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! وثقيل تقليدي بشكل يتحرك العربي الوطن في األدب: كّتاب   

 

 الساحة على جدٌد ماهو كل لطرح النشر ولدور للكتاب ومهمة كبٌرة فرصة للكتاب الدولً الصالون ٌعتبر

 61 الطبعة وقعت وقد البكر، االبن مٌزة وممٌز خاص كاتب أي لدى اصدار أول ٌعتبر كما. الدولٌة االدبٌة

 أولى صدور تصادف الذٌن الكتاب من لعدد الشعرٌة والدواوٌن الرواٌات من عددا للكتاب الدولً للصالون

 عن ٌختلف أدبٌا عرسا الثقافً الوسط فً أجرٌناه الذي االستطالع حسب اعتبروها التً التظاهرة وهذه أعمالهم

أخرى أدبٌة تظاهرة أي . 

 

 الكتابة غمار ركبوا الذٌن الشباب هؤالء من وحتى كبار وروائٌٌن فٌنمثق من ”االحداث“ التقتهم ممن العدٌد أكد

 عظٌمة خاصٌة لها للكتاب الدولٌة المعارض أن الكتاب، صالون خالل والشعرٌة االدبٌة أعمالهم أولى لتصدر

 ولفٌق. العالمٌة أهمٌته تكمن هنا ومن  ورواده فضاءه الكتاب فٌها ٌجد فسحة أي للكتاب، عرسا أوال كونها

. جدد لكتاب مصراعٌها على النوافذ وٌفتح معروفٌن كتابا ٌؤصل..“: االعرج واسٌنً الكبٌر الروائً  

 النصوص من الكثٌر ٌتفرد قٌمة له العالمً النشر حٌث العالم، بلدان فً. القارئ شهٌة ٌفتح هو الحالتٌن وفً

 سواء القارئ تصرف تحت عهاووض النصوص هذه لتوفٌر المعرض وٌأتً الدخول مع الواجهة على وتوضع

 صالون فإن المتحدث، فحسب. ”..األجانب الكتاب حتى أو الجدد الكتاب أو المحترفٌن للكتاب بالنسبة ذلك كان

 بعد ٌحظوا لم الذٌن أولئك اكتشاف اعادة حتى أو الشابة، المواهب الكتشاف كبٌرة فرصة هو بالجزائر الكتاب

 المختلفة النصوص تتصارع وفٌها فرنسا فً خاص طعم له االدبً ولالدخ“: فٌواصل االنتشار فً بالفرصة

. األدبً الدخول بعد مباشرة أي الخرٌف من بدءا أبوابها تفتح التً الجوائز على للحصول  

 نتحرك نحن مرئٌة، الكتب من الكثٌر لجعل فرصة إلى المعارض تتحول حٌث التقلٌد، هذا عندنا ٌوجد ال لالسف

 جرد عملٌة عن حدٌثه سٌاق فً ”الٌاسمٌن طوق“ رائعة صاحب وقال ،”وثقٌل تقلٌدي شكلب العربً الوطن فً

 المبذولة الجهود مع إنه للكتاب، الدولً الصالون غرار على الكبرى االدبٌة التظاهرات خالل الصادرة النصوص

 الحد فعل ٌمكن كذل مع ولكن.. “: ذلك على معقبا مرئٌة لتصبح االقل على أو لتنتشر فرصة إعطاؤها ٌمكن

 لكً النصوص لهذه جمٌلة فرصا نتٌح أن نستطٌع الطرٌق بهذه الصادرة النصوص ألهم جرد عملٌة أي األدنى

. لذلك جهدا نبذل لم إذا نحوها ٌأتً ال الذي القارئ متناول وفً مرئٌة تصبح  

 



 ٌقدموا أن بذلك للقٌام لدولةا تنتظر أال النشر دور وعلى المعرض هذا فً أصحابها سٌوقعها النصوص من الكثٌر

 الدار تتحرك أن ٌجب قسٌمً سمٌر نص مثال بالفعل االنتباه تستدعً جدٌدة نصوص هناك. كتابهم نصوص

 تجد أن ٌجب ثالثا مهم، ثقافً أفق على منفتح شاب أنه ثانٌا كتابها، من سمٌر أن أوال عدٌدة ألسباب العربٌة

 ثقافً حدث هً رواٌة اي. اللقاء ٌنتظرون قراؤه ٌكون أن وٌفترض بعالرا نصه فً الكاتب ألن قراءها الرواٌة

. ”السنة هذه أنجز ما أهم على القارئ عٌون لفتح فرصة والمعرض العالم فً ٌحدث مثلما  

 اإلبداعٌة بالمواهب االحتفاء“:  أن ٌرى الذي بوكبة الرزاق عبد واالعالمً الشاعر ذهب ذاتها الفكرة  والى

 واحدة الكتاب ومعارض الوطنٌة، واإلعالمٌة الثقافٌة بالمنظمة تناط ضرورٌة مهمة كأسماء ستتكر  وتقدٌمها

 الرؤٌة ٌملك ال الدولً معرضنا أن نالحظه ما لكن الرهان، هذا فً بقوة تساهم أن تستطٌع التً المنابر من

 الضجٌج منظور من دائما ٌنطلق معرضنا”:.. الشاعر وٌواصل. ”المهمات هذه مثل تراعً التً العمٌقة

 عدة نفسها األسماء ٌستقدم وأحٌانا طبعا، سٌاقها فً مهمة وهً المكرسة األسماء استقدام على فٌركز اإلعالمً

 ٌستشٌرون وال ٌعرفونها ال إنهم الداخلٌة، المدن فً المقٌمة تلك خاصة لها، حظ فال الجدٌدة األسماء أما. مرات

المعطى هذا إلى تنبٌههم من بد فال وعلٌه ٌعرفها، من ..”. 

 

 للصالون 61 والطبعة تزامنا كتاباته أولى أصدر الذي بعلوج ٌوسف الشاب الكاتب مع تحدثنا نفسه الموضوع فً

 على هو ولدٌه العالم فً كاتب أي لدى االدبٌة االعمال باكورة صدور  مٌزة ٌخص فٌما قال حٌث للكتاب، الدولً

 فٌه أٌضا، النشر ولدور للكتاب بالنسبة عٌد أٌام هو الكتاب صالون“: فقال التظاهرة هذه مثل فً التحدٌد وجه

 للتعرٌف جٌدة مناسبة المهرجان فً لً عمل صدور و الجمٌع، ٌناسب ما فٌها التً الكتب لكمٌة نظرا واسع اقبال

. ”القارئ مع المباشر وللتواصل به،  

: فٌشٌر أخرى، بلدان فً طبعه أو كتابه، وٌقتس على عربٌة نشر دور مع لإلتفاق فرصة ٌكون قد أنه ٌرى كما

 كتاب هو ،”الثورة بعد تونسٌة حوارات“ ثورة جبٌنها على األول إصداري. جدا مهم المعرض فً التواجد لهذا“

 على ساعدنً ما وهذا بعدها، واثنتان الثورة قبل اثنتان تونس، إلى رحالت أربع عن نتجت مادة فٌه جمعت

 ومدونون، حقوقٌون، كتاب، سٌاسٌون، منهم الثورة، وبعد قبل فاعلة تونسٌة اتشخصٌ مع حوارا 61 إجراء

. ”التنقٌحات من سلسلة بعد تصلح خام مادة عندي أصبحت وهكذا  

 ٌشمل وجزء الحمٌمٌة، اإلنسانٌة بتفاصٌلها تونس إلى رحالته ٌحكً جزء: قسمٌن الى كتابه بعلوج وقسم

 كذلك أخرى، دول فً سقوطه قبل فٌها النظام وسقط زمنٌا األولى قتسب الثورات، أولى ألنها“. : الحوارات

 االعتبارات إلى إضافة الثورة، قبل التونسٌٌن عٌش ظروف على ما بشكل مطلع جعلنً الثورة قبل لها زٌارتً

 ٌشتغل بطال طالب إمكانٌات حدود وفً سهل، إلٌها والتنقل الجزائر مع حدودٌة دولة كونها لتونس الجغرافٌة

 .”مناسباتٌا

 

 اذا خاصة البروز دائما االنسان ٌحب البشرٌة الطبٌعة فً أنه فترى سلوان رانٌا اللبنانٌة والكاتبة االعالمٌة أما

 ٌتنافس أن جدا الطبٌعً من“: أنه إلى فتشٌر ٌمارسه الذي الفن كان مهما فنان اي االبداعً المجال فً كان

 ابرازه الى وٌسعى ٌقدمه بما دائما ٌفخر كاتب وكل دائما، االفضل تقدٌم وعلى االجمل على أترابه مع الكاتب

 وعن. ”العناٌة تستحق وأنها االفضل أنها على اثبات الى فٌسعى فحسب، بلده ولٌس العام دول مختلف فً للقراء

 من“: االعالمٌة قالت للكتاب الدولً الصالون بحجم تظاهرة فً الكاتب لدى االعمال باكورة اصدار أهمٌة

 أي عن تختلف تجعلها مٌزة لها الكتاب صالون خالل أدبً عمل بأول االحتفال فرحة تكون أن جدا الطبٌعً



 الذي للكتاب، الدولً الصالون بحجم ثقافً عرس فً تالقٌه اللذٌن واالهتمام االنتشار بحكم وذلك اخرى تظاهرة

بهم تأثرنا اللذٌن ألولئك حتى أو الجدٌدة سواء العناوٌن من هائلة أعدادا فٌه تعرض ”. 

 

 تشاء„‟: للكتاب الدولً الصالون بمناسبة الشعرٌة دواوٌنه أول أصدر الذي رمزي ناٌلً الشاب الشاعر ٌقول كما

 ضمن وٌعرض للكتاب الدولً الجزائر صالون مثل كبٌرة ثقافٌة تظاهرة فً األول دٌوانً ٌطبع   أن الصدف

 من كتابً طبع أن أٌقنت   أن بعد أكتب، بما وآمنت األولى تجربتً نًبتب قامت التً ”للنشر فٌسرا  “ دار منشورات

 فً تنادي، لم حٌاة ال لكن  مستواها على موضوع وهو 1002 منذ ألنه   الجنون من ضرب الثقافة وزارة طرف

 لوالسؤا فٌها ، الرأي وإبداء ما   تجربة قراءة مجرد تستخسر أخرى واشٌاء مهرجانات بتنظٌم منشغلة أنها   ظل

 طرف من المنتهج االقصاء هذا ظل فً الدولً؟ الجزائر معرض عن غابت تجربة من كم: فً ٌكمن الجوهري

الموهوب الشباب فً تستثمر ال التً النشر دور من الكثٌر بشراكة الثقافة وزارة    ‘’. 

ح. فاطمة  

 


