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  فن و ثقافة 
  توفير خيمات مضاّدة للرطوبة

  دار نشر 460صالون الكتاب ينطلق اليوم بمشاركة 
  أمال قوراية

ولي للكتاب، عبد هللا بن عّدودة، إن الطبعة الخامسة قال المكلف باإلعالم بالصالون الد
عشر ستكون متميّزة ، كونه سيتقبل عددا معتبرا من دور النشر الجزائرية والعربية 
  .واألوروبية، وكوكبة من المفكرين والمبدعين الجزائريين والعرب، على حّد قوله

موزعة على أكثر من  دار نشر 460وأكد بن عّدودة، في تصريح لـ وقت الجزائر ، أن 
  .جناح، وصلت جميعھا إلى المعرض، مع الكتب التي شحنتھا من بلدنھا األصلية 500

وقفت وقت الجزائر على التحضيرات األخيرة قبيل انطالق فعاليات ھذا الحدث 
بالمائة من الكتب وصلت إلى األجنحة، بيد أن أجنحة  60الثقافي، حيث الحظنا أن 

  .أخرى كانت فارغة
ح ممثّل دور النشر السورية أن عشرين دار نشر من بلده ال تزال تنتظر دخول وصرّ 

علبة من الكتب، مضيفا سألنا إدارة المعرض عن مصير الكتب، فأكدوا  300ما يقارب 
  .لنا أنھا محتجزة عند مصالح الجمركية
صة بالمقابل، قال المكلّف باإلعالم لدى اإلدارة إن المعرض خّصص نقطة للتفتيش، خا

بمصالح الجمارك في المكان الذي تتواجد فيه األجنحة وأن مسألة تأّخر التسليم لن 
  .تطول، إذ سيتم تسليم جميع الكتب بشكل نھائي قبيل افتتاح المعرض بيوم واحد

يقول القائمون على الصالون إنه ليس مجّرد بازار للمتاجرة بالكتب، لذلك فقد تّم ضبط 
ويبدو . الثقافية التي تجري على ھامش ھذا الحدث الثقافي قائمة النشاطات والفعاليات

أن منظّمي الصالون حاولوا إشراك المعّربين والمفرنسين بشكل متساو في ھذه 
وتزور خمسة . اللقاءات، وھو ما تؤّكده طبيعة ھذه الندوات واألسماء التي تديرھا
رأس ھذه وعلى . وثالثون شخصية المعرض، لتقديم محاضرات وأمسيات شعرية

الشخصيات المفكر جورج قرم والمفّكر العربي عزمي بشارة، باإلضافة إلى عدد من 
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  .الكتاب السويسريين على غرار كاترين لوفي، جانين مسار، جون فرانسوا سوناي
ويلقي الدكتور المغربي، محمد بن مصباحي، محاضرة حول األنوثة والمرأة ويقّدم 

ادي ندوة فكرية حول مقّدمة ابن خلدون تحت عنوان الدكتور المغربي عبد السالم الشد
ومن جھتھا، تنّشط الشاعرة السورية رشا . مسار في البحث .. صحبة ابن خلدون

يشمل البرنامج الثقافي . عمران أمسية شعرية، إلى جانب الروائي السعودي عبده الخال
ات الفكرية المرافق للدورة الحالية من الصالون، تنظيم عديد المحاضرات والندو

ل ضيف شرف ھذه الطبعة، حيث ستنظم معرض الخاصة باألدب السويسري التي ستح
إقليم، رحالة، : موضوعا 11لوحة تروي تعلق أرض والكتاب، يتوزع على  24من 

منفى، ممّررون نقاد، زمن الكتّاب، سويسرا قرن من نشاط النشر، علماء، معنى الكتابة 
  .اليوم، الكتاب الفني، اتجاھات الناشرين

  
  قراءات أدبية

تقرأ فيھا الكاتبة . ات التي ستفتتح يوم الجمعة المقبل، بقراءات أدبيةباالضافة إلى الندو
والصحفية كاترين لوفي، مقتطفات من روايتھا األخيرة رواية روسية غريبة المنشورة 

الكتابة في : كما سيعرف نفس اليوم ندوة حول موضوع. عن دار زوي  2010في 
  .التأنيث والتذكير: صيغة

كاترين لوفي، جانين مسار، جون فرانسوا سوناي، إلى جانب ھل ھو نقاش مغلوط؟ مع 
  .كاتبين من الجزائر

ويعرف اليوم الموالي في قاعة المحاضرات األولى قراءات أدبية، تقدم فيھا الكاتبة 
جانين مسار قراءة لنصوص من مجوعتھا القصصية األخيرة شيلدريك وكاتي يوجدان 

وة حول اللھجات الفرنسية في اآلداب ، تليھا ند2010في سفينة ، الصادرة في 
الفرانكفونية بمشاركة كاترين لوفوي، جانين مسار، جون فرانسوا سوناي من سويسرا، 

أما يوم األحد، فيكون . وأوجين إبودي من الكاميرون، إلى جانب كاتب من الجزائر
 ھناك قراءة للكاتب جون فرانسوا سوناي في مقتطفات من روايته األخيرة الجسر ،

يشارك فيھا ناشران من . باإلضافة إلى ندوة حول النشر المستقل والفرانكفونية 
سويسرا وھما جون ريشار وميشال موري، يشاركه ممثل عن منشورات ابيك من 

أما يوم االثنين، فيكون الموعد مع قراءات أدبية للكاتب والصحفي كريستيان . الجزائر
خيرة، التي تحمل عنوان ممنوع مدينة لوكونت في قراءة لمقتطفات من روايته األ



لماذا تختلف السياسة الخارجية : ، تليه محاضرة بعنوان2010الجزائر الصادرة في 
وستكون . لسويسرا كثيرا عن سياسة البلدان األوروبية األخرى ، يقدمھا روني شووك

روايته  ھناك قراءة أخرى يوم الثالثاء للكاتب والناقد جون ميشال أوليفيي مقتطفات من
  .األخيرة الحب الزنجي

انفتاح على العالم ، : باإلضافة إلى محاضرة األدب السويسري المكتوب باللغة الفرنسية
باإلضافة إلى ندوة حول األدب في صراع مع . يقدمھا جون ميشال أوليفيي، كاتب وناقد

ياس العالم ، بمشاركة جون ميشال أوليفيي والكاتب كريستيان لوكونت والناشر مات
  .ھيبر، إلى جانب كاتبين أو ناشرين من الجزائر

أما يوم الخميس الرابع من شھر نوفمبر، فستنظّم ندوة أخيرة بعنوان المكتبة المستقلة 
بمشاركة المكتبية سيلفيان فريدريش أمينة صندوق عن . في مواجھة رھانات العولمة 

عامة باألبيار ، وفتيحة سوال المركز الجزائري للتوثيق وإسماعيل محند ممثل المكتبة ال
ممثلة عن مكتبة الكلمات الجزائرية وعمر شيخ صاحب مكتبة ميلتي ليفر من تيزي 

  . وزو
 


