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  فن و ثقافة 
  15سيال 

  مفاجآت أمزيان لن تفاجأ أحدا
  عالوة حاجي

الصالون  ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح ما يوصف بأھّم حدث ثقافي في الجزائر، وھو
الدولي للكتاب، الذي يُنظّم للسنة الثانية على التوالي في خيمات مرّكب الخامس جويلية، 
دون أن يثير األمر كثير جدل لدى الفاعلين والمتعاملين في حقل الكتاب، خالفا لما فعله 
  .العام الماضي
يان بالعكس من ذلك، فإن الناشرين الجزائريين الذين تمّردوا على إسماعيل أمز

وقاطعوا صالونه، أعلنوا في ھذه الدورة توبتھم النصوح، وعادوا إلى بيت طاعة 
  .الرئيس األسبق لنقابتھم، الذي أصبح فيما بعد محافظا لصالون الجزائر الدولي للكتاب

أمزيان المقّرب من وزير الثقافة تومي، ال يبدو أنه من النوع الذي تستقطبه األضواء 
ط أنه يفّضل العمل في الظّل، وإنما أيضا االختفاء عن األنظار في كثيرا، ھذا ال يعني فق

الوقت الذي يصبح فيه المطلــوب رقم واحد في المشھد الثقافي الجزائري، كمـــا فعل 
طيــلة األيام الماضية، حيث أسند مھّمة الرّد على المكالمات الھاتفية إلى سكرتيــرته، 

ختلف الفعاليات والمھرجــانات الثقافية، قّرر أال وأكثر من ذلك، وعلى عكــس تقاليد م
يقيم أّي ندوة صحفية لكشف الخطوط العريضة للدورة الخامسة عشر للصالون، 

يفتتح الصالون إذن س. واإلجابة عن أسئلة الصحفيين حول مختلف الجوانب المتعلّقة به
خيمات أثارت امتعاض الناشرين . اليوم، الزمان ھو نفسه والمكان لم يتغيّر أيضا

والمثقّفين في الدورة السابقة، لكنھا ال تثير شيئا من ذلك في ھذه الدورة، مع العلم أال 
شيء تغيّر، إذا لم نأخذ البشرى التي زفّھا مثقّفونا خالل األيام القليلة الماضية، والمتعلّقة 

يادة عدد المراحيض في الصالون، توفيرا للراحة للزوار، أي للقّراء المفترضين بز
الذين يُنتظر أن يحطّموا أرقاما قياسية لم تسّجلھا أية من معارض الكتاب في العالم، كما 
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  .يقول أمزيان
ھذا ال يعني أننا أمام دورة باردة ، بسبب انخفاض وتيرة الجدل حول خيمات الصالون، 

موضوع مقاطعة المصريين من عدمھا ومشاركتھم من عدمھا كثيرا في  فقط ساھم
إضفاء جّو من السوسبانس ، في مسلسل طويل بدأه أمزيان حين أعلن مقاطعة الكتاب 
المصري قبل أن يبّرر ذلك باألسباب األمنية ويعلن دعوة مكتبة اإلسكندرية التي 

دائما مفاجآته السعيدة التي قد  على كل، لمحافظ الصالون. اعتذرت عن المشاركة أخيرا
  .يطلع علينا بھا في أيّة لحظة، ولكنھا مفاجآت ال تفاجأ أحدا

 


