
رفيو!

)1(
كيقدميهيستخدمأنمضطرأيكونصباحكلفيعادة

بينأبدآ(الترابيالطريقهذاحبلا)هوالموحلالطريقيقطع

بعشرتصغرهوامرأةعجوزرجلهناكودائما،،والشارعالبيت

يلمحلكنهبينهنما،فينمايتهامسانجنب،إلىجنبأيسيرانمسنوات

منالثلاءلينفيفتاةبالأحرى،ناحيتهيتقدمامرأةطيفبعيدمن

ليسالوقتيجد)داثما،الصباجوقتيضيقأنهغيرعمرهل،

التيالنقلبسيارة،ويلحقيرىلكيمجالمنبهيسمحوما(لصالحه

يمسح،الركابحشدمعجسدهيحشر،عملهمكانإلىستنقله

صورةرسمولايستطعيزفر،وسالفيه،جبهتهمنتصببعرفأ

تضيعصورنهالكن،دقائققبللحهاالتيللفتاةذهنهفيواضحة

وهي،الكبيرةالسيارةداخلمكدسةوجوهمنيرىمازحمةوسط

القاعد،بينالضيقالممرفيواففأيظل،المتكررةعطساتهاتنفث

ينحشرالسيارةتوقفتكلماتزدادالتيالأجساد،منمجموعةمع

منها،بواحدالتحديقفيوهولايرغب،الوجوهمنجديدجمع

؟"الخلفالىلاتتقدم،لاذا:لهيقولعسكريورجل

إلىأتقدمكيف9:فيساله،الرجلعبارةماتعنيوهولايعرف

فدعنيتفهمإاإذابحنقعبارتهالعسكريالرجلويعيد؟"الخلف

عامأ،الثلاثينذاتالمرأةالأصحشاهدها،التيوالفتاة.إذن"أمر

منعامأوبعدغدأ،يراهاسوف،معدودةبسنواتأوأقل

وتتلاشىيغيب،صورتهتلاحقهالذيفالوجههذا،ومع..الآن

صوتيصرخالخلفيالقعدومن..شغغيرمنهيبقىولاملامحه

السيارةساثقللىعويلهتوصيلعلىقدرةمنمايملكبأعلى

بالترفلالعدنثةالكتلةتبدأعندئد.نازل.نازل-:الكبيرة

جسد.يدفعوهو،الرجلمخهاينزلأنوبدلفشيئأ،شيئأوالتوقف

بانتظارزمنمنذكانتجديدةأجسادثلاثةتنحشر،البابباتجاء

نقل.واسطةأيةأوعربةفيمعهوياخذهاأحديأتيان
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فيهيرتديصباجكلفيبل،يومكلهذالهيحدثعادة

التيهيلأنهاالعطور(يحبلاانه)معيتعطر،ذفنهويملق،ثيابه

العنقوربطةوسروالهوسترتهقميصهلهتهيىء.بذلربنوصيه

البابوراءهيغلقثمحذائيهويلمع(العنقربطةيحبلاأنه)مع

ويمضي،مشتعلأ،المصابغأحديتركلمأنهمنيتأكدأنبعد

معي،سعيدأنكفيهاليتوكدورقةأية،ورقةليأترك:لهتقول

ومع،أعوامعشرةمنذمتزوجانأننامعتحئني،مازلتوأنلش

واجهةعلىمتأملةنظرةيلقي،عامألفمنذلها:يقولنفسه

فعلأ.ويمضي،سجارتهمننفسأوياخذ،البيت
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غيرعلىوربما،يومكل،النوعهذامنأشياءتحدث،عادة

)معلصديقهأولجارء،تحدثلالكنهاغالبأ،لهتحدثهي.توفع

عليذلكمويعتقد،العملفيولالزميلهلة(لاأصدقاءأنه

همأوربمالايعرفلكنهجميعأ،لهمتحدثوربما،الأقل

الجالس،الفلسطينيالثابأنمع،لهأقوالهمصياغةيحسنونلا

سواأ.الهوىفي"جميعنادائما:لهيقوللةالمجاورةالمنضدةعلى

لنايمكنكيفيفكر:جلستهفييطلبلبثيءيجيبولارأسهيهز

سوا؟الهوىفينكونأنجميعآ

؟الشايمنقدجفيترغبألا:ثانيةيسأله

حقيبتهاتغلقوهي،بإمعانإليهتنظرواقفأ.ويستوي

مترذد:غيربصوتتخاطبهكتفها،علىتعلقها،الجلدئة

أجلي،منهذاإفعل-



ماذا؟أفعل-

.كلامأفيفيهااًكتب.صغيرةورقةأكتب-

.كلاماياكتبأنيمكنلاكيف؟-

ماتغضبهاوغالبأ،مكتوبةورقةوراءهيترككاندائما،

ورقته.

اجلي؟منأنه،يمكنلالاذا-

يحتسيههذاومعجدأ،باردأيجدء،الشايبقئةيشربعادة

كلالصباحيطريقهفيويمضي،بعدهالتدخينيستطيعلكي

.يوم
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وسطنفسهيجديلفيه،لةيدولاعادةهذايحدث

لديه.قوةولاتغييرفيلةحولولا،الدوامة
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بعشراتابتلىفإنه،اليوميةالعاداتإحدىتلككانتإذا

فتيأ،ولدأكان.مايومفيستصادفهأنهافييفكرلمالتي،العادات

يجريممايسخرحينسواء،علىغريبةثتعةيجدشيء،بكلهازئأ

جذبتهمالذينلأصدقاثههيىءوإذاكثيرأ،تغيرلكنه،حولهمن

يجدونفسوفعليهيتعرفواأن،البعيدةوعواصمهالعالمنداهات

يجدونوسوفممتعضاً،شاحباً،نحيلأ،غريبأ،آخرشخصأ

حدثكيفلافيريوهونفسه،معةالتفاهمفيبالغةصعوبة

زميلته:لةقالت.معةهذا

دائما؟كذلككنتهلىكثيرأ،تدخنأنت-

،النافذةحافةعلىويعفقهاسترتهيخلع،غرفتهيدخلحين

ويزيلالصعبةالمرافقإلىيذهب،العنقربطةمنويتخفص

إلىوهوينطريدخن،سجائرهعلبةإلىويعود،عطرهمواقع

،الناسمنبالمازةيحدق،العملمبنىخلف،الشعبيةالسوق

أمامه،الواقفةزميلتهإلىبنظرةيعود!حالتهمنشغلفيوهم

لها:يقول.أمامنحوالمندفعيننهديهاحولذراعيهاتشبكوهي

الحمية.بهذءأدخنوأناأعوامعشرةمنذ51،.التدخين-

بيديها:فخذيهاتضربوهيتضحك

الحمئة؟معنىأعرفلاأنا-

دهثة:منبنوع،لهويقولغرفتهإلىزائريأتي

كثيرأ.تغيرتلقد،إقييا-

الأفضل؟نحو-

.الأسوأنحو،أبدأ-

كيف؟-

.غائرتانوعيناكشاحبوجهكانظر،-

الغرفة:فضاءفيبذراعهوهويلؤحيضحك

إذن؟الحميةمعنىما-

فعلأ.تغثرتلقدالزائر:يقول

تقفوحدهاأمامةالغرفةجدارعلىالمعلقةاللوحةكانت

لكنه،الغرفةفيزملائهمنأحديلوحولا،ناظريهأمامشاخصة

بالعودةوعدته"زميلته"الفتاةأنمعوحيدأ،جلستهيتخذيظل

الربعداخلالصمتينموخارجأ،خلفهاالزائراندفعوقد،إليه

التيبالفتاة،تامبهدوءيفكرفقطاللحظةتلك،الكونكريتي

تمضيأينإلىوهولايعلم،وحيدةالصباجهذاتلوجشاهدها

الأقل.علىهورؤيتهايشغلةماجلكانبمفردها.

معيسيرانوامراة،عجوزأرجلأطريقهفييلتقيكان

ويدفعيرهقهوحدههذاوكانفيمابينهنما،يتهامسانبعضهما،

موقففيوحيدأيقفكانالصباج،ذلك.للمواتبرغبته

فيأثرألهايلمحولم،وقتهمنساعةنصفمضت،الباص

أناساستقلهاالكبيرةالعرباتمنمجموعةومرث،الطريق

السيارةإلىالشيخالرجلوتبعهاالعجوزالمرأةصعدت.كثيرون

وسطإلىطريقهايخاوهي،الدينةخارجمنتأتيالتي،الكبيرة

عمله.محلإلىتوصلهثانيةعربةعلىالعثورعليهإن.البلدة

عليهالأخرىالسيارةباتجاهويندفع،العربةهذهمنييهبطوحين

والأصباغوالثفجاتالخضار،باعةمنكبيرآصفآيخترقان

نأالحظينتظرناللواتيالصغيراتوالعاهراتالبناعوعمالالبيتية

لراحةادخرتقدالوقتمنساعةتكون)وبذلكمبكرآ،ياتي

ويضعهاالصباحيةجريدتهيل!،الخطىوهويحذاجسادهن(

حينفارغأالقعدكان،الصباحذلكوحيدأ.يمضي،إبطهتحت

أبدآ(.الاسفنجيحبلا)كانالباردةاسفنجتهفوقبجسدهألقى

المقعدعلىبجانبهوتحطبيضاءغيمةمنستأتيأنهابالهفييضعولم

الثلاثينذاتالشابةالمرأة،الأصحأوذانها،الفتاة،هي.ذاته

الضيقة،وتنورتهاالورديةسترنهاترتديكانت.بقليلأقلاوعامأ

بعفويةالتوردةالوجهوصفحةالغلاميوالشعر،الشاردتانوعيناها

وكذلك،والفخذينوساقيهاالرشيقةيدهاأصابعإلىنظر،ابدية

للمسها،ورغبةبحنينشعر،السيارةجانبإلىالثافبةالنظرة

أمامه،منويختفييغيبشيءكلأنأحسلكنهيتكلمانوأراد

مكانها،ومغادرةبالهبوطتهئمساهدهاوحين؟يفعلماذاترى

مضى.وفتأيمنأكز،الآنوجدانهيهزنحيفبضياعاحسق
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ينتظر؟أنغيريفعلعساهماذا

)7(

بوابةيدخلحين،غملهمبنىخارجساعةيمضيأناعتاد

خانةأمامتوقيعهيضع،التوافيعدفترإلىالحالفييذهب،المبنى

السوقباتجاهويهبطعملهمنضدةعلىحاجياتهيلقيثم،اسمه

الارة،طريقعلىيشرفمقعدعليوحيدأيجلس،هناك،الشعبية

امامه،يتصاعدوبخارهالساخنالشايويشربيدخن.امامة

راثحة،القدمرائحةلهالمكانأنيعلمكان.تمامأهدأقديكون

والأهاتالبعيد،البلدمنجلبتالتيوالبهارلتالعتيقةالتبوغ

غاضبة،وأخرى،شاحبةوجوهنهار،ليليكذجسدنضحهاالتي

اليومي،وبدورهابنفسهاهازئة،معنىمنخالية،قاطبة،معتمة

روائح،،وتختفيتحطبضائع،عراقيون،مصريونهنود،

الروائح،منالكمهذاحصرهولايستطيع.روائح،روائح

شقوقرائحة،والتبغ،الثوم:ورائحة،الاسفلترائحةل!بعضها

رائحة،الأكتافتحملهوثقلالمعدةغازاترائحة،تتعبالتياليد

لهايشمهاالتيالروائح،الغضةالروائحيخترقالفرنسيالعطر

التيواللعنة،والأميركيوالروسيوالانكليزيالصينيالحبرطعم

بالحئاء.المصبوغةوالأكفبالطينالملطخةالأرضفيئذث

بكىطفلأغيرأن،لويبكييود،الخرابذلكيشاهدهووحده

صاحبوالرجل،يسمعولايحدثهالفلسطينيوالشاب،عنهبدلأ

منالوحيدلكنهنفسهوهويحدث،يسمعولاإليهيتحدثالمقهى

الالايصغيانه.تأتيساعةأيةأوفي،الآنلايفولهيصغي

الشعبية،السوقفيالزبائنإلىينطربلبشيءيفوههوولالصوته

البرازيليواللحمالبيضطبقاتعلىالشديدوالزحاموالقصابين

الأردنيوالكبريتالسعوديةوالخضاروالفنلنديوالنمساوي

يزعفونوهمالصريينالأولادالىبشيء،ولايفوءوهوينظر

يفهم،ولاينطرلكنه،يفهمولاالدنياأبوملعون:ممزفةبأصوات

صميممنوبودء،وتضحكالرابعالطابقعبرلليهتنطروزميلته

فعلأ،سألهلوحينتلك،وقفتهافيتضحكلاذايسألها؟أنقلبه

إنني:الحالفيالآخريقول،الفلسطينيالشابسل،لهتقولى

بضاعةتلكجلستهفيويشاهد،الإيطاليةالسفينةبقضيةمشغول

هذاشاهدهاالتي،الفثاةإلىشوقآويتحرقيعترضفلاإيطالية

ذلك،منهتتوقعكانتأنهامعاليها،التحدثيستطعؤلمالصباح

والعربلت.والبيوتالناصزحمةوسطعنهتغيب(نقبل

(8!

إلىويمضييتأئطها،اليومصحفيبتاعأنعادةيحرص

وضارعالشعبيةالسوقبينالقصيرالطريقيقطع،عملهمحل
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الواجهاتفيمعلقةالداخليةالملابسبيعمحلاتينظرالرشيد،

والصناعةالصافيةاللمعةذاتالأجنبيةوالأحذية،الزجاجية

أعلىمنمعلقةالجانبينعلىالطويلةوالسراويل،المتقنةالفاخرة

الأقمشةالأنيقةالشتائيةوالجاكيتاتالعنقوربطات،أسفلإلى

قميصيبتاع،المحلاتأحدأماميتوفف.الصنلعةواتقان

الوقتجاءالآن:يقولسوداء،وقمصلةجينزوبنطلونجرسيه

بدلتهليرتديالمحئطةثيابهمنالبقرراعيفيهيتخلصالذي

الحقيقية.

الجديدةهيثتهمتأملأرجههفيالفلسطينيالشابينظر

ويقدمالشايليحتسياصغيرمقهىإلىيأخذهبلبشيء،يفوهولا

فتاةبهماتمروحين،صامتينويدخنانعلبتهمنونستونسجارةله

مع،أمامهمنالفتاةتختفيصغيرأ،طفلأوراءهاتسحب،جميلة

يحشركانعالصباحهذايتذكر،تغيبحتىمؤخرنهاعلييركزانه

يتكلمأنمنهتنتظروهيبجانبهامكانهيأتي،الراكبينبينجسد.

رذتوإذ!الخير،صباح:لهايقولأنيفكروهوصامتأ،يطللكنة

وأنهقبلمنطويلأبهذافكرأنةمعلها،سيقولفماذا،عليه

بينوحآتجاءتولقد،الفرصةأتتإذاشيءكلعنسيحدثها

الحوار.معهاويبدأيستغفهاكيفيعرفولميذيه

قائلأ:الفلسطينيالشابيباغته

شيمأ.لنفسكتفعلأنتستطعلن-

تعني؟شيءاي-

لأجلهاتفعلأنهذ.تستحقألا،حريتكأجلمن-

شيئاً؟

بطوابقهعملإ،مبفمواجهةفييقعيرتادءالذيالمقهى

زميلته،يلحظ،الرابعالطابقنوافذعلينطرءيركز،العتيقةالستة

ثم،المارةلأحدتبتسميراهاالنوافذ.إحدىعبرالشارععلىتطل

أعلى.إلىبذراعهيلوجالذيالثابللىجلستهفيوينتبه،تختفي

وراحتأسفلإلىهبطتفدزميلتهوكانتلحظاتتمضلم

الفلسطيني:صديقهلهيقول.الشابمعتتحدث

طويلة.فترةمنذبعضهنمايعرفانلنهما-

جدأ.واضحهذا-

البناية!للىزيارتهاعنانقطع-

المبنى.خارجيلتقيانأصبحا-

بينيزورهخيالها،يلاحقةظلالتيالفتاةيتذكر،الحالفي

يسألهاانباستطاعتهكان.إليهشبحهادائمزائر،وأخرىلحطة



التنورةعالورديةوالسترةالتنورةوهذءالفستانذلكترتدىلاذا

المساحيقوجههاعلىتضعلاأنهامع،الحريريةوالسترةالقطنية

.الفتياتبعضمثلسعرهافيوردةتعثقولااظافرهاتصبغولا

بعلبةتحتفظوهللا،أمتدخنكانتانأيضأنفسهيسأللكنه

كموجد،نفسهإلىتنئهوحينحفيبتها؟فيغازيةولاعةأمكبريت

فتلةيسالانحفهمنليساذ،منطقيوغيرهوسخيف

رؤيةيحب)كانلاأمتدخنكانتلنبشيءمعهايتحدثلم

حينالعادةهذءكرهلكنه،الثمينةالسجائريدخنوهنالسيدات

(ومقززةعفنةفمهارائحةفوجدالأجنبياتالفتياتإحدىقئل

هلولكنويلاحقها،يحبهادامملأبدأ،مذاتفعلألابود.وكان

فعلأ؟يحبها
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ينبغيوماذاشيئأ،لنفسهيفعلولاكلههذايحدث،عادة

لقدماذا؟ينتظرالرة،هذهفكرلكنهينتطر؟أنغيريعمل!ن

منالوقتيمرأنفكرةاحتمالالمعقولمنيعدولمطويلأانتظر

الغرفةوسطوقفبالذاتالصباحوهذاشيء،فعلدون،أمامه

منعاجبحلقةشعرهاوشذتحقيبتهاأغلقتأنبعد،الكبيرة

النهدينرافعةتضعكانت.ساعدنيتعاذ:لهقالت،الخلف

ذلكوفعللها،الشذيربطأنمنهوطلبتصدرها،حولالبيضاء

خلافنحيفأ،وجسدهاضامرأ،صدرهاكلنفقدرغبةبدون

فتيأجسدماكانتزؤجاحينسنوات،عشرقبلعليهكانتمل

الزمنفعلحيث،كذلكليسالآنلكنهومتدففأ،ممتلئاًوصدرها

بكنبر.كلبةمثلأعملإنني:لةتقولكانتدائئامعها.فعلته

تحتأخيرااضطرلكنة،البيتداخلعملهافيبثيءليساعدهل

لكنةقبل،منيعهدهالمجديدةمتعةيجدأنهومع،الملخطلبها

-بالذاتوابوه-امهأومعارفهاصدقاؤهيعرفأنيخشىكان

تتوزد،منهغاضبةتكونعندماوآخر،حينبينمذاتعلنوكانت

بثيء،يفوءولايجتاحهشديدبخجلويشعر،قافيباحمرابىوجنتاه

الأقل.علىأوتبتسموتضحكتستمعالتيبالوجوهيحذقبل

أبدأ.ثيئألنفسهيفعلأنيستطيعولاهذا،لةيحدثعادة

)11(

لة:قالت،شايفدحلنفسهاتسكبوهي

؟الأخيرةالمدةفيكثيرأتغيرتلقد-

حزنون.همولاأتغيرلم-

عبروينظر،سروالهوضعمنيعدلكاناليها،ينظريكنلم

.العامبالشارعالبيتيوصلالذي،الفرعيالثارعللىالنافذة

غضبأ؟اكزاصبحت،تغيرتانكاقلالم-:قالت

الجبنقطعةغيرمنهيتناوللملكنهجامزأ،الفطوركان

عنلاتكفثوهي،المائدةعلىمكانهااتخذت.الثعايوقدح

إلىقبلهالبيتلمغادرةتتهيأكانتوثيابها،شعرها،حالها،ترتيب

أقلتقدفيهتكونبوقتالباصمحطةإلىتسبقهكانت،عادة.العمل

الربافيالجمالذاتالفتاةيرىأنالغالبفييحدث،الباص

الطولبينمةالقلالمثاليوجسدهاالنقيتينوعينيهاالصافيبوجهها

لليهجهفوبحنلنمليءصدوعنتكشفالورديةوسترتهاوالقصر

بنعومةاللفاحمالأسودشعرهلخصلاتمعلهمكملأويح!ه

يشعرأنهمليأ،بهتحدقوهي.النظرةعميفتيوعينيها،ملموسة

قدالوجهمذا،بذلكلويخبرهاوهويوذبعيد،أمذمنذيعرفها

الحاديةفيوهوالأنأوصباء،طفولتهفيربماقديمأ،التقاه

،الآن،بهنفسهيحدثماإنالقوليمكنهالعمر،منوالأربعين

السهولة،بهذهنفسةفهولايسلم،الأوهاممنوهمأوليسحقيقة

لة:قللتموهومأ،رجلأيغدولكي

.فطوركتناول-

.للطعاملديرغبةلا-

أيضأ؟وتدخن-

اردفت:

؟تعترفأنتريدولاتغيرتكم-

تقصذين؟ماذا-

أقصذ؟ماذاتعرفأنت-

شيء.أفيأعرفلاأناجزعأ:قال

؟الأخيرةالمدةفيلتغيركسببأييوجدألا-

شيء.أييوجدلا-

ذلك.أرجو:إليهتنطروهي

يحذق،موهوهندامهوضعمنيعدل،المراةأماميقفكان

غزوفيمبكرةالتجاعيد،علتهالذيوجهه،التالفالهجهبهذا

أصبحبلالفتاةيحبيعدلمبأنهكثيفلحساسداخله.صفحته

للىطريقاًيعرفوهولا؟بالمسألةالاعترافيمكنههلجمها،هائما

وهوموقن،نوعأيمنمأساةوراء.الذيبالشكلفضيتهمعالجة

ينإهارسقفأوتخيلبالأمر.عرفتملاذاذلكلهتغفرلنانها

وكان،ساخرةاليهتنظرتقفومي،وحدهعليهبنهداوجدارأ

علىنظرةوألقى..لا.أممتزوجأنهتعرفالفتاةكانتلذايفكر

بعدممبطنبهدوءتناولتهالفطور،طعامالتهمتالتيزوجته
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قال.اًدركتهقدتكنلمواضحآشيئآثمةأنمع،يجريمماالراحة

تذهثين؟ألا:يسالها

!اعتراضلديكيكنلمإذامعاًسنخرج-

وعدمالدهشةمنبكثيرإليهاينظروهوالوفتبعضصمت

متردد:بصوتقال،المباغتةالفكرة8لهذالارتياح

لدفي.مانعلا-

لحظته،علىوتخيم،عليهنهبطثقيلةغمامةأنيث!عركان

ينتابهمعها،جديدةخطوةخطاوكلنمالها،بيناًسببأيعلملالكنه

منسية.أوزاويةفصيركنما،مكانإلىللهربدامءالحساس

ويؤجلأومقهىبلرالىساعتهمنبذهبانقكرةعليهوهبطت

عنغدأالاعتذاربإمكانهإن.اليومهذاالعملاللىالذهابفكرة

السعبيةالسوقفيالضاجةالروائحداخلته،وفجاة،مجيئهعدم

والثياب،والخضرواتوالتوابلوالبهاراتالثومرائحة،القديمة

منسيئزهن،كنملةإلالايتحركبطيءزمنرائحة.القديمة

البرازيليوالدجاجالهندياللحمشواءرائحةأحدأ،يعنيلا

نهايته.حتىالسوقبدءفيالباعةوأصوات

أنهنماللىوتنئه،الباصموقفاللحظةهذ؟يصلانكانا

واحدةوأشعلسجائرهعلبةأخرج،الطريقفيالكلاميتبادلالم

فجأة،لكنه،عليهضغطأيزدادالغمامةوثقل،يدخنوبدألنفسه

بصرخةأشبهدهثتهكانت،محسوبغيرغريبحلممئل

الفتاةبعينيعيناهالتقتحين،الخفيالنداءوقعلها،مكتوية

ثمباتجاههنما،تتقدمشاهدهامنهما،خطواتمقربةعلىوهي

النطرات،يتبادلانكاناولبرهة.لهواضحدهشتهاوظل،تتوفف

تسرعتأنهاوشعرت.يجبولم؟يحدث:-ماذاالزوجةوفالت

شيءكلعلىالغائبةنظراتهاتوزعظلت،ترتجفويدها.بكلامها

الحيطونالناسإليهواندفعتوقفقدالباصكانحولها،من

وتبعهاالباصدرجاتارتقتقدالفتاةكانتالناسكلبها،

تتصاعدوأنفاسهامبهورةتقفوهيإليها،الالتفاتدونزوجها،

يهعدولمف!لأ،أوتغحرتحطمقدشيئأثمةأنأدركتإذ

الأفل.عكنفسهاأجلمن.سيعأيتفعلأنباستطاعتها

بنداد

ئا

إدريسسهيللدكتورلمولفات

جديدةطبعةقي

:تياروا!

الثامنة.الطبعة،اللاتينيالحي"

الرابعةالطبعةالغعيق،الخندقم

السارسةالطبعة،تحترقالتياصابعنا"

:"بللادا"فلقىآ!

التالية.الطبعةوالحوية.القوميةمعتركفي"

الثانية.الطبعة،ادبيةوقضايمامواقف"

الثالثة.الطبعة،أولىأقاصيصر"

الثالثة.الطبعة،ثلنيةاقاصيص"

!متربنملت.

كامولألبير،عونالطل"

دوبريه،لريجيس،يشتعلالثلج"

.غاروديلروجيه،اعتقادكمفيأكونمن"

كاواباتا.،وجمالحزت"
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