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ناشران لبنانيان وناشر جزائري يؤكدون لـ''المساء'':
األدب الجزائري حاضر فً أجندة دور النشر اللبنانٌة
لم ٌعد ٌقتصر نشر الكاتب الجزائري ألعماله على دور النشر الجزائرٌة ،بل أصبح له حضور معتبر فً
دور عالمٌةةة ومةةن بٌنوةةا دور النشةةر اللبنانٌةةة ،التةةً أصةةبحع تضةةم عنةةاوٌن جزائرٌةةة لكتةةاب معةةروفٌن
وآخرٌن جةدد ،وفةً اةاا السةٌاق ،اتتربةع ''المسةاء'' مةن ممللةً دار الرةارابً ودار ابداب اللبنةانٌتٌن،
وكاا من مدٌر دار االختالف الجزائرٌة التً اشةتركع فةً النشةر مةد الةدار العربٌةة للعلةوم (لبنةان) ،فةً
محاولة منوا التعرف على خباٌا نشر األدب الجزائري فً دور النشر اللبنانٌة...
رنا إدرٌس (مدٌرة دار ابداب ـ لبنان):
لٌس لدٌنا اهتمام محددد ااعممداا اعداٌدل الئراة ٌدل أي اجٌدل ئنخدٌل فكد اه مادا اهتمامندا ٌن د حدأا
العمددا اعداددً المددتجي أالئٌددد اعد النةد مددي ئنخددٌل الااتد فأ ممد فأ ئنخد ه ألاددعا معندددما ٌ د نا
مكطأط نجدم ل ئنل ق اءة مً ''دا اآلدا ''المشا ل مي نجاد أق اء متنأ ٌي أ أاةٌٌيه أنحعف مدي هدعا
المكطأط منأان أاخم احا أاخم الا د العي ٌنتمً إلٌ ه أهعا حتى ٌتم الحام م ى هعا العمدا أالنطد
مً إماانٌل نش مي مدماا اايمتماد م ى معٌا الئأدة ي غٌ .
مفً دا اآلدا نش نا ل عدٌد مي اعخماء الئدٌدة أمناا ئراة ٌل عناا مأهأال ألادا مخدتجاا مدً الاتاادله
االمجااا نش نا عخدماء ئراة ٌدل مع أمدله منشد نا لنئمتندا احدغم مخدتوانمً أأاخدٌنً ايمد أمد را
اجطاش أ اٌعل ئ طً أٌاخمٌنل الح أاا اهٌم خعدي أاخماء فك ا يمعل أاعا ئدٌدةه المام في ٌاأي
.
النص ئٌدا أاي ي ٌاأي مٌ انوغ أتع
تاسم بركاع (مملل دار الرارابً ـ لبنان):
مغقتنا االاات أاعدٌ الئراة يه أثٌجل أممٌجله أالدلٌا م ى علك نش نا مددا ماما مي فمماا الاتا
الئراة ٌٌي خأاء المحت مٌي فأ الئدد منامه اما انندا قمندا اعم ٌدار شد اال مد دأ نشد ئراة ٌدل أهدً
خددٌدٌاه أاددعا الأاالددل الأطنٌددل ل نشد أايشدداا ه أمددً هددعا الخددٌا ه نشد نا ل شددٌد اأئددد ة أحمٌددد قد ٌي
أٌاخددمٌنل كا د ا أامدداا اأشددامل أكالددد نددرا ه في فننددا ناددتم االمئدداا الثجددامً الفا د يه أاددعا االمئدداا
الخٌاخددًه امددا نش د نا فٌاددا عخددماء ئدٌدددة حطددر عأا م د ة قدددماا م ددى الخدداحل اعداٌددله نددعا مادداس
ا حاٌا أحاٌ الع أي أئماا اأمندا أغٌ همه أهناك فخماء ات نا ااا أاكد ا هدً التدً ات د ر اندا
لنش فممالاا...

حجٌجل نحي ناتم ااا مما فداً ئٌد ٌدكا مً خٌا تأئاندا التحد ي أالع مدانًه أمدً هدعا ال ددد نادتم
ااا مما ئراة ي ٌنام تحر لأاء تأئانا هعاه االمجاادا ت ئمندا العدٌدد مدي اعممداا اعداٌدل الئراة ٌدل
التً د ر مي دا خٌدٌا أقمنا اطاامل مشت ال معاداه فمدا مد الأاالدل الأطنٌدل ل نشد أايشداا ه مجدد
قمنا انشد ماةدل أكمخدٌي ممدغ مدً طاعتدٌيه أاحددة كا دل ادالئراة أالثانٌدل ا اندايه حٌد ٌاجدى هددمنا
اعخمى التع ٌف االاات الئراة ي مً المش الع اًه كا ل فننا نأرع مً اا الدأا الع اٌل.

بشٌر مرتً (مدٌر دار االختالف ـ الجزائر):
مندما ادفنا تئ ال النش المشت ك م الدا الع اٌل ل ع أم اٌد أره اداي الاددف اعأا هدأ إٌ داا ايخدم
الئراة ي إلى المش الع اً أفٌاا متح المئداا ل ااتد المشد قً لادً ٌأئدد ادالئراة ه في حاألندا في
نا م دفأ ٌي احئد أاحدده أعلدك عي الاتدا الدعي ٌنشد مح ٌدا نداد ا مدا ٌأائد م اقٌدا أاخداااا
معأقل اثٌ ةه ألاعا مالتئ ال المشت ال اٌي دا نا أدا لانانٌل هً التً متحر لنا هعا الاا ه أنخعد الٌأم
االجأا اي الاثٌ مي الجد اء المشدا قل دا أا ٌع مدأي الاثٌد مندا افادا كطدأة تئ ادل ايكدتغف التدً
فمطر الف ل ل مةار مي الاتا الئراة ٌٌي لٌحت أا مأف الماتاار الع اٌل أاي ٌئدأا لام ق اء م اا
ٌاتشفأنام أٌعئاأي اام .أااٌف ان مندما تج ف ال فحار الثجامٌل ل حف الع اٌل ي ٌااد ٌك أ ٌأم إي
أتئد مٌ م اا فأ ق اءة لاتا ف د نا لااح ئراةد يه أهدعا دلٌدا م دى اهتمدامام مدي ئادل أئدٌدل
اعمماا التً ٌا تااا الاات الئراة ي الٌأمه خأاء مً ال أاٌل أالج ل فأ الفاد أالنجدد أالف خدفل امدا مدً
الت ئمل أغٌ ها.
لطٌرة دارٌب

