
ئثل ما..عاصمات!-

ودع،اعاماهذااكأوبرتمهـصلمنالاخيرا-ومافي،إ-!دارؤكب

((انقاشاوحيد"الصديقاث،باالاد،ب،والاءمدقاءوالاهلالدن!با

طاور،اجسداف!يكامندا،اًعنا)".والنتلا\.ناراًرءاولمهؤيامات

اة،الحبهـعءآشلهفكاتت.ابنا?صرمنالآلاؤطعلىويقضيقضس

يناذا،ي"المصرا)قريةابناءمنا(للايبنةمالط،الاخيرة4سئوافي

يحملون!،.اجملهارسي!اا:ا*-نااالمتوطنالمرضهذافر،-ةيقهون

احباةوا،القصيردالعمرتهـدووم.اقا"وااو،رحلواازخملمعهم

،جودووموبهدا"جققوولما،ءلمص!مء!رقلبتفجعو،تفجعهم،المهذبة

معا.اء"واالوجودت!لمبهم،الدنيا*ن.لرتوواولما

.فديطلمعاىيوشكوهو،((اننقاشوحيد))طت،باربىفي

الىسحنء،اسوربروناجام!قىمنادكتوراهادرجةاتل،ر!الته

خبرة،ولنااضفسهيغنم،بباريسارابرعاعامهفيو!وء،ت،المصري

هـنالاعوامهذهخدلينقطعلم.جيلوثقافة،عصروروح،حباة

وءن6اخدااصلمنالدرالةوء-ن،الهينتياجلهناكدحوا،المعاناة

باريرم!ى.صحفف!ه!4دراست"جالخارج،اوطنااصلمنالكتابة

ص!للقد.ومجلاتهالعربيوضنهصحمفودي،واذاعنها،ومجلازها

ك!ا،نفس!احمله.قلمهكتبوله،هوعاشوبه،معهوكانهوحيد

"-تثغياتبارش،احدىؤب،ائنالمفاجىءوداعهوفيء.جسداحمل4

مأساةءصنمعبرا،المقدورةبالادواء?،صرقلبصيحة،اسىصرخة

-"اللىكنانةؤص،اكتابا5المثقفينمنجهلومأساة،مصرانسان

!إارضهفي

ا3لم،الرز4.((اكقالةىوصجد((وأد،مصر!رى"نور؟ة!ي

قلمااذيا،الاصيلا(صريالنبوغ".-"متحمل،و!وحدةفريدة

،وكانتواحدة*صرقياسرةفي،والاخواتالاخوةسى،تبربهصيصتمع

ورررعة،وشة،فة،رفةاكثرهاوصساسيته،ارهافىهـااكثراعصابه

غفى!ي،ؤضهقبلكى،نتو"وه!بته،؟حه!هـ،نمو!ودا.ا-ةجابة

الاهـل،:ا:اسىوا،والاحداث،ةفياحيال،ص"روورةوخص،قلبه

3.4ة،برةوكانت،اد؟"كان،المو!زرهذهمن.والا?دواء،ازءلاءوا

الئقد،يئوبءلم-قا*"،افةالمؤ4فصصنتكا.والمداد،اورقوا.لقلماكان

4الادبرهاصاةانذهثون"بما،افصةاك!9،لسحافي،وارساحرة،زة3المر

:اءامااشقالمحي(اوطنهوؤكبماا،ءمر:الامليكهماا!هر4وطس!ي،الاخرى

صان3و،لهـب51اإ-سحالعروا*نالضربرمةاخت!اراز4نتوى.رممىبار

واصدقاع.،وزءلملأء،آهـلا:)ء،نرآوبسط،احياةا!كا4حركأوساوكه

نا،ل!واه"--ناكثر5ء4لمبضهم!،4،ء4الى!ا)2أ)فةس?وكانت

لابرهـ"،ةقءالفاءاتدبه،3"ميتبران،اء.دؤاءلى-"؟وزوا

بيسن"زنضلامواوحتى،آصدؤاءلهاءماروو!صد،/نافاعفي،وز

اة،حيطافقىوحيدكانلفد.الاياماءاتافيو،اخ،ررىاءلملاالاتوبيخهم

لاتهـ،ة،،القلبالمفتوحةا:براءةوا،الىهـافىءاءببادا!ف،ير":وعاو

.والاكتشاف،للههرفة،لحى،ساازركيالفضتولوا،سللنلو

،ووراعرهاحساسهورهافدة،روحهوخه"وبة،قل!بهغخىودقدر

ا

جمي!/!صاة

بضر:!ليط!فيامز-

كانت،اعصاب4ويقطة،خاقهولواضع،ذكالهوحدةنف"وشفافي!ة

تصيبلتنا!المسمتوطنةا)هعرامراضامام،ورهافتهجسدهرف"

ا!د.امنى-،تحامرالتي،العريقةمصراءراضاء،م،النغهىمنا

هو،اًمه،دنيمن،بهلسقطتالذي،الداءصريعوصجدفسقط

نج!ص،مصرفياهلذ،ءمرامنا،يومرلفي،ءمنايساقطوالذي

!ااعشريناالقرنهـناالثانيادئصففي،!صرفيا

.لحنصج،القاهرةجامعة،ا!داببكلية،لفرنسهباالفعم!من

.عهلالادبجانباىاالصحاؤة،الهينتىاجلمنومارس،((وحيد))

في،الاهرامبصحيممةءحرراثم،القاهرةفيةا-5:،اونالف!بمركز

سئواتثس.بئريس،فيوللفكر،ولحياةدارساثم،ب4الادقسمه

يسننطعاملو،لجامعة؟لم4اسئوبهدل*رضباحيدوعالثن!ا،يطدتزاو

المفروضالطولبهـذا،نفسهاهييعي،1ان،بللطوليعينتسهاان

،المرضيرخاوشه،السنواتهذهاكثرفضى!فد،حي!لكلي!ونان

4،،وحلوروحهالىهاربا،41اقاومةوا،وجههفبماصموداهوويحاول

و-ءحدا،اهـ:واتهذهقضاها.1لرطبالنديلتحقنطاامعاا)ى

،اوغارا،المناوش6الكامنالمرضء"،"ماماكأسمه،كأ-مه

يمنحوصوده،انؤبل،الحلميتحققان!ل،تأتينهايةمنفرارا

،هذهبهعاشوربما،لهعاشاذيا،بعدهمنالبافي،الهظيمتببريره

.عمره،منلقليلةاالاخيرةلسهنواتا

بذلك،ش!ورهلشدة.ا!ناراههكذاآو.وحيديفكركانهكذا

لمرا)كببمحملهبان،الحلهمببهد،41وءه،نقض4،بهواحس!،س"

حوله،منالكلصنار.المنالا):عيدةاعت،بهيبلىطغلمبل،بعديخجز

ا-قيقة،واالواقعانهعلىيت!قبله.لي"يفكربما"يفكر،باحساس"يحس

4،فطهاثياا)نت!وطعن،يعملهمافيمةعن،هوغلأل53ا،كظوا

المجلاتصفحاتعلى،باربىفيثم،"صر!ي،وثققة،انتاجا

ااكل،صلر،ارؤيرةواالصبوطئهنم،الخدورالامبوطنه،عحفواله

روحه،وقثى،ضهوحهثدة،هـوآرادكمطابل،!وءعارمحا

؟ابتطر..ينىظر..هـوص،ركما،،كلاارص،اً"قبله.دهعوووسهو

اهـ،موعما"،زحننتةظرهكف،افياوما؟هوفيضطره3-،نافيااما

!؟يديناأوبن،عينيه

).واةم!"وررم!،القرهـبطلاالففي،بنفم!4)ثقته

،4"وهبتمنويقيننا،بهاضقننئا..المغدافيابدااحدقةاوروحه

لعدمفري!ةفوقع،نفسههـواهـمل،/حدلاتن51اطاءاعلىومقدرته

كاهـه،اظ،ء!لمهنتاومثىانالا،5،ألملا!6،ليسةؤومعه!":اوو،الرضا

افه،اعجيباومن.مه"نتحلم!وآن،از."نجلمىوان،نراهان

الصهصتومن،نفسهومن،جصدهمنيعاني.و-ضجلاؤ،ف!ظل

.ومرخولالمبخ،.في-*وولا،وسشينرؤين41صمت،صولهمناكامر

يعيش.حيداويهمل.اوصيديظل.يرضىولايه:ء.إصنولامليئ

بهـىممت5في..الانتاجذتك،صوتدفيفيمحيكلل.وحبا

!:-ر،بشريغير،صبر،المثطاتكلوسط،وليداصلممهالى
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لادد*33علا3ل!د،لائرفي،غل!6*ا!مس\.لا*!
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7د!دلأ3ئرلإء،كاص!*3!33رزلأ

!!!+لإخ33عولدخدبز!3لألإدخ*!خص

لأ:لا3"دخ3!3ص:دئي!لألأ!ع!لا!فئيخبخ!ئزلأءؤ!!ع3ل!؟!إ

!لأ؟ع!!!؟!تجنهبنلإ!!بر!

تح،ةالمرالوعودلتءقق،اكحقتىولىهـسعيهبجهد.اتبة،لواالنحال

،ناسا،لهـاوءعانقة،ةالأحياجن"تىليعي.رنالرخرو،)نفس!،منه

ا"تدادهـ-،رءزلللأبناءحبه.اءياةاووهرمزمرآة11حبه.ووطنا

الانساج:القيهةوحلمه،يسليار:اوسيلةاحلمهلي"ينئى.وامتداده

اوؤ--تا!يلب!كتب.وءسحفيا"وظفابلميللبءيمئى.اكبيراالادببم

،لالع!41يىحهبرماؤ،رعا،وحدهبرإبهوء،،بربريدهء،ئفسه

6بوصحفموظف3،عوق41يمنحهاذيااقاهليبا،وكأهامملوا

،يدهبربىماغيريفنباناىا،وحيديستدرجلمفابدا.اديبوكاتب

استلمرجتكط،ؤلهفزيوناو،اذاعةاو،صحيفةذلكالىتستدرجهلم

اعبشاتوفههـلقمةاجلمنحتى،و!ريقه،جيلهابناءمنالكميرين

،"لببت،برةول،صعيرةرفاهيةتحقهقاجلمنحت!،الهذية

بمستوى،يرويدهمايكتبحين،الا-تدراجصورباهونخى،وولده

لاحد.نحننرضاهولا،لنفسههويرضاهلا

منعاصوقمط.ةالوحبق!بهضهلههـش،نفسهعلىوجدقسا

.اثس.هـ-فااًنعمل.الشريفالثفم!ء:الق!ي!4هذهاجلمن،معه

وغثبارالاهلهاقيئاببلااًني،ا"وثةغيراًلحبة.الشريفالانتاج

وؤتواضاعة،اجداوؤتفي،باذهريعوشعورا،وسامعيهالقارئيها

لآبالف،ؤليلمةالعمروسنوات،ضيقةالحياةوفرصة،،للجميع

نفسه،ذاتمن،4نفسهمنيبذلكانبل.هوحياتهبرخاصة،القلة

نا.فيف،4إ*ونانبربمفهلم.لاصدؤ،ئه،يملكالذيالقليلومن

المهوهـصد،دالوحبذاكوعاشإ!مترفعا،عفيفا،ب!بليعيس

،روج1ارفع-ةهـنيعءسئدالدي،والامنالمدف!ءابداالم!ضنوحش

تقلقه،الع،اممنخو!قي،محضداخليحزنوفي،بعذوبة

يلملم،نفسهعلىينطوي،الواسعةاعائليةوااليوميةالحياةطقوس

كله-ا،زالرااليهميحج،يحب!ن،الاصدقاءمندائرةفيعلاقاته

اقيمة.افنية،العددمحدودةدائرة،انيسالى-اشتاق

دنابالى،ككاتبالنظاشوحيدانتمي،سضهصغربرغم

ء---نال!نيالض!.ف،ءمرهمنالعشريندونوءـو،الخمس!ينات

فررق..اخحدوداوجهعلىمنهمفريقالى..القرنهذاخصممينات

تحمص4لموربما.مقدسغيرحلفاولا،تجمعاولا،شلةابدايكنلم

الا"زبر---ةووحدة،.تيريبلاخلقاوحدةجمعتهواًنما،زظرهوحدة

6يئهـم4لبئ-د46بربآلنىلاحداىاالجديةووحدة،اصداقاتوا

وربق..الاستدراجفيريسة،الفرإقهذامنالكثيرينررعقوطبرغم

هـذهمناكترناحيا11رل،و"وهبتهو!درتهضاؤننهحسبا،العملآفى

اقىوقع،الادببماانتاجهممن،انقاذهيمكنمالانقاذ،والقلأرةالطلقة

،الالاه!نذاك،نحا)فيتعر!واكما،وحيدوتعرض.انفسهمومن

ظا--واو)*ن،!.وقانلارهيباامثبطاء*ونان،وحدهيمكنكانالذي

فيها،نساؤوواةياالاجتماعيةالظروؤءوس!،وينساقطون،يعملون

وح!د،مثل،الممرصفريسةؤطونيتسل،شعبناابناءمناكثيرونا

عنللعزوففريسة،المعداويانورمثل،الاتسانيكأللكرامةفريسة

ر!ونالاوع!س.محمدالدينمحي!مثل،والتحققاقيمةا:الحبهياة

آخ!رنذلرا،المعداويلا.ورضاوداع"مل،الايامه!هاوح!وداعنا

فيالعضسصبعد،لحياةافيللموت،.اخطراث،رة6اعقدابانفراط

4بتلإل"ا،ا(ميتالمملوالانتظار،المجتمعفيوالصمت،ا)نفس

وعلقم.مرمنالايام

.ءيا-ة،فيطيبةاعمالاوحيلىانجز،.قربباعاماعثرس:لأخلال

والاحةهاعية،الثقافيةحباتنافياطلوبةايةالفاعلتحققانلهايقدرلم

افرإبئافراداءعظممعالحالوووكما،الضوءدائرةفيوبهبهاتقعوان

س:صب.منحمثر،اليه/تبارزيالجهليبل،اليه/نجتميالذي

الثلافي:اتاًبناء،الكتابمنالجيلهذابل،الفريقهذااناخطرها

ادبهلأاحءإلئلاثةظل،القمريالظلدائرةفكبماوؤعقد،والاربصضات

يوسفوجيل،محغوظنجيبوجيل،حسينطهجيل:عليهسابقة

و)ب!مى،الاجنفاعيئاضاحيةامن،الكلهذافي،وؤع.ادريس

وحبعل9:ماذاهواًلمهم.الانمهـماذلكيىس،الادبيةالناحيةمن

؟!لناو،لنفسمه،النقاشى

بئهيى-ق،المثءورةوحيهـكتابةبدا،الخمسيناتاواسطفي

ؤصصيةمجموءةءن،والشفافي"،اصالقوا،العمقبالغ،نقدي

ترجمها."عا"بيةقصص!مثر))بعضوان،5491عامصدرت،مترجمة

ية.ا:-رواا!دابمجلة!يالتعايقونشر."ادريسسلهـهلي))الدءتور

المى:واتفي،اخرىكبعن،متإثرةؤليلةتعليقاتتوالتوبرعده

،الوجوداثبلتفيالمرغبةاو،للمجاملةجمتبوحيديكنفلم.التالية

مجرد،معدودةؤروشلكسباو،((هناانني":للكليقولانفي

ودائما،،فقطكان.تغطيتهيقبللاعمللتغطيةحتىاو،الكسب

بىرو،،يرقبيهو،مااعجابالى"يستثيرعمايكتب،يفنقدهمايهتب

معهيحملهبل،بالغةبسعادةذلكيفعلكانعندنذ.للناستقديمه

!رأ-لمهل:بيوق!في،مقاهيهمقي،المرصمقاءويقول،ذهبايئها

؟القالهـثا؟القصبدةهذه؟القصةتلك؟الكتابهذا؟لمفلانكذا

لهنذكرزر:،ء".اجنبهلااوعربياالفلانهذايكونانذاكفى!ايستوي

،ايىلامنمتأخرةساعةحتى،بالجامعة!لأبونحن،معناسهرته

،الصبورعبدصلملاحولشاعر((اللإلثيرحلة))قصيسوينايقرأوهو

اجملوان!ا،شاعرا!فلانهموكدا،المرةبعدالمرةقراءتهاويعيد

تمامااعكسا.بهوباعجابه،بالقصدةالقلبمنمتغنيا،قصيدة

عنه،حدئناهوا؟ا.14الهيشيرمانادرا.هوانتاجهحيالءوؤفهكان

بكل!لمتمعبرا،وتواضءخجلفي،حقهقيااضهطراب،اضطرب

.كأدما!ديفعللمانهعن،افعلءماراضغيرانهعن،كالنمتمة

كتب،التيناتواوائل،المخمسيناتمنالاخيرةالسضواتفبى

لفسهءبكرالىهاظهـرت،القص!يرةالقصصمنعدداالنقاشوحيد

الدلالة،اعميقةاواختياراته،الذكيةولمساته،الرهيفةاشعريةا

بينها:مناذكر.المرهفةالوجدانوحساسيلأ،الصغيرةللتفاصيل

!/!



.))الافقحافةعندافوءا((و،الاولىاوبر"ا"و((المنردرءلمى"

ادؤي!،ا،الفريدبخط4كتبت،وء"ضيرةقصيرقصصكانتوبينها

صه!-"على،وكفاياز34روحه1(ركز،الانيق،المنمهم،اصضيرا

ناواملها،الافاءلبص!رزهؤووثثسام،اايدكفب!ءم!هء،وئ!

زا-ت"الفءئان.برع!زتمثر)ماتكطاخطوطة4ااوراقبينالانتكون

با)خة،رؤةفيعنهآثورءالذيالا!-انأحزنا:الملمصصا،ذهاذكرهما

صهصرو"نرؤةإص-تهدافىيا،جدا!يإخآااسإور"."ض!ةوقداوة

ليفا---ك،اخ!ورةاب،ذهابسااثعا،ا"رن-*!كأاثث،ؤتهمنونهوه"

.،رولى"ة11ااباثواامنابداًرا?ا،والازراؤلآالعذوقيبنتلك،ا"فاءا

.ا"أزورةاءسههـ؟)ت3والا

كأاب-صةعن،اءلمؤبمبى،وصبفء3،ا)،،أيةآ-نواتاةيا

،و*-هـاأضورائرتوءلجظلتا3ر.يوعاهظنيإخيبانو!"ى.اقيصء!ا

تيةالبيروا!دابوءجا"،وءجلازهاا)فا!وةطبصحة،يةا:قداومؤالالم"

هـن،واتتاج!،،اقاهـرةاؤيالادد*ةةاء؟اءن،اخصوصاوجهعاى

هـكبمااو،حيئاءفردة"قيالاتؤبثمراًزهاو،!اربرسؤيالادبر-قياحياةا

جمته،أمنا،خروبهضها،تأ)ـ-فهمنهاليعض.اخرحهضاقيثارتأبواب

لم!ردواضمى،-ديدةن!رربر،ة"طرحاو،رآيهعننعبرلانهاترجمها

مة.صانراو،لل!ها

4-"ممرص-س-*ناكثرلهء"درت،ا!آواتهذهانتاجوبين

،-4!تارلانها،يقةاطرابن!ى،!ةام!ااتهم!اختارها،مترجهة

!!ما"))،ا-"ارتر"ادهطرونساء((:ربب"ا)5الى!ازربرهةإبىربروحملت

لا"أ/((او((ةبىء"يرازعمىثدما)).باا!دارد4اؤ،ماننوو،"وركا

ف-كبماائشرواالطاأيف!؟ثقىزشرز(التى،*ونتبرلانديا":ري((تس!سا

.اة-ركور"ا"ثراتء-5((المت،ويرمة4يرتارو..ثم.ح!ى"المسرسما"ما،.!!

((الثقاؤهةءأوثورة))ا"،مااب!ا*تاوا،اهلالاروا.لماتنشر!،،الهني

دارزسهونثس،إبسب،ر!يوهو4متبترصوءيسؤاماالدي،افيااور

.كتابفيا!داب

مسركل.ضان،كتابفيدعس!نئرامالتيوصءداء،،لبن

،دوجيروابران"لكلمهان!ا*!..ارجلاير!اا)):هما.أؤصبرزإن

ء-نعددفيكا،اهماوقئست.وا-امزلتنه-ي((عامملوردة))و

.م4ابكتهـكباية"،ير:مثرامءاوببن.6691عامالمسرح!رلة

.اإيابانمنكب!ببراكاؤب،لأاجمابانهاالاؤاصج!صمنعدد،ا(ترصمانت(بر"

وقص!"،الاهـراًمبرص-يؤةالقصصهـذهوؤشر،نوبلبرجائزةفاذ

وقص-4،ءهـدبربئعلى((اث"را))بمحلمةزثمرت،ا-ار"ر((افرؤةا"

.91ع8ع،مرا!دابنشرتاكي((الثوب"

بي-ئ،كلهاانهاالمحزنمن،كتبخم-4لوحي!دصدرتلقد

ؤجم--ة،اهه-،هاعلىهي01المرجماتمنودراءعقىومصرصءلأروايرة

،ببةالهرللغةااىاقظهـا!ؤجمطؤ"هـةايوو،!هكأللتررقهطا-اراصإو،فئيةو

رو.اخىاسعالمبإ"انالافذاك،اوح!دالحقيق!4اوهب!اعنتعبرلا

ا)"الملثةاقةة3:وهوا،ئوؤ"وحسن،4ثقاقض"دىعنفقطتصبرانها

يسحرنا،ؤهئهبماي!فت:اانفيم،ا!محارؤ"ريرلأالةوركأبته،الم!اصر

.اؤادهبمابفيدنا،سءرهبما

وربرما،والمجلاتاصحفااورا!عإكما،هئ(كبرءلأ!2يزالوء،

آ--!هوزعلببقا4ومقالاز،اقض-رةاؤص!ء4:ا،ضلقىالمخطوط4اوراؤبين

اظواهروا،اظصاصبنوا4اقصوا،المسرحء،تولم!رحاءن،النقبقي

ك!اناتيالعقاؤجةاورس(ئله،الادويةص*ا؟ئاؤىبوالايرجار.ةالهل--ة

.ب!روتفيوا!داب،القاهرةؤ؟طالا!راماكاا،بر،رسطمنبر؟"ايبهث

آءايلها،وعمقبصدقلاهاكأاذوا،ضعة511ءقمالالمكأ.فس"تاومن

هـكلامثىباباثورة))عن،اث-*ريةااغض"و،المد!ثراكةفاوتركبزها،

هـ-ثكه!ؤ4اأتااؤاعوااورشليمؤكبماارزيااحائطوا((((براريس

ؤصصرءنئر))كتابرعن،الاوليأءإ"و،ا"*را4ا"مام،((برسىبار

ورنهـكلبينيجمع،كتب!يجميعاف"در4ء"الى..(591ءام((عاببة

ؤوقها'نس!رالني،المتحركةالرمالزجر!اانقبل،الموضوعوحدة

العشرين.القرنمن،العافيالنصففي

اؤصوصآهناككانت،((عالميةكصصعشر))كتابقصهصبين

،وهي((وحيدايموتابر))قصة،الامتيازاعةوبا،مدووقى،قصيرة

،ا!دابمنبهنشرتالذيأ*!دافي،وح!بدحملها،ؤرنسي!ازب

،إقراه-،وراح،كتابفيزنشرانوقبل،الخمسيناتاوائلفي

كائ!ت.والمه؟هي،البوتفي،والمعار!ط،للاصدقاء،ويقرلها

.الصحراءفيطائرة/بهمسقطتال!اس،نمجموعةعنزحكي،القصة

تداراسينماا،جسمهاظلؤي،اطائرةااربجوالا.ءظاروابقاءااآثروو

،-ءصاًنآثر.القصةبطلالا،الوتوخبمار،والعطثنالجوعمع

،الرء--الء؟برا،ر،ا:جاةوالحلم،والاملالرهزالبحرصوب

صتى،اثءماهوااللسىانقلفةو،اءوعوااظهأامقاوما،باتالسراو

ا-،بر،م:،لوهوسآاررضشفىاىاروملوهوعندء،،وصيدااتاطىءبلبب

و!هـقيوءةكأنت،ا*ص*هذه)كآن..،(اصداهضاكيعدلم..لا((

كل!!ا.جب،تهبتجربة،اب!احدسهكان،ب"المجابهل!ن،المبكرة

او؟-ناؤك!م،الحلم4ا:جاةاؤيآءلمر.،ا.حرانحووحيدابحرقبله

ود؟حقازجاؤهل.القدر!الارضاىا،؟لحكمد،لعودةآفلا.الحلم

اع!"؟!!بكانعساههاذا!ا:طلأذاكاواسآكما،هناسالوه

ث،أورمإ،ال!وابت!مل،إ"!وارمنو)وء-،إ"تلهرساانيقمخا:اجاب

اإا!ننوفه

ؤريقا-كذ.الخمسيه"تول-:وات5(مظم،عسيدةسضواتعرثننه

وب-د،ءحمسالدينو"ء"جمم،لمسط5ابوغا،رصاءوث"!ميقه،هو

المعاطكماوارو،حسنالحلمببلوعبد،"آصوروابراهيم،بدرالمحسن

اتنب"الأ-."فييزالوماكانبهاءبةضا!روبهاء،وانا،لنجااابو

رةف!وله،دافابهتذكرنيط!اجة،رراءةفيالمتفرستانفيخاه.بروحيد

إخيل/فيصا،ادبرياثالوثاكأا،ب-ضهمومن.الاشياءفيابداالمحدفى

والتض*!،ى،رافالاءةووالبوح،والنجوىأهمم!ىاذتبادل،ليا

،،ف-أانهه،خير.،هووكان..وانا،ا"عاطبوابو،هو:والاحلام

،بالقاهرةاىالاوشواتنافي،اعهئئ!ازفضحت،بهبل،معه.وقنانا

،العالمب-"اضرص،إتوا،الوجوديةوالفلىمة،الفرنسيالادبعلى

.ودءثق،بيروتمن،قاهبر":؟علىزنندؤق،ززالوما،كانتالتي

،!-و،م:(.العالمعرفهاالتيالرواياتاعظمقرأنا،اخ!رهومن

نخاصهـنا،وكأمرا،يلاطوب!دنابرغم.اضجااابوالمعاطيوابو،اناو

اوازض،ؤاءاء-!نهاوا،احهاءانناو،مفابازض،نشعركنافقد،ا!خر

اتا،بعدهامنوحيدانءن.ا!ن.مامكانفيالمحطةاموجولون

خلالهارأيرته.*ريداواعوامثحئرهالا/امبجضناؤرؤت،بعررهمنوحيد

اءيئر،ااجلمنالعملظروفبيناباعدت.لحارثةيا.مراتثلاث

كب!عدماءتكما،وغرباشرقااررمند؟درياححمإتنا.الايرامواثقال

..ا)ـضىمالبلملادمناوبتهانضكلر،اليهعدتوحبن.واحدةمدينةفي

نولكء:-،فيم،نفرطوكمإ!اخطاناكمإ!القابيالرهيثةللوحدةيا

..إ!اعهضنايفار!ولا،عنهتبتعدالا،الاقلعلىإ!نفقدهالا

زوروظبجوارازوجاوكف.ءورياكلفرائسوا((ادةوا((روايةفي

ؤرر-،2شدةءلى،عضابعيداكانا)تيلاهو،فجأةشعر.المسجاة

كافتبرانها،عليهايزسوو،يجفوهابل،امهبسجمبيهملها،منها

وجهـ،-عاىحطتوحين.وطيبة،وص.ورة،جمبلمة:النساءخير

وجه!عنيداؤعها،يذبها،يطردها،يطاردهاوراح،فزع،ذ؟برلآ

وجو-عناطرد.الانذلكافعلاقىافي.النيلج!لحها،النبيل

ءوت،بلادنافي،لنازصبحاقياا،القاسه"الثائهـلأزلك،الحبيب

اجسههـاءوتبعد،كرىواذللمبروححقيقياموزا،الموتبعدثانيا

؟'النسيان

!!ياًفي.ا!ماا!كلفا.!دءك!لا.وحيدوداعا

فياضيسليمانالقاهرة
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