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حب�س رئي�س بلدية 
الونزة و الكاتب 
العام و مقاولني 

املكتب الفيدرايل يف�سل يف ح�س�ص االرتقاء و النزول 

�شقــــوط نادييــن مـن املحتـــرف الأول و 4 تاأ�شيــرات للثانــــي 

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س   22

�س  4

�س اأر�شيف

الفريق قايد �سالح يحّذر »الع�سابة« من اللعب بالنار و ي�سرح 
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وزير ال�سكن يعلن عن رفع احل�سة الحتواء الطلب 

�س  22

تخ�شي�س 120 األف وحدة ب�شيغة الرتقوي املدعم 

جمموعات برملانية و اأحزاب ت�شتنكر حماولت التدخل يف ال�شاأن اجلزائري 
�س   3-2

�س   24
 

 

 

ميلة

 نحو ت�شدير الب�شل اإىل بلدان افريقية
وّقــع اأم�ص االثنين بميلة المدير العام لل�ســندوق الوطني للتعاون 
الفالحي ورئي�ص المجل�ص الوطني المهني الم�سترك ل�سعبة الثوم 
و الب�ســل، اتفاقيــة �ســراكة تق�ســي بتاأميــن المنتوج مــن مختلف 
االأخطــار ومرافقــة المنتجيــن فــي م�ســارهم المهني، فيمــا اأعلن 
رئي�ص  المجل�ص المهني اأنه �ســيتم ت�ســدير الب�سل لدول افريقية 

بعد تحقيق اإنتاج معتبر .

يف حادثة هّزت االأو�ساط الفنية اأم�ص

 رحيــل ماأ�شـــاوي للفنـــان 
حممد اخلام�س زغـدي 

ا�ستيقظ �سكان الوادي �سباح اأم�ص 
االثنين على فاجعــة وفاة الفنان 
ال�ساب محمد الخام�ص زغدي، عن 
عمــر ناهــز 26 عاما، اإثر �ســقوطه 
من عمود كهربائي حديدي، محاذ 
بحــي  الكائــن  العائلــي،  لم�ســكنه 
الرمال بو�سط مدينة الوادي،  كان 
قــد ت�ســلقه بهــدف الدخــول اإلى 
المنــزل من خــالل ال�ســطح، بعد 
اأن �ســاع منه مفتاحه، و�سط حزن 
خيم على بيت الفقيد ومن عرفه  

من االأ�سرة الفنية .

املدرب ا�ستكى من اأر�سية حمالوي 

ال�شنافر يريدون اللعب يف ملعب اخلروب 

ك�سفت م�ســادر ح�ســنة االإطالع للن�ســر، باأن المدرب ديني�ص الفان 
اأر�ســل تقريرا مف�ســال للمالك، بخ�سو�ص �سوء اأر�ســية ميدان ملعب 
ال�سهيد حمالوي، التي ح�ســبه اأ�سبحت عائقا كبيرا اأمام اأ�سباله، وال 
ت�ســاعدهم على تطبيــق كرة جميلــة، و اأكثر من ذلك، فهي تنا�ســب 

طريقة لعب المناف�ص، خا�سة عندما يركن اإلى الخلف.

�س  5

وزير التعليم العايل يك�سف 

مليــــون و 400 األــف راغــب يف اجتيــــاز م�شابقـــة الدكتـوراه
 ك�ســف وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمــي، الطيب بوزيد، اأم�ــص اأن عــدد الراغبين في اجتياز م�ســابقة الدكتــوراه بلغ 1مليون 

�س  8و400 األف طالب هذا المو�سم.

�س   4

�سليم بوفندا�سة
»السارُد«

ثّمة نزع��ة لفتة لرواي��ة الأحداث 
ل��دى اجلزائري��ن، ومل يع��د »حملة 
ه��ذا  يحتك��رون  القدام��ى  القل��م« 
الفع��ل وغواي�ته، ف�أ�س��بح كّل حدٍث 
م�ّدًة لع�س��رات الآلف م��ن الرواي�ت، 
يلتق��ي يف روايته� ع�ّم��ة الّن��س واأهل 

الخت�س��س.
��ة مثرية جتري يف  يروي احلّلق ق�سّ
كوالي�س النظ�م بتف��س��يله� الدقيقة 
املرتقب��ة،  ونت�ئجه���  وخلفي�ته���  
��ة ذاته��� م��ع حتوي��رات ه�ّمة  وب�لق�سّ
ق��د ُي�س��لي �س���ئق الت�ك�س��ي زب�ئنه، 
وكذل��ك يفع��ل الأ�س��ت�ذ املخت���سّ يف 
حتوي��ل ال��كلم اإىل �س��ب�ئك ثمين��ة، 

على جداره !
ل �س��رورة،هن�، لإ�س��ن�ٍد اأو لتخلي�س 
اخل��ر م��ن ال�س��وائب الن�جم��ة ع��ن 
الأم�ين  والأحق�ِد ال�سغريِة والتطّلع 
اإىل بطول��ٍة يف احلك��ي متن��ح الّراوي 
املحي��ط  وهيب��ة  الع���رِف  وج�ه��َة 
ب�أ�س��راٍر خط��ريٍة. و ل يطرح املتلقي 
احلك�ي��ة  �س��يتلّقف  لأّن��ه  الأ�س��ئلة 
تتن��س��ل  وهك��ذا  ب��دوره،  لريويه��� 
»الرواي���ت الوطنّية« لت�س��ّكل مدّونة 
ينهل منه ال�س��عب الذي ل ي�س��ّدق م� 

يعلُن عليه عر القنوات الر�سمّية. 
قد تك��ون الرغب��ُة يف ال�ّس��رد نتيجة 
فق��ٍر يف احلي���ة، اأي حم�ول��ة كرمي��ة 
من اخلي�ل لتدارك ح�جة ال�ّس���رد اأو 
مع�جلة ه�س��س��ته، لكنه� ت�س��ري اأي�سً� 
اإىل فقٍر معريف ومر�س يف الت�س���ل، 
تتمّي��ز ب��ه املجتمع���ت املتخّلفة التي 
اأخفقت يف تنظيم نف�س��ه� مبوؤ�س�س���ت 
حديثة، ل مك�ن فيه��� للخفّي اجلّب�ر 
الذي يدي��ر اللعبة من خلف ال�س��ت�ر 
وتنتف��ي فيه��� احل�ج��ة اإىل ال�ّس���رد، 
لأّن تدب��ري الأمور يتّم ع��ر قواعد 
وامل�س���ءلة،  والتمثي��ل  ال�س��تحق�ق 
ف�ملجتمع���ت ال�س��عيدة تعي�س احلي�ة 
كم��� ه��ي ول تتمّثله��� ع��ر م�س��رود 
يتق��سم فيه البطولة الّراوي واملروّي 

عنه وامل�ستمع ! 
تخفي هذه الّنزعة اأي�س��ً� »�س��ندروم 
النب��ّوة« ل��دى الكثري من »ال��رّواة« يف 
املنطوق��ة،  اأو  املكتوب��ة  تدخلته��م 
مب� يف ذل��ك ال��رّواة ال��ذي ل يوؤمنون 
اإىل  حت��ّول  النب��ّي  لأّن  ب�لأنبي���ء، 
�سخ�س��ّية ق�عدّية ُتغفل يف اللوعي 
تعب��ريات  و  �س��لوك   يف  وتظه��ر 
الّراغب��ن يف لع��ب »الأدوار الكبرية« 
يف احلي���ة، وق��د يتم ذل��ك  بطريقة 
»اإيج�بي��ة« كم��� ه��و احل�ل ب�لن�س��بة 
للم�سلحن والثّوار، اأو ب�سكٍل م�أ�س�ويٍّ 
كح���ل الذين يعلنون النبّوة مب��س��رًة  

ول يكتفون مبع�دله� املو�سوعي.
تخف��ي »املدّون��ة الوطنّي��ة« املذكورة 
مع�جلت��ه  تك�س��ف  ق��د  كن��زاً  اأع��له 
اأمرا���سٍ  ع��ن  خمت�س��ن  ط��رف  م��ن 
حقنه���  مّت  »ل��ذاٍت«  ظ�ه��رة  غ��ري 
ب�لأ�س���طري، عو���س تدريبه��� عل��ى 
احلي���ة كم� ه��ي، حتى �س���رت تقول 
ب�أنه��� ن�س��خة فري��دة ل مثي��ل له� يف 

الع�مل ! 

الروائي والكاتب مرزاق بقطا�ش للن�صر
  

حماولة اغتيالي  ال يستوعبها األدب !
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اخلط�ب الديني يف الرواية اجلزائرية

توظيفات دينّية أم إيديولوجّية؟

الثلث�ء 24 �سبتمر 2019م
1440ه� حمرم   24

كيف ح�سر الخط�ب الديني في المتن ال�سردي الجزائري، اأو بمعنى اأو�سع واأدق، كيف هي م�ستوي�ت و�سي�ق�ت توظيف الخط�ب الديني 
في الرواية الجزائرية، وكيف نف�سر الح�سور الُمكثف لهذا التوظيف، وهل يمكن القول اأّن بع�س التوظيف�ت اإيديولوجية اأكثر من 

كونه� دينية؟ اأو بمعنى اأو�سح اأكثر من كونه� ذات خلفي�ت دينية، واأن الديني ملتب�س مع الإيديولوجي؟


