
ثللل!مافهمميفقلاله

الاخرالفصلأوراقيقلب؟الاعصار!ما..."

اللمسفرمن

الاخغراللون-هـثيهافلاالاعشابوتموت

الريحاجفانحملت

"...بالدممكنوبارقيما

الاولتشرين7

ارسم:بل،أكنهـبفبدات،سبابتيعلىنسمسوقعت

حدودهاضاعتارضا،شجرا

كالملحالذائبةخريطتيدلىوجودهاسببفقتريحا

رسمتمافوقياثبورحت

حوليالأءتئطتقدالحياةكأ!

بالحرائقحبومقبرةالخريطةوكاى

فهلاانيعلىالدليلكانتاقلتنيالنننالعربة!كن

قلبهافتوقفالجميعبارحهاخريطنيالتيمنمحطةفي

خريطتيعاىرسمتالتيالدربانليو!ل

الصامتة.رهشتيفيأهدماصوبتحملنيحية

الغريب؟المدىهذافيالباقيالوحيدالرءلاناهل

المشتعلأبافنراباللعبالمحاولالطفلاناا

؟جذوريارضعنبصبا،هنااناولم

...تشتعلروحي

ولالالمتشرين8

طلقة.الص!تمزؤت

.صحترقاخضوارهيرىلاالعنسب

رسهتالتبالطريرفرايت

ادوميالموتعبرالظلمةفيتمشي
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مجراهاتسمدال!لمودباباتورأيت

وسطي،منقنبلةاخذتوحين.رالسيالىدمائيصعدكت

سيلاابعرت،هامسرالارىرأسياتورفع

حولي.منتنطلقالق!ذابلمن

صياحاسمعت.متداخلةحميفةحزماالغبارانعقد

يخرجمجنوناوصليلا،الصدىيبتلعهحتىيربتعدمنثورا

الارضشياطيناشدافيمن

اتقدم؟هل

الدم.لطعمالجائعالضمبابعبر،وزنيبفقدانشاعهـراتقدهت

منحوا!ط.الضبابيالجدارابوابتمققممي.تتشنحلمعضلاتي

الجو.ضغطمنتتفصداللإلقشرة

للظلمةيديوامد

اهجم

اتردد

أتوقف

الشفافالنجومبجلدالليلاسمرىانيهجوميتابع

اتراجعلم

رفاقياقدامكانت

توقظ

ثغراتتفتح

...الاعداءصدروفي...الدملطعمالجائعالضبابصدرفي

الاولتشرين!

انملما!نإحتى

أشفنهشباكبطرحمنشغلاالصباحكان!يما

ووحداتهشتاتهبجمعمهتماالبعيدفيالعدورا-ت

مسرعاوراممبماالطريقطويت

ارضنا.فياجل.ضنايفينحن

سلإبا.كانت.ضائعةوكانتوجدتها.هذهارضنا

.الب!دالحلمصورةفيوادفعها،اسمميهالكييكفيلاالص

جبينكنتوء.الطيبةارضنايارأشك

اليومي.النعاسرتابةمنتخرج.الجامم!قاعدتهامنتخرج

عنك.الياحثةالايديتعانق

جلديتكونينسوف!.ليومابعدابارحكلن

الجولان!بجة!يمسائيات



فيعزيزاًلماء.والاغتراباليباسزمنءفىغالرفيالذي

ولكن.اللحظةهذه

بالباقي.واحتفظ.كفيجرعة...بأسلا

بردلى.دلمىيهفوقلبي

الاولتشرين.1

.والص!ورال!معنا!فيانتوها.نحنها

و(أرضهالانسانيتعانقىساعةصوت!اع!مالحب

الاغنية،فيهاتبسمحياةلمخلقا،الشمستحت

الارجل.وترقص،الخبزويقهقه

نحله.فوقيمرت

جناحاههـاأز

طيارهخلتهما

رزقهاأالىتسصهيهلترى:سريوبيقلت

ازهارهاحرقالذيلعدوامعموكة!كبمامثليهيأم

كذلك-ليتها؟الر-يئوحرمها

وللنحل.مالي،ولكن

تونياليد!نىعيني

.نومبلاوهي.اليومغباراف!نحمها

فلشتقمم.اوقتء.احان

الاولتمشرينا1

اليسىكفيفيجم!

انعملحتىبأسنان!طعليهشددت

مثليتعبايبدوالليلةالقمر

فوقيهو

يسمبقنيلم

وجههافيالتيال!جراعرنميمجميلةارضناتبدوكم

ارضنا

وجهكمنجزءايشكلالذيالجلدعبر.

جسم!كفيالمنسابةلضوءااثلامو

اعماقكالىالمشعودةجنوركوخلكل

اليومالموحدة،بالامسالمتعددةصورتكليترتسم

.يول!والماورينابنا!اخمرغضبكعنافب*فيويجري

بالحديد.الحديدقرعيكونكيفعرؤتاليوم

.الان!صار.يكونكيفايضاعرفت

كيشت!ل.العثوعتادبنيرانهاتطحنمررعاتنارأيت

.النارمعالغبارويتعام؟ق.بركانا

صورةاستجمعانأحاول،ا!ناناحيثلغزاةاحطاموفوق

اللهبألسنةخلالمنليتتواءى

الطالعوالفجر،بناؤهايعادقرانااحدىرايمت

المتواضعةمنازلهاسقوف!يذهسب

يكلدلاالذيوالسنونو

سحرية.فرحةعيونهفيوتلتمميغرد

تستريح.!ت!قىخلاليلعبولدفيحياصاورايف

.الاولتشرين؟ا

...ا&وم

القبر.منانهضمرةكلفيوكنت.دفنتمراتثلاث

اوغمر.يحو!طالاركافجر،الاولىالمرةفي،*ويصاروخ

ءببني،فتحتوتلحما.وعييفقدت.والدخانبالتراب

لزمت،الثانيةالمرةفي.مرةلاولالارضرى2اننيليخيل

.وإرعده،الطوءنارلا"لقيحفرة

.يديمنانطلقتقنبئت!.مواقعناهـنمقربةعلىكان

رفاقياتبعها.تخيبلالكيسبقتها.يديقيعت!

ترابي.بجرفنارهفن!تني.بكثافةالع!ورد.برشاش

تنحل.دضسلاتيبخيوظشعرتلكني.علييغملم

خي!،لاتعلى،مذثورالافيق،قذيفةحفرةفيانبطحت

حولي.منالارضتد!رفاقياقدامووقع

ومنسيت.،نهضت

هل.صوبهمنرصاصلا.قو(51خارتالعدوانيظهر

أ!ين.احد8...ابيدهلأالادبارولى

هضبةأعاىفيأكنبوانااص!

.لازوردهعنهابتعدالذيالبحرمثلالجولانجسدأرى

والغضببالخبزمكللاوجههوارى

ا،الشهدبع!اممدرعا

بضجعح،نالقادميا،وايدباسماء،بالبيارقمسورا

نجومهـهه!رفعوال!تي6حل!هفيالداخلةوالمدافعالعجلات

التيا!فوبصمات،المتحركةتمائبلهوقرؤء،الخفية

والطمبالعرفىترويه

...والمطربالبرو!الحعلكااحلامهعنالجوعآثاروتمحو

الاولهتشرنها3

اليومهذاشيئاأكتبلن

كذلك.الامريبدو

....لكن

خن!ق!طرحفت(داكرقطحبلقطعتعدوةطائرة)

دقتانمنقنابليلارفع،مؤاراالزحفاثناءتوقفت

الارض

!.برقيةقذائفدوت(مسرعةفو!ءتئزعلأوةطائرة)

تشابكت..تمددت.اسوددخاندوائرالجوفيارتسممت

علىقئقلبضجةمميمقربةعلىوسمعت.وانقشعت

رفيقسطرايت.راسيرفعت.تاوهاوسمعت.الارض

فمهمنتخرجروحهرأييت.اللهيا.الترابعلىفتقل!با

اتتحبأهل؟ابكيهل.شصظهـيةالخروجاجرتهاعاى.زاعقة

مس!ن..آه.واحدمهـهحءوباننامكنا.لروحيقريباكان

وحبتي،وخصر،سوداوينعيمينقصةا-لةذات9"بقص

:تقولان.بركيمااتحدقهـانعيناه.الوص*جب".ورسماويكرر

لي،كنلم.معكماؤ،تلانن.وحيدازروكأكطلا.خذني

تدفقدمشقنيعلى.ءلقشص!يهمنقبلته.لاجميهوقت

ميتا،يقاتلوظل.ووريبت.بئدقيتهأخذت.منها

...بي-دي

الاولاتشرينا!ما

أمغفيوجه...اميوجه

اراهاالش!س.بالنيعند.اللحطاتهذهدبماكطتراءى

وراءهاربالأاحمررفيفا،والصخورالادغالببئمكمنيمن

اليئاتهيده.تلتقطهائرهفياطلقدي.الليلكيالثفق

.كثعيراخبزا

؟خبزا

.حجار.قلت.رصاعي:ثلت.قنابل:قالت

.البيومالاكبرالخبزهوالرصاصبل...وحدهبالخبزليس

واطعامه.عهـجنهعلىنعيشى.لل!دوونطهمه،نع!:4

؟الانالساعةكم



الساعاتعقربدأما.متوقفاساعتيفيالدقائقعقربكان

.مساءالسابعةالىوشبر

ساعتي؟جهازاختلترى

الوقت؟اختصرالمدىام

والانبطاحمنالقفزالمنهوكتانقدمايتؤكدهمياالافلعلى!زاأم

الركض؟ثم

لان.ليخيل!كدااو.ونمت.جفونيعنالغبارومسح!ت

...صفونيشدبالاسرفيقيفممنالم!ؤقال!مخيوظ

...يدعوزكي

...جديدمنوالازايزال!ويعلىمنكوراافقت

!فاسيورحتضنءبيي

اللاولتشرين15

.اًلصباجنداءيخونىئهالمرءؤيهايحس،طويلةا!،مهناك

وأرى.اللأءلائرفىاالطالعالفجرلارىاف!فت،ذلكومع

فيأ!جطواع!ووبر!قي.اررهتشد،فيهابسياارف!منا

لنولى.اموكبا

وثبلته.صلابتهصدورنامنصخراياسلام:قلت

الفحربخيوظجناحهاوتذهتب،تغردقيرةياسلام

العدو.عنحجمهاؤلحرالشمسمنلتحجب

.الفانتوم-طامعلىءغا!س!ا/تش!رزعقباناياسلام

فيايدينا.وءقب"الاعداءصدورفيرأسهانبالاإ،سلام

خندق،وبكل،معركةكل/ؤيالمعوكةرفاقياسلام

."احكلوؤكي،قمةكلوعلى

عدوفنل!تحتحريقةتشتعلرملحبةكلياسلام

الهكلمحتىفيهااصابعنالأالمغروزةارضياسلام2

.العراةبردماًلمحروقةالقمحسنابلياسلام

هـص!اعدالمصالغبارؤ!قرأسيرفعت،حقا،اليوم

العدو:لر!اصىقلت.ا!فاقوجوهالاعداءعلىيسد،أرضنا

باكفانالمتممربلللعدووقلت.(صدريفي)انتحرهما

:لعاضواهةالهـني

رركعلنالذيالمتمشداًلشرفضوءكلمع.اًسمع.قف-

الشأإمة.بحجممصنوعةنج!تكترىسوف

.استانوصر+و،مبكيحائطسشنكونعالمكف!ترابةكل

.الابديالخزيوانين

عينيك.فيانمرازعي!ييابالحظةا-ومالرزيتكونالن...وغدا

حريتنا!:العلياللقيمةبنايةنريدهالذيالعهركلتكونقد

*إ**

الري!حأجفانحملت..."

بال!دممكنوبارفيما

يقلبالا!صارفيما

اللأمسفره!فصلآخر

المحروىوالشجر

غصونايجن

."الاخضرباللونحبلى

الاولتشرين22الب!لاغ

علىتلقي،بالبلاء،ماامة،لتاريخامراحلتمتحنعنعما

بمقدار،جساماومهماتمسؤولياتوجماهيرهاوحكوماتهاطبقعاتها
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بصامل"باشرةعلافةمنه"يروالجماوالحكوماتالطبقاتلهذهما

علىايىحةواللاوالواعيةصيرورتهـ!وبمبئدىء،الابر"ماءيهالتحولا!

.ءلسىو'ا

ءلمىحملتها،و!انهضتفان،لهمماقدرعلىالملحنتفينوانما

افضل.غدالىالناهدةالجماهيرلصالحةقلتأ.لصالحهاالعمل

بنسبةوان،صعداسلائربدلافانه،هذاا!تحولاهرمنن"ومهما

.اثودةالغا!ةاركىا!!السلمفيلرج!ةانهاالا.فليلة

لفكرواالادبجبهةعلىالعاملإ-نمسوأولياتخطورةتب!وهنامن

ميمية،حربغممارتخوضامتهمنسب"ميكوناعندماخاصة.والفن

هـ-نجزءا!شكلمتأطرسلأتسعدوصمد،ا&ومزحوضهاكالتي

الث!مهوبءيلىإمروالفاأكبدفيبر!م!اتسصءىالنياأء،ر!بةا-يئالامبريا

بناتها.ممصيرهاو"قر،بروب،دتهاحر-تهااءلمنالمناضلة

عصفتكلو!،الادءبم!ء--ةعنقالالسمينط!حانءجبومن

،بالادنماى.4احةماعهظاهرةطلعتاو،سياسيةعاصفةبممجونمصنا

ء-!اىاو،الوامعنطاقخارجبالضرو!ةيعيفئى،الناساذهاىؤكطلم

.احتمالادنىفيول:4ممرأجة

وهملهممثاصلا،والففحانوالشاعرالاد!-ان،وروري

قلبفيويمونواانمن،حركات4وترافقالواقءترصدالتىالعدلسة

وهقى!اروم!إناتهموعببو!ء*ونانما.عنهيمبرواوان،حثكل

لر*ىفيارزعمقوابالممارلسةاتعصيا!ننيا)ننعبيرعواملمنإخضؤنوىما

وكلياته.بيالاجتماعالواقعجزئيات

مبلأفاحسا3"رهامناوواالذين!ؤلاءمسؤول!يةوتزود

يمرات!امصبةاالظروف!في،تحصلحزةلادنىيجعلهـ،رتصشون

جزءاًيأرونواانعليهم،يترتببحيث،وامتهـمووظهملنحبهمبها

ناعليهميترتبكما.واح!--صهشصبهوبممالوطنبترابمندغما

،اعصالءنالشعببه"قوملهاالاتمالصمثل،باننالي،يكولموا

.وتطلعاتامالمنصمرهفييعتلجوما

فيو،،اليومالاولىبالكرجةمسؤولالعردكيالادصبفانولهفىا

وسواهـاراقوال!ومصرسوريةمنكلفيالعربيوال!ثهـعباالجيشرأ

وقد.اه!تالتببةالهشا!كرامةلاعادةالبطوليةالوفضهده"قف

وا!تضحب4.الصهودبفولفعلاعادت

اهـىالاولى"بالشطوةقهامهوجوب!ي!ؤو(صننهوتكون

،صليفالت!القضيهأخدمةفيمواهبهكليضءبحاليأث"الامام

فييساعدهانعليهالشعبلهذاانتمائهوبحكم.اجلهامنالشعب

الصأس-سل،ا)ىودأوته،الواضحةاتدؤيهـةعلى،4اداورهامسيرز"

ببنتهصبحبح!يث،كلهالنشاظهذامنالننجاربواستخلاس

ليأ،قتامركزاوالفنالادبفيأخذ،تامةوحدةالشعبوبينالاديب

اعدائه.وبينالشعببينالدائرالنضالفي

منالهـديدعلىسيطرةمنلهاب!ا،الصهبونيةالستطاعتلقد

تفللان،واقتصاديماليغوذمنلهاوما،العالميةالاعلاممراكر

ها.ومسانرأعطفهالتكسب،اثقافيةواالسياسيةالاوساظمنا!عير

ينتبهانالحرجةال!روفهذهؤيالهرببىالاديب(واجباتومن

مرامي!-ا،يفضحوان،طالتافنبماالخطورةاغةلبااالعمليهأهذهالى

هـنالاوساظتلكوينقذ،والاحراميةالعدوانيةاهدافهاويكثعف

فيلنامساندةبالتاليويأجعلها،السياسيوالعهرالريفشبكهأ

الموانة.يئالحروانقاذ،والكرامةالارضاستعادةاءلمننضالنا

ب!سيا،وقامالمهماتل!هاليومالعربركطالاديب.!صمافاذا

ال!ههيدفي،القتالجب!ت!المقاتلينمع،فهلمراسهمقديكون

يربشرالذيالخميريعجىنبداقدبالتاليوشكوط.احرارهوللنمر

المرتجى.بالغد

ا!الانو

الثاتيىلثبربن2

1لواقعوعدسةاللاديبعدسة



الفضبعواصمعمدةا

النارخطوطفيالصامدينالى.

والد!الغبارساعاتفط

ويدهجبينهالموت!يهايفقدالتيالمصيررحلةفى

فيالشلالكانها،متدافعة،ثنوالىالساعةادقاتنسمع

بهنصباا

العزلةعلىالمطبقةالعبورلحكاتوفي

الحرابفطالسنانتزرععيونا،انىهدا،ارواحنبمر

كعرقهـافلملاالوؤتيجريحيث،الفترةهذهميالذيننحن

جباهكم

يومذاترسمناهاا!بالوردةبصورتشبثاننسظهءلا

عهـنها.رغبنالاننا.تداعتلانها

النسارزهرةتويجاتولان

ايديكمبينالمتقنحة

(أرجلكموترت

و!مة.الارضيمنتشرئباله!هي

وحدهاليست!كنها

وحدكملستمانكمكما

بعدالسلاحيحملوالمالذ،نقلوبومعكم

الجرحىوا!يات

لطائراتاهديرفوفىاناملهمترتفعالذينالاطفالواغاني

الذ!بيالسلاجروائحتدنس!لماللواقكطالفتمياتومناديى

معكم.ياسرهالكب!يروالوكلن

السومالرياحبرغماًلشامخالقمحمعكم

عروقكمحرارةمنغليافهاالتيالجداولمعكم

اغمادهاالىالركونملتس!بوفا،سعفا،اكخيلمعكم

الافاعياعداء،القممعقبانمعكم

نحوكسموتركض،الاطفال!ونفيتناماتيالدروبمصكم

الحلم.منالرع

والعا؟الخضوعسإل!تامامتقأونانننموفيما

!نقوتكلو

بحرفي،الاحورالضبابهـسيتنزلقكيفاجسادكمنرى

والبارودالنار

الهزيمهتكنس،غهضبامواج،الظلماتوحلفياجسادكمنرى

انهخيلليلاتدمراشعةطلالع،الفجرفطاجسادكمنرى

ينتهي.لن

ارتف،عزهـنسوالفالناسحسبهاالتطلضجةاسكاننراكم

وانخفاضهاالاسعار

الرصاصبلغةاليوكل.يئحرقتتاعنتتكلمون،الإن،انتمفيما

شيكلريخعلدوبكم

بطونمن،طراتا،الليلةينبجسونالذينالاطفالمثلمن

امهاتهم

المحبةببكارةتن!ملمالتيالبس!ماتمثلمن

ال!رفىمقالعمناحجارهاالمقدودة،الفجرءماراتمثلمن

الضلاق

...الا.سانكبرياءرون

عماهاينت!لاجديرلمةكلمةعنلباحثاانساننا

القتادلض!مو،ع!ةعن

وقتةبثروةالطامصنكالمهربينالطليضربلاكي

اقلاعكممحطةعطمةمن

.الثوريالحلمصتاعةالمحترفةالحسراتصوب

الجارحوالحرف،المقاتلالخبزعواصم!عمدة،بعد،وانتم

.اخورةواالفضسبعواصمكىواروانم

ليبلاغا

انىالثهاتمثهرين5

وفكريةعقا"لديةكتب

ي!ولبدارمنشور!من

دوبريهريجىالثوريةعندفاعاالعالمامينمحمودوالثورةالثقافة

المسدوديقالطرفلسفةاوماركيوز

المحتلةفلسطينفيالمقاومةادب

الثورةالىهيا

الطبقاتاوصراعالجنسعيالنشاط

لاروريكاالاخرالوجه

الشعبيةالمقاومةحرب

الفيتنامبتاالمقاومةقص"

المسلحالكفاح

الثورةفيثورة

العالمامينمحمود

كنفانيغسان

روبينجيري

رايشرايموت

هارنغتونميكائيل

جيابالجنرال

جيابالجنرال

هايددوغلاس

دوبريهريجي

32بصيلابدار

كارمايكلستوكليالسوداءالقوة

توينبىا(رنولدآتيةالعرييةالوحدة

لوروامطرى-دو!!جاكالصهيونيالتحدي

""الفالوجةحصارمنعبدالناصرجمال

غوشيهرولانوالفدائيونالارهابيون

بهاءالديناحمدفلسطيندولة1اقتراح

تابييرونوربيرالثائرالمفكرامواكبي

نشاطىريمونترجمةاسرائيلستزولآجلااوعاجلا

ب!يروتداا
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