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احلــال وابـــقــاء الــكــلــمــة في ســيــاق
ــثـقــفـ الــسـرد. وبــرغم ان مــعـظم ا
ــطــلـــعــون عـــلى االمـــثــلــة الــعـــرب ا
ـا يرد مـنها في الشـعبـية متـأثرون 
ـســلـسالت الـتـلــفـزيـونـيـة االفالم وا
فـانـهم ال يـحفـظـون مـنـهـا اال الـشائع
فــقط فــيــمــا حتـفـل احلـيــاة الــعــامـة
بـأخـرى مـتـوارية لـكـنـهـا اكـثـر عـمـقا
وقربـاً الى الـصمـيم فـقد قـرأت منـها
في كــتـاب مــطـر عــشـرات االمـثــلـة لم
تـصــادفـني ولم اســمع بـهــا النـهـا ال
ترد في وسائل االعالم. فقد حـفظتها
لـنا ذاكـرة فـؤاد مطـر بـقـوة واطلـقـها
ناسب لـتكريس حقيقة في موقعها ا
او تــوضـيح مــوقف او لــلـداللــة عـلى
عنوان بارز في العقل اجملتمعي. خذ
مــــثال (اديـــنـي خـــروف وخـــذ بـــكـــره
صـوف) و(هــوّب بـعــصـايــة الـعـز وال
تـضـرب بـهـا) و(يـا ارض اشـتـدي مـا
عـليـكي قـدي) و(اللي مـعـاه القـمـر ما
يـبـالــيش بـالـنـجــوم) و(الـلي يـعـطـيه

خالقه م يخانقه). 
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ــثل وكل هــذه االمــثــال وســواهــا كــا
(عـمر الـعـدو ما يـبـقى حبـيب وعـمره
شجر التـ ما يطرح زبـيب) تنطبق
ــبـادرات عــلى مــا اسـمــاه (شــهـيــد ا
ــتـــســرعــة) انــور الــســادات الــذي ا
سـجل في تاريخ حـكـمه وحـكم سـلفه
عبـد النـاصر خطـوات غيـر مسـبوقة
تــتـمــثل في اسـنــاد مـنــاصب وزاريـة
ـــــاركــــــســـــيـــــ الـى اثـــــنـــــ مـن ا

وانــقـــضـــاضـــات فـــريــدة مـن قــبـــيل
االطـاحة بـالـناصـريـة واجتـثـاث ابرز
رموزهـا علي صـبري وسـامي شرف
ورئــــيس اخملــــابـــرات احـــمــــد كـــامل
وخــالـد مــحي الــدين وســواهم ومن
قـبــيل الـســفـر الى الـقــدس وحـضـور
ـوقف اجـتــمـاع الـكـنــيـست.وهـذا ا
الفـارق حتدث عـنه كر بـقرادوني
ـه لـلــكــتــاب وســرد فــيه في تــقــد
روايـــات عــــلـى لــــســـان الــــرئــــيس
اللبـناني الـياس كركـيس والرئيس
الــســوري حــافظ االســد والـرئــيس
ـنـتخب بـشـير اجلـميل اللـبـناني ا
ـشــهـد الـدمـوي قـبل مــصـرعه في ا
لـلــحـرب االهـلــيـة الـلـبــنـانـيـة. وكل
هــؤالء عــدوهــا خــطــوة مــتــســرعـة
ـشـهد الـعـسـكري اضـرت كـثيـرا بـا
الــــعــــربـي عــــلى االرض وخــــدمت
اسرائيل ووفـرت لها فـرصة الهرب
من حــــــرب االســـــتــــــنـــــزاف عــــــلى
ــصـريــة والـســوريـة. اجلــبـهــتـ ا
واكد بـقرادونـي ان ملك الـسعـودية
خــالـد بن عــبــد الـعــزيـز ال ســعـود
صعق عند سمـاعه بقرار السادات
في وقت كـانت امــكـانـات اسـرائـيل
قـــد شـــحت اقـــتـــصـــاديـــا وبـــشـــريــاً
ومــعــنــويــاً بــحــسب قــول الــرئــيس

الراحل حافظ االسد. 
ويـــرى بـــقــرادونـي انه (صـــحــيح ان
روايتي سـركيس واالسـد حول زيارة
الـسـادات الى القـدس تـتـقـاربـان لكن
الـــصــحــيح ايـــضــا ان روايــة اخــرى
مــغــايـرة كــان يــتم الـتــداول بــهـا في
لـبنـان وفي بـعض االوسـاط العـربـية

عـمـلـيـة يـكتـنـفـهـا كـثـيـر من الـتـحفظ
وظالل الشك واالنحـياز احيـانا لكن
فــؤاد مــطــر يــقــدم مــدرســة في هــذه
ـــراجـــعـــة فــهـــو يـــضيء الـــوقــائع ا
ـلتبسـة برؤية صحفي واخلفايا ا

ا
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خــذت الــتــطــورات الــســيــاســيــة من
مــتــابــعــته واهــتــمــامــاته الــكــثــيــر.
وبالـنسبـة للحـقبـة التي تنـاولها في
كـــتــابه (انـــيــاب اخلـــلــيــفـــة وانــامل
اجلـنــرال) فـانه يــعـاجلـهــا من كـافـة
احملـطـات الـتـي تـعـكس الـصـراعـات
ــنـازالت مـســتـعـيــنـاً بـالــشـواهـد وا
ـــا تــــســـنى له ـــاديـــة و واالدلــــة ا
االطـالع عـــلـــيه من مـــعـــلـــومـــات في
اضبارات بعض دوائـر صنع القرار
لم تـأخـذ طـريــقـهـا الى الـكـشف ومن
ــوضــوعي دون ان يــغـــادر نــهــجـه ا
واسـلـوبه الــذي يـسـتـعـيـر به ادوات
ـلـتـزم بـقـواعد ي ا الـبـاحث االكـاد

الدراسة العلمية. 
ي في انه مهني في مـشروعه وتقو
مبادئه ومتوازن في معاجلاته وثري
عـلومات الـتي يعـرضها.. وهي في ا
ـؤلف الـبارز الـذي يـضيف معـايـير ا
جهدا مثمـرا للمكتـبة العربية في كل
كـــتــاب جــديـــد له. فــنـــصف قــرن من
تـجـردة تشـهـد الجنازاته الـكتـابـة ا
ســواء في يـومــيـاته الــصـحـفــيـة في
جـــريـــدة (الـــنـــهـــار) الـــعـــريـــقـــة او
اسـبـوعـيـاته في (الـلـواء) الـصـامدة
وقــــبــــلــــهــــا فـي (الــــشــــرق االوسط)
الـسـعـوديــة و(الـتـضـامن) الـلـنـدنـيـة
ــــــعـــــنى ـــــوذج  الـــــتي قــــــدمت اال
الــــتــــضــــامـن الــــعــــربـي خالل مــــدة
مــضــطــربــة وعــصــيــبــة بــالــنــســبـة
لالوضـاع الـعـربــيـة او في مـؤلـفـاته
الـــتي تـــصل الـى نـــحــو 25 كـــتـــابــا
اخـرهـــــــا (الــكـردي اخملـذول) وكـذا
فـي حتـــلـــيالته الــــــــتي ال تـــعـــد وال

حتصى.      

غـــالـــبـــا مـــا يـــســـتـــثـــمـــر الـــكـــتـــاب
ـنـاسـبـات الـصـحـفـيـون الـبـارزون ا
ـئـويات في الـتاريـخـيـة والسـيمـا ا
اجنــاز اعـمــالـهـم الـتي تــنــتـمي الى
ــفــعم بــالـصــور والــعــبـر الــتــاريخ ا
الدالـة وجتيب عن كـثيـر من االسئـلة
شاهد الفارقة. وحتتشد باالسرار وا
ويــنــتــمي كــتــاب (انـيــاب اخلــلــيــفـة
وانـامل اجلنـرال) لـلكـاتب الـصـحفي
البـارز فؤاد مـطـر الى هذا الـنوع من
ؤلـفـات مع زيادة يـتفـرد بـها قـلمه ا
في روايـة هـوامش حتـلـيـلـيـة تـفـسـر
احلــوادث احلـاســمــة بـرؤيــة شــاهـد
اثــــبــــات عــــلـى الــــوقــــائـع ومــــراقب
لتسلسلها او خبير صادف ان واجه
ارهـاصــاتـهـا والزم نـهـايــاتـهـا حـتى
ـــعــزز الـــرمق االخـــيــر. والـــكـــتــاب ا
بانـطبـاعات شـهود مـصريـ يكشف
اسـرارا مـدفـونـة وجـوانب مـجـهـولـة
من حقـبـت شـكلـتـا عالمة فـارقة في
ــصـــر واالمــة ــعـــاصـــر  الـــتـــاريخ ا

العربية. 
 «œU « ÷UCI½«

فـــهــو يــروي تــفــاصـــيل انــقــضــاض
الـــــســــــادات عـــــلى
الــــــنـــــــاصــــــريــــــة
وانــــــــقـالبه عــــــــلى
الـــعـالقـــة كـــثـــيـــرة
الــــــتـــــــمــــــيـــــــز مع
الـــســــوفـــيـــات في
عــهــد جــمــال عــبــد
الــنـــاصــر وذهــاب
الــسـادات مــنــفـردا
الى اتـــفـــاق صـــلح
مع اسـرائـيل اودى
بـحـيـاته في حـادث
ــنـــصــة الــدمــوي ا
ـتــوقع مـنه غـيــر ا
وان كــانـت زوجــته
الــثــانــيــة جــيــهـان
رؤوف صـفـوت قد
تـــنــبـــأت بـــوقــوعه
(عــــــاجـال او اجال)

بحسب مـــذكراتها الـتي كتبتها بعد
7 ســــنـــــوات من وقـــــوع اغــــتـــــيــــال
الــســـادات. كـــمــا يـــروي خـــلــفـــيــات
ودوافـع طــرد الـــســادات لـــلــخـــبــراء
الــسـوفــيت واجلــراح الـتـي اوقـعــهـا
قرار السادات في الهيبـة السوفيتية
والــتــشــفي الــذي ســبـبـه بـالــنــســبـة

تحدة واسرائيل.  للواليات ا
ـؤلف بـعــيـد لـلــحـديث عن ويـذهـب ا
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كلمـا دققتُ الـنظر الـى حالة الـعراق مـنذ زمن التـغيـير حتى هـذه اللـحظة
أجد نفسي حائراً ب هذا وذاك . 

- ر به نحن  –كشعب- مـغلـوب على أمرهِ هذا الظـرف العـصيب الـذي 
وهذه الـدولة الـتي إبـتلـعت كل شيء ولم تـترك لـنا نـحن الـفقـراء إال سقط

تاع أو أقل بقليل.  ا
ـصـارف الـعـراقـيـة احلـكـومـيـة وغـيـر ـهـولـة الـتي تـدخـل ا هـذه األمـوال ا
احلكومـية بطـرق مختلـفة ولكن مـع هذا لم أشاهـد شيء حقيـقي قد شُيد
هنا أو هـناك يحـمل شيـئاٍ من التـقدم واألزدهار لـهذا الـبلد اجلـريح.أنظر
الى بـعض الـدول اآلخـرى من خالل الـنت  – الذي راح يُـظـهـر كل شيء
ـرهـقة يجـري في أقـصى بـقـعـةٍ من اآلرض ونـحن جـالـس فـي بيـوتـنـا ا
بسبب كل شيء  – وأشاهد التطور الكبير في كل ميادين احلياة اال في
بلدي فلم اشاهد اال بناء  – موالت  – عمالقة تعود لرجال حصلوا على
أموال بـطـرق غـيـر شرعـيـة ونـحن الـشـعب النسـتـطـيع حـتى اجلـلوس في

والت.  مقهى من مقاهي تلك ا
أي تناقض هذا الذي يجـري في بلدي...شيء مرعب حقا. الـدولة مشتتة
في اجتاهات مخـتلفة وكل فئـة حتاول السيـطرة على البالد في كل شيء

وكأننا نعيش في بلدٍ له حكومات مختلفة . 
النستطيع أن نتخذ خطوة ايجـابية واحدة خلدمة الفقراء في كل مكان –
ـثل الـقـائل  – كـثرة فال أحـد اصال يـفـكـر بـالـفـقـراء- اصـبحـنـا نـشـبه ا
الطباخـ يُفسد الـطبخة  – وحقا أن طبـختنـا فسدت منـذ زمن بعيد ألن

اعـداد كــبــيـرة من الــطـــــبـاخــ تـكــاتــفـوا وتــكـاتــلـوا
وجتــمــعــوا لـطــبــخــة واحــدة ولــكن احــدا مــنــهم لم
يـسـتـطع أن يـطـبــخـهـا بـصـــــــورة جـيـدة ألن كل
طباخ منهم يحاول أن يفرض طريقة طبخته التي
تعجبه هو فقط . سالمـا ايها العراق البائس في

كل شيء.

ـصـري خـطـوات اتـخـذهـا الـرئـيس ا
داواة احلالي عبد الفـتاح السيسي 
اجلـراح الـروسـيـة والـنـاصـريـة بـعـد

ثورته في  25يناير 2014.
وكـان الـدافع الصدار الـكـتـاب مـهـماً
لتـزامـــــنه مع مئـوتي مـحــــمـد انور
الســادات (مواليد 25 كانون الثاني
ولود 1018) وجمال عـــبد الناصر ا

في 15 كانون الثاني 1918.
ـئـويـت وصـادف ايـضا ان هـاتـ ا
ؤلف تزامـنـتا مع مـئـويات اوردهـا ا
لتنطوي عـلى داللة ذات معنى يصب
في احلكمة والـتبصر والـتأمل ايضا
لــزعــمــاء بــيــنــهم نــلــســون مـانــديال
والشيخ زايـد ال نهيان الـلذان قدما
وذج الجنازات باهرة في احلكم
الرشيـد والعالقـة الطيـبة مع الـرعية
ــعـتــدل والــتــواضع. وقـد والــنــهج ا
ــؤلف مـآثــرهــمـا في قــولـ خلص ا
لــلـقـمــان احلـكــيم وابن خــلـدون دعـا
فيهمـا حكام الـعالم في كل مكان من
الـشــرق الى الــغـرب الى (الــتـأمل بل
الى الـتـعـمق في مـا يـحـويه الـقـوالن
أثوران من خير النصح والتنبيه). ا

ويـعـالج فـؤاد مــطـر كـمـا عـرفـته في
كتـابـاته وطبـيـعة تـكـوينه االخالقي
مــــنـــذ نــــحـــو 35 عــــامـــا الــــوقـــائع
التـاريخـية وان كـانت ليـست بعـيدة
ـوروث بـقـلم حـاذق بـحـكم مــيـزان ا
وروح تـنــأى عن الـثـأر وحتــتـكم الى
أثور وتبتعد عن التحيز وتغوص ا
في االبعاد واخللفيات وحتلل منطق
االمـــور بــالــتــروي وهـــدوء الــنــفس.

قلت من على شـاشة قنـاة التـغييـر قبل اسبـوع  (( اني لم ار جلنـة منذ
العام 2003 حلد اآلن بـنزاهـة وخلق وحـسن تعـامل هذه الـلجـنة رئـيسا

وأعضاء وموظف )) واظفت الى هذا القول الكثير .. 
اال ان مـا لم اقــله وســأكـتــبه اآلن هـو ان احملــافـظــة عـلى االنــدفـاع األول
وأدامه زخمه يبدو امرا صعبا  وحتى في هذه احلالة اقول لكم ان النقد
الـبـنـاء هـو (حب) وأنه هـادف ولـذلك وعـنـدمـا اشـعـر بـأنه ال يـحـقق هـدفـا
اتـوقف عنـه  ولعـلـكم تـلـمـسـون اني اوقـفت الـكتـابـة الى هـيـئـتـ بـعد ان
شعـرت انهم مـصـرون على اخلـطـأ   (وهذا االحـتمـال االعـلى) أو انهـما
كـتب لـهــمـا ان يـتـصــرفـا هـكــذا من جـهـة / جـهــات مـا وأن األمـر خـارج
ارادتـيـهـمـا  او ان رؤيـتـي لألمـور كـانت هي اخلـطـأ  ,سـأبـدأ من الـنص
االعـتـيـادي الذي تـبـدأ به جـمـيع قـراراتـكم (( بـعـد االطالع عـلـى الوثـائق
وجب كـتابهم... التي قدمـتهـا الهيـئة الوطـنية الـعلـيا للـمساءلـة والعـدالة 
ــشــار الــيه جــاء اســمه في قــوائم ــشــاورة تــبــ ان ا لــدى الــتــدقــيق وا
ذكـورة وأنه كان بدرجـة عضو شمـول باحلـجز الصـادرة عن الهيـئة ا ا
نحل)) بعدها يأتي (( قررت اللجنة شمول السيد فرع في حزب البعث ا
ـنــقـولـة وغـيـر ـادة ( /3اوال) من قـانـون حــجـز االمـوال ا فالن بـأحـكـام ا
نقولـة العائـدة الى اركان النـظام السابق رقم (72) لسنة 2017 وفقا ا
ذكـورة آنفا )) ورد اعتـراضه على رفع احلجز ..او رفع لألدلة الثبـوتية ا
ــتــواضع بــأن احلــجــز))... قــبـل ان ابــدأ اود ان اعــيــد لالذهــان رأيـي ا
القانون موضوع البحث هو قانون غير دستوري ويتعارض ليس فقط مع
((ثــوابت احــكــام االسالم)) كــمــا نص الــدســتــور بل مع ثــوابـت احــكـام
ي حلقوق االنـسان  وهو اكثـر القوان االديان واالحزاب واالعالن العـا
غموضا  وجاءت تـعليمات مـجلس الوزراء لتسـهيل تنفيـذه اكثر غموضا
وضوع رغم ان مجـلس الدولـة قضى فـترة طـويلـة في دراسته .. لـنبـدأ 
الشـمـول ونسـأل : مـاذا تعـني عـبـارة ((قررت الـلـجنـة شـمول فالن))رغم
عدم امـتالكه ايـة امـوال او بعـد قـراركم  بـرفع احلجـز عن داره الـوحـيدة

 ??
دى وما هـو االثر الـقـانوني الـذي يـترتب عـلى هـذا الشـمـول ?? وما هـو ا

الزمني لهذا الشمول ?? 
ـالـيــة لـتـتـرجـمه الى واقع سـأجـيـبـكم ان هــذا قـراركم يـذهب الى وزارة ا
اليـة اال ان ال توعز برفع احلـجز ويبقى ذلك تنفيـذي  وبالتالي مـا على ا
الـعـبـد الـفـقيـر الـى الـله مـشـمـوال وحتت رحـمـة مـوظفـي دوائـر الـتسـجـيل
العقاري الى االبـد وقد يتطـور األمر الى شمول اوالده واخـواله انصياعا
ألمر الـله (( ال تـزر وازرة وزر اخـرى)) كـمـا حصـل مع الذوات الـ (52)

الذين برأت احملكمة اجلنائية العليا نصفهم تقريبا حلد اآلن . 
قد تـتـصورون ان األمـر ال يـستـحق هـذا االهـتمـام  ولـكن لو عـرفـتم عدد
تـصـلـ بي وقـلـقهـم من هذه الـفـقـرة خـصـوصا وأن الـقـانـون لم يـحدد ا
ـقـتــرح حلل هــذا االشـكـال هــو مـا قــدمـته في اطـار زمــني لـلــنـفــاذ .... ا
الئـحــتي الى احـدى مــحـاكم الــبـداءة ((ان الــشـمــول من عـدمـه هـو شـأن
قانوني داخـلي للـجنـة تستـنيـر به للتـوصل الى قرار صـحيح  وال يـنبغي
ـالـيـة (الـرحـومـة الـعـطـوفـة ) ان يـكـون جـزءا من قـرار يـذهب الى وزارة ا
كن تفـسيره على انـه استمرارا لـلشمـول خصوصا وأن للتنـفيذ والـذي 
ال كـمـا هـو واضح من االدلـة الثـبـوتـية )) موكـلـنـا لم يـثر عـلى حـسـاب ا
ـهــمـة بـخـصـوص الـشـمـول هـي ان تـعـلـيـمـات مـجـلس الـنـقـطـة االخـرى ا
الوزراء اعطت لـلجنـة صالحيـة (النظـر والبت في االعـتراضات) وبـالتالي
كن البت فيه  فالعصمة لله ساءلة امرا ال  فأن عليها ان ال تعد قوائم ا
 ولذلك وجـدت البـداءة  االستـئنـاف والتـميـيز وغـير ذلك  وأخـتصـر لكم
ان لدي اكثر من موكل لم يعبـروا درجة عضو الفرقة يـوما اعدتهم الهيئة
بدرجة عضو مكـتب (شلع قلع) فضال عن مـوكل حكم باإلعدام (حملاولته
ــؤبــد وهـو عــضــو مــنــظـمــة الــســجــنـاء اســقـاط الــنــظــام ) وخــفف الى ا
الـسـيـاســيـ ومـتـوفى  وعـنــدمـا نـقـدم لـلـجــنـتـكم شـرحـا بــذلك تـطـلـبـون
استشهـادا بعقاره وكأن مـا كتبته ال يـعنيكم  أو كـأن صالحية ((البت))
ـساءلـة كـثيـرة هي االمـور  ومنـها ان كل لم تعط لـكم بل اعـطيت لـهـيئـة ا
شمول  هي عجلة بيك اب 2013 فهل يعقل انه ((تملكها اموال احد ا
بسبب منصـبه احلزبي او الرسمي)) وسنـة صنعها  2013وهو منصبه
احلزبي (مـجتث) والـرسمي (مـنحل) والـصفـة االجتـماعيـة (نازح)  وهل
تسـتـحق اضبـارته م كل هـذا الـتأخـيـر ??  وهكـذا جـرى األمر مع عـائـلة
وظـف نـفذ به حـكم االعدام ولـيد مـحـمود سـيرت حـيث يسـألهم احـد ا ا

ـلكون شـيئا  ـلكيـة فيجـيبهـم بأنهم ال  عن اسباب عـدم تقد سـندات ا
اذا قدمـتم االعتراض اذا كـنتم ال تملـكون شيـئا  فيـجيبه لكي فيسألـهم 
نرفع اسمه من قائمـة احلجز  فيجيـبه هذا ليس اختصـاصنا فنحن فقط
ساءلة ندقق في االمالك التي بحوزة الشخص وأن عليهم مراجعة هيئة ا
ـوضوع بـكافـة جـوانبه من خالل ... ((البت)) ايـها االخـوة يـعني حـسم ا
ـســاءلـة ولـيس بـهـذه الـطـريـقـة ـراسالت الـرسـمـيـة بــيـنـكم وبـ هـيـئـة ا ا
....وتذكروا انكم كنتم معارضون ألسباب وامثال من ذكرتهم معارضون
ألسباب فهـذ الرجل كان قائـد فيلق يوم كـان اجليش كله فيـلقان وعارض
النـظـام ولم يـكن طـالبـا او كـاسـبا كـالـكـثـيرين  فـضال عن ان ال شك في
ـــعــارضــ قــادة كــبــار  وأوالده مــعــارضــتـه ..  فــلــمــاذا اوالد بــعض ا
ـساءلـة .. عـندمـا اصل مرحـلة الـغـضب اتوقف .. هـناك غـير يراجـعون ا
مشـمولـ وردت اسمـائهم خـطأ وال حتـتاجـون العتـبارهم غـير مـشمـول
الى مراسالت فـعنـدما جتـدون حـالة من بـ مئـات احلاالت ان هـناك من
كتب ازائـهم (حـرس خـاص) مـثال فأن الـقـانـون يـشيـر بـوضـوح الى عدم

ـراجعـة الـتي ابدعـتم فـيـها ايـهـا االخوة شمـولـهم. ا
في البـدايات هي لـيست عـمـليـة سنـوية او فـصلـية
ـعامـلـة التي بل هي عمـلـية يـومـيـة  اما حـسن ا
تمـيـز بهـا فـكلــــمـا طال الـوقت كـلمـا اصـابكم
ـــا يــجــعـــلــكم حتـــتــاجـــون الى صــبــر ــلل   ا
وتـضــحـيــة اكـثــر  وفـقــكم الـله كــمـا وفــقـكم في

البدايات.

ومـفـادهـا ان زيـارة الـقـدس فتــــــحت
الباب امام فرصة يجــــب استثمارها
النـهــاء احلـرب في الــشـرق االوسط).
وركـز فــؤاد مـطـر في الـــكـتـاب الذي

يقع بـ 608 صفحات
وصـــــــدر عـن الــــــدار
الـعـربــيـة لـلـعـلـوم –
ناشرون على كشف
انـيـاب خـلـيـفـة عـبد
الـــنــاصـــر الــراحل
انـــــور الــــســــادات
الــــــــــــــذي كــــــــــــــان
مــتـمــسـكــنــاً حـتى
صـــار مــتــمـــكــنــا
ووصـف انـــــــــامل
الــــرئــــيس عــــبـــد
الفتاح السيسي
الـــــــذي تـــــــبــــــوأ
رئاسـة مصر في
ايــــــــــــــــار 2014
وبـــــــــــــــرغــم انـه
جــنـــرال ووزيــر
دفاع سابق اال
انـه بــــــــلـــــــــسم
جــــــــراح اخلط
الـــــنـــــاصـــــري
الــــذي ادمـــــته
احلـــــــقـــــــبـــــــة
الــســـاداتــيــة.
وخلـــــــــــــــــــص

ـــؤلـف بــــبــــراعــــة صــــورة هـــذا ا
الـتـحـول الـســيـاسي بـعـنـوان الـقـسم
االخـيــر من الـكـتــاب (انـامل اجلـنـرال
تبـسلم جراح انـياب اخلـليـفة) حيث
طــوى الــســيـسـي صـفــحــة الــسـادات
السـوداء مع الـكرمـلـ وفتـح صفـحة
ـــا جــــديـــدة بـــ بـالده وروســـيـــا 
ؤلف بـالعالقـات (السـيسـية اسمـاه ا
 –الـــبــوتــيــنــيـــة). وهي اشــتــقــاقــات
وانــدمـــاجــات قـــلـــمــيـــة ال يـــبــرع في
صــيـاغــاتـهــا سـوى ذكــاء فـؤاد مــطـر
رونـة وكثـير الذي يـكتب بـشيء من ا
ـمــتـنع من الــبالغـة ولــغــة الـســهل ا
فـــضال عـن االســتـــعـــانــة بـــالـــوثــائق
النـادرة والصـور وتـلك براعـة اخرى
يتفرد بها مطر من خالل الدقة وعمق
الــشـــرح وقــرب الـــصــلـــة بــالـــوقــائع
ــصـيـريـة واالطالع عـلـى الـقـرارات ا

بــيـنــهـا مــا جـاء في الــصـفــحـة 577 
ـؤلف ام بشـأن واقـعة رواهـا الى ا

عـام اجلــامـعـة الــعـربـيـة  –يـومـذاك-
محمود رياض عـشية زيارة السادات
الى الــقــدس ونــفـي وزيــر خــارجــيـة
مــصـر اســمـاعــيل فـهــمي امـام وزراء
اخلـارجـيـة الـعـرب اي نـيـة لـلـسادات
للقيام باخلطوة التي قوبلت برد فعل

عربي عدائي شديد. 
ــعـلــومـات ومن بــ طن الـوثــائق وا
ـؤلف الـدور الـذي اخلـافـيـة يـكـشف ا
اضـــطــــلع بـه الــــرئـــيـس الـــرومــــاني
تـشـاوشـيـسـكـو في حتـفـيـز الـسادات
عــلـى الــزيــارة ايــاهـــا. واتــضح هــذا
الدور عندما زار السادات بوخارست
وعـقد مـحـادثات اثـمـرت عن (الـزيارة

الصادمة).
ويـبــقى.. ان مـراجــعـة تــاريخ الـعـرب
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وضـحــكــنـا كــثـيــراً حــ رويت له مـا
كـــنت قـــد قـــرأتـه من أن مـــيـــخـــائـــيل
شـــولــوخـــوف مـــؤلف روايـــة "الــدون
" ارجتف حـ ســأله سـتـالـ الـهـاد
تـمرّد عن بطل الـرواية "كـريكـوري" ا
ـتــقـلّـب الـشــجـاع الــقـلق الــضـاج ا
بالفحولة ومعشوق النساء والسيّما
اذا لم ينتم جلهة عالقته بـاكسينـيا 
إلى احلــــزب? فــــمــــا كـــان مــــنه اال أن
يجيبه إجـابة تقريـرية: لم أقرّر أنا يا
رفيق هـو الذي قـرّر فقـد كان سـتال
يريد النهايات السعيدة أو اإليجابية
الـتي تــعـتـبــر إن كل مـا هــو إيـجـابي
فـهـو مـلك لـلـحـزب وهـكـذا تـصوّر إن
ـكن أن انـتـمــاء كـريـكـوري لــلـحـزب 

يعطي النموذج.
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ـثــقــفـون ــا أصــاب ا وتــعـرّض بــألم 
والـثــقـافــة من نــكـوص خالل الــثـورة
الثقافية الصينية  1976-1965حتى
وفــاة مـــاوتــسـي تــونغ حـــيث جــرت
عـمــلـيـات تــطـويع وتــرويض وإهـانـة
لــلـمــثــقــفـ نــاهــيــكم عن مــحـاوالت
تـوظـيف طـاقـاتـهم اإلبـداعـيـة لصـالح
الــسـلــطــة واجلــهـاز الــبــيــروقـراطي
ابــــتــــداء من الــــكــــربــــاج إلى مــــقصّ
الرقيب ومن الـعزل واحملـاربة بلـقمة
العـيش إلى كـا الـصـوت فضالً عن
وسـائل أخـرى أكــثـر مـكــراً ونـعـومـة
ولـكــنــهـا أكــثـر إيـالمـاً وأذى. وعُــدنـا
ثـقف  لسـلطـاتنـا التي اسـتهـدفت ا
ســواء بــالــعــمل عــلى تــدجــيــنــهم أو
دمــجــهم بــجــهــازهــا الــبــيــروقــراطي
ومـؤســسـاتـهــا الـثــقـافـيــة بـاإلغـداق
عــلــيـــهم أو إغــراقــهـم كي ال يــغــنّــون
خــــارج الــــســــرب وفـي كل األحــــوال
حترص على عدم خـروجهم عن الفلك
الـذي تــريــده أن يـدورون فــيه بــهـدف
االبقاء على الصـوت الواحد وتطويع
وسيلـتهم اإلبداعـية كي ال يتـحوّلون
إلى نــقــطـــة جــذب خــصــوصــاً حــ

يـتـمـتـعـون بـقـدر من االسـتـقاللـيـة في
ـــوقف. ـــعــــاجلــــة وا االجــــتـــهــــاد وا
وناقشنا " الواقعـية االشتراكية" التي
حتـوّلت تـدريــجـيـاً إلـى " أداة تـبـريـر"
لالسـتـبداد وتـمـجـيـد الـزعـيم  الـفرد
حـيـث شـكّــلت كـابــحـاً بــوجه تـطــويـر
الـثــقــافـة خــصـوصــاً حــ اعـتــمـدت
القوالب والصيغ والكلـيشهات لتقييم
العـمل اإلبـداعي ولم يـكن ذلك بـعـيداً
كارثية في عن مقارنة أجرينـاها مع ا
ـــتـــحــــدة الـــتي ال حـــقت الـــواليـــات ا
ــواقـفه ــثـقــفـ وقــسّـمــتـهـم تـبــعـاً  ا
الــفـكــريــة والــسـيــاســيــة نـاهــيك عن
أدوارهــا الالحــقـة في الــتــأثــيــر عـلى
ثقف في بلداننا بتغلغل أعداد من ا
بـعض أجـهـزتــهـا في دعم مـؤسـسـات
ثـقــافـيـة وإعـالمـيـة وهــو األمـر الـذي
ازداد بـصـورة صـارخـة وشـبه عـلـنـية
أحــيــانــاً بـعــد انــتــهــاء عــهــد احلـرب
الباردة وحتوّل الصراع األيديولوجي
من طــوره الــقــد ضــد الــشــيــوعــيــة
ـــعــســـكـــر االشـــتــراكـي إلى حــوار وا
جــديــد وخــصـــوصــاً ضــد مــا ســمّي
بـ"اإلسالم الـسـيـاسي" في مـنـطـقـتـنـا.
كما أجـرينـا مقارنـة ب دور مـثقفـينا
في الــــــوقت احلــــــاضـــــر ودورهـم في
اخلــمـســيـنــات وكــان بـلــنــد من دعـاة
مـيــثـاق يــؤكــد مـعــايـيــر احلـد األدنى
لالتــفــاق الــثــقــافي والــوطــني الــذي
ـــــثـــــقف ودوره يـــــؤكـــــد عـــــلـى حق ا
ـقـراطـيـة ومـسـؤولـيـته وحـقـوقه الـد
ــهـنــيــة خــصــوصـاً فـي ظل دعـوة وا
بإشاعـة احلوار وسمـاع الرأي اآلخر
آخــذيـن بــنــظــر االعـــتــبــار الـــتــكــوين
ه الـذاتي ومـا اخلـاص لـلــمـبـدع وعــا
يريـده من عـمـليـة اخلـلق إضـافة إلى
ـعايـيـر اجلمـالـية وسيـلـته الـفنـيـة وا
الـتي يريـد إبـرازهـا والـتـعبـيـر عـنـها
مؤكدين على جـدلية الثـقافة والوعي
خـصـوصـاً إذا مــا عـبّـرت عن احلـريـة
الـــتي هي بـــتـــعـــبــيـــر مـــاركس "وعي

الضرورة".
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قدّمت بحثـاً في ندوة برلـ بعنوان "
الــثـقــافــة بــ حـاجــز الــقــمع وجـدار
اآليديـولـوجـيـا" وهو مـا ضـمـمته إلى
كـتـابي " عـاصفـة عـلى بـالد الشـمس"
الذي صدر في بيـروت عن دار الكنوز
األدبيـة في الـعام 1994 والذي كتب
عنه بـلـنـد احليـدري في مـجلـة اجملـلّة

(السعودية) اللندنية.
وكما جاء في مقالـة بلند: وقد اجتمع
لــهــذا الـــكــتــاب "عــاصـــفــة عــلى بالد
الـــشــــمس" مـن فـــضــــائل كـــاتــــبه في
االختـصـاص بـالـقـانون الـدولي وفي
الـعـامل مـيـدانـيـاً في مـنـظـمـة حـقـوق
اإلنــســان الـــعــربي وفي الـــصــحــفي
والكـاتب والـدارس ما عـزّز من نـهجه
ـــعــاجلــة واعــتـــمــاده عــلى ــة ا في دقّ
ـؤكّـدة بالـوثائق احلقـائق الـثّابـتة وا
واألدلّـة... إنه كـتـاب حــقـيق بـالـعـودة
إليه غـيـر مرّة إليـفاء حـقّه في الـبحث
اجلـاد في مــقـوّمــاته وأبــعـاده. وكـان
ــعـروف ــعــمــاري ا مــحــمــد مــكــيــة ا
وصاحب ديوان الكوفة قد دعانا بلند
وأنا لنكوّن إضافة إليه "جلنة ثقافية"
لــلــديــوان ووافــقـــنــا عــلى اقــتــراحه
وعـمـلـنــا مـعه لـبـضــعـة أشـهـر حـيث
وضـعنـا بـرنـامـجاً ثـقـافـيـاً لفـعـالـيات
فــكــريــة وثـــقــافــيــة وفــنــيــة ونــدوات
خاصـة ونفّذنـا بعـضهـا بزخم كـبير
ثم اقترح عـلينـا عقد نـدوة عن ميثاق
 Charter 91الــذي بــادر إلـــيه جنــله
كـنـعــان مـكـيّـة الـذي اشــتـهـر بـاسم "
ســـمــــيـــر اخلـــلـــيـل" مـــؤلف كـــتـــاب "
جـمــهـوريــة اخلـوف". ورغم الــتـأيــيـد
ـيـثـاق حيث الـكبـيـر الـذي حـظي به ا
ـــثـــقـــفــ وقّع عـــلـــيه عـــشـــرات من ا
ــا أنه لـم يــحــتــمل أن الــعــراقـــيــ إلّ
يوجّه نقـد له والسيّمـا في موقفه من
ـسـلحـة وهـو مـا دوّنـته في الـقـوات ا
هامش لـكـتابي الـذي صدر في 1992
ـــشـــهـــد ـــوســـوم "احملـــاكـــمـــة - ا وا
احملذوف مـن دراما اخلـلـيج" (عن دار
زيــد - لــنــدن) والــذي جــاء فــيه "ومع
االتفاق الكامل من أن اجلـيوش غالباً
ـقـراطـيــة وأضـعـفت  مـا حـدّدت الــد
ــتــحــدث كــلّــمــا تــضــخم اجملــتــمع ا
حـــجــمـــهـــا كـــان ذلك  عـــلى حـــســاب
ــدني وهــو مـا حــدث في اجملــتـمـع  ا
الـعــراق بـالـفــعل إلّـا أن ذلك يــنـبـغي
ربطه عـلى نـحـو أشد وثـوقـاً بقـضـية
الـصـراع في مـنـطـقـة الـشـرق األوسط
وبخاصة حلل الـقضية الـفلسطـينية

وبالتـالي تخـفيض عـسكـرة اجليوش
ـنطقـة إذ أن  استمرار لعموم دول  ا
سيـاسـة "إسـرائـيل" العـدوانـيـة وعدم
اعـتـرافـهــا بـحـقـوق الــشـعب الـعـربي
الـفـلـسـطيـنـي  ال يهـدد الـسـلم واألمن
الـدولــيـ حـسـب بل تـنــذر بـعـواقب
وخــيـمــة خــصـوصــاً فــيــمـا يــتــعـلق
بنـفقـات الـسالح وتضـخيم اجلـيوش
واحتـماالت انـدالع احلروب وغـيرها
وهو مـا يـجعـل التـعـهد في الـدسـتور
الـعـراقي اجلـديـد بـتـحـر الـتـجـنـيـد
اإلرهـابـي وتـقــلـيـص نـفــقـات الــدفـاع
واألمن الداخلي إلى %2 من مجموع
ــا هـو تــعـهـد من الـدخل الــقـومي إ
طرف واحـد ودون مـقـابل خـصـوصاً
وإن الـفـكـرة ال تـقـتـرن بـبـقاء أو زوال
ـا بقـضـيـة الوطن صدام حـسـ وإ
ــشــهــد واألمــة كــكل" (احملـــاكــمــة - ا
احملذوف من درامـا اخللـيج دار زيد
لندن 1992 هامش رقم 45 ص -79
80) وبـسـبب ذلك شـعـر بـلـند وكـاتب
الـسـطــور بـنـوع من الــفـتـور وضـعف
الـرغـبـة في االسـتــمـرار فـانـسـحـبـنـا
بـهـدوء ومـودّة ودون أثـر يُـذكـر وهو
مـا اتـفـقـنـا عــلـيه.  وألن مـحـمـد فـايق
ـــصــــري األســـبق في وزيـــر اإلعالم ا
زمن عبد الناصر بـحكم موقعه كأم
عــام لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة حلــقـوق
اإلنسان يعـرف العالقة الـتي ربطتني
مع بــلــنــد احلــيــدري وتــعــاونــنــا في
يدان احلقوقي والثقافي فإنه بادر ا
إلى االتــصــال بي لــتــعــزيـتـي ولـنــقل
تــعــازيه إلى عــائــلــته وقــد اتــصــلت
بـزوجــته الـفــنـانــة الـتـشــيـكــلـيـة دالل
ـفــتي وأبـلــغـتــهـا بــذلك وبــحـضـور ا
الصـديق سـعود الـنـاصري الـذي كان
عضواً في اللجنة التنـفيذية للمنظمة
الــــعـــربــــيـــة حلــــقـــوق اإلنــــســـان في
بـريــطــانـيــا.  وقــال مـحــمــد فـايق في
الـكـلـمـة الـتي ألـقـاهـا في االحـتـفـالـية
ـناسبة التي أقيمت لي فـي القاهرة 
نــيــلي وســام أبــرز مــنـاضـل حلــقـوق
اإلنسـان في الـعالم الـعـربي (القـاهرة
كــان شــعــبـــان يــنــدمج مع  .(2003 -
بـــلـــنـــد احلـــيـــدري فـــكـــراً ووجـــدانــاً
... ويــنـصـهــر مع اجلـواهـري وشـعـراً
ويـــذوب في أشــعـــاره ويـــتـــوحّــد مع
أفكـاره... وكـان يـلتـقي مع الـشـاعرين
الـكــبـيــرين في إعالء قــيـمــة اإلنـسـان
وإطالق طـاقاتـه في ظل احلـرّيـة التي
عـشـقـهـا ونـذر حـيـاته لـهـا" والـكـلـمة
ــركــز مــنــشــورة في كــتــاب أصــدره ا
الــعـربـي لـنــشــطــاء حـقــوق اإلنــسـان

ـوســوم " عــبـد احلــســ شـعــبـان : ا
احلق واحلــرف واإلنــسـان" وقــدّم له
ـركـز  احملـامي حـجـاج نــايل مـديـر ا
القاهرة 2003. جدير بالذكر أن بلند
ـنظمة احليدري سبـقني إلى رئاسة ا
الـعـربـيـة حلـقـوق اإلنـسـان في لـنـدن
وحـــ انــــتـــخـــبـت رئـــيـــســــاً بـــعـــده
وأمـضـيت عـدّة سـنـوات في رئـاسـتي
لـلــمـنـظــمـة وكـنت قــد اخـتـرت بــلـنـد
احلـــــيــــــدري عـــــضـــــواً فـي اجملـــــلس
االســتــشـــاري مع نــخـــبــة ضــمّت 15
ـثــقـفــ الـعـرب عـضــواً من خـيــرة ا
فكر العراقي صالح بينهم الشاعر وا
ـكــتـبـة الــعـربـيـة نـيـازي الــذي رفـد ا
ــــؤلــــفــــات بــــعـــــشــــرات الــــكــــتـب وا
والـتــرجــمـات والــدراسـات الــنـقــديـة
إضـافـة إلى دواوين مـنـهـا:  "كـابـوس
فكر والهجرة في فضة الشمس"  و"ا
إلى  الـداخل" و"ابن زريق ومـا شـابه"
-وأصــدر مـجــلــة رصــيـنــة اســمــهـا "
االغتـراب األدبي" في لـندن اسـتـمرت

لـنـحــو عـقـدين مـن الـزمـان. وحـ 
اختطـاف منصـور الكـيخيـا احلقوقي
ثقف الـليبي الـبارز ورجل احلوار وا
والـسـلم من الــقـاهـرة في 10 كـانون
األول (ديـــســـمـــبــر) 1993 حــ كــنّـا
نـحـضـر مــؤتـمـراً من فـنــدق الـسـفـيـر
ـلنـا جلنة لـلدفـاع عنه في بالـدقي شكّ
لندن كـان على رأسـها بـلنـد احليدري
وصديق الـكـيخـيـا صالح عمـر الـعلي
سرحيـة ناهدة الرمّاح من والفنانـة ا
الـعــراقـيــ وعـدد من الــشـخــصـيـات
العـربـيـة الـبارزة إضـافـة إلى مـحـمد
ـــقــــرين أحــــد أبـــرز شـــخــــصـــيـــات ا
ـؤتـمـر ـعـارضـة الـلـيـبـيـة ورئـيس ا ا
الـوطـني الـلـيـبي الحـقـاً وعـلي زيـدان
رئيس الوزراء بعد اإلطاحة بالقذافي
وعدد من الـشخـصـيات الـفلـسطـينـية
ـصـرية والـسودانـيـة واخلـلـيجـيـة وا
غـاربيـة وكنت قـد ألفت كـتاباً عن وا
الـكـيـخـيا 1997 بـعـنـوان " االخـتـفاء
الـــقـــســـري فـي الـــقـــانـــون الـــدولي -
" كــمــا أنــتــجت ــوذجــاً الــكــيــخــيــا 
نـظـمة فـيلـمـاً عنه الـعام 1997 لكن ا
بلند احليدري كان قد غادرنا حينها .
وكان آخـر لـقـاء بـبلـنـد احلـيـدري قبل
وفـــاتـه بـــأســـبــــوعـــ حـــ دعـــوت
حلـــضـــور اجــتـــمـــاع بـــ الــلـــجـــنــة
الــتـنــفــيــذيـة واجملــلس االســتــشـاري
للـمـنـظمـة الـعربـيـة حلقـوق اإلنـسان
ؤتـمر لرسم سـتـراتيـجيـات مـا بعـد ا
لتقى الفكري والسيّما لالتفاق على ا
ـنـظمـة على السـنـوي الذي اعـتادت ا

تنـظيـمه وقـد قررّنـا في تـلك اجللـسة
ـلـتـقى الـقـادم "عن الـقدس أن يـكون ا
والرأي االستشاري" وقد بدا في تلك
اجلــلــســة مـــرهــقــاً وحــزيــنــاً وبــعــد
االنـــتـــهــاء مـن االجــتـــمـــاع أقـــنــعـــته
بـإيــصــاله بـســيــارتي إلى مــنـزله في
منطـقة إيلـيلـنغ وح علم بـأنني أعدّ
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بادر إليّ بطلب قـراءته وكتابـة مقدّمة
ـــــرت لـه عن ســـــروري له وحـــــ عـــــبّ
وشكري قال بالعكس إنك ستمنحني
الفرصة للكـتابة عن اجلواهري. وهو
ما اتـفقـنا عـلـيه  لكن يـد القـدر كانت
أقـرب إلــيه. لم أشــأ أن أتـطــفل عــلـيه
لــســـؤاله عن ســـبب إرهـــاقه وحــزنه
لكنه بادر للقـول إنه سيجري قسطرة
للقلب بناء على نصيحة الطبيب بعد
ــســـتــشــفى ولم أيــام ولــكـــنه دخل ا
يخـرج مـنهـا. وأظن أن الـفاحتـة التي
أقـيـمت له كـانت من أكـبـر وأضــــــخم
الـفــواحت الــتي عـرفــتــهـا خالل فــتـرة
وجـودي في لـنـدن مـهـابـة وحـضـوراً

. وحزناً حقيقياً
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تأثر بلند احليدري بإيليا أبو ماضي
ومـيــخـائــيل الـنــعـيــمـة والــيـاس أبـو
شبكة في بحثهم عن اخللود والفناء
ــوت واحلـيـاة والـوجــود والـعـدم وا
وذلك قـبل تـأثـره بــسـارتـر وكـيـركـارد
وهايدغـر على حـد تعبـيره وحسـبما
يـقـول إن جيـله شـهـد ثالث ثـورات لم
يـكن بــعـيــداً عـنـهــا أولـهــا - الـثـورة
األخالقــيـة أي الــثــورة عـلى األخالق
الــســائــدة  ومـن هــنــا كــان إعــجــابه
بــحــســـ مــروان وصــفــاء شـــقــيــقه
اركسية والثورة الثانية اليسارية وا
جـوهـرهـا حـيـنـذاك وثـالـثـهـا الـثورة
الوجوديـة التي يقـول إنه انفرد فـيها
من بـ أقرانـه واستـفـاد في ذلك من
حـواراتـه (مـطــلع اخلــمـســيــنـات) مع
عبـد الـرحـمن بـدوي. كانـت لغـة بـلـند
تـشكـيـلـيـة أكثـر مـنـهـا إنشـائـيـة فـقد
ابـتـعـد عن الــزخـارف وبـقـدر كـونـهـا
تـرسـم صـوراً بــحــروف مـلــونــة فـهي
تــرسل إشـارات نــاعــمــة ومــؤثـرة في
اآلن عــاطـفــيــة ســداهـا وحلــمــتــهـا
الذات بحثاً عـن األمل واإلنسانية في
ظلّ مـجـتــمـعـات بـائــسـة وتـعـاني من
شحّ احلريات وترك لنـا بلند عالمات
دالّة عـلى الطـريق لتـؤشر لـتضاريس
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ويــومــاً مــا تـمــنى مــطــر في مــقــدمـة
وضــعــهــا لــكــتــابـي (صــحــافــة بــلــد
مـلتـهب) الـصـادر عن الدار الـعـربـية
لــلــعــلــوم بــبــيــروت عـام 2013 عـلى
زمالئه الــصـحـفـيــ ان يـكـون (مـداد
ـــاء الــذي في خـــراطــيم اقالمـــهم كــا
عـربات االطـفـاء بـحـيث يسـاعـد حـبر
اقالمــــهم عــــلى تــــطــــويق االحــــقـــاد
والـصــراعـات والـتــشـفـيــات والـنـظـر
بــنــوايـا مــنــزهـة عـن اي سـلــبــيـات).
وعــرفت االسـتــاذ فــؤاد مـطــر طـيــلـة
ـهنـية صـحـفيـاً يتـفادى اي حيـاته ا
ـا بــ الــسـطــور لــتالفي مـا تــأويل 
كن ان يكون دسائس او افتراءات
ا ـؤلفـاته برغم  وهي صفـة تليق 
عـرفـته عـنـه بـانه احـد ضـحـايـا حـكم
الـــســــادات من مــــنــــطق انــــتـــمــــائه
للمـدرسة النـاصرية  –الهيـكليـة. فقد
كــان مـؤمــنـا بــزعـامــة عـبــد الـنــاصـر
وصديـقا زامل الـكاتب الـكبـير مـحمد
حـــســـنـــ هـــيـــكل وعـــاش حتـــوالته
الـوظـيـفــيـة وتـقـلـبـات احـوال مـصـر
طـيـلـة 25 عـامــا. ويـسـتــحـضـر فـؤاد
مـــطــــر في كـــتـــابه الـــصـــادر ضـــمن
سـلـسـلــة اعـمـاله الـشـامـلـة اعـتـمـادا
عــلى ســيـاق مــا جــرى والـكــشف عن
ــــا طـــواه اخملـــبــــوء والــــتـــذكــــيـــر 
ــعــايــشـة الـنــســيــان مـتــســلــحــا بـا
التـفصـيـليـة حليـاة مصـر وتقـاليـدها
واوجـاع شعـبـها ومـدونـاً ومـحتـفـظاً
ـئــات االوراق والـوثــائق والـصـور
الـــتي تـــعـــود الى ســـنــوات – 1970
1990  ومــنـــهـــا عـــشـــرات االمـــثـــلــة
الشعبـية سمعـها في فترات مـتقطعة
من سنوات اقـامته في البـلد العربي
وقد رأيت وانا اطالع مقـدمة الكتاب
ــوروث هـــذه الــدرايـــة الــكـــافــيـــة بــا
ـصري والقدرة على وضع الشعبي ا

ـعـبـر عن الـضـمـيـر اجلمـعي ـثـال ا ا
في واقع احلدث او في سيـاق الداللة
ــقــصــودة. وادركت ان صــلــة مــطـر ا
ـوروث سـاعـدته في اكـتـشاف بـهذا ا
ابـعـاد قـد يـجـهـلـهـا سواه او ال يـقف
عنـدها ابـدا او قـد يتـصورهـا عفـوية
او طـبيـعـيـة فـيمـا هي تـنـطـوي على
معان مضـمرة او دالالت ال تندرج في
ـطـابقـة واقع اطـار مـرسـوم بـعـنـايـة 
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