
يف بداياتــه، انتهــج األدب األفريقــي باألســاس تقليــدا شــفهيا 
مكّمــا بكتابــات رمزيــة تبتدعهــا كل منطقــة، ولكــن األمــور قــد 

ــارض. ــت الح ــا يف الوق ــرت فعلي تغ

لـــم تبــدأ كاســيكيات األدب األفريقــي الحاليــة يف إســاع صوتهــا إال بدايــة مــن ســنوات 
الخمســينيات. ولــد األدب اإلفريقــي املكتــوب مــا بــن 1930 و1940، يف أعقــاب الحــركات 
ــف  ــة. يف النص ــات خاص ــور مج ــع ظه ــة، م ــن واألفارق ــود األمريكي ــاق الس األوىل النعت
الثــاين مــن القــرن العرشيــن، ظهــر أدب احتجــاج. وباملــوازاة مــع ذلــك، تطــّورت الروايــة 
ــر يف  ــي ســبقت االســتقال. وظه ــة رّدا عــى السياســة املناهضــة لاســتعار الت األفريقي
القــرن الحــادي والعرشيــن كتّــاب حريصــون عــى التحــرر مــن التيــارات الســابقة لصالــح 

هويــة عامليــة، أو حتــى كونيــة وأدبيــة رصفــة.

نحــن نتكلــم اآلن — وهــو مــا يلقــى رواجــا — عــن حركــة »Migritude )الهجــرة 
ــز  ــأنه أن ميي ــن ش ــذي م ــن الســواد والهجــرة وال ــع ب ــد يجم ــر جدي الســوداء(« يف تعب
هــذا االتجــاه األديب الجديــد الخــاص بالجيــل الجديــد مــن الكتــاب الذيــن تجمــع بينهــم 

ــايف. ــل الثق ــة الهجــرة والرتّح تجرب

ــة  ــا نقطــة تحــول حقيقي ــن خمســن عام ــر م ــذ أك ــة من ــدول األفريقي كان اســتقال ال
بالنســبة ألدب جنــوب الصحــراء. وعــرف األدب تنوعــا ســواًء عــى مســتوى موضوعــايت 

ــة. ــة الكتاب ــث مســتوى جالي ــن حي ــي أو م ثيم

لطاملــا كان الكتــاب األفارقــة يف مواجهــة معضلــة لغــة االســتعال ولغــة الكتابــة. وســتعود 
ــاره الكاتــب  طبعــة ســيا 2016 إىل هــذا االنشــغال ألن هــذا الجــدل الــذي ســبق أن أث

الكبــر أحمــدو كورومــا ال يــزال يحظــى باهتــام الجميــع.

إن هــذه الطبعــة الحاديــة والعرشيــن مــن الصالــون هــي فرصــة ســتفتح النقــاش حــول 
ظاهــرة الهجــرات ومتثاتهــا يف اآلداب األفريقيــة. والعــامل مضطــرب جــرّاء حــركات الهجــرة 
التــي مــا فتئــت تتزايــد والتــي يتعــرّض لهــا اإلنســان أكــر فأكــر كّل يــوم. هــذا الشــكل 
ــا مخاطــر، وينبغــي أكــر مــن أي وقــت مــى أن  ــل أبعــد مــن أن يكــون ب مــن الرتّح

ــم شــبابنا بذلــك. ويــوم 30 أكتوبــر ســيكون مكرســا لهــذا املوضــوع. نعلِ

أفــريقيـا
رســالــة

الباناف
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إن دمقرطــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف القــارة تبــدو 
بــا حــدود. يحصــل األدب الرقمــي تدريجيــا عــى مــكان لنفســه 

يف أفريقيــا، يف دوائــر الثقافــة والتعليــم.

حاليــا، تهــّز التكنولوجيــا الرقميــة بنــاء صناعــة الكتــاب يف العامل. يــؤدي االســتخدام املتزايد 
والدائــم للوحــات الرقميــة، الهاتــف والحاســوب الخــاص، فضــا عــن انفجــار التطبيقــات 

املحمولــة وغرهــا مــن األدوات التفاعليــة، إىل ظهــور مشــهد جديــد لقطــاع األدب.

ــات  ــن التحدي ــرا م ــددا كب ــنوات ع ــذ س ــدي من ــرش التقلي ــه الن ــوب، يواج يف دول الجن
ــدا. ــة ج ــب عالي ــادي للكت ــع امل ــة والتوزي ــة الطباع ــث إن تكلف حي

ــل  ــدة مــن نوعهــا، واالســتثار يف مــواد مث ــة فرصــة فري ــة مبثاب ــأن الرقمي لقــد اتضــح ب
الــورق آيــٌل إىل الــزوال، مــا يــدل عــى أن التوزيــع مــن شــأنه أن يصبــح أنجــع وأرسع. إن 
الرقميــة توفــر حــا ملعضلــة توزيــع وتوفــر الكتــاب يف أفريقيــا مــن خــال توســيع نطــاق 
ــة أيضــا املســاعدة  ــد املنشــأ. ميكــن للرقمي االســتفادة مــن األدب إىل حــدود أخــرى للبل
عــى تســويق الكتــاب يف بعــض بلــدان القــارة. وتســمح التكنولوجيــا الرقميــة بالوصــول 

إىل أســواق دوليــة جديــدة، ولكــن هــل ســتكون مربحــة وإىل أي حــد؟

يف كثــر مــن األحيــان، تفتقــر دور النــرش يف الجنــوب إىل النســخ اإللكرتونيــة لكتبهــا وقــرار 
خلــق نــرش تفاعــي قــد يتطلــب اســتثارات كبرة.

ــذا  ــن ه ــة، ولك ــا الرقمي ــن مزاي ــتفادة م ــول دون االس ــي تح ــز الت ــي الحواج ــرة ه معت
ــى  ــب ع ــل التغل ــن أج ــكارات م ــواع االبت ــع أن ــأت إىل جمي ــي لج ــع اإلرادات الت مل مين
ــب  ــي للكت ــرش الرقم ــم للن ــة به ــم الخاص ــارشون برمجياته ــر ن ــد ابتك ــات. وق الصعوب

ــة. التفاعلي

ــارشون  ــق الن ــة، حق ــب الرقمي ــة الكت ــال صناع ــات يف مج ــم بطلع ــة إىل قيامه باإلضاف
ــف  ــه الهوات ــكل في ــذي تش ــت ال ــال يف الوق ــات النق ــامل تطبيق ــات يف ع ــن فتوح اآلخري

ــبوقة«. ــر مس ــرة غ ــة »طف املحمول

يف الواقــع، عــى الرغــم مــن محدوديــة البنيــة األساســية فــإن مارســات القــراء واملؤلفــن 
ــاب  ــتقبلية للكت ــة املس ــر الصناع ــن أن تظه ــم ميك ــذا املنتظ ــن ه ــتمر. م ــول مس يف تح
الرقمــي للجنــوب، ولكــن لحــد الســاعة فــإن »النــرش الهجــن« يبقــى هــو الحــل األفضــل 
ألن األمــر ال يتعلــق بخيــار النــارش لوحــده والعديــد مــن القــراء يفضلــون ملمــس الــورق.

يأيت روح الباناف لـ »سيا 2016« تحت شعار »أفريقيا يف العرص الرقمي«.

يف عرص الرقميـة
أفـريقيـا
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الخميـــس 27 أكتوبـر
G 14:00 - 17:00 الجنـــاح

 مقهــــى الشعراء
 الشعر األفرييق،

عامل من املوسيىق واأللوان.
المحاضر: إسماعيل دياباتي

تدير الجلسة: ثريا غزالن
 افتتاح ورشة الكتابة و» اإليديوغرام « )الكتابة بالرموز(،

تقنية البوغوالن

الجمعـــة 28 أكتوبـر
G 14:00 - 16:00 الجنـــاح

 املنتــدى األدبــي
من التارخي إىل اخليال

دانيال أالن نسيغبي )موتلون(، محمد بداوي
تدير الجلسة: ناريمـان زهـور سعدوني

G 16:00 - 18:00  الجنـــاح
 مقهــى الشعــراء

مقهى الشعراء » قــوايف القــارة «
مـع تغطيــة إذاعيـة

من تقديـم ناريمـان زهـور سعدوني

السبــت 29 أكتوبــر
G 14:00 - 17:00 الجنـــاح

 املقهـى األدبــي
تفكيــر أفرييق مـا وراء احلدود

المحاضـر: إيبو إبراهيما ندونغ
يدير الجلسـة: كريـم أميتي

األحـــد 30 أكتوبــر
14:00 - 17:00 قاعـــة الجزائــر

 لقـــــــاء
حراكت اهلجرة يف اآلداب األفريقية

 يفتتحه: السيد عبد القـادر مساهل،
 وزير الشؤون المغاربيـة، االتحـاد األفريقي

 وجامعـة الدول العربية
 بمشاركـة السيد الهادي ولد علي،

وزير الشباب والرياضة
 المحاضرون: تييري بيريه، مومـار غيي،

 صديـق حـاج احمد، إيبـو إبراهيـما ندونـغ،
محمد بــداوي، هولو غيابيــر.

يدير الجلسـة: جمال سنحاضري

االثنيـــن 31 أكتوبـر
G 10:00 – 17:00 الجنـــاح

 حماضــــرة
النرش الرمقي. أفريقيا تدخل املعرتك.

المحاضر: هــولو غيابيـر
يدير الجلسة: فـريد بوحطـة
يدير النقاش: توفيـق فاضل

الثالثـــاء 01 نوفمبـر
G 10:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 الجنـــاح

 اللقـــاء األديب
املدونات والشباكت االجمتاعية. نظرة أخرى 

عىل النرش الرقـمي )األدب اإللكرتوين(.
المحاضر: ريـاسي وابونزي غانغوس

األربعـــاء 02 نوفمبـر
G 14:00 - 16:00 الجنـــاح	

 ورشـــة الكتابة والتْوشيــة
 مع رياسيـ وابونزي غانغوس،

إسماعيل ديـاباتي، جـودت قسومة.
المنسق: محمد بداوي

الخميــس 03 نوفمبــر
G 14:00 - 16:00 الجنـــاح

 حماضـــرة
)الناطقون باللغة اإلجنلزيية، الربتغالية
أو الفرنسية( أفريقيا وآداهبا املتعددة.

المحاضر: بـن عودة لبـداي
تدير الجلسة: ليـلى بهيـج

الجمعــة 04 نوفمبــر
G 14:00 - 16:00 الجنـــاح

 حماضــــرة
» ماذا تبىّق من مايل “آمادو أمبايت با” ؟ «

المحاضرون: تييـري بيريه، إسماعيل دياباتي.
يدير الجلسة: بن عودة لبداي

.

البــرنـــامـــج

هــذا البرنامج قــد يعــرف تغييرات:
 سوف نعلم جمهورنا عن طريق مختلف

وسائط االتصال، الصحافة، والشبكات االجتماعية...

com/Espritpanafsila.g



الكامرون )يعيش بالكامرون(

صاحــب الجائــزة الكــرى أحمدو-كورومــا 2014، دانيــال آالن نســيغبي، روايئ كامــروين، 
ــا بالكامــرون. ــد ســنة 1973 يف بافي ــة«، ول ــون«، مــا يعنــي »ابــن الرتب يلقــب بـــ »مــوت ل

بعــد حصولــه ســنة 2014 عــى جائــزة العــاج وهــي جائــزة ســنوية اســتحدثت منــذ 2008 
يف كــوت ديفــوار، حــاز دانيــال أخــرا عــى جائــزة أحمدو-كورومــا 2014، عــن روايتــه »أوالء 
الذيــن يخرجــون يف الليــل«، عــن »دار النــرش غــرايس« ، وتتنــاول الروايــة موضــوع الســحر 

يف املجتمعــات األفريقيــة املعــارصة، ويف الكامــرون بصفــة خاصــة. 

 وكانــت »األرملــة الصلعــاء« هــي أول روايــة لــه، نــرشت ســنة 2011 عــن مطبوعــات
»ال سوســييتي ديزيكريفــان )عصبــة الكتــاب(«، درس مــوت لــون يف جامعــة ياونــدي 
ــج شــيئا.  ــون. »نحــن ال ننت ــا يف التلفزي ــات. وهــو يعمــل حالي ــم عمــل كمــدرس للرياضي ث

ــون«. ــتهلك بجن ــن نس ــل، نح باملقاب

مواعيـد
 توقيع كتب – املنتدى األديب

» من التاريخ إىل الخيال «

دانيــال أالن نسيـغبي
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السنغال )يعيش بالسنغال(

كاتــب، ورئيــس PEN الســنغال، عضــو اللجنــة الوطنيــة املســتقلة لانتخابــات يف الســنغال، 
ــعفات  ــى »الس ــل ع ــنة 2013 تحص ــا. س ــنغال أيض ــس إدارة MASD يف الس ــس مجل ورئي

الســان لويزيانيــة« لــآداب التــي يقدمهــا املجلــس البلــدي ملدينــة ســان لويــس.

ــزة  ــال« وجائ ــي لـ«ديورب ــس اإلقليم ــن املجل ــة م ــهادة رشفي ــى ش ــل ع ــنة 2012 تحص س
ــه«. ــب حايت ــز يج ــاء، كن ــي »امل ــه التعليم ــن كتاب ــة« ع ــان الذهبي »املاغي

ــاز مــن طــرف املجلــس اإلقليمــي لســان لويــس. ســنة  يف 2011 تحصــل عــى وســام االمتي
ــت  ــر« مــن مصــّف االســتحقاق يف الســنغال. يف 2005 متّ ــد كب ــي إىل درجــة »قائ 2009 رُقّ
ــل عــى  ــي لألســد بالســنغال. يف 2004 تحّص ــن املصــّف الوطن ــارس م ــه إىل درجــة ف ترقيت
جائــزة »رجــل العــام« مــن قبــل تجّمــع أهــايل ســان لويــس بعــد نــرش كتابــه األخــر »مســار 
ــان 2004(  ــورات الرمات ــتقال« )منش ــر االس ــية« يف فج ــة »الفرنس ــدة القدمي ــاين، البل لويزي
وقــع االختيــار عــى روايتــه »لعنــة رايب« )منشــورات NEI/CEDA 2014( كموضــوع اقــرتح 

عــى مرتشــحي شــهادة البكالوريــا العلميــة ســنة 2016.

مواعيـد
توقيعـــات كتب – لقـاء

» حركـات الهجـرة يف اآلداب األفريقيـة «

مومــار غــاي
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مالي )يعيش بمالي(

والبوغــوالن(. )الرمــوز  البامبــارا  تقاليــد  يف  وباحــث  تشــكيي  فنــان  شــاعر،   كاتــب، 
قبــل كل يشء، إســاعيل ديابــايت هــو فيلســوف، مفكــر ومؤلــف. وهــو ميثــل ثقافــة مــايل 

عــى املســتوى الــدويل. يعمــل الفنــان عــى مســتوين: الفنــون والفلســفة.

العامــة املقدســة، أرسار نشــأة الكــون البامباراويــة، الرمــوز، الحــرف. فنــان تشــكيي منــذ 
أكــر مــن 40 عامــا، يعــّد إســاعيل ديابــايت واحــدا مــن الســباقن يف الفــن املعــارص واألفــكار 

الفلســفية الجديــدة يف مــايل. خريــج املعهــد الوطنــي للفنــون ثــم معلــم.

ــل  ــه هــي مث ــة، وأعال ــوالن التقليدي ــة بوغ ــن األجــداد تقني ــايت م ــتعار إســاعيل دياب اس
ــة. ــات التقليدي ــية للمجتمع ــم األساس ــا القي ــاة يذكرن ــل للحي دلي

البوغــوالن ) مــن البامبــارا بوغــو = األرض »الــرتاب«، الن = نتيجــة لـــ ( هــي تقنيــة صباغــة 
ــاعيل  ــف إس ــي. كيّ ــن الطبيع ــن القط ــاش م ــى ق ــال ع ــى الصلص ــد ع ــة تعتم تقليدي
ديابــايت هــذه التقنيــة يف إنشــائها، بتشــكيل زخــارف هندســية مســتلهمة مــن رمــوز كتابــات 
ــا أن  ــا املشــاركة يف الفــن املعــارص العاملــي، عليه ــارا أو دوغــون، »إذا كان عــى أفريقي بامب

تــأيت بــيء مختلــف«.

مواعيـد
معــرض / ورشة بوغوالن

 مقــهى الشعراء
 » الشعر األفريقي، عامل من املوسيقى واأللوان «

ورشـة كتابـة
-

إسامعيـــل ديابــايت
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السنغال )يعيش بالسنغال(

ــس  ــوي بنف ــم الثان ــا التعلي ــى بكالوري ــل ع ــنغال(، تحص ــن )الس ــنة 1985 يف بيك ــد س ول
ــم  ــوب. اهت ــا دي ــة شــيخ أنت ــا بجامع ــو يف دراســات الجغرافي ــة ســنة 2006، رشع إب املدين

ــدن. ــة للم ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــا التنمي ــرا بقضاي باك

ــه لاهتــام بتخصصــات أخــرى،  ــم االجتــاع دفعــت ب ــة للبحــث يف عل ــات املنهجي املقارب
التســويق وإدارة املشــاريع اللذيــن تحّصــل فيهــا عــى ليســانس وماســرت. يعــرف عــن إيبــو 
إبراهيــا ندونــغ خاصــة ولعــه باألفــكار وقدرتــه عــى التحليــل االقتصــادي والجيوســرتاتيجي.

تبــرصه ورؤيتــه لــرأس املــال البــرشي هــي الركائــز التــي مــا فتئــت تؤثــر عــى أفــكاره حــول 
ــا. كان نشــاطه فاعــا يف االعــرتاف بالــدور املهــم الــذي يجــب أن يلعبــه رأس املــال  أفريقي

البــرشي يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة يف أفريقيــا مــن خــال مداخاتــه.

باالعتــاد عــى طريقــة تخطيــط اســرتاتيجي متطــورة، اقــرتح »الحــل االقتصــادي الشــامل« 
ــة مــن أجــل  ــة األرايض يرتكــز عــى اإلدارة املتكامل ــد مــن مشــاريع تنمي ــل جدي وهــو جي

تنميــة أفريقيــا.

 بــارع يف التخطيــط االســرتاتيجي، مؤمــن بالقــدرات األفريقيــة، مطلــع عــى قضايــا الهجــرة،
مل يتوقف يوما عن النضال من أجل القضية األفريقية.

إيبو إبراهيا ندونغ هو أيضا شخص ملتزم.

مواعيـد
محاضـــــرة

 » تفكيــر   أفريقي   مـا   وراء   الحدود «.

لقــــاء
 » حركات الهجرة يف اآلداب األفريقية «.

 

إيبــو إبراهيـام ندونـغ 



السنغال )تعيش في السنغال(

ومحــارضة. كاتبــة  نــوار«،  »دياسبـــــورا  والورقيــة  الرقميـــــة  النــرش  دار   مديــرة 
ــا  ــة كناشــطة بأفكاره ــة. وهــي معروف ــة األفريقي ــة للقومي ــة الدولي عضــو نشــط يف الحرك
القويــة والتزامهــا غــر املســبوق لصالــح القضيــة األفريقيــة. ولــدت ونشــأت يف الســنغال ثــّم 
ذهبــت للعيــش يف فرنســا مــع زوجهــا. وهنــاك تولــت هولــو مناصب مســؤولية، كمستشــارة 
يف البدايــة، ثــم رئيســة مــرشوع يف رشكات كبـــرى. ولكــن بعــد عقــود مــن العيــش يف فرنســا، 
عــادت هولــو غيابــر إىل مســقط رأســها ســنة 2009. بعــد ذلــك ذهبــت إىل مونرتيــال، ولكــن 
ــك عــادت مجــّددا ســنة  ــة أقــوى مــن كل يشء. لذل ــا األفريقي ــه ألصوله ــذي تكّنـ الحــب ال
ــت هــذه الوحدويــة األفريقيــة عــن  2012، لــي تحقــق أحامهــا هــذه املــرّة. وهكــذا تخلّ
مهنتهــا كاستشــارية لتكــرّس نفســها لقضيــة أكــر نبــا يف نظرهــا: االلتــزام مــن أجــل أفريقيــا 
والثقافــة األفريقيــة. أّسســت يف هــذا الصــدد دار النــرش الرقمــي »دياســبورا نــوار« إىل جانب 
ــة.  ــا يف كّل األزمن ــة أفريقي ــا، تــرصّف الروائي ــاء الســعيدة«. يف أعاله ــا األنب ــلة »أفريقي مجـ
ــدة، وهــي تنظــم وتنشــط كل  ــا موّح ــا، تســعى إىل أفريقي ــة بنضاله ــر، املعروف ــو غياب هول
شــهر، مبقــام النهضــة األفريقيــة، املحــارضات املعنونــة »أحــام أفريقيــا الواعيــة« مــن أجــل 

توعيــة األفارقــة يف مختلــف املواضيــع لبنــاء أفريقيــا واقفــة.

مواعيـد
 معرض املكتبة الرقمية

 )عى الكمبيوتــر(

 توقيـع كتب
-

 لقــــاء
» حركات الهجرة يف اآلداب األفريقية «. 

 املائــدة املستديـرة
» النرش الرقمي. أفريقيا تدخل املعرتك «. 

هولـو غيـــابيـر
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الجزائر )يعيش بفرنسا(

بــن عــودة لبــداي كاتــب وأســتاذ جامعــي. درّس يف جامعــة مــن، جامعــة الجزائــر وجامعــة 
انجيــه. متخصــص يف اآلداب الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــــة، وقــد نــرش العديــد مــن 
ــول،  ــل شــينوا آتشــيبي، ف.أس. نايب ــاب مث ــن كت ــاال حــول ع ــة خمســن مق ــب وقراب الكت
ــد بوجــدرة،  بيــرت آبراهامــز، جــي.أم. كوتــزي، ســلان رشــدي، نغوجــي وا ثيونغــو، رشيــــ
آســيا جبار، أندريـــــه برينــــك، أيي كـــــوي ارمــــــاح، نــــادين غوردمير، زوي ويكومـــــب، 

ــراد. وجوزيــف كون

 يعمــل عــى العاقــة بــن األدب والتاريــــخ واألدب والذاكـــــرة، وقضايــا الهويــة والهجــرة.
تركز أبحاثه مؤخرا عى نصوص السرة الذاتية.

 Ebena، مــن آخــر مؤلفاتــه: »كتــاّب أفارقــة. مقابــات مــع بــن عــودة لبــداي« )منشــورات
2015(؛ »الســرة الذاتيـــــة باعتبارهــا اسرتاتيجيـــة كتابــــة يف أدب مــا بعــــــد االســتعار« 
)باالنجليزيــة( )منشــورات كامــردج العلميــة، 2015(؛ »مــن األدب األفريقــي إىل اآلداب 

األفريقــي، قــراءة نقديـــــة مــا بعــد كولونياليــــــة« )دار نــرش التــــل، 2009(.

مواعيـد
 توقيــــع الكتب

-

 محاضـــــرة
 » )الناطقون باللغة اإلنجليزية، الرتغالية أو الفرنسية(

أفريقيا وآدابها املتعددة «

بن عـــودة لبـــداي



فرنسا )فرنسا - مالي - الجزائر(

صحفــي ســابق، ملحــق التعــاون الثقــايف بالجزائــر، مؤلــف عــدة كتــب عــن أفريقيــا، وهــو 
ــه األخــر »الجزائريــون« الصــادر عــن دار شــهاب للنــرش.  ــون لتوقيــع كتاب حــارض يف الصال
ــا مــن 1989  ــة )أر أف إي( يف غــرب أفريقي ــه مراســل إذاعــة فرنســا الدولي ــري بري كان ت
ــد عــدة مهــاّم يف كنــف مجموعــة إذاعــة فرنســا الدوليــة، عــى غــرار رئيــس  إىل 1993. تقلّ
تحريــر وكالــة أنبــاء » أم أف إي « )ميديــا فرانــس مــا بــن القــارات(، ومؤســس منشــورات  

»أر أف إي«.

 يعــرف املنطقــة جيــدا. شــغوف ومتخصــص يف االتصــاالت، داخلتــه هــي تحليــل موضوعــي 
ومعــارص للوضــع الســيايس والثقــايف واالجتاعــي يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء. 

الفرانكوفونيــة «  نــرش ســنة 2005 » زمــن الصحفيــن، اخــرتاع الصحافــة يف أفريقيــا 
)منشــورات كارتــاال(. ومــن الكتــب املنشــورة األخــرى: » أفريقيــا، ســنوات تشــا تشــا، ســفر 
ــب  ــع فيلي ــا الـــ100« )م ــح أفريقي ــان 1994(؛ »مفاتي ــورات الرمات ــة « )منش يف الدميقراطي
ــايل، أزمــة  ــآداب، 2006. نــرش يف 2014 » م ــة MFI(، منشــورات هاشــيت ل ــاري ووكال لي

ــاال(. ــورات كارت ــاحل «، )منش الس

مواعيـد
 توقيــع كتب – لقاء

 » حركات الهجرة يف اآلداب األفريقية «

 لقــــــاء
» ماذا تبّقى من مايل “ آمادو أمبايت با ” ؟ «

تييــــري بيـريــه
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الكونغو )يعيش بفرنسا(

ــة  ــزة الدولي ــوس«، 2011: الجائ ــراءات غونغ ــة »ق ــج حص ــي، منت ــب، صحف ــد أديب، كات ناق
آماكبــا. 2010: جوائــز البوبــز »أفضــل مدونــة فرانكوفونيــة« لنقــده األديب. عضــو مجموعــة 

ــر Palabres )نقاشــات(« وشــارك يف تأليــف كتــاب »تحــت أجفــاين«. »باالب

أســس ســنة 2007 املدونــة األدبيــة »عنــد غونغــوس« عــى منصــة Bloggeur. مــن 2010 إىل 
2012، انضــم إىل تصــور »آفريــكا« الــذي يقــدم لقــاءات وينتــج نقــدا أدبيــا ملجلــة »ثقافــات 
جنــوب«. مــن 2011 إىل 2013، أعــاد تنظيــم لقــاءات »آداب أفريقيــة« عــن مؤلــف وأعالــه 

األدبيــة الرئيســية وذلــك باملكتبــة البــن جامعيــة لكليــة الحقــوق واآلداب بديجــون.

ــذ  ــكار«. من ــا األف ــايف يف »أفريقي ــم الثق ــر القس ــس تحري ــر 2011، رئي ــن نوفم ــداًء م ابت
 عام 2012، ينتــــج وينشــــط »قـــــراءات غونغـــوس«، برنـــامج أديب يف »ســــود باطـــو يت يف
Sud Plateau TV«، قنــاة ويــب )تشــمل أكــر مــن خمســن حصــة عــى النــت(. منســق 

لقــاءات أدبيــة يف معــرض الكتــاب بباريــس وجنيــف.

مواعيـد
 ورشة الكتابة

 -
 محارضة

 » املدونة والشبكات االجتاعية.
)األدب اإللكرتوين( «.

ر. وابونــزي غونغــوس
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الجزائر )يعيش ويعمل في الجزائر(
ــو )فرنســا(. متحصــل عــى ماجســتر  ــة 1966 يف بورغــوان جالي ــد جــودت يف 19 جويلي ول
يف الفــن واالتصــال مــن املدرســة العليــا للفنــون الجميلــة بالجزائــر العاصمــة. ابتــداًء مــن 
1989، عمــل كصحفــي بالقســم الثقــايف، االقتصــادي واملحــي بجرائــد »آلجــي ريبوبليــكان 
ــي«،  ــري آكتواليت ــال آلج ــك«، »النوف ــال ريبوبلي ــان«، النوف ــة(«، »لومات ــر جمهوري )الجزائ
رئيــس القســم الثقــايف بصحيفــة »لوجــون أنديبنــدون«، كــا تعــاون جــودت مــع »الغازيــت 
دي فينانــس )مجلــة املاليــة(« الصــادرة كل شــهرين. ســنة 1997، أصــدر كتــاب »الصناعــة 
التقليديــة الجزائريــة« )الوكالــة الوطنيــة للنــرش واإلشــهار(. نظــم لقــاًء بــن كتــاب أدبيــن 
شــباب يف املــرح الوطنــي الجزائــري مــع أوليفييــه يب ومحمــد قســيمي وهــا عــى التــوايل 
ــز يونــي يف  ــة 2004، شــارك مــع عزي مخــرج ومؤلــف مخــرج، ويف نفــس الســنة وإىل غاي

إنتــاج الحصــة اإلذاعيــة »ميديافيزيــون« عــى القنــاة الثالثــة.

شــارك يف »بــوكال الجزائــر« مبرحيــة عنوانهــا »زرنــة والحامتــان« عرضــت يف »غــار 
ــة !«  ــه »زرن ــدر روايت ــنة 2003، أص ــن. س ــور س ــرتي س ــرح(« بفي ــة امل ــر )محط دو تيات
ــادوري عــن نفــس العمــل.  ــوس امل ــزة أبولي ــاز بجائ )منشــورات شــهاب(، يف عــام 2005، ف
ــا(.  ــة )منشــورات ألف ــار«، رواي ــون الن ــك، أصــدر »تســرييل أو عي ــد ذل ــاث ســنوات بع ث
ــوان  ــورات الدي ــال« )منش ــال، الرج ــا وراء الجب ــل، م ــاد القبائ ــه »ب ــن بيبليوغرافيت تتضم
ــورات  ــنوة »)منش ــل ش ــهاب(؛ »أرسار جب ــورات ش ــق« )منش ــى الطري ــرب ع 2009(؛ »عق
البيازيــن(؛ »بــاد القبائــل، القلــب بــن الجبــال« )منشــورات البيازيــن 2013(؛ »قســنطينة، 
ألفيــة« )منشــورات البيازيــن 2014(. يتعــاون مــع العديــد مــن عناويــن الصحافــة املكتوبــة واإلذاعــة.

مواعيـد
 توقيــع كتب

-

ورشـة   الكتابة   والتْوشيـة
-

محمد جودت قسومة 
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الجزائر )يعيش بأدرار(

حــاج أحمــد صديــق زيــواين روايئ منحــدر مــن مدينــة أدرار، متحصــل عــى شــهادة الدكتوراه 
يف اللســانيات مــن جامعــة الجزائــر يف 2010. يــدرّس حاليــا يف الجامعــة األفريقيــة بأدرار.

ــادات  ــول الع ــة ح ــة أنروبولوجي ــن قص ــارة ع ــي عب ــوان «، ه ــة زي ــه األوىل، » مملك روايت
ــر. ــوب الجزائ ــه يف جن ــقط رأس ــه ومس ــة يف منطقت والثقاف

روايتــه الثانيــة »كامــاراد )رفيــق(«، تحــي رحلــة املهاجريــن األفارقــة. تشــهد أدرار يف أيامنــا 
هــذه عبــور جميــع أنــواع القوافــل األفريقيــة، يقــول الكاتــب، وكلمــة »الرفيــق« أصبحــت  
ــد  ــى، ويج ــم يف املنف ــع دروبه ــن تتقاط ــك الذي ــا بأولئ ــا خاص ــت مصطلح ــرور الوق ــع م م
مــن ثــم إثــارة يف متابعــة أصحــاب املغامــرة يف رحلتهــم املحفوفــة باملعانــاة واإلذالل حيــث 

يرتبــص بهــم املــوت يف كل لحظــة.

ــافات.  ــن االكتش ــب م ــدرا ال ينض ــذه مص ــلوكات ه ــة الس ــر دراس ــواىن تعت ــبة لزي بالنس
مرتجمــة إىل روايــة، ومل ال إىل صــور ســيناتوغرافية.

ــة،  ــده  يتجــاوز الحــدود الجغرافي ــداد الصحــراء عن ــة، وامت ــن األفارق ــواين مــن الوحدوي زي
ــة  ــة رواي ــا كتاب ــبه، كان واجب ــة. حس ــارة األفريقي ــه للق ــه وحبّ ــن ارتباط ــه ع ــّر بقلم يع

ــانية. ــاوية لإلنس ــة املأس ــدا الحقيق ــل بعي ــا تحم ــاراد« ألنه »كام

مواعيـد
 توقيــع كتب

-
لقـــــاء

 » حركات الهجرة يف اآلداب األفريقية «

صديق زيواين حاج أحمد 



الجزائر )يعيش بالجزائر(

محمــد بــدوي، مؤلــف، كاتــب مرحــي، مخــرج، صحــايف ورجــل مــرح جزائــري معــروف 
مبقاالتــه وتحلياتــه الجيوسياســية. انفتــح عــامل الثقافــة مبكــرا للمؤلــف الــذي تحتــل الكتابــة 
معظــم وقتــه. تعالــج قصصــه الواقــع االجتاعــي، املســتوحى مــن تجربــة اإلنســان، وكذلــك 

مــن الخيـــال حيــث يعــود بنــا املتخيــل إىل الحكايــات القدميــة.

فضولــه حــول األرقــام، كونــه دميغرافيــا يف األصــل، يدفــع بــه دامئــا أبعــد يف ميــدان النقــد. 
هــو مؤلــف مرحيتــن عنوانهــا »الســيدة دربوكــة واملاتشـــو« )2006( و»جعـــفر بوزهــرون 

املدعــو جيــف الشــانس« )2009(.

كتــب وأنتــج سلســلة مــن األعــال الدراميــة اإلذاعيــة بثتها القنــاة الثالثــة لإلذاعــة الجزائرية. 
وقــام باإلضافــة إىل ذلــك بنــرش مجموعــة مــن القصــص األدبيــة بعنــوان »نــوف مــوا« عــن 

12x2 دار الشــهاب 2005 وكــذا قصائــد شعـــرية يف املجلة املتوسطيـــة

بصفتــه مــن تاميــذ الكونرفاتــوار البلــدي للجزائــر العاصمــة، فــإن ملحمــد بدوي إســهامات 
فنيــة أخــرى، مــن بينهــا معــرض للصــور الفوتوغرافيــة يف متحــف الفــن الحديــث بالجزائــر، 
إىل جانــب نشــيد مغنــى بعنــوان »رســالة ســام« وآخــر حــول احتـــرام البيئـــة بثتــه جميــع 

قنــوات اإلذاعـــة الجزائرية.

هــو حاليــا معلــق بإذاعــة الجزائــر الدوليـــة، ومــدرس مــادة االتصـــال يف املعهــد الوطنــي 
للتنميـــة واإلنتاجيـــة ببومــرداس.

مواعيـد
 توقيع كتب

 03/11 

 املنتــدى األديب
 »من التاريخ إىل الخيال«

28/10 

 لقـــــاء
 »حركات الهجرة يف اآلداب األفريقية

30/10

محمــد بــداوي

Madame Derbouka
et le Macho

Théâtre
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ــال  ــا أكــر مــن قــارة، قــد أصبحــت مفهومــا وطريقــة تفكــر، كل رحلــة هــي اتصـ أفريقي
مجــّدد وعــودة لألصــول بالنســبة لنــا، نحــن الذيــن نبقــى نبحــث عــن ليــف جديــد لنســج 

اإلطــار الكبــر مــن األخــوة والوحــدة.

ــة  ــن الغرائبي ــرة م ــر يف فك ــر يتحّج ــض اآلخ ــفاري والبع ــا الس ــرى فيه ــض ي ــا! البع أفريقي
يف القــرون الوســطى التــي تذكّرنــا بــاألرض البكــر التــي تعيــش فيهــا الزرافـــة والفيــل مــع 
البــرش. هــذه الزرافـــات، وهــذه الفيلــة محميّــة يف حدائــق ولكنهــا محميــة أكــر بقليــل من 
الــروات الباطنيــة التــي هــي يف قلــب النزاعــات. عــى كّل فــإن النقـــاش يف الوقــت الراهــن 

هــو عــن األدب، عــن إبداعــات املؤلفــن وعــن جهــود النارشيــن.

ــاف«  ــي إىل »روح البان ــد األدب األفريق ــن، يعي ــة والعرشي ــه الحادي ــا 2016، يف طبعت سيـ
ــارضات،  ــج. مح ــدا للرنام ــا جدي ــاك تنظي ــفون هن ــوف تكتش ــاح G. س ــدي بالجن التقلي
ــوم.  ــة، وتوقيعــات للكتــب ســتتواىل كل ي ــد مســتديرة، لقــاءات، ورشــات، مقــاٍه أدبي موائ
ورشــة الـــ »بوغــوالن«، ورشــة الكتابــة ومقهــى الشــعراء هــي إضافــات جديــدة مــن املؤكــد 
أنهــا ســترتك فيكــم أثــرا. لطاملــا عــاش الفــن واألدب معــا دون تذكركــم بــأن كتابنــا فنانــون 

اختــروا ضمــن الحاصلــن عــى جوائــز أدبيــة مرموقــة.

وسواء كانوا من القـارة أو من الشتـات، فإن نهجهم قائم عى السـام والوحـدة.

إن أفريقيــا تتعــرصن، والتكنولوجيــا حــارضة يف الحيــاة اليوميــة وهــذا هــو الســبب يف كــون 
ــّم تخصيــص  روح البانــاف 2016 يــأيت تحــت شــعار »أفريقيــا يف العــرص الرقمــي«، وقــد ت

محارضتــن لهــذا املوضــوع.

يوم 30 أكتوبـر سيكون مخصصا ألفريقيا. وسنستقبل السيد
عبــد القــادر مســاهل، وزيــر الشــؤون املغاربيــة، االتحــاد األفريقــي وجامعــة الــدول العربية 

مــن أجــل افتتاح اللقاء حول »حركـــــات الهجـــرة يف اآلداب ألفريقيـــة«.
والسيد الهـادي ولد عي، وزير الشباب والريـاضة.

أشكــركم عى تشبثكم بجذوركـــم األفريقيـة.
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ناريـامن زهـور سعـدوين
منسقــة روح البانــاف

مقهـى الشعـراء
قــــوافـي القــارة
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 وراء شــعار »القنــاة الثالثــة، صــوٌر ُيصغــى إليها«. مصممــة ومقدمــة بالتلفزيــون )1988-2006(.
ــا عــن الفنــون واآلداب األفريقيــة، منتــدى اإلذاعــة  كثيــرا مــا أنتجــت ناريمـــان حصصــا وأركان

ومقهــى الشــعراء. أنتجــت للتلفزيــون سلســلة »في زمــن الحكواتييــن« )2009(.

ــات الدوليــة( ســنة  ــزة URTI )اتحــاد اإلذاعــات والتلفزيون حاصلــة علــى الميداليــة البرونزيــة بجائ
2013. مــن دعــاة الوحدة األفريقيــة، كان على رأس »روح الباناف« ســنتي 2012 و2013، ثم في 
2014 و2015، توّلت مســؤولية تنسيـــق وســائل اإلعالم. قبـــل أن تعـــود اآلن إلى تـــوّلي زمـــام 

»روح البانـــاف« بالصالون الدولـــي للكتــاب بالجزائر.
ناريمــان هــي أيضــا مديــرة االتصــال بعديــد المهرجانــات الدوليــة، وتســاهم فــي إصــدار الكتــب 

المســموعة لــدى »كينميـــديا« لالتصــال والثقافة.

ــة اليونســكو،  ــدة بميدالي ــة مقّل ــدة فني ــة، ناق مستشــارة تربوي
عضــو االتحاد الدولي للصحافة الفرانكوفونية، ســبق لها وأن كانت 
ملحقــة بالديــوان، صحفيــة ســابقة بالصحافــة المكتوبــة، منتجة 
ومنشــطة ومكّونــة باإلذاعــة الجزائريــة )2016-1992(، وكانت 

الباناف
روح

أفريقيــا لـــم تعــد يف حاجــة إىل تقديــم، تاريخهــا، فنونهــا، وآدابهــا 
تُعــومل ومتثــل مصــدر إبــداع غــر محــدود للــذكاء الغــريب.


