
  
  
  

 ١٩٩٥ شباط ٢يس الخم

 
 
 
 
  
  
  

يحتاج المرء احيانا الى ان يفرك عينيه مرتين او ثالث مرات، قبل ان يتأآد انه يعيش في سنة 
عندما يرى مشاهد من زمن ولى تتكرر امامه ، آأنها ) او آابوس ( ، وانه ليس في حلم ١٩٩٥

. مانه فيلم ثقيل وفي غير ز. مقاطع من فيلم ثقيل حفظه عن ظهر قلب من فرط ما عرضه التلفزيون
.ال وصف افضل لقرار اتحاد الكتاب العرب فصل ادونيس بتهمة التطبيع

 
 ال يحتاج ادونيس الى من يدافع عنه ، وهو اصال ليس من النوع الذي يمكن الدفاع عنه بسهولة 

آل ما يقال عن . الحصول على جائزة نوبل : لكثرة ما بدل من اراء قبل ان يستقر على عقيدة واحدة 
وهو في اي حال اآبر من آرائه المتبدلة التي تجذب البعض وتنفر البعض اآلخر ، ال ادونيس ، 

ينتقص من قيمته االدبية في عيون العرب العرب والعجم عندما تنزع عنه عضوية اتحاد آثر ضم 
على عكس ذلك ، يمكن الجزم بأن هذا الفصل سيزيد . اشباه الكتاب على جمع المبدعين الحقيقيين 

يس في سعيه الى العالمية ، مما دفع بعض اللؤماء الى التساؤل عما اذا آان قطف جائزة حظوظ ادون
الوصف . فيل ثقيل وفي غير زمانه " . الكتاب " نوبل هو الهدف المضمر لمن يقفون وراء اتحاد 

نفسه ينطبق ويا لألسف على مهرجانات مقاومة التطبيع التي صارت تهدد بان تصبح خبزنا اليومي 
 - لوقت الذي يتأآد ان ال تجديد للفكر القومي، في المرحلة الجديدة من الصراع العربي في ا

.الصراع بالتعايش: االسرائيلي ، ان لم يلج طريقا مغيارة ومحتمة عنوانها 
  
... 

                                                                                     
لمشاهد المتكررة لهذا الفيلم الثقيل الذي نجبر على حضوره في غير زمانه ، هو  لكن االنكى من ا

الوهم المستشري عند قادة الرأي في عدد من الدول العربية ، والقائل بأن واقع الحال اقل خطرا من 
 ، وان الصمود ، آلمة جميلة. السالم ، وان على العرب الصمود علهم يحسنون شروط التفاوض 

ولكن الصمود من اجل ماذا ؟ وبأي ثمن ؟ وهل يستطيع دعاة . نكن اختبرنا هشاشة محتواها 
الصمود الجزم بصدق ان واقع الحال بعد الصمود سيكون افضل مما هو عليه ؟ اال يجب ، على 

بقاء العكس ، التخوف من مفاعيل االدمان على الصمود ؟ فما ذقناه من هذا القبيل ينذر بأن يؤدي ال
.في حال الصمود الى المزيد من االضعاف ، فيزيد معه الضغط في اتجاه االستسالم 
لكن هذا المجال .  صحيح ان ثمة مجاال نظريا لتحصين الموقع العربي وتحسين الشروط التفاوضية 

تبقى اال ان استعادة العراق . العراق : المتاح من حيث المبدأ امام قادة سوريا ومصر له عنوان واحد 
  فما معنى التأجيل اذا ؟. فوق المتاح 
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