الروايئ املرصي إبراهيم عبد املجيد:
زيارة فلسطني ال تحتاج إىل استفتاء لكني ال أريد "وجع دماغ"!
الثقافة شأن املجتمع املدين وعىل الدولة أن تحمي حقوق الكاتب
السرية قيمة مضافة للنقد

حاورته بديعة زيدان:
الحوار مع روايئ املرصي إبراهيم عبد املجيد ،بثقافته املوسوعية ،وخفة دمه رغم ما يعترص عبارات
رواياته من أمل يحايك الواقع ،أو يسبقه أحياناً ،مختلف بالتأكيد ،هو القابض عىل جمر الرواية
الحقيقية يف زمن كرثت فيها روايات تحمل من الرواية وصفها فقط  ..عبد املجيد مواقفه واضحة
مام حدث ويحدث وميكن أن يحدث يف الرواية ويف الحوارات  ..وهنا واحد من حوارات البوح
لـ"أوراق فلسطينية" مع صاحب "أداجيو" ،و"هنا القاهرة" ،وسلسلة روايات "اإلسكندرية":
• يف رواية "اداجيو" الفائزة بجائزة كتارا ينترص ابراهيم عبد املجيد عىل غري العادة للرومانسية ..
هل يف هذا انتصار لحس داخيل ما أم اسرتاحة من ثقل االسقاطات السياسية والتاريخية ومعايشة
اليومي يف مرص ؟
 هي حكاية خاصة جدا مع الكتابة .لقد تعرضت إيل يشء شبيه بالتجربة الروائية مع زوجتياألوىل رحمها الله .كان ذلك منذ حوايل خمس عرشة سنة ..أمضينا عامني ال أحب أن يراهام أي
أحد مع مرض الرسطان اللعني الذي أصابها .أخطاء األطباء كانت كثرية يف التشخيص مام أدى بنا
إيل النهاية املرعبة.
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حني تم اكتشاف املرض كان قد استفحل وال شفاء منه .يف تلك األيام كنت كارها لكل يشء حويل
بعد أن فارقتني .غري قادر عيل التواؤم من جديد مع ما حويل ..كتبت بعد ثالثة أعوام من وفاتها
رواية "برج العذراء" .كانت أشبه بنفثة األمل األوىل .وكل الذي اعتربته فيها مضحكا وساخرا مل يره
القارئ مضحكا.
وتركت فيها الحبل عيل الغارب ،كام نقول يف مرص ،للخيال .كل من فيها يتجمعون يف بار اسمه برج
العذراء بينام ضاعت عذريتهم يف هذا العامل ..منتهكني سياسيا واجتامعيا وجسديا يف بعض األحيان.
ال أكذب إذا قلت أين ارتحت قليال بعد أن كتبت الرواية التي أخذتني إيل خيال جامح .بعد أربع
عرشة سنة وجدت رغبة يف روحي تتمدد أن أكتب قصة حب .ليس فيها من تجربتي مع زوجتي
إال الرسطان وتداعياته .بدأت يف كتابة اداجيو .وأداجيو لحن موسيقي حزين للموسيقار اإليطايل
تومازو البينوين .مات قبل ان يتم عزفه ووجدت النوتة الخاصة به بعد وفاته باكرث من مائة سنة.
قيل أن من وجدها هو مؤلف اللحن وقيل أنه البينوين .املشهور أنه البينوين .وهذا اللحن كنت
أسمعه كل ليلة عيل طول عمري وسط الليل ،والسبب أين من هواة الربنامج املوسيقي الذي مل
يتغري مؤرش الراديو عنه منذ أكرث من أربعني سنة.
كتبت كل اعاميل عىل نغامت الربنامج املوسيقي بعد أن ينتصف الليل .وكان هذا اللحن يأيت كل
ليلة حوايل الثانية صباحا حزينا وسط ألحان مبهجة أو درامية .ثم تعود املوسيقى إىل ما اعتدت أن
أسمعه .كونشريتات وموسيقى تصويرية ألفالم وسوناتات ومقاطع من سيمفونيات .بدأت الرواية
خائفا أن متنعني الذكريات التي ستستيقظ .لقد بدأتها من قبل فانسالت دموعي مع السطور األويل
فتوقفت .هذه املرة مل تأت الدموع إالّ بعد أن انتصفت الرواية .مل يكن ممكنا العودة .اكملتها يف
سعادة كبرية .وجاءت الرومانسية ألنها قصة حب تنتهي بالفراق.
• ما دمنا نتحدث عن اداجيو ال ميكن اغفال الحملة التحريضية عليك من قبل مثقفني مرصيني
وصلت اىل درجة التخوين؟ ماذا تقول لكل من هاجمك؟
لقد فزت بجائزة وسط عرشة كتاب عرب عادوا إىل بالدهم معززين مكرمني ..وأقول ملن هاجمنيما أقوله دامئا :اكتبوا شيئا له قيمة رحمكم الله ليس فيكم من له تاريخ يف النضال الوطني مثيل.
• لك حكايات كثرية مع الجوائز وما يرافقها من اتهامات ..هال حدثتنا عن جائزة نجيب محفوظ
العام  1996عن رواية "البلدة األخرى" وتدخل محفوظ بنفسه للدفاع عنك؟
 الحكايات مرتني فقط .الذين هاجموين وقتها ألين كنت أول من يفوز ،وهم تعودوا عىل قطفالثمرة األوىل ،وألنهم يجلسون مع نجيب محفوظ ويتصورون أنهم ماداموا قد جلسوا معه فهم
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األوىل ..كانت أياماً مضحكة .بعضهم ترجمت له الجامعة االمريكية فيام بعد فصارت الجامعة
االمريكية "حلوة جدا" .وعىل رأي عادل امام " متعودة " ،وباملناسبة هكذا كتبت يف ر ّدي عىل من
هاجموين بسبب جائزة كتارا.
• فزت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد لالداب عن كتابك "ما وراء الكتابة :تجربتي مع االبداع" ..برأيك
ما أهمية تقديم شهادة لسرية روائية ورسدية لكاتب معروف مثلك خاصة عند االجيال الشابة
من الكتاب وما هي الخلطة الفنية لتميز مثل هذا النوع من الكتابة لدى ذلك الكاتب عن ذاك؟
 هي شهادة للزمن وعن الزمن واملكان وفيها أحاديث كثرية من خالل فهمي لألدب وما هوقريب منه مثل الفلسفة وعلوم الجامل والفنون األخرى وكيف عالجت ذلك كله .هو قيمة مضافة
للنقد االديب .كام أنه يفك الغازا كثرية للكتابة ويقدم دروساً ممتعة للقارئ الشاب تصل به اىل فهم
القضايا النقدية والجاملية من أسهل الطرق .كام أنه شهادة عىل الزمان واملكان الذي جرى فيه
ذلك كله.

" االسكندرية " مرثية العامل القديم
• "ال أحد ينام يف االسكندرية"" ..االسكندرية يف غيمة" ،وكتاب "غواية االسكندرية" جعل البعض
يصفك بحارس تاريخ االسكندرية ..ماذا تعني لك االسكندرية وما اهميتها كحارضة تاريخية
وثقافية يف مرص والعامل برايك؟؟
 االسكندرية هي العامل وتاريخه .يوما ما كانت مدينة العامل ثم صارت بعد ثورة يوليو  1952مدينةمرصية لكن التزال تحتفظ مبالمحها العاملية ثم صارت منذ السبعينات مدينة وهابية سلفية رجعية
بفعل املد الرجعي الذي أسموه باملد االسالمي الذي جرى بتعاون من الحكم نفسه ،هي إذن مرثية
للعامل القديم الذي نتمنى لو عدنا إليه يوما ما.
• وصفت نفسك يف أحد اللقاءات بأنك كاتب لييل ..هل يعني هذا أنك ال تكتب يف ساعات النهار
وأن يف الليل طقوس كتابية خاصة بك؟
 بالضبط .كل أعاميل كتبتها عىل إيقاع الربنامج املوسيقي بعد أن ينتصف الليل .النهار للمقاالت.وطقويس بسيطة جدا .صمت يحدث بالرضورة بعد أن ينتصف الليل فكل ماحويل يدخل يف
الصمت .وضوء كهربايئ شديد البياض واملوسيقى وبني حني وآخر كوب من الشاي أو فنجان من
القهوة وطفاية السجائر أمامي .يف السنوات األخرية ولتقدم العمر كتبت بالنهار أحيانا ألنه مل يعد
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لدي فسحة وترف الوقت لكني كنت أراجع ما أكتبه أكرث مام أكتب.
• عرب رواياتك املتعددة حفرت عميقا يف التاريخ يف اسقاطات عىل الواقع املعاش كيف يرى روايئ
مثلك الواقع املرصي والعريب اآلن عىل الصعيدين السيايس واالبداعي ؟
 أرى الواقع العريب إىل انحدار كبري عىل الصعيد السيايس لكن اإلبداع سيستمر واإلبداع رغم أيمعوقات ينمو ويزدهر مع القمع .اإلبداع له ألف طريق للظهور .كتبت يوما منذ عرشين سنة كيف
كسب امللوك وخرس الرؤساء مقارنا بني الدول امللكية والدول الرئاسية األكرث ديكتاتورية من الدول
امللكية .الحظي أن الثورات حدثت كلها يف الدول الرئاسية .لكن اآلن لالسف الخطر الذي داهم
الدول الرئاسية يداهم الدول امللكية ليس بسبب ثورات متوقعة ولكن بسبب الفكر املتطرف الذي
اليقف عند حدود.
• هل توافق عىل أن مرص بدأت تعيش حالة من النكوص عىل مستوى الحريات ..وانعكس ذلك يف
اعتقال احمد ناجي ..والحديث عن قرارات غري مسبوقة يف نقابة الفنانني ..هل تستشعر الخطورة
عىل مجمل املشهد االبداعي يف مرص؟
 ال أشعر بخطورة عىل املشهد االبداعي .اإلبداع يحقق نفسه بكل الطرق املمكنة وغري املمكنة .ثمإنه لن يحدث نكوص يف السينام مثال أو املرسح أكرث مام هو حادث .مل تعد مرص هوليوود الرشق
ومل يعد لدينا مرسح مثل ما كان يف الستينات وقبلها مثال ،ومل يكن ذلك بفعل األفكار الرجعية
بقدر ماهو بفعل الدولة املركزية التي سيطرت عىل مراكز الثقافة سيطرة أمنية فلم تعد تسمح
إال مبا يعجبها ،واليعجب األمن إال تفاهات األمور ،كذلك تهمل الدولة تطبيق قوانني حامية املؤلف
والنتيجة أن أي منتج يضع أمواله النتاج فيلم يجده يف اليوم التايل عىل فضائيات غري معروفة مل
تشرته وعىل اليوتيوب مجانا .رسقة علنية تسببت يف خسارة فادحة فخرج املنتجون من املعادلة
ومل يعد انتاج االفالم إال قليال جدا اليذكر .عىل الدولة أن تخرج من الثقافة وأنا من دعاة الغاء
وزراة الثقافة وترك األمر للمجتمع املدين وأن ينحرص دور الدولة يف حامية املؤلفني واملبدعيدن
من رسقة أعاملهم.

الزي مرتبط باملكان وليس بالدين
• يف مقال حديث لك بعنوان "عىل ابواب الصيف" تحدثت عن العالقة بني االزياء والدين وخلصت
اىل نتيجة مفادها أن مرص مصابة بهوس ارجاع كل يشء اىل الدين ..هناك نظرة عميقة عرب هذا
املقال وكأنك تدق ناقوس خطر ما ؟؟
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 هذا مقال من مقاالت كثرية كتبتها يف املوضوع .خربوا دماغنا أحاديث عن الزي اإلسالمي وكلهاأزياء تخص املكان .صحراء أو حرارة أوبرودة .فالطوارق مثال ملثمون ألنهم ميشون وسط الرياح.
وسكان الجزيرة العربية يرتدون الجالبيب ألنهم يف مناخ حار وهكذا لكن لآلسف ال أحد يفهم
مانقول .الزي مرتبط باملناخ وطبيعة العمل ال بالدين.
• قلت وبكل رصاحة أنك حني قابلت الرئيس صارحته بآلية القمع الجارية يف البلد التي تحرم اي
مثقف من الدفاع عن النظام الحاكم ..هل هي جرأة املبدع الحقيقي أم الخوف عىل مصري التاريخ
االبداعي ملرص ومثقفيها؟
 لقد ذهبت القول الحقيقة التي يقال أنها غائبة .دامئا يقال أن الرؤساء تغيب عنهم الحقائق ورغمأين ال أصدق هذا لكني ذهبت أقولها حرصا عىل البالد والعباد.
• اختيار روايتك "ال أحد ينام يف االسكندرية" كواحدة من افضل مائة رواية عربية مل يأت اعتباطا
فالرواية التي تتحدث عن االسكندرية يف الحرب العاملية الثانية مزجت ما بني تاريخ حقيقي
واحداث متخيلة وهنا يربز سؤال يتعلق بأحقية الروايئ يف التخييل واالجتهاد امام وقائع تاريخية
وهو ما يختلف فيه الرواة انفسهم والنقاد ايضا؟
 "شويف حرضتك ويارب ماحدش يزعل مني" ..أنا قرات كثريا جدا من الروايات التاريخية عامليةوعربية .ورأيي من زمان مختلف عام يقوله النقاد حني يناقشون هذه الرويات ويستخلصون منها
إسقاطات عىل الحارض .رأيي بسيط جدا  .ملاذا أكتب رواية ألعيد تفسري الواقع أو التاريخ .أنا
اكتب الرواية ألنقل القارئ إىل هناك فيستمتع بعامل مل يعرفه .ملاذا أخرج برشا من قبورهم واعيد
تفسريهم باعتبار ان احدهم مثل زعيم ما معارص أو العكس وهي ناس ماتت منذ آالف السنني.
دا حتى حرام نكش "الرتب" !
أنا آخذ القارئ اىل املكان والزمان الذي اكتب عنه بال أي افكار مسبقة .وحني كتبت ال أحد ينام يف
االسكندرية حاولت اإلمساك بذلك العرص .عرص التسامح والعاملية الذي مل تشهد مرص مثله بعد أن
متت سيطرة الجيش عىل الحكم العام  .1952لذلك انفقت ست سنوات مابني كتابة وقراءة وزيارات
ألقرتب قدر اإلمكان من الحياة وروحها وروائحها وطعومها.
• ال أحد ينام يف االسكندرية تضمن رسالة مهمة يف التعايش ما بني املسلمني واألقباط عرب العالقة
املتميزة لشخصية الشيخ عبد املجيد وشخصية دميان املسيحي ..هل تعتقد ان هذه العالقة متر
مبرحلة انتكاسة حالية أم أن األمر اقترص عىل فرتة حكم االخوان ملرص ؟
 -هي متر بانتكاسة منذ عهد السادات الذي جعل هذا طريقا يف الحكم .اإلخوان فقط تشجعوا أكرث حني
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امسكوا الحكم لكنهم كانوا يفعلون ذلك من قبل هم والسلفيون منذ عرص السادات وبحامية الدولة.
اذا ما تحدثنا عن " هنا القاهرة" ال ميكن اغفال ابطالها املبهجني وكانها رواية تسعى لالنتصار
لفلسفة السعادة ولكن هل ميكن أن تايت السعادة من الشجن؟ السعادة التي تايت من الشجن هي
أجمل انتصار للحياة .هكذا كان ينترص أبطال الرواية املنهزمني دامئا !!
• يف "هنا القاهرة" حديث عن العاصمة يف سبعينات القرن املايض عىل مستوى السياسة والثقافة
والفن  ..هل هي استعارات نقدية أم تعبري عن حرسات لزمن مىض وتتمنى عودته؟
 حاولت أن امسك بالقاهرة الجميلة وبآخر أطيافها كام فعلت يف روايايت عن اإلسكندرية .تشجعت عىل ذلك بعد أن كتبت روايتني عن القاهرة املعارصة " عتبات البهجة " و" يف كل أسبوع
يوم جمعة " كنت أعيش فيها غريبا داميا.
هذه املرة قامت أمامي وأحببتها بحق رغم أن ما نعيشه اآلن يك ّره الواحد يف الدنيا !!

زيارة فلسطني ليست بحاجة الستفتاء وأفضل أن تكون جامعية
• نرشت مؤخرا عىل صفحتك يف موقع التواصل االجتامعي فيسبوك ما يشبه االستفتاء عىل زيارتك
اىل فلسطني  ..هل زيارة فلسطني برأيك تحتاج اىل استفتاء؟
 برصاحة ال  .لكن اإلتهامات بالتطبيع منتظرة خلف األبواب واكرث من يفعلون  ......ال أريد أناخطئ يف أحد ! وأنا يف حرية شديدة كيف حقا ال نستطيع زيارة اهلنا يف الضفة وغزة  .ويف الضفة
بالذات بحجة املرور عىل بوابات ارسائيلية  .لذلك طلبت استفتاء وسعدت بأن الغالبية الكاسحة
كانت مع الزيارة لكن فضلت أن تكون جامعية  .وفد مرصي قد يتحقق يوما .ال أذهب وحدي .مل
تعد لدي قدرة عىل وجع الدماغ.
يف العام  2001كان هناك محاولة لرتجمة روايتي ال أحد ينام يف اإلسكندرية اىل العربية ورغم أن
وكييل كان الجامعة األمريكية إال أن الدنيا ثارت وأكرث من ثاروا بعد ذلك قالوا ان الرتجمة العربية
ليست مشكلة .املشكلة دامئا هي انا .بني عدد من كتاب الستينات وبيني عداوة ال أفهم لها رسا
إال كتابايت .ليس يل منصب ثقايف وال صحايف طول عمري يف الشارع عيل قهوة البستان لكن كتابايت
مصدر القلق .ال أريد أن اتذكرهم وال أريد وجع الدماغ .وذلك ماقلته ذلك الوقت حني تراجعت
عن الرتجمة .قلت بالنص ال أريد وجع دماغ .رحم الله املوىت واالحياء.
• ماذا تعني كلمة تطبيع البراهيم عبد املجيد وهل يرى يف زيارة فلسطني تطبيعا أم أنه يخىش من
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اتهامات بالتطبيع من جهات معينة ..وما رايك مبقولة أن زيارة السجني ليست تطبيعا مع السجان؟
 طبعا زيارة السجني ليست تطبيعا مع السجان .وهناك من ذهب إىل الضفة ومل يعلق أحد عليهلكن ماذا أفعل والسكاكني تنتظر من أنصاف املوهوبني وطالبي الشهرة .هؤالء أحب ان افاجئهم
برواية جديدة جميلة تقتص يل منهم وتجعلهم يف نكد أفضل من أن أعطيهم فرصة النهش يف
اللحم .كام قلت لك أفضل أن تكون الزيارة جامعية كام أين ال أريد "وجع الدماغ".
• هل توافق عىل أن ما يسمى بالربيع العريب انقلب خريفا ..أتحدث عن الوطن العريب عامة ومرص
عىل وجه الخصوص؟
 لألسف انقلب خريفا .بل أصبح شيئا خارج الزمن .كانت املؤامرات عليه من الداخل والخارجأقوى من براءة الشباب .ففي مرص مثال نحن بني شقي الرحى .الحكم العسكري واإلخوان املسلمون
واإلثنان وجهان لعملة واحدة هي االستبداد وكالهام يرعى اآلخر مهام بدا من عداوة بينهام
فالعسكريون يرون يف اإلخوان الفزاعة التي يعيشون عىل تخويف الشعب منها واإلخوان يرون يف
العسكر القوة التي ميكن أن يستندوا اليها يف حكمهم وليس الثورة والثوار.
كام أن للثورة أخطاء عىل رأسها افتقاد القيادة لعدد طويل من السنوات .وتناقض غريب فيها
أنهم الثوار الشباب يكرهون العواجيز ويهاجمونهم ثم يجرون وراءهم يف االنتخابات واليساندون
مرشحا شابا منهم.
• يشهد الوطن العريب عامة ومرص عىل وجه الخصوص غزارة يف االنتاج الروايئ  ..هل ترى يف ذلك
مؤرشا ايجابيا يساهم يف انتعاش الحركة الثقافية واالبداعية او انه عىل العكس من ذلك  ..وملاذا ؟
 أجل  .هذا الزخم الروايئ يساهم يف انتعاش الحركة الثقافية واإلبداعية لكن ينقصه النقد الذييستطيع مالحقته .فالنقاد ليسوا مقرصين لكنهم قياسا إىل األدباء قليلون.
• بعض الروائيني يتحفظون عىل اقتحام عوامل املسكوت عنه او حني يقتحمونها ال يستفيضون
بالوصف والتحليل خاصة اذا ما تعلق االمر بالجنس والدين والسياسة؟ هل يف الرواية محرمات؟
 الكتابة الحقيقية بنت موضوعها وشخصياتها ومكانها وزمانها ومن يضع لنفسه حواجز تحتأي اسم ال يصل إىل الصدق الفني .الذي يحدد الحرام والحالل يف الرواية هو الصدق الفني .فإذا
كانت الشخصية خليعة فكيف يتم التعبري عنها بدون لغة تحمل ذلك ،واذا كانت الشخصية ملحدة
فاألمرنفسه واذا كانت خرية او رشيرة كام أن املكان يدفع دفعا اىل تجاوز املألوف خاصة حني يكون
املكان غري مألوف ! وهكذا.

145

الروايئ املرصي إبراهيم عبد املجيد

• مبن تاثرت من الكتاب والروائيني العرب والعامليني  ..ملن تقرأ ؟
 تاثرت بكافكا وكامي ودوستويفسيك ودينو بوتزايت أكرث من غريهم ،كام تأثرت بالفلسفة وخاصةالوجودية وباملالحم اليونانية وتأثرت من العرب بنجيب محفوظ ويوسف إدريس .أما القراءة اآلن
فليست بكثافة املايض واألسامء كثرية لكن مؤكد أين سأنيس بعضها .ففي كل بلد عريب اآلن اسامء
عديدة رائعة.
• من يلفتك من الروائيني الشباب العرب؟ وما املميز لديهم عن غريهم؟
 كثريون لكني اقف عند كاتبة مثل شهال العجييل التي تبدع تكوينا وشكال أدبيا مغايرا يجمع بنيالواقع والسحر والحقيقة والخيال ،ولديها عامل رائع من النساء الوحيدات كام انها يف روايتها االخرية
"سامء قريبة من بيتنا" قدمت عمال ملحميا ميتد من الفرتة الكولونيالية إىل ظهور داعش يف بناء
قوي ومثري وطبعا هناك غريها.
• هل توافق عىل ان العديد من الروائني الشباب العرب باتوا عىل مستوى الشهرة وحتى املبيعات
يهددون عروش الرواد او يسحبون البساط من تحت اقدامهم؟
 ليس هناك يف الفنون يشء اسمه تهديد عرش كاتب أو جيل .اإلبداع العظيم عابر لألجيال .وليسهناك يف الفنون نفي لكن هناك نسخ .فالجديد مهام ادعى انفصامه عام سبقه هو نتاج له معارضا
أو مطورا أو متمردا .املهم أن يكون إبداعا.
• هل توافق عىل أن هناك روائيا شابا وروائيا عجوزا؟
 ال طبعا .والرويات الكربى تأيت غالبا مع النضج يف العمر وكل كاتب يتصور أن ما كتبه هو األروعثم يكتب غريه وهكذا .لألسف كثريا ما تقاس اآلداب مبقاييس السياسة وهذا خطا كبري يف حياتنا
األدبية.
• ان كنت مطال عىل املشهد االبداعي يف فلسطني وخاصة االديب منه هل لديك ما تقوله يف هذا
املجال؟
 اطاللتي قدمية منذ الستينات .قرأت فدوى طوقان وابراهيم طوقان ويف السبعينات فتحتالنوافذ ألري محمود درويش وغسان كنفاين ،ومن درويش اىل غسان زقطان مرورا بسميح القاسم
وتوفيق زياد وكامل نارص وأحمد دحبور ،وطبعا هناك أسامء أخرى ويف الرواية قرأت جيدا بعد
أعامل غسان كنفاين التي سحرتني كرشاد ابو شاور واميل حبيبي وروايات يحيي يخلف التي
سحرتني أيضا منذ نجران تحت الصفر حتى راكب الريح ،مرورا بجنة ونار وتفاح املجانني.
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كام قرات روايات ابراهيم نرص الله وجامل الناجي قبلهم جربا ابراهيم جربا وسحر خليفة وليانة
بدر ،ومحموعات قصصية ملحمود شقري وأخريا الروايئ ربعي املدهون  ..وأسامء أخرى كثرية.
هناك تنوع كبري يف الرواية والقصة الفلسطينية ،لكن لألسف اليزال ينظر لألدب الفلسطيني
باعتباره أدباً مقاوماً باملعنى املبارش للكلمة أو يبحث بعض القراء فيه والنقاد عن ذلك املعنى
املبارش بينام هو إنساين عظيم يصلح لكل زمان ومكان ومقاومته من إعالنه املضمر أن هنا أرضا
وبرشا مثل كل البالد.
• ماذا بعد أداجيو؟
 انتهيت من الكتابة لرواية عن ثورة يناير يف مرص العام  . 2011رواية خيالية مثل روايات العصورالوسطى مليئة بالوحوش والثعابني واملوىت األحياء وخيال جامح وجدت فيه مالذا من الوقوع يف
املبارشة .اتركها بعض الوقت ألعود اليها بعني أكرث حيادا وأتوقع ان أنرشها مع بداية العام القادم،
وتخايلني القصة القصرية كثريا اآلن ،وكتبت واحدة فرحت بها فرح األطفال ،ورمبا استمر فيها فهي
فن عشقته كثريا وكتبت فيه أعامال أحبها كثريا ،لكن شهريت كروايئ أضاعت فرصة قصيص القصرية.
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