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الصالون الدولي الـ  22للكتاب بالعاصمة
وفرة في الكتاب العلمي والتقني
ك .زكية *

تتواصل بالجزائر العاصمة فعالٌات الصالون الدولً الـ  61للكتاب تحت شعار» الكتاب ٌحرّ ر« حٌث تشهد
دور النشر العارضة الوطنٌة والعربٌة واألجنبٌة إقباال كبٌرا من قبل الزوار ،الذي بدأ عددهم فً تزاٌد منذ
إفتتاح الصالون ،وتسجل دورة هذه السنة وفرة فً الكتاب العلمً والتقنً ومختلف الكتب والمراجع الجامعٌة
فً التخصصات بها سٌما بدور النشر الوطنٌة واألجنبٌة ،التً راهنت على هذه الكتب وحرصت على
توفٌرها بكثرة فً سنة  ،1166فً حٌن فإن دور النشر العربٌة المشاركة فً الصالون اقترحت على القارئ
الجزائري عدة عناوٌن جدٌدة فً األدب ،السٌما فً الرواٌة والشعر ،هذا باإلضافة الى بعض الدراسات
.المتعلقة بالنقد والسرد والتحالٌل األدبٌة
وفً هذا السٌاق شهد جناح »ألفا« بٌعا بالتوقٌع لمؤلف جدٌد للكاتب الصحفً عمار بلخوجة حول التارٌخ،
ونفس العملٌة نظمت للروائً واسٌنً األعرج لمؤلفه »أجنحة الملكة« المترجم من العربٌة الى الفرنسٌة من
فً حٌن ٌستجد الموعد الٌوم مع كل من الروائٌة فاطمة بخاي الحاضرة بالصالون من «قبل»مارسٌل بوا
خالل رواٌة »دنٌا« وكذا حمٌد ڤرٌن الذي سٌوقع للقراء كتابه الجدٌد »حٌاة على حافة األقدام« اما دار
.القصبة فقد إستضافت الرسام الكارٌكاتوري المعروف علً دٌالم لتوقٌع مؤلفه حول تجربته فً الرسم
من جهة أخرى عقدت أول أمس سلسلة من الفكرٌة واألدبٌة المنظمة على هامش الصالون حٌث نشط فً هذا
اإلطار كل من األستاذ الروسً حٌرمان سادٌالٌٌن وألكسن فارمالوف لقاء حول التوجهات الجدٌدة للألدب
الروسً ،لما بعد اإلتحاد السوفٌاتً ،وتطرق اللبنانٌان علوٌة صبح ورشٌد الضعٌف الى عالئقٌة الجسد فً
الكتابة الروائٌة ،انطالقا من تجاربهما فً هذا المجال واصداراتهما فً هذا الجنس األدبً ،كما خصصت
أٌضا محاضرة حول الطفولة واألدب نشطتها ماٌسة باي وفضٌلة مرابط ونور الدٌن سعدي وعالوة على هذا
نظمت أمسٌة شعرٌة ،نشطها كل من الشاعر حسن الوزانً من المغرب وعبدو وزان وندٌم قطٌش حٌث
استمتع هواة عدب الكلمات والقوافً بأجمل القصائد التً جاءت بها قرائح الشعراء من البلدٌن

