصعـــب حضورهـــا أو المشـــاركة فيهـــا، لما 

تتطلبه من إمكانات ومصاريف إيواء.

 تاوره : تضغط جئظعن
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 أتقم طساشاظمغ تعصع 500 ظسثئ طظ 7رواغات

أتقم طساشاظمغ: أتئع الةجائر  و داشسع سظعا ضث ا��بخظغ 
شغ لصاء بةمععر الخالعن الثولغ لطضااب  

أحـــالم  الجزائريـــة  الروائيـــة  حملـــت 
الجزائري،  مستغانمي، رسالة أمل للشعب 
زّفتها من فضاء الصالـــون الدولي للكتاب 
الجارية فعالياته بقصر المعارض الصنوبر 
البحـــري بمناســـبة الذكرى الــــ 63 لثورة 
التحريـــر المجيدة، رســـالة دعـــت ضمنها 
مســـتغانمي جمهورها إلخـــالص في حب 
الجزائر، واإلســـتماتة في الدفاع عنها، عبر 
لـــكل  تصديـــا  المتاحـــة  الفضـــاءات  كل 

المترصدين بأمنها وسالمتها.
وقالـــت مســـتغانمي خالل جلســـة بيع 
بالتوقيع، نّشـــطتها في قاعة سيال بالجناح 
المركزي للصالون الدولي للكتاب، وســـط 
حضور كبير لقرائها ومتابعيها،بأن  الجزائر 
اليـــوم بحاجة لكل أبنائها لتجـــاوز األزمة، 
مشـــددة على ضرورة تجاوز حالة اليأس و 
اإلحبـــاط التـــي باتت غالبة على المشـــهد 
اإلجتماعي في الجزائر، وهو  المؤشر الذي 
"ذاكـــرة  روايـــة  صاحبـــة  وصفتـــه 

الجسد"بالخطير.
 مضيفـــة بان "البؤس والـــرداءة" ليس 
قدرا على الجزائر، وأنه من غير المســـموح 
ألي كان التنكيل بالجزائر والمساس بأمنها 
واســـتقرارها، الذي هو مســـؤولية الشعب 
والمســـؤولين فـــي البـــالد. ولم تســـتثن 
مستغانمي وســـائل اإلعالم الجزائرية من 
انتقاداتها، معاتبة تركيز الجرائد والقنوات 
على العناوين المخيفة التي عززت من حالة 

البؤس في البالد.
كما دعت مستغانمي ـ التي قالت بأنها 

 وّقعت الروائية أحالم مستغانمي، 500 
نسخة من سبعة مؤلفات تنشرها وتوزعها 
دار العـــزة والكرامة فـــي الجزائر والوطن 

العربي.
 ،com نسيان  التالية:  العناوين  وشملت 
األسود يليق بك، فوضى الحواس، أكاذيب 

ســـمكة، على مرفأ األيام، قلويهم 
معنـــا وقنابلهم علينـــا. إضافة إلى 
ذاكرة الجسد التي أقبل عليها زوار 
بأعداد  للكتـــاب  الدولي  الصالـــون 
غفيرة، وتدور الرواية حول رســـام 
يدعى "خالد بن طوبال " فقد ذراعه 
أثناء الحرب، ووقـــع  في غرام فتاة 
جميلة، هي ابنـــة مناضل جزائرى 
كان صديقـــا لخالـــد أثنـــاء ثـــورة 
التحريـــر، لكنـــه ُقتل أثنـــاء الحرب 
االســـتعمار  الكبرى ضد  التحريرية 
للجزائر.أما هي فتغرم  الفرنســـي 
بصديق له وهو مناضل في الثورة 

الفلسطينية لكنها تواجه تقاليد 

مجتمعها خاصة بعد زواجها من ضابط 
كبيـــر ذي نفـــوذ ضخـــم فـــي الحكومـــة 

الجزائرية.
استهلت مستغانمي توقيعاتها باإلهداء 
لفائدة المعجبين بهـــا والذين حضروا من 

مختلف واليات القطر الوطني، وانتظروا 

منـــذ الصبـــاح أمـــام مداخـــل معرض 
الصنوبـــر البحـــري، للظفر بلقـــاء أو أخذ 
صورة تذكارية معهـــا. وهم في غالبيتهم 
طلبة جامعيون وشـــبان مولعون برواياتها، 
وعلى درايـــة بمحتواها. لتواصل إهداءاتها 
الموقعة لجمهورها الواسع الذي اكتظت به 
قاعة الســـيال بالجناح المركزي، في الوقت 
الذي احتشـــد باقي الـــزوار في طابور 

كبير خارج القاعة النتظار دورهم.
و لم تمض ساعة من الزمن، حتى 
نفـــذت النســـخ الخمســـمائة، ما دفع 
لتعويض  مستغانمي  أحالم  بالروائية 
ذلك، من خالل صور السيلفي وكتابة 
كلمـــات في ســـجالت الذكريـــات التي 
الزوار. وأبدع بعض الطلبة من  جلبها 
المعهـــد العالي لمهن فنـــون العرض 
والســـمعي البصـــري لبـــرج الكيفان 
قـــراءة مقتطفات من  بالعاصمة، في 
ذاكـــرة الجســـد بالمـــوازاة مـــع حفل 

التوقيع باإلهداء.
تضغط جئظعن

جـــاءت إلـــى الجزائـــر برســـالة أمل ـ، 
الجزائرييـــن إلى ضـــرورة التحلـــي بروح 
الوطنية في الدفاع عن الجزائر ومصالحها 
في الداخل والخـــارج، مضيفة بان الجزائر 
بلد يتوفـــر على ثروات أحســـن من عديد 
الترويج  التي نجحت فـــي  العربيـــة  الدول 

لنفسها عن طريق السياحة.
وأكـــدت الروائية األكثـــر مقروئية في 
الوطـــن العربي، بأن بعدها عن الجزائر لم 
يجعلها في منأى عن األحداث اليومية التي 
تتصدر عناوين الجرائد والقنوات، مشـــيرة 
بان الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، 
ليست أقل ارتباطا بالوطن من الجزائريين 
المقيميـــن. وفـــي ذات الســـياق أشـــادت 
مستغانمي بنجاح الجالية الجزائرية وهو ما 
يشهد به كل العالم، في القوت الذي تقول 
ذات المتحدثة بأن الجزائر ال تحتف بأبنائها 

وال تلتفت إليهم وال تثّمن نجاحاتهم.
عاجر/ب 
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فـــي جولة قادتنا عبـــر أجنحة الصالون 
الدولـــي للكاتب في طبعته الـ 22، لمســـنا 
تصـــدر كتاب التاريـــخ لواجهـــة أغلب دور 
النشـــر الجزائرية، على غـــرار دار القصبة 
والشـــهاب والعثمانيـــة والبـــرزخ والكلمة 
ومنشـــورات ســـمر ودار خطاب ومنشورات 
المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار …، دور 
يبـــدو رهانها رابحـــا على هـــذا النوع من 
اإلصدارات التي أصبحـــت تحظى باهتمام 
كبير من القارئ الجزائري الشغوف بمعرفة 
بأقـــالم  كان  إذا  خاصـــة  بـــالده،  تاريـــخ 
مجاهدين عايشوا الثورة ونقلوا شهاداتهم 
الحية عنها بتفاصيـــل جديدة وزوايا تخرج 

عن إطار التاريخ الرسمي. 

غاربع ضااب الاارغت سطى طضاظئ خاخئ لثى الصارئ الةجائري، الثي أخئح غعلغ اعاماطا ضئغرا بالمآلفات 
الاارغثغئ خقل السظعات افخغرة. حشش تزعر طقطته بغظ أجظتئ الخالعن الثولغ لطضااب الماعاخطئ 
شسالغاته طا بغظ 25 أضاعبر و5 ظعشمئر الةاري بصخر المسارض (جـــفاضج)، تغث غآضث اصئال جمععر 

جغق بضض حرائته سطى ضاإ الاارغت، تخثر عثا الظعع طظ الضاابات لسعق الظحر شغ الةجائر.

ضااب الاارغت طططإ جمععر جغق 2017 ودور الظحر لط تاأخر

ضااب الاارغت رعان دور الظحر
الةجائرغئ شغ جغق 2017

المثضرات الحثخغئ شغ طصثطئ
اعامام الصارئ الةجائري 

منشورات الشهاب، واحدة من أهم دور 
النشـــر الجزائريـــة المهتمـــة بنشـــر كتب 
التي  المجاهدين  مذكرات  التاريخ، وخاصة 
تظهر بشـــكل الفت على الواجهة السوداء 
لمنشـــورات الشـــهاب، حيث يظهـــر كتاب 

المجاهدة زهرة ظريف "مذكرات مجاهدة 

مشـــروع  رئيـــس  تصريـــح  وحســـب 
منشـــورات االختالف نسيم ســـعدون، فان 
كتاب التاريخ أصبح يحظى باهتمام خاص 
من القـــارئ الجزائري بمختلف شـــرائحه، 
خاصة فيما يتعلق بكتب المذكرات والسير 
الذاتية وتاريخ ثورة التحرير، التي اصبحت 
تكتب بأقـــالم جديدة خارج إطـــار التاريخ 
الرسمي وهو ما اعتبره محدثنا عامال مهما 
في تنامـــي ظاهرة االهتمام بكتاب التاريخ 
لـــدى القـــارئ الجزائـــري، المتعطش لكل 

جديد عن ماضيه.
عاجر/ب

الاارغت حشش ججائري
غرشع بعرخئ المآرخغظ

من جيـــش التحرير الوطنـــي"، وكتاب 
"رابح بطاط، رجل وتاريخ"، وكتاب "عباس 
لغرور مـــن الضال إلى قلب المعركة" بقلم 

شقيقه صالح لغرور. 
منشـــورات "الكلمة" تعرض أيضا عددا 
من المؤلفات المهمة في التاريخ، على غرار 
لمؤلف  السجن،1956ـ1962"  "ذاكرة  كتاب 
الفرنســـي فليكـــس كلوزي وكتاب "ســـت 
سنوات في الجبل لياسمينة شراد بن ناصر. 
فيما تقـــدم منشـــورات "العثمانية" ضمن 
جديدها كتاب "الحقيقـــة بدون طابو، قتل 
عبان رمضـــان"، وهو المؤلـــف الذي كتبه 
بلعيد رمضـــان والذي يجيب فيـــه القارئ 
الجزائري على الســـائلة االكثر الحاحا من، 
كيف، ولمـــاذا قتل عبان رمضـــان؟، مؤلف 
يؤكد مسؤول دار النشر العثمانية بانه باع 
3000 نســـخة منـــه خـــالل االســـبوعين 
الماضيين. في اشـــارة واضحـــة الى مدى 
تعطش الجزائريين لرفع اللبس على عديد 

المناطق الرمادية في التاريخ الجزائري. 
مذكـــرات المجاهد والســـفير األســـبق 
"الطاهر قايد" كانـــت حاضرة هي األخرى 
بين أجنحـــة الصالون الدولي للكتاب ضمن 
قائمـــة إصـــدارات "دار ســـمر"، حيث وقع 
المجاهـــد الطاهـــر قايد كتابـــه "معركة، 

حرية"، والذي يسرد ضمنه الكاتب عديد 

الحقائق التاريخية عن مساره النضالي 
الى جانب شقيقته الشـــهيدة مليكة قايد، 
كما يســـتعرض الكتاب قائمة اسمية لعدد 
من القادة الشهداء الذين ماتوا في السجون 

والمعتقالت دون ان يذكرهم التاريخ.
 دار األمة عرضت كتاب "لماذا ســـجنت؟ 
تشـــريح المؤامـــرة" لكاتبه والـــي وهران 
الســـابق بشـــير فريـــك، وهـــو واحد من 
االصدارات التـــي حظيت باهتمام كبير من 

جمهور الصالون الدولي للكتاب. 

"غسسثظغ اقتافاء والاسرغش
بالضاتإ الةجائري سطى ا�ساعى السربغ"

طثغرة دار السغظ المخرغئ لطظحر شاذمئ الئعدي:

دار العيـــن المصرية للنشـــر واحدة من الدور 
القليلة جدا التي تهتم بالكاتب الجزائري وتنشـــر 
المبدعيـــن الجزائريين، وتدير  أعماال لعديد من 
هذه الدار فاطمـــة البودي التي قالـــت بأن الدار 
تســـعى كل ســـنة إلى طبع أعمال جديدة، حيث 
أصدرت الدار هذه الســـنة روايـــة جديدة للكاتب 
فيصـــل األحمر التي القت إقباال كبيرا من القارئ 
الجزائري، مضيفة بأنه كان المفروض أن يكون 
جديد الدار كذلك رواية للكاتب رشدي رضوان لم 
يكمل الرواية واالحتفاء بها في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب والذي ســـتكون فيه الجزائر ضيف 

الشرف.
وحـــول إعادة طبـــع األعمـــال الجزائرية التي 
نشـــرت الســـنة الماضية في الدار، قالت فاطمة 
البودي أن الـــدار أعادت طبعها وهي موجودة في 
صالون الجزائر الدولي للكتاب وتلقى إقباال كبيرا 
سواء الدواوين الشـــعرية أو األعمال األخرى في 
الرواية وكذلك الرواية المترجمة "عطر الخطيئة" 

ألمين الزاوي التي ترجمها محمد بوطغان.
وكشـــفت البودي أن دار العين تجلب معها كل 

سنة مجموعة كبيرة من العناوين الجديدة في 

مختلف التخصصات سواء في الفكر، الشعر ، 
وتحرص  وغيرها،  واألبحاث  الدراســـات  الرواية، 
كذلك على التنوع العربي من خالل النشر تقريبا 

للمبدعين من كافة الوطن العربي.
وقالت البـــودي بأن لها رســـالة في االهتمام 
بالكاتـــب الجزائـــري وليـــس مجرد جمـــع كتب 
والذهاب بها إلـــى المعارض بحيث أن رســـالتها 
تعريف اإلبداع والتعريف بالكاتب الجيد في مكان 
اذهب إليه، فمثـــال أعرف الكاتـــب الجزائري في 
مصـــر وفي اإلمارات وفي الكويت وفي عمان في 
حين أجلـــب كتـــب أخرى مـــن الوطـــن العربي 
وأعرضها في الجزائر، هذا شيء أؤمن به وأنفذه.
وتحدثت البودي أن هناك صعوبة في التفاهم 
مع أي موزع جزائري، اغلبهـــم يقولون بأنهم ال 
يمكنهم أن يأخـــذوا مني الكتب في المعرض، ما 
عدا بعض المكتبات فـــي الواليات الداخلية وهذا 
على األقل شيء مريح الن كتاب العين يتواجدون 
في بعض األقاليم البعيدة في الجزائر، وأتصور 
أن مجيئي هذه الســـنة ســـيتوج بتوقيـــع اتفاق 

توزيع مع دار البرزخ للنشر.
شغخض حغئاظغ
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الئاتث سئث التمغث بظ تسان غعّصع آخر ضائه بةظاح دار جمر لطظحر
وّقـــع األســـتاذ الباحث عبـــد الحميد بن 
حسان بجناح دار سمر للنشر كتابه الجديد 
الموســـوم "ظاهرة التدين وعالقتها باألداء 
االجتماعي في المجتمع الجزائري الحديث"، 
وهو من الكتب المهّمة التي أخذت في دورة 
هذا الصالـــون الدولي لهذا العام، حيث أخذ 
الكتاب من صاحبه أكثر من عام من البحث 

النظري والميداني.
وُيعتبـــر صاحـــب الكتاب مـــن الباحثين 
الجزائرييـــن، وله أيضا العديـــد من الكتب 
المترجمـــة، وهـــو حاصـــل على شـــهادة 
ماجســـتير في تحليل الخطاب سنة 2004، 
تحت إشراف األستاذ صالح بلعيد، حين كان 
أستاذا بجامعة تيزي وزو، وهو يشغل حاليا 
رئاســـة المجلـــس األعلى للغـــة العربية. 
ويشتغل األستاذ عبد الحميد بن حسان منذ 

17 سنة مفتشا للتربية الوطنية.
يتناول هذا الكتـــاب األخير، الذي وّقعه 
األســـتاذ عبد الحميد، ظاهـــرة التدين في 
الجزائر، حيث حاول تتبُّـــع مختلف صورها 
في المجتمع الجزائـــري الحديث من وجهة 
نظـــر المحتوى، بداية من مرحلة الشـــرك 
قديما إلـــى يومنا هذا، واألهـــم من هذا، 
بحســـب الباحث، هو تناوله ومحاولة تبيان  
العالقـــة الموجـــودة بين ظاهـــرة التدين 
واألداء االجتماعـــي. ولهـــذا فـــإن الكتـــاب 

يتضمن جانبا تطبيقيا اعتمد فيه الكاتب 

 "الةجائر تصرأ" طظحعرات تثغبئ تس� بثطى بابائ غش سالط الظحر
""جمهوريـــة  الشـــوكوالطة"،  "فتيـــان 
الســـحاب"، ""ال تغلقوا البـــاب"، "دبي خير 
"يدان  اإلمـــارات"،  في  جزائري  لك..حكاية 
لثالث بنـــات"، "العثمانية" ثلة من العناوين 
الــــ29 التي دخلت بها منشـــورات" الجزائر 
تقرأ" سيال 22"، رغم أّنها منشورات حديثة 

النشأة.
"الجزائر تقرا" رفـــوف صالون  عـــززت 
الكتاب بمجموعة من اإلصـــدارات الحديثة 
والمهمة المنوعة بين الرواية والمجموعات 
األلوان  القصصية والشـــعر وغيرها مـــن 
األدبية مجملهـــا 29 عنوان، بالرغم من أّن 
"الجزائـــر تقرأ" التي يديرها اإلعالمي قادة 
زاوي حديثـــة النشـــأة والعهد مـــع الكتاب 

والقراء.
وحســـب قـــادة زاوي فـــإّن منشـــوراته 
تأسست في 2017 وتشـــارك للمرة األولى 
في أكبر فعالية ثقافيـــة بالجزائر والعالم 

العربي "معرض الجزائر الدولي للكتاب".
وقـــال زاوي أّن اقتنـــص مجموعة من 
العناوين المثيرة والشـــيقة التي تســـتحق 
القـــراءة الســـيما وأّن أغلب كتابها شـــباب 
يســـجلون أول اطالالتهـــم إلـــى القـــارئ 

الجزائري.
وال تخـــل "الجزائر تقرا" مـــن توقيعات 

بعض الوجوه البارزة في الساحة األدبية 

على توزيع اســـتمارات اســـتبيان مّست 
وحتى  الجزائريين،  من  واســـعة  شـــريحة 

بعض المغتربين المقيمين في فرنسا.
ويؤكد األستاذ عبد الحميد بن حسان أّن 
النتائج التـــي توصل إليها مـــن خالل هذا 
الكتـــاب الجديـــد، تصـــبُّ في تبايـــن آراء 
المســـتجوبين، حيـــث يؤكـــد بعضهم بأن 
هناك عالقة بين التدين واألداء االجتماعي، 
في حين يرى البعض اآلخر عدم وجود تلك 
العالقة، كما يرى البعـــض أن هناك تأثير 
إيجابـــي للتديـــن علـــى األداء االجتماعي، 

وهناك من يرى عدم وجود أي تأثير.
أما بخصوص الترجمة، فقد قام األستاذ 
عبد الحميد بن حســـان بترجمة العديد من 
الكتب أهمها كتابه المعنـــون "جوهر فكر 
مالك بـــن نبي" (جـــزآن) لمؤلفه نورالدين 

بوكروح.
ويرى األســـتاذ عبد الحميد أّن الترجمة 
في الجزائر بحاجة إلى التمييز بين ترجمة 
النـــص المرتبط بظـــرف محـــدد والنص 
األكاديمـــي، وهنـــا يتعلق األمر، بحســـب 
نظـــره، بنوعين من الترجمة، كما يرى بأن 
المترجميـــن ال يأخـــذون بعيـــن االعتبـــار 
الســـياق الزماني والمكاني الذي يرتبط به 

النص.
ويؤكد األستاذ عبد الحميد أن تجربته 

مـــن  للنوعيـــن  الشـــخصية خضعـــت 
المـــادي  العائـــد  وبخصـــوص  الترجمـــة. 
للترجمة، يرى أّن األمور المادية ال تشـــكل 

له هاجسا أساسيا.
وعن مشـــاركته في دورة هذا العام من 
أّن مؤلفه  الصالون، أكـــد صاحب الكتـــاب 
المترجم حول مالك بـــن نبي القى نجاحا، 
أما كتابه هذا العام الذي قام بتوقيعه، فال 
يمكن أن يعرف مدى نجاحه ألنه نشره تم 

في شهر سبتمبر الفارط فقط.
طغطعد بظ سمار

بالجزائر على غرار الروائي عبد الرزاق 
بوكبة الذي وقع "يـــدان لثالث بنات: ويليه 
بوصله التيه" لقرائه وعشـــاق حرفه. وقد 
لقيـــت حفلة البيـــع التوقيـــع لبوكبة إقباال 
رهيبـــا خالل يومين فقـــط وهو ما يعطي 
دفعا وحافزا لمنشورات "الجزائر تقرأ" التي 
تســـير بخطى ثابتة نحـــو التموقع بصورة 

مميزة في عالم النشر بالجزائر. 
ومنذ تأسيس منشورات "الجزائر تقرأ" 
يبذل رئيســـها قادة زاوي مجهودات كبيرة 
الستقطاب أسماء أدبية منوعة في الساحة 
الجزائرية بهدف احتالل موقع مهم من بين 
دور النشـــر األخرى وتنويع اإلصدارات في 

شتى المجاالت. 

ودخلـــت الجزائر تقـــرأ" الصالون الـ22 
بأعمـــال مختلفة منها مذكـــرات "دبي خير 
لك..حكاية جزائري في اإلمارات" لموســـى 
دباغ، ويروي فيها كيـــف تحول رجل بطال 
يبيـــع الخردة في الداللة إلى مدير أحد أكبر 
فنـــادق دبي و"فتيان الشـــوكوالطة" وهي 
رواية تقع فـــي 250 صفحة، وثالث روايات 
والثالثـــة  و"خنـــق"  الخيـــال"  "أبنـــاء 
"بريون..االكتشـــاف الذي منعـــوه" لمحمد 
دادي عدون، إضافة إلى "جولة في المقبرة" 
و"العثمانيـــة" للطيب الصّيـــاد  التي تنبش 
مخطوطـــة  ضيـــاع  ظـــروف  فـــي 
أندلســـية...وغيرها من األعمال وقعت في 

"سيال 22" بحضور جمهور غفير.
تسان .م
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دليلة عامر العين بومغار التركي باهي بشير براق حواء بوكار

سمية مباركلطيفة حرباوي عمر أولعمارة

جمغئ طئارك:
خطابات التطعى

شغسغرا
نبحث في المفارقة بين الخطاب السياسي و الخطاب 
التنميقي  األسلوب  يستعمالن  اللذان  الوجداني 

ويخيفان ورائها واقعا اخر.
ضطمئ سظ جغق 22: مجموعة كثيرة من كتاب الجدد 

يظهرون بفضل صالون الكتاب بالجزائر.

لطغفئ ترباوي:
صخاخات صطص

سطغ بظ زغث
األشخاص  بقلق  يشعر  الذي  هو  الَقِلْق  االنسان 
عن  للبحث  يدفعك  القلق  أحيانا  بحوله،  األخرين 

الحلول والحقائق، هذا ما أكتب عليه.
الثقافة  يساهم كثيرا في إثراء   :22 ضطمئ سظ جغق 

الجزائرية والترويج لها.

دلغطئ ساطر السغظ بعطشار:
Je découvre mon pays

الصخئئ
نكتب قصص لألطفال التي ُتعرف بالثروة الحيوانية 
أهميتها  يدركون  حتى  الجزائر  في  المتواجدة 

فيساهمون في حمايتها و الحفاظ عليها.
هذه  في  بقوة  حاضر  الطفل   :22 جغق  سظ  ضطمئ 
وزارة  بها  قامت  التي  المبادرة  خالل  من  الطبعة 

التربية الوطنية.

تعاء بعضار:
De la reine de SABA à Michelle Obama

السبماظغئ
نعرف بالمرأة االفريقية التي صنعت تاريخنا ببطوالت 
األوروبي في  للمستعمر  دروسا  اعطت  والتي  مجيدة 

ِقَيِم التحضر واإلنسانية.
ضطمئ سظ جغق 22: أنا جد معجبة بجودة التنظيم و 

حفاوة االستقبال.

بحغر براق:
صخص الرغان لططفض الظئعان

ENAG
االحتياجات  ذوي  بالتالميذ  يهتم  قصصي  اصدار 

الخاصة و عن كيفية ادماجهم في المدارس العادية.
ضطمئ سظ جغق 22: هناك تطور ملحوظ، نتمنى من 
الجمهور أن ينتهز فرصة استكشاف هذا التنوع الهائل

  
الارضغ باعغ:

شصه البعرة الةجائرغئ
حعاب 

نبحث  في األبعاد الحقيقية للثورة الجزائرية ونركز 
على التوجهات الكبرى التي حققت النصر و استرجاع 

السيادة الوطنية.
استطاعوا  عليه  المشرفون   :22 جغق  سظ  ضطمئ 

التحكم في استقطاب الجمهور و المثقفين.

سمر أولسمارة:
Akkin i wedrar

السحاب
الجبال  الجزائري في  الشعب  تميز  التي كانت  األخوية  والروابط  التضامن  نتحدث عن 

والقرى إبان الثورة التحريرية رغم شدة الفقر و ندرة المؤونة الغذائية.
ضطمئ سظ جغق 22: تثمين فعلي للجهد الفكري لكل من يعمل في حقل الثقافة واألدب.

طتمث بطصعراي 

لصاء الُضااب
"ضب� طظ طزاعر الاثغظ جئئعا

طةطئ "لغفراجك" افدبغئ تتاول الاصرُّبالعصعع غش صراءة طةاجأة لطضااب الثغظغ"
طظ الصارئ بسرض طةمعسئ طظ أسثادعا

تشارك مجلة "ليفراســـك" التي تصدر 
وتهتمُّ بشؤون  الفرنسية،  باللغة  بالجزائر 
النشـــر والكتاب واألدب في فعاليات الدورة 
22 من صالون الجزائر الدولي للكتاب، حيث 
تعرض المجلة أعدادا مختلفة أمام القّراء، 
إضافة إلى العدد االخيـــر الذي يحمل رقم 

50 الصادر شهر أوت الفارط.
وُتدير هذه المجلة نادية ســـبخي، وهي 
كاتبـــة ورائية، حيـــث تهتمُّ "ليفراســـك"، 
فضال عن اهتمامها بكّل ما يمتُّ إلى الشأن 
الثقافـــي الجزائـــري بصلة، بآخـــر األخبار 
األدبية والثقافية في دول المغرب العربي، 
ناهيك عن األخبـــار العالميـــة ذات الصلة 

بعالم الثقافة واألدب.
وتشـــتمل أعداد المجلة المختلفة على 
مواد إخبارية متنوعة تتراوح بين الحوارات 
والنـــدوات الثقافيـــة، إضافة إلـــى األخبار 
المتنوعة. كما دأبت مجلة "ليفراســـك" منذ 
مدة بإرفاق أعدادها بملحق مستقل عبارة 
عـــن كتّيـــب خـــاص يتضمـــن مقاطع من 
روايـــات، وقد تضمن العـــدد األخير مقاطع 
من روايات "التحّرر" للروائية آسيا سعدون 

إضافة إلى "التجوال" للروائية زكية قواو.
مجلـــة  تقـــوم  ذلـــك،  عـــن  وفضـــال 
"ليفراســـك" بتنظيم معـــارض وملتقيات، 
ومن المنتظر أن تنظـــم خالل يومي 10 و 
11 ديســـمبر المقبل ملتقى بالشراكة مع 
"حوار  حـــول  بالجزائـــر  النمســـا  ســـفارة 
الثقافات..تقارب الشـــعوب". وسبق للمجلة 
وأن نظمـــت في فترات ســـابقة العديد من 
التي وجـــدت أصداء  الثقافية  التظاهـــرات 
إيجابية لدى األوســـاط األدبيـــة والثقافية 

الجزائرية.

وُعرف عن مجلة "ليفراســـك" أيضا أّنها 
تحاول من خالل أعدادها مقاربة الكثير من 
القضايا األدبية والفكرية عبر نشـــر ملفات 
حولها، مثلما ســـبق وأن نشرت صورا نادرة 

لبعض الكتاب والروائيين الجزائريين.
وُتعدُّ نادية سبخي، مديرة المجلة األدبية 
المعروفـــات  الكاتبـــات  مـــن  "لفراســـك"، 
بنشاطهن، حيث سبق وأن مثلت الجزائر في 
تظاهرات  دولية مختلفـــة. وهي أيضا من 
الروائيات اللواتي أصدرن الكثير من األعمال 
الروائيـــة على غـــرار "رقصة الياســـمين" 
 ،2015 الصادرة عن منشورات الكلمة سنة 
إضافـــة إلى أعمـــال روائية أخـــرى صدرت 

باللُّغة الفرنسية.
طغطعد بظ سمار
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في أول عمل روائي له، يســـرد الكاتب 
محمد بومعـــراف، في "جولة في 

المقبرة"، قصة شـــاب جزائري 
مغترب يعود فـــي زيارة حنين 
حـــذر  لوطن خرج منه مهزوما 
محطما باحثا عن ميالد جديد، 
وحين ينـــزل أرضه حالما، تبدأ 
و  بالتدافع  األوجاع  و  الذكريات 
التشـــكل من جديد لتتداخل و 
تتقاطع مع أحداث تقع له خالل 
زيارته، فتتـــراوح بين الصراع 
و  التاريخـــي  االجتماعـــي، 
الهوياتي في مسيرة بحث عن 

الذات و محاولة فهم وتركيب 

شـــظايا مرآة الهوية، رغمـــا  عن ما قد 
يسببه ذلك من ألم.

المقبرة ليســـت  جولـــة فـــي 
متشـــائمة بقدر ما هـــي واقعية 
المعنى رغـــم أن أحداثها متخيلة، 
هي محاولة تشريح لعقد و جراح 
لـــم تندمـــل و لم تلتئم بســـبب 
تراكمات وعقد نفسية لم يحاول 
أصحابها إيجاد حلول أو على األقل 
محاولـــة إيجـــاد حلـــول و فهـــم 
أنفســـهم كأفـــراد و كمجموعـــة 
تنتمـــي لوطـــن واحـــد ضيعتـــه 

فضيعها.

 يقـــول محمد بومعـــراف انـــه ال يرى 
الرواية و الكتابة مجرد تســـلية و ترفيه بل 
فضـــاء جميل لطـــرح األســـئلة و فهمها و 
الســـفر في عوالم تحتـــاج الحد األدنى من 
الجمالية و عمـــق المعنى، جرى حفل البيع 
بالتوقيـــع الثالثـــاء الماضـــي بجنـــاح دار 
"الجزائر تقـــرأ" على أمل أن تقرأ الجزائر و 

تفهم ...
يشـــار إلى أن "جولة في المقبرة"، هي 
األولى في مشوار الكاتب محمد بومعراف، 
بعـــد مجموعة شـــعرية وقعهـــا بمعرض 
بمعرض  و مجموعة قصصيـــة  القاهـــرة 

الجزائر.
أوراري طتمث

"جعلئ غش ا�ص�ة".. رتطئ ل�ضغإ حزاغا طرآة الععغئ
أول سمض روائغ لطضاتإ طتمث بعطسراف

تاوره شغخض حغئاظغ 

طثغر جغظغماتغك الةجائر إلغاس جمغان:

تثبظا ســـظ برظاطب الســـغظما شغ خالعن 
الةجائر الثولغ لطضااب؟

ليست هذه المرة األولى التي يتعاون فيها 
المركز الجزائري للسينما وصالون الجزائر 

"الخالعن طظاجئئ طعمئ لاصرغإ السغظما طظ الةمععر"
الدولي للكتاب، هذه السنة وبما أن ضيف 
الشـــرف هي جنوب إفريقيا وبهذه المناسبة 
قام وفـــد البلد الضيف بإحضـــار ثالثة أفالم 
نقوم بعرضهـــا بقاعة علي معاشـــي ولكن 
بســـبب كثافة البرنامج أضفنـــا ثالثة أفالم 
بالتالي أصبحت هناك ســـتة أفالم، واألفالم 
التي عرضت في الصالون يتم إعادة عرضها 
في قاعة الســـينيماتيك، وأتمنـــى أن تكون 
السينيماتيك قد وفقت في هذه العملية وهذا 

التعاون مع صالون الكتاب. 

عـــض عظـــاك إصئال طـــظ الةمعـــعر سطى 
الئرظاطب السغظمائغ؟

هناك حضور محتـــرم وكانت ناجحة ألن 
الســـينما اآلن تراجعت مع وجـــود االنترنت، 
والجمهور الســـينمائي في تراجـــع ولكن مع 
توفيـــر قاعـــة جيدة وصـــوت وصـــورة في 
باإلضافة  المستوى ســـيكون هناك جمهور، 
إلى نوعية األفالم المختارة للعرض، أظن أن 

الســـينما اإلفريقيـــة تلقـــى اإلقبال عند 
الجزائرييـــن، وأضيف بأن هذه الســـنة كان 

اإلقبال أكثر مقارنة بالسنة الماضية. 

أق تـــرى بـــأن الاعبغص العرصغ لطســـغظما 
الةجائرغئ ظاصص ظعسا طا؟

أكيـــد، التوثيـــق ناقص بصـــورة كبيرة، 
وذلك راجع لعدة أســـباب، فبالعودة إلى الوراء 
نالحظ غيـــاب اإلنتاج الســـينمائي والقاعات 
التـــي كانت ناشـــطة تـــم غلقهـــا والقاعات 
الموجودة عبر التـــراب الوطني قليلة، نتمنى 
أن يعـــود النشـــاط للقاعـــات التـــي تخضع 
للترميم، وأتمنى تكثيف برنامج السينما في 
صالـــون الكتـــاب ألنهـــا مناســـبة مهمة جدا 
لتقريب الســـينما مـــن الجمهـــور، خصوصا 
مســـألة االقتباس من الروايات للسينما فهذا 
الكم الهائـــل من الروايات ولكـــن االقتباس 
قليـــل يجـــب أن نفتـــح النقاش حـــول هذا 

الموضوع.

الممغجون: أسعان افطظ الثاخطغ
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Razika Adnani, écrivaine et philosophe

« Pour moi le passé explique le présent »

Entretien réalisé par Amokrane Saddedine 

Dans votre livre, vous évoquez une 
réconciliation qualifiée de néces-
saire ? Pourquoi ?

J’y parle de la violence que nous 
subissons au quotidien. D’un 
phénomène qui se propage dans 
notre société. J’aborde certains 
éléments qui pourraient remédier à 
ce fléau. Par la réconciliation avec 
soi et avec l'Histoire, avec la morale 
et la modernité, nous pourrons 
dépasser ce fléau.

Comment est née cette violence ? 

Pour moi le passé explique le 
présent. Certain éléments 
remontent au principe de la guerre 

légitime, à celle que nous avons 
vécu durant la guerre de libération 
nationale et jusqu'à aujourd’hui. 
Durant cette période certaines 
décisions ont accentué d'une 
manière ou d'une autre la violence 
sociale dans notre pays. 

Qui selon vous pourrait remédier à 
cette situation et rétablir l’apaise-
ment ? 

Il faudrait commencer par en 
parler de manière sérieuse, à l’école 
et dans les médias, il faudrait en 
débattre. Il faut aller dans les 
profondeurs, et ne pas traiter ce 
sujet de manière superficielle 
comme il est abordé de coutume.

Hier, au stand de l’Institut français d'Algérie (IFA) au pavillon central, 
l’écrivaine Razika Adnani est venue présenter son livre, « La 

nécessaire réconciliation » publié par les éditions Dalimen à Alger.

 Une oeuvre de Assia Djebar

 « Femmes d’Alger dans leur appartement » traduit à l'arabe
Le stand de l'Institut français 

d'Alghérie (IFA) du Sila a abrité 
samedi le lancement d’un travail 
littéraire collectif. Il s’agit de la 
traduction à l'arabe  du recueil de 
nouvelles « Femmes d’Alger dans 
leur appartement » d’Assia 
Djebar. Il est le fruit d’une coopé-
ration entre le Centre national du 
livre algérien et le Centre natio-
nal du livre français. Le projet est 
né suite à un cycle de formation 
pour dix jeunes traducteurs 
littéraires encadrés par M. Bouzi-
da, enseignant de littérature 
comparée à l’université d’Alger.   
Présenté au Sila,  aux éditions 
Hibr, cet hommage exceptionnel 
à Assia Djebar, romancière, 
essayiste, cinéaste. La présenta-
tion de l'ouvrage a réuni M.Ya-
hiaoui, nouveau directeur du 
Centre national du livre, Djalila 
Djenan Imalayen, professeure et 
fille de Assia Djebar, Mohamed 
Sari,  président de la commission  
de traduction du Centre national 
du livre algérien et M. Mhand, 
directeur des éditions Hibr . 
Djalila Djenan Imalayen a remer-
cié tout les acteurs qui ont contri-
bué à cette belle entreprise. « 

Qui mieux qu’Assia Djebar  
aurait compris cette nécessité  
d’apprendre  toujours et encore, 
elle dont le père instituteur, mon 
grand père, l’amenait à l’école 
avant l’âge de scolarisation.  C’est 
donc tout naturellement que je 
considère  que l’éducation, la 
transmission de la connaissance 
et la formation ont toujours été 
les grandes préoccupations  de 
ma mère», a-t-elle déclaré. «C'est 
une aventure audacieuse et 
ambitieuse. Je salue le minutieux 
travail de traduction qui a respec-
té au mieux l’esprit de l’œuvre. 
Cela n’a pas été facile mais 

 Agenda.
Samedi 4 novembre.

 Stand ministère de la Culture 
(pavillon central)

10h. Bibliothèque principale de 
lecture publique de Tipaza et 
Mascara.Thème : « la relation de 
l'enfant avec le livre et la biblio-
thèque ».

15h. Le Centre national du livre 
(CNL) organise une rencontre avec 
Nouria Lardjane et Abdelhamid 
Bourayou sur le thème de « Littéra-
ture jeunesse, réalités et perspec-
tives ». 

comme disait ma mère, 
plusieurs esprits peuvent soule-
ver des montagnes. Je suis 
doublement contente car  la 
traduction a toujours été le 
souhait de ma mère.  Elle avait 
ardemment désiré  que ses 
œuvres soient traduites en arabe 
et en berbère, ses langues mater-
nelles. Aujourd’hui c’est chose 
faite. Elle  nous regarde et se 
réjouit j’en suis certaine », a-t-elle 
souligné. Elle annoncé le projet 
de création d'une  Fondation 
Assia Djebar « pour enregistrer ce 
patrimoine très riche, cinémato-
graphique, littéraire d’Assia 
Djebar ». 

Rym Hind
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Smail M’hand, directeur des éditions « Hibr »

« Il faut rapatrier le patrimoine littéraire algérien »
Entretien réalisé par Adel Brahim

Quelles sont les tendances princi-
pales pour la collection 2017 de Hibr 
éditions ?

On travaille beaucoup sur l’achat 
de droits mais surtout on cible les 
titres des auteurs algériens ou de 
ceux qui portent un intérêt pour 
l’Algérie, et ce qui peut intéresser le 
public algérien. La ligne éditoriale de 
Hibr est généraliste, mais nous avons 
un penchant pour l’histoire et les 
essais ayant un lien avec la culture et 
la littérature algériennes. J’essaye de 
promouvoir quelques auteurs qui 
ont du talent. Pour ce qui est des 
achats de droit, nous avons édité 
pour cette année Assia Djebar et 
auparavant Mohamed Dib. Il faut 
rapatrier le patrimoine algérien que 
se soit en littérature ou autres. Il faut 
que ce patrimoine soit accessible 
pour le lectorat algérien avec des 
prix raisonnables.

Avec deux éditeurs mitoyens, votre 
stand n’a pas mis de barrière, ce qui 

Amar Aribi, directeur des éditions El Wafaa,

« Promouvoir la culture du livre électronique »

Entretien réalisé par Yacine Idjer

Parlez-nous des éditions El Wafaa 
et des domaines qui vous 
intéressent ? 

Nous sommes présents dans le 
paysage de l’édition algérienne 
depuis dix ans. Et au fil des années, 
d’expérience à l’autre, nous affinons 
notre ligne éditoriale, en l’enrichis-
sant et en la diversifiant. A chaque 
fois, nous cherchons à répondre aux 
besoins des lecteurs et à satisfaire 

est une première au SILA. 
Parlez-nous de cette « ouverture » ? 

J’aime travailler dans un cadre 
agréable pour le respect des visiteurs 
du stand et pour soigner l’image de 
la maison d’édition. Les éditions « 
Hibr », avec « Apic » et « Barzakh » ont 
décidé de ne pas mettre de barrière 
entre les stands à part la signalétique 
de la couleur de la moquette. Il y a le 
logo affiché, sinon, il y a libre circula-
tion des livres et des idées dans un 
espace de 90 m2 avec comme slogan 
« Le livre nous réunit ».

Le SILA touche à sa fin. Quelle 
évaluation faites-vous de cette 22e 
édition ?

Pour les premiers jours, il y avait 
certes moins de public, mais c’était 
un public qui venait réellement 
acheter des livres. L’affluence a 
atteint son record ces derniers jours 
avec notamment lors de la fête du 
Premier novembre et les vacances 

scolaires. Contrairement à 
certaines idées reçues, on remarque 
que l’algérien s’intéresse au livre. Les 
médias ont couvert les activités du 
salon en déployant beaucoup 
d’efforts, toutefois, je souhaite que 
la promotion du livre se fasse tout au 
long de l’année et non pas seule-
ment pendant le SILA.

leurs attentes. On s’intéresse aux 
contenus éducatifs, didactiques, 
culturels et scientifiques en s’orga-
nisant dans une démarche interac-
tive. Notre intérêt est aussi porté 
sur les langues.

Le livre électronique vous intéresse 
aussi

Oui, nous avons le souci de 
promouvoir la culture du livre 
électronique et ses dérivés. Notre 
objectif est de permettre l’accessibi-
lité de ce type de livre à un large 
public. Inculquer à ce dernier de 
nouvelles habitudes concernant 
l’apprentissage des langues et une 
approche nouvelle, interactive pour 
la lecture. Avant je faisais le livre 
papier et le livre électronique. J’ai 
constaté qu’il y a une demande du 
livre électronique. Donc, j’ai arrêté 
la production du livre classique pour 
m’orienter vers le livre on line. Les 
jeunes sont davantage connectés 

aux nouvelles technologies, ils 
s’intéressent forcément à ce genre 
de livre. Nous sommes de plus en 
plus sollicités. Nous sommes à 
l’écoute de cette demande en 
croissance constante.

Avez-vous pensé aux espaces 
scolaires ?

L’idée nous est venue en effet, et 
il y a eu des discussions avec le 
Ministère de l’Education nationale. 
La Ministre s’est montrée intéresser 
et favorable à une telle démarche. 
Tous deux, Ministère de l’éducation 
nationale et El Wafaa édition, nous 
concentrons nos efforts pour élabo-
rer des contenus pédagogiques via 
le livre électronique en direction des 
élèves. D’une part, pour une 
meilleure réappropriation de l’outil 
électronique, et d’autre part, pour 
un apprentissage éducatif interactif 
et facile à assimiler.

 Amar Aribi, directeur des éditions El Wafaa, spécialisées dans le 
livre électronique, évoque son expérience dans le domaine.
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Emile Moselly Batamack, philosophe et anthropologue

« La pensée de Mouloud Mammeri
aide les africains à s’affirmer »

Entretien réalisé par Amokrane Saddedine

Comment en êtes-vous venus à vous 
intéresser à Mouloud Maameri ?

C’est en me penchant sur la 
question des enjeux de l’Afrique 
d’aujourd’hui. En étudiant la place et 
l’utilité de l’intellectuel au sein de 
son pays et de son continent, j’ai 
rencontré Mouloud Mammeri dans 
les entretiens accordés à Pierre 
Bourdieu(sociologue français). Par la 
suite, j’ai découvert l’immense travail 
de savant qu’il avait réalisé pour 

Livres maghrébins

Intérêt du lecteur algérienIntérêt du lecteur algérien

Emile Moselly Batamack, philosophe et anthropologue, chercheur 
associé au CERDOTOLA (Institution inter-Etats de coopération scienti-
fique pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine 
africain) au Cameroun, est parmi les invités du Colloque international sur 

l'oeuvre de Mouloud Mammeri qui se déroule au Sila.

l’Algérie et pour l’Afrique.

Comment pourriez-vous définir 
Mouloud Maameri ?

D’abord, il mériterait d’être ensei-
gner dans tout le continent africain. 
Mouloud Mammeri fait partie d’une 
génération d'intellectuels qui a 
donné les fondations culturelles à 
l’Afrique. Sa pensée aide les africains 
à s’affirmer et aller à la rencontre du 
monde. Ces recherches aident à faire 

une synthèse de ce que pourrait 
être l’Afrique de demain. Un 
continent indépendant et qui 
s’affirme en tant que tel.

Où se situe Mouloud Maameri dans 
la lutte contre les nouvelles formes 
de colonisation ?

Il avait une position d’honneur. Il 
nous a laissé des instruments pour 
nous émanciper de la colonisation. 
Une œuvre qui trace la voie à suivre 
pour y arriver. Un mode d’être.

Au Salon du livre, l'intérêt du 
lecteur algérien s'intéresse aux 
livres édités au Maghreb en raison 
des similitudes linguistiques, 
historiques, culturelles et sociales. « 
La littérature nous permet de 
voyager et à explorer le monde et 
de ceux qui le peuplent. Je porte un 
intérêt pour tous les œuvres dont le 
titre, l’intrigue ou la notoriété de 
l’auteur me captivent, mais j’adore 
en particulier la littérature 

sud-américaine et maghrébine », 
a souligné Neila, étudiante en 
traduction. Pour Racim, diplômé en 
droit et employé dans une compa-
gnie d’assurance, son intérêt va 
pour les sciences humaines 
maghrébine, qui selon lui, 
ressemblent aux réalités 
algériennes. «J’avoue que je suis 
plutôt cinéma que littérature, mais 
disant que je porte un grand intérêt 
pour les livres académiques arabes 
et notamment maghrébins dont le 

s’identifier dans un tissage social 
et culturel presque identique.  Il est 
vrai que nous devons lire les grands 
doyens de la pensée à l’exemple 
d’Emmanuelle Kant ou autres, cela 
dit, je m’adapte plus aux auteurs 
maghrébins par rapport aux actuels 
auteurs européens ou orientaux », 
a-t-il confié. Directeur des éditions « 
Dar El Azabia », et membre de 
l’Union des éditeurs tunisiens et 
arabes, Imad El Azabi affirme 
l’engouement du lectorat algérien 
pour le livre tunisien, et ce, durant 
les douze participations participe 
au SILA.  Dar El Azabia a enregristé 
une grande vente pour une étude 
sociologique et anthropologique 
de  Said El Abdelli sous l’intitulé « La 
magie en Tunisie ». Pour Nadjib 
Fatia, des éditons marocaines « 
Ifriquia chark », le lectorat algérien 
s’intéresse énormément aux 
linguistiques, à la sémiologie, à la 
sociologie par rapport à d’autres 
lectorats arabes qui « s’intéressent 
plutôt à la philosophie e la théolo-
gie ».

Adel Brahim
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Une annonce du ministre de la Culture 

 Un espace muséal sur l'oeuvre de Mouloud Mammeri Un espace muséal sur l'oeuvre de Mouloud Mammeri

 Si Hachemi Assad, SG du Haut Commissariat à l’Amazighité

 « Mammeri a essayé de diffuser
ses idées partout en Algérie »

  Entretien réalisé par Maya.D

Le colloque international consacré 
à Mouloud Mammeri sortira avec 
des recommandations. Quelle suite 
auront-elles ?

L’équipe du HCA œuvrera à 
encadrer toutes les suggestions ou 
recommandations du colloque. 
Nous allons assurer la continuité 
après cette grande célébration. 
Nous n’allons-nous arrêter là. Notre 
but est de promouvoir les idées de 
Mouloud Mammeri en encoura-
geant la traduction de la langue 
amazighe et de la langue arabe. Il 
est question également de simpli-
fier les idées de l'auteur de « Le 

Le colloque international consa-
cré à l'ouevre de Mouloud Mam-
meri se déroule à la salle El Djazair 
au Palais des expositions jusqu'au 
05 novembre.  Organisé par le 
Haut Commissariat à l'Amazighité 
(HCA), le colloque est intitulé 
«L'Amusnaw, le sourcier des 
convergences civilisationnelles 
universelles». Une trentaine 
d'universitaires algériens et étran-
gers participent à cette manifesta-
tion qui s’étalera jusqu’au 5 
novembre. Le ministre de la 
Culture Azzedine Mihoubi a félicité 
l’initiative du HCA d'organiser un 
colloque sur l'oeuvre de l'auteur 
de « La Colline oubliée ». «Cette 
célébration incite à mener d’autres 
recherches et études sur la culture 

et l'identité algériennes. Les 
travaux de Mouloud Mammeri 
ouvrent de nouvelles questions et 
fixent de nouveaux horizons pour 
nos étudiants notamment en 
matière de recherche sur l’ama-
zighité autant que langue, culture 
et civilisation », a-t-il dit. «Les 
efforts déployés par le HCA 
permettent aujourd’hui une 
intégration plus en plus significa-
tive de tamazight dans la vie quoti-
dienne surtout pour les 
documents administratifs et 
l’enseignement et la diffusion 
culturelle», a-t-il ajouté.  Il a annon-
cé l’élaboration d’un espace 
muséal qui rassemblera les travaux 
de Mammeri. Si El Hachemi Assad, 
secrétaire général du HCA,  a 

déclaré que toutes les manifes-
tations organisées durant cette 
année sur Mammeri ont été à 90% 
achevées. « Aujourd’hui, nous 
avons convié un panel de 
chercheurs et universitaires venant 
de plusieurs villes d’Algérie et de 
l’étranger, en plus d’une centaine 
d’éditeurs venus de partout, pour 
exposer et diffuser leurs publica-
tions pour rendre un hommage 
collectif et intercontinental à 
Mammeri», a-t-il souligné. « S’il y’a 
un instrument de culture et de 
formation intellectuel qui caracté-
rise Mammeri c’est bien le livre. Ce 
symbole matérialisant la relation 
dialectique qui s’établit entre Da 
Lmulud et l’auteur prolifique» a 
relevé le SG du HCA.

Maya.D

Sommeil du juste » à travers la 
sélection des textes les plus impor-
tants du programme scolaire 
officiel et les projets artistiques. 
Nous espérons que les textes de 
Mammeri soient adaptés au théâtre 
et au cinéma. 

C'est une manière de mieux faire 
connaître les textes de Mammeri...

Mouloud Mammeri a parcouru 
toutes les régions du pays. Il a 
essayé de diffuser ses idées partout 
en Algérie. Nous allons organiser le 
28 décembre 2017, un hommage à 
l’Opéra d’Alger Boualem Bessai. 
Mammeri est né la même date, il y a 
cent ans. Nous allons honorer les 
personnes qui ont aidé l'anthropo-
logue dans ses recherches comme 

cheikh El Adjela Mohammed de 
Tamanrasset et Hadj Moulai de 
Timimoun. La même date, nous 
lanceront le premier timbre postal 
sur Mammeri.

Azzedine Mihoubi, ministre de la 
Culture, a parlé lors de l’ouverture 
du colloque, d’un espace muséal 
consacré a Mammeri. Qu'en est-il ?

Oui, le ministre de la Culture a 
évoqué ce projet. Le 28 février 
verra la création d’un espace 
muséal dans la région natale de Da 
Lmulud qui est Ait Yenni(Tizi 
Ouzou). Nous allons participer à ce 
dernier préparant de la matière tels 
que ses photos et ses livres qui 
seront exposés dans ce lieu. 
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 Dalila Nadjem, éditrice

Au Sila, « la BD  marche bien ! » 
Alors qu’on pensait que la bande 

dessinée algérienne ait complète-
ment disparu du champ artistique, 
voilà que contre toute attente elle 
renaît de ses cendres. Depuis 2008, 
on assiste à l’émergence d’une 
nouvelle génération de bédéistes, 
d’un étonnant imaginaire et d’une 

 L’Association bénévole pour orphelins
de Birtouta au 22e SILA

L’Association des orphelins de 
Birtouta a visité jeudi le 22e sila. 
Accompagné de quelques bénévoles 
universitaires et de Rachid Dalil, 
président de l’association, 26 orphe-
lins ont pu bénéficier d’une journée 
pleine de surprise.  «Nous voulions 
avoir une idée sur les nouvelles 
publications, surtout en ce qui 
concerne les livres pour enfants. 
Nous leurs avons acheté quelques 
exemplaires et avons fait connais-
sance de quelques maisons 
d’éditions algériennes qui ont eu la 
sympathie de leurs offrir quelques 
livres », a déclaré Rachid Dalil. Selon 
lui, ces enfants âgés entre 8ans et 
18ans vivent dans une certaine 
solitude. « Depuis 2013 à ce jours, 
nous n’avons jamais raté le salon, 
c’est un bonheur pour eux d’être ici, 
ils sont curieux de connaitre et de 
feuilleter les nouveaux livres. Ils 
s’intéressent beaucoup a la lecture. 
Ils nous demandent même des livres 
et nous nous leurs faisons plaisir» 
a-t-il ajouté. 

Maya.D

grande sensibilité. Cette relance 
de la B.D. on l’a doit notamment au 
Festival international de la bande 
dessinée d’Alger (FIBDA) qui se 
déroule depuis dix ans. Depuis, la 
production s’est multipliée et s'est 
diversifiée. La B.D. s’est imposée au 
fil des années et a sa place dans le 

champ éditorial algérien. On le 
constate lors de ce 22ème SILA, 
notamment dans le stand des 
éditions Dalimen qui, depuis 2008, 
ont ajouté dans leur catalogue une 
autre collection, celle concernant la 
B.D  100% algérienne. Dalimen s’est 
donnée comme objectif de dévelop-
per le 9ème art en Algérie et de 
promouvoir les jeunes auteurs.   « La 
B.D Marche bien.  Elle est entrée 
dans les mœurs des lecteurs. Ces 
derniers se sont habitués à ce genre 
de littérature. Il y a vraiment une 
demande.  Il y a de vrais auteurs, 
créatifs et prometteurs. J’ai six 
auteurs qui n’ont pas arrêté de signer 
des dédicaces pour leurs lecteurs. 
Les auteurs sont connus. Ils doivent 
cette notoriété aux réseaux sociaux 
», a déclaré a Dalila Nadjem, 
directrice de Dalimen. Pour elle, ce 
nouveau canal de communication 
contribue de façon significative à 
faire connaitre les bédéistes et d’une 
manière générale à promouvoir la 
bande dessinée algérienne. « La 
diffusion pose problème. Les 
libraires sont frileux par rapport à la 
B.D. Ils ne veulent pas prendre le 
risque d’acheter un quota de B.D 
pour le revendre », a-t-elle regretté.

 . Yacine Idjer
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« Nous n’avons pas de pays de 
rechange. Il faut aimer l'Algérie, 
aimer son proche. Il faut défendre 
et protéger sa patrie surtout en 
cette conjoncture», a-t-il déclaré 
dans une brève allocution.  Elle  a 
appelé  à promouvoir l’image réelle 
de l’Algérie et « à faire connaître 
son histoire et son patrimoine riche 
à travers la culture, la paix et le livre 
». Pour elle, l’unité du peuple 
algérien s’est consolidée durant la 
guerre de libération nationale. « 
Nos constantes nationales, islam, 
arabité et amazighité, constituent 
aussi un legs dont nous nous 
sommes fiers.   Le citoyen algérien 
doit être conciliant avec son frère 
vivant dans le pays ou à l’Etranger.  

 « Il faut aimer l'Algérie... » « Il faut aimer l'Algérie... »
Pour ma part, j’écris pour l’unité 

algérienne. L’algérien doit rompre 
avec le sectarisme et le régiona-
lisme,qui ne le mènera nulle part », 
a-t-elle estimé. «En tant qu’algé-
rienne établie à l’Etranger, j’admets 
que j’aime mon pays plus que ceux 
qui y habitent. En tout cas, je suis 
prête à faire des sacrifices. Il faut 
sauvegarder l'unité du pays et 
poursuivre son édification », a-t-elle 
confié. Elle a soutenu qu’en dépit 
de la conjoncture économique 
difficile, des tensions régionales et 
des  bouleversements politiques et 
sécuritaires à l’échelle mondiale, 
l’Algérie est debout. Ahlem Moste-
ghanemi a critiqué la presse 
algérienne coupable, à ses yeux, de 

« dresser un tableau noir sur la 
situation actuelle du pays ». Elle a 
annoncé avoir informé le ministre 
actuel du Tourisme, Ahcéne 
Mermouri, sur la situation qualifiée 
de dégradante  des hôtels en 
Algérie. Ahlem Mosteghanemi est 
l'auteure algérienne la plus lue dans 
le monderabe. Ses romans se sont 
vendus à des millions d’exem-
plaires. Ahlem Mostaghanemi a été 
élue personnalité de l’année 2015 
par la Fondation  Enfants de la paix 
au Yémen . Elle figure, selon la 
revue américaine Forbes, les dix 
femmes les plus influentes dans le 
monde arabe. 

Farès Ferhat
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Ahlem Mosteghanemi,
star de la littérature arabe, au Sila

« Il faut aimer l'Algérie... »« Il faut aimer l'Algérie... »
Ce vendredi, un public nombreux a assisté à 
l'estrade consacrée à la romancière 
algérienne Ahlem Mosteghanemi à la salle 
Sila au niveau du pavillon central. Une séance 
dédicace des sept romans de la célèbre 
écrivaine a été organisée sur les lieux.


