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ل!ناب!لدثع!!-!.!05

(91-!س6391)ب،!لم!ب!كف!"اله9!!هدرر!ةذ

الال!مبطن!ب!ةا!"!بةاالق!ربل!لالليرودالصياأ!الدةااة

ادطوطيإامدا!ر:لاكمعهإنببةاءنترجه،(

+؟من،إدماءاقي،الظلالفيا!أإلأالىأا

؟مىن،من،ضالومبفي

لذحديسقررو،رماديس!!و*برأ!كي

ولهيب.ونوأجوموتوحجارذالمشطورذالما،هرذأوردذاز.وجفي

ين؟ااىا،من،أماهلياآه،مم!،من،والارضاءرأ)هوالصه-،ءمةبم)توجلكي

*االمتفجراتدويهـ*نشببدأرادذأ

لعفة:معدنر!كلبة،رجوجانشس-درغبة

المشقوقالوطنايها.دماءيويعرحروبايحصد

رصصادكولس!فيإكالأقسمأزي،الكئوسىبللوراسب،ني-،

الإبدزةالمياهكز!رةجدبدمنلدزث!!لسوللاع،ليلتاجاهىلشحت

الطإقمااء)،شاالىؤهكمنسيخرجانهقسمملاازئيعةمنفسرؤجمقةلسنابل،مهروررلىحجربل

المتفتحة.حةالمسفووالشوكة،الخبزاراتنو.النيرانؤكاه،تتقدوحىوارحبلد

لسمانبكلملعونونوالبومغدا

،فونملعو،نملعوتوالصمتخطوازكيغشى

ضيةالاضدساحتكعلىهبطوا!نالإمالروعيغشاصا

والافعى.بالبلطةشيءب!لالمحيط-كالهواء

لسانبكلنونملصو،ؤمر،نور)غشلها

اليومدلكترصسدوامن.ليديدورن،تجنقلقمر،مستهلكقهر

:إطرقاوقطاعالغزاذارو،مالداربابليفتحوأ!ناقوسىا)ىناقوسىومن

فعلتم؟شىءانع،الام ....وطتيبا

دالدماءمتسرلةالارصلتروااالدامى.الاعحفألارطالكوك!ناأ

المصياحهالوالمهالواليبهسحاادىو،رالسموحممهلل

هـإضأال:رالتهم!،1وقدالسوداءالعظاملترو!.ء!هـ

هالرصاصم!اخترمهوقداسس-،نياوثوباسبابأعءفىات)

هم؟رونؤ

:لانرياء2ب!سببفق!رة.لا!باانب!ا؟هممن،الطرقاتعلى

ملعونون01منمن ،،

!ىحيهر!."-!و!هو.."*

---خ-------02



ميييحيييو!هـ!ونيسيميي!ههيييهمه

ألاياممنيومفيعجونهم.!جصرلممن

ملعونولطاسمممياص،،ملعونون

الجلبللوطنهملقدموالممن

.الدموعوانممايحتاجهالذيالخبز

اللطخةالعسكريةالبزاتهيملعونة

الكهنة،وسترات

والاضرصكأالمغاراتبهلاب

النتنين.الفتءلمن

لالىجانماالةقركان

بالدخانمفعماجوادا

الحننجعمنتتساق!احجارا

.الغلالمنبكراأرأضي

أقصبىرواالررقةصنسربةأقبية

والابوابالبيضياتمن

المغلقةالاقؤاس!ن

الولادخالى.نثمتاقالتيالاعمالىمن

مثلثونحراسيحرسهشيءوكل

البنادقايديهمفي

الذعورالطرلونلهموقس!اوسة

العرلأيض.الكةلىذيانملكواذناب2

الطاهرة،اس!بان!

والصنوبرالتفاحاشجاربلد

الكسالى:سادتكيصحك3،ن

الناجمالستتكثافمن،اليذرورن

الابقمارامتطاءمن

الورجوركمافكرالفيالاعراقعلىويرغمونك

سنولةزيارةأداءوعلى

11(التذكاريفركريستوالبحارن!-مبالى

امرركا.منواؤدةقرودمعخطبصهلوعلى

.أعةورةاوؤي"الاجتماء!بماالمكانة"فيمثلهمهم

المداكأست!شيدواانلكملجشط

الث2بالمحالارضقترةتشقواارولا

الحطة:فيربوالغلالمخازنتعمرواانولا

از،تالحيوالتهااصلمو،اصوبلى

الملككعفلعريضكفلداالهالان

هنال!،،يش-ظركم

."اخوتثي،،الحساءستتناولونص-شاهناك"

*

التةدالمد:

اور--قيبزاألبساتبنعبم،أ"شب،نيالياليو!ا

تتمشسىالتقاليدكانت

الميىتبالمخاطمغطاة

وبالطاهـونبال!ديدتتصبب

،الضباببنفثذيللها

لا،خياو،اب!لت

ولربابرداءحمفانت

انداميةالستراتمنوفجوات

وجههاوكان

الحتجزةالعميقةالععتونذو

ا)قبورتلتهمحضراءتعابين

الاصرا!لىمنا!يأاخااوفمهل

ليلةكليطحن

بصدتولدلم7الخىالقمحة

".الخفيوالمعدن

ا!--هـا،االخراشفاذووتاجهاتتتزهكانت

وللحناجر.للءوتى"بهماءعظاماينثر

*

)؟(:3691ملأ!بد

،إفي

،؟

001

المهيبةالوحيدة،مدريداى

افراحكوسلىفيروليوفاجاكلقد

المتواضعة.الشهداقرأصطذات

دربككانفياصا

حلمك.كانصافيا

الجنرالاتمناسودفواقوحطم

الغاءبورإكهنوتميةاالسصراتمنمؤجةحظمت

بصاقها.وانهارالواحلةمياهها

ركبتيك.بيمن

مدريداينفسكعنودافعت

الضوممنجريحتينعيناكزالتوما

بالاحجار،بالبنادق

فورها.منجرحتالتيمدريداي

الماهـقاتوس!فيتجرينكنت

الطاصةدمائكمنآثاراوراءكمخلفة

محيطيبصوتوتنادينتجمعين

الأبدالىتبدلقدبوجه

الدماءضياءبفعل

رالنطرالاخذكالجبل

تصفر.التيالسكاكينكنجمة

يلا

ياللهيبالمشنعلحسامكاقتحموحين

المظلمةالثكت،نط

بالكنائس!المقدساتوغرف

الخيانةاستاردبجتالتيتلك

الفجرصمتغيريكنلم

ا

إ

أ

أ

أ

!يميححيهيرأا



راياتكخطوات!عيرلمجنلم-

ابتسامتك.فياررمامن.كريم"وقطرد

*-

:الاتف""ءلىمضانتوح

الزنابق؟هيوأين:وستسألون

؟تالنمطأفقبثالمغطاةالمىتافيزيقاهياي!ن

الامطارهيابن

كلصا!هاتضرب.ماكثصراال-ي

؟ليإلاطيارولثقوبياوو،فتملأ

!ه

لول.جرىص-،دلعليكماقصنلسوف-

اع!يشظكنتلقد

مدرلداحياءمنحيفي.

.ر؟ص!ةلابا،لساعاتبا،ساجرلاباخريز

هناكمن

الجاؤ"ا"قشتاصمفحةتسمتبينكانت

الجلد.منءحيطهيكأنمما

الزهـوربيتيدعىبيتنكان

فيهناحيةكلفمن

.الجيراليومزهراتتتفجر

جميلا"منزلاكالق

.والاطفالالاليفةاالكلابفيهتمرح

؟رأ*وولايأ.سذاكر

راقاليل؟اياًتلى!ر

لديريكواياتذكر

العرىتحتوانت

انشرفاتدابيتياتدكر

؟فهثفيالزهور/يسغرقيوئيونوركانحيث

*

إ.

إ

مل

من-

!أخاهوا،أخاهوا

:الاصواتمنموجهاكانشيءكل

البضائعكللمح

النابضىاتخبزاًكوام

يش؟""ارجوحيففيأجوارااسواقهيتللأ

-5افالالىو.روالشاحبةكالمحبرةيقومالذيبتمثاله

ملاعقهالىيصلالزيتبينما

والاياديالاقداممنعميقونبض

،الطرقاتيم،لأ

الح!ادالحياةشدى،اللترأت.،المترو

المكدسة،الاسماك

ر،ردةشمى!ذاتاسقفنسمميج

بالكلل،السهميصابحيث

الرقيقالمحمومالبطاطسىعاج

كالفمسنف!مههفهنيمم-

32

البحرالىتصلحتىتتكاترالطماطموحب،ت

شيءكلاششعل،صباحوذات

صباحوذات

الارضمنالنيرانخرجت

/.الكائناتقلتهم

،انلن!برايومهاومنذ

.الدماءيومه!ومنذ

ا*

وا)غزاةتراتالاإبصحبةطرققطاع

والدوقاتالخواتيمبصحبةمحلرققطاع

الصلعبعلامةيردسمونادقشسبصحبةطرقتماطاع

.ألاطفاليقتلوالكيالسماءعبرلينا

قاتالطروعبر

تسيلالاطفألدماءكانت

.الاطفالدممعتشناسببساطةفي.لسيل

الذئابمنهس،تتبرأذئاب

فيهاالنفاذمنالسمامالنب،تيأنفاحجار

الافاعي.تزدريهاافاع

!ى

مواجهتكمفيرايت)قد

تهباسبانيادماء

واحدةموجةفينفمهاتغرقلكي

الخناجر!ومنالعزةمن

الجنرالاتايها

الخونةايفا

الميتبيتيالىانظروا

التحطمة.اسياافي-،الىانظروا

ميتبيتكلمنانهغير

ملت!ئبمعدنيمخرج

هبىرلزاصنبدلا

رصاصاتتولدجريمةكلومن

اسبانيارنجرج

ميتطفلكلومن

عيونذاتبندقيةتخرج

رصاصاتتولد"جريهكلومن

منكممالفؤادمكمنفييوماتستقرسوف

-ال

تصساءلونلسوف

اشعارهتمحدثنالالماذا

،الاوراقعن،الاحلامعن

موطنه؟اررفيالفخمةأبرانجيناعن

يلا

-!يه،..مي



قاتالطرنغطيالدهـ،ءلترواتعالوا

الدماءلمرواتعالوا

اًت!الطرفتغطي

ء،

تى:ا!بئا!داللإإمهإال!االىننتببها

!يموتوالم،كلا

.البارودوسطانهم

اقدامهمعلىواقفون

*

الطاهرةظلا)همتوحدتلقد

النحاسلونلهالذيالمرجذاكفي

الصفحةالرياح!نستارةمثل

بالغضبمتلونحاجزمثل

ذاته.الخفيالسماءصدرمثل

!،تالام!ايتها

القمحوسطاقدامهمعلىواقفونهمها

الظهيرةاًعماقمثلشامخون

الشاسعة!ال-طاحيستشرفون

اسودصوتذاتاجراسجماعةانهم

الانتصاراصداء-قرع

.المغتالالصلبمناجسادعبر

المتساقطالغبارتماللناللائياخواتي/،

الؤادمحطومات

!امواتك!نفيايمانكنفلتضعن

جذورافقطليسوافهم

بالدمالمخضبةالصخور.زسحت

ساقطةمسكينةعظاهـ،ققطليسوا

الثرىتحتالابدالىتعمل

الجاؤ!البارودتلتهمافواههمرالتممابل

حديدمنمحيطكأنهلوتثاجم

.والموتتتهارضعالب،المرفوعةقبضاتهمزالتوما

ا*

الاجسادمنالحشدذلكبينمنلانه

خفب"حياةتنهض

!ابناءثرايات،امهات

الحياةمثلحيواحدجسد

الظلمةعلىيسهرالممزوقةالعيونمنووجه

الارضية!با،مالمفعماسيفاحاملا

ا*

الحداد:ثيابعنكنانزعن

دموعكنمنووحدن

المعادنتنص!رصتى

النهارواطرافلاللياناءهناكنقرعفنحن

-7----!-.ء!.عمممهمه!مسممم!ي
23

النهارواطرا!أ!يلااناء0هناكندوس

النهارواطرافالليلاناءهناكنب!-ق

الكراهية!ابواب-ضهاوئانالى

!يه

مصائبمنيكنلحبئ.ماانسىلاانا

أبناء!نواعرف

بمونكنمزهواكنتفاذا

.بحيات!نمزهوايضافأنا

ضحكاتكن

لصماءا"شرلوا"خلاداتلتمع

المتروفيوخطؤاتكن

.يومكلجانبيالىترن

المشرقبرتقالومع

الجنوبشبكاتومع

المطابعاحبارومع

البناياتاسمنتوفوق

ولمي!رانا.طاقةقلوبكنلهيبرأيت

الامثاتايتهـ،قلوبكنتحسهماقدروعلى

ثقيلوموتثقيلحدادقلبيفييتقد

غابةهوكأنما

ابتساماتكناغتالالذيالدمأ.لببللها

أثائرةااهـهدضباباتاليهوتخطو

.ال!لوبتمزقالتالماالاياموحدةمع

ولكن

الظامئةالضباععلىتنصباللعنةفوقمن

البهيمية/الحشرجاتعلى

.الظاهرةبنجاستهاالعدوذعبر)تعوىالتتي

أحالنوفوقمن،الازدراءفوقمن،الغفبفوقمن

والموتالحزناخترقهناللاتيالامهاتايتها

يولدالذيحالى،ميئاليومفؤاد"فلتنظرن

الثرى2عندمريهسموناكنموتاانولتعلمم!

القمحنوقمنقبضاتهمويرفمعون

دي!"

اني!ا:ا،لممباكاانت!بف

4جاؤمشدو"دةانب،اسبباكانت

قاتمصوتذاتنهاريةطبلة

للنسورشاواعشاحابدطا

.طبالسبالمجلودالخلاءمنصمتا

!-

الروحقرارالى،البكاءحدالىاحبكم

المقددخبزك،الصلدةتربتك

الفقيرةقراك

الدفينةكيانياعصاقفيتكمنكم

هـ
!

ء!



!يييهي!.!و

العروقةلضيصاتكمسيةالم!الزهرة

الزمنعليهايصدولا

المعدنب"وأريافك

الاعماروعبرالإقمارءجرتمتد

.ف،رغلهايلشههها

تركيباتكجميع

افكاركجانبالىا)حهـيوافي"عزلتك

.المجرددالص!تاحجاربهات!ضيرو

المرنبيذك

الحلونبيذك

والرقيقة.يةالقوكرسابرك

إ!

الشمسيا/لر-:رايههأ

االدز"،مقاطعاتبينمنالنقي

إ-ن.والمعاالدماءعليهاقمت.نعاالحي،اسبانيما

متصرةف،ءزر

،والرصاصاتالنو-أراتابروليت،ر

نة.المرزلالناعىةالحيةلفريدةا

ا*

،)3(لسكوساكارا،أويلامو

،حبوايتربو،تيرلببدأ

في،لجا،ةرغضد1،ل--جارا

.لب!،بيا،رجابالاجا

ملا

،سياثدر،بيى،وبنشار

يخو،رمورا،ثيرلكوا

،ايرربد،لتيوادجوا

.افد!لم!يبو،ليتاركو،الميربايسنتكمافو

!لا

:ملأوير&اىاأيمة،اور!إاالة!قةوصول

باردشهرمنيومصباح

والدخانالوحللطخهمحتضرشهومن

لهركب"لاشهر

وم!مائبحصارمنحزلنشهر

ةإالمنافذليزجاجعبرإسممعكانحين

الغزاهأوىابناء

وبنادق!س!اسنانهمالدماء!حطتوقديعوون

حيشئذ

1س!دالبامنحلمغبآمالانكللمكنعدلمحين

الدنصلمفييعدلمبانهآمناحين

وجنوننهمةوحوشلىوى

حينئذ

دمدربفيالبرودةشهرصتشيعانكسر

!ههيميمسييهـمر.عى.

الفجرضمبابفي

هات!ينبعينيرايت

يرىالذيهذابقلبي

الاطهاروصولرأيت

المهيمنينالمحاربين

اتتهبة.الناضجةالصبلةالرقيقةالحجرؤرقةمن

بب

الغمزمنكان

مرعبفحمكأنهغمابايحملنالنسوةحيث

ا،دسباننيوالوت

الاخرىالموتانواعرونوحرافةحدذأثتر

ول!الحقافعمقا-

ا%وذحت.ذلكحفىكرامةعليهايحاعالقهحكانالتري

يلا

اللرقاتووي

المحطومةا،نسماندماءانحهـت

.المدمرنالبيوتقلبمن!سرتألتيالمياهمع

الممزقينالاطفالوعظام

دابانسوالمتشحالموثراالامهاتصمت

الابدالىانغلقتالتيالمدافعينعيون

والخسارةالحزنتماثلكانت

المبصوقالبمستانتماثل

الابد.الىالمغتاللينوالزهرةالايمانكانت

*

الرفاقايهمارأيتكمحينئذ

الكبرياءتملأهمان71الىتزالالماوعشاي

3إط،كلراحة!مث!ظج!ةالىتصىلونرأيتكملاني

بالضبابمغطىصصباحصفحةعلى

ثابتينصامتين

الفجرقبلكالاجراس

زرقاءوعي"نكمالمهابة-طللكم

بعيدومنبعيد!طآورتا

اركازكممنتأتون

الضائغشاوطانكممن

ا:ضابىصا،-ياةةالمحفبالعذوب"المفعمةاحلامكممن

الاسبانصةالمدلنةعنللدفاع

بالخريةيحدقونالوحوشزحيث

والتهامها.اسقاطهاوينوون

*

الآنمنذ:اخوتؤمايا

والرجلالطفلفليتعرف

والشيخوالمراة

وقوتكمطهارتمكمعن



!و!و-"حي!حييحيييوء!يييير!و!-!!هيييوحمح!ميمهـ-ء!-!+عهي-حه!ءحى!وا

الجببلتاريخكموعدى

الى*روهـتف-كل.-التيالكائناتكلالىولتصلوا

يضيإكبراءأإهو1وو،!!ي!اضبالناجمأؤ!لىاجه!ااأخهبطوو

ا،ز-،له4.ف!رؤتلهولاكفيالعب!دمدارجالىولتصعدوا

إريراوكفاحكمالىءكمولتثتصط

اص،حأهـإإك!واإوررتء--،است:لملاكترلى،ألضجماتجميع

ئيالارضصالقوقيوانتصارصد

.حصء-ا-بلوططشجرةهوكأنمما

!ي!

.حمتش-!جا.ز*مج!-دمناستولدتمقدلانكم

/.ت!.،لى*رأنت!،ة."ا)ذ.ط.احبمأؤ!وصه!.المفقودالإا"مار

ا!والمكمووئي!ع3نبا)ترؤي!،وؤرتكمفيو

طرلممةرحيصطنهرينصق

وبأ"لإ.مالىاالصلببحمائممفصبم

الجامدغالا-ىءصخورمنوادهوكأنما

أ؟(.خطرا!ق!ر"مرثة

المغرقاسبز.نينواالارضول!-!

أ.لإررصص،توالموتهـ!الزيتونأشجارمن

،الطاهرا!!خخجرلي+ا،ا"خرأص-،"نهـرياقاومت

.القساهموجات

-ييه

دمدرب!نهنى،ثإىإ

.ا-صرو-مولث-إذقلوبهمرجالوصل

ألمقد،،مةومن!،-اارمنالمجبولإرغيف.كا

.وصلواهنث،كالى

النهرأيها

وا!د-،عاالحد"ةدوسصهناككنت

الساقطالبللورمنكغ!ن

النياشعينمنطويلكخي!

!رين.النتصدرغلى

*.

الملت"ء"اصادذذاتالحفرتكنلم

لثاثرةاةلتفبراأفاراتااولا

المضطرقيأظلعةاذاتالمدفعيةولا

مياهك.علىلصهيمن

ا*

النحلامئونمنهانهلابتيم!،هك

اتدماءالى

الجب-!اه0مرفو!عي،5المبنهلوا

يتونالزاشجمالرضيواراالاسباف"المياه

.انسيازغمروهاوقد

.ملا

والزمنالمياهمنلحظةفي

.صهيىعمحهم!ء5.!ى!مصهـحم!همحهلمي
!!

ناتوالضواةالغزدماءهـجرىنبصص

ضيار-،!ماذب

مرير.ز:يمفيالصصماكهب.-،كأنه

ثلا

اخشنأأها!رنجيقلان

ربر،از!خلامبر،،وو،دنرور!حا

!ق-"ءص-ترال!،

حه،ثئا.ءندافي!ؤأائتي"ورءاء-.أشر!شاءلة*!

ا،

النهرأيها

السيادذوعنالبهإءعنازحدصبللأي

اسصاحبتانأيدأيولى*لكأففهييغعي،

.تاكمويبفى!ه!إث

*

الممرءطكأسه/-اؤكتصبقىحطناك

السارصن*جرأك،حرياًلحسلامك

إلخالرناهلصبوعيون

ضفافك.علىتمصصهر

ا!.صه.51!

الاسمقفأجلمنو-جبة

"ريرقيمثصخمحونةوجبةت

حديدمن،اثاربهاوجبة

ا)!دهـوعومعادالر"مع

هاويةلىانوجإنث-جمع،مغرقةوجبة

الاسقف،اجلمنوجبة

المريه.دماءمنوجبة

البنكصراتجلمنو-صبذ6

ال!صعبدأجنوصطااصفالو-شخاتمصىوجبد

الإنفجاراترو؟؟منرجبة

الفزعمنشألحطامومنز"المحنواليادصن

مدءولص-ةورؤوسطثصذضسومةمحاورمنو-حبة

،لمىودأءوجبة

المريههدماءمنوجبة

ا!

حياتكممنكدرصمب،حكلولصباحعل

ئدصبماموعلىست-تجدوز"-،

البخارمنهايتوهـج

بأيدا)كمقليلاعنكمتبعدونهالسصوف

تروهالالكي

عديدةمراتتهضموهالالكي

اؤصنصطوجباتالخبزبينقاجلاها-بخعدوفلسو

الصامت4الدماءمنالوحببةتلك

ا

أ

إ

%

ي!

يفهـ

!-



ر-مو!هى-!!.....لجي؟ءمبهج!يم.ه.!مهححيج!ى!!مي

صىباحكلهناكتكونسوفالتي

.صباحكل

جمه

الطولونيلوزوجةالكولونيلاجلمنوجبة

،السىفالعابحفلفي

.حفلكلؤبط

والبصقاتالشتائمفوقصن

الفجرنببيذضوءمع

العالم.فولىباردةرأجة"ترو!،خى

جميهـ،اجلكممنوجبة،اجل

وهناكهناالاغني،ءايها

أوزراءاايها.السفراءهاا

النهمونولون3الاايرهما

المريحةوالقاعدالشاىرحيداتيا

محلافحة،،ممزقةوجبة

الةقبرلدما.ت!،يلو

الطل!،الدوأمعلى،حباحكل،حمب،حكل

.اددوامع!ىامامكم،يهالمردماءصنوجبة

.ء،

اكيها:ااساءوأارض

تنتهيلابعذاباتفاضتمناعلق

ي!قطعلاوصمت

المبادةوالصخرةالغحلةنبضات

وجرائمجافةدماءعلا.ئمفيهمازرعتمارض

والبرسيم.القمحمنليدلا

فيرةلوالميا!اتاذ(16"جلحقية"

الامطارميم،5كأنهاالصاؤية

.الدموعمنالاردالىمالحة

،"ارودله،كسضرا"

ال!بةشهاضفا(وعلى

زيوملمولااو)-ماءأااتذ

الرصماصةكثقبل!وداء

تة،ومز"،جر%جة،نةمخا

ياتكرذبلا"لس-وبطل))قدزر

لوسفا،ئهىبنااهـفاو

تتذكرها.سماءالىت!تثلع

إوتاحرثهاوقد"اقهما"

المهاويوسططاردوها

المخبولاتهاتالاكلساطتحتى

هن.ليدامودجسابأرحجالاا

حدادمنطائف،حميما

،بوعض!وموت

المجتكلهةوالاحزانالدموعاستحمالتحتى

53!يهـتسسمسهـ.!ه!بيمممس

والغضبءوالافمااالكلماتواستحالته

الطرقاتفيالعظاممناكواما

.القباردفف"قدهـحجرا

يلا

قبوركثير،مثيراهذ

،عذابكثير

!أضجوماعبرللوحوشخببكثير

النصرولااحنى،شيءلا

المفزعإءالدءثقبيمحوانيمكن

البحر،ولاحنى،لثيءلا

والزمن،الرسهالمسرىولأ

الملتهبةالجيرانيومزهرةولا

.الجدثفوق

!يه

انلجحيعم:في)7(/((سانخورخو))

الدخانمنهيتصاعد،مربوط

الخئونطا"ئرتهجوارالىمق!د

خيلناتهالى

.المخانالر،ئنيتحرق

لي

الكبريتكانهمماهكليظتشتمل

لعناتفياشريرافمهويذوب

خائن.كتدي

!!

ابد"شعلاتولىرورطيمر

الطائراتوتحرقه3/قود.

خيانة.الىخب،نةمنيتحرق

:االج!،فل!((1مولا))

الكدراذبكل"مولا"يجرونهمها

اخرىالىابديمةهاوإ"من

موجةموج"-الىمنالغارقكما.ينتورل

والقرونالجيرفيهينخر

والنف!اقوالرارةالجيرفييطبخونه

الجحيمغياهبفيمحئويلاانتظروهاننجصد

،إبغل.امولا،الجهنميا)خلاسييخماو

الابكالىوصغاراكدرااستحالوقد

.جسدهمنيخرحبواللهي

*

ا!مح!بم:-ا!يولانكوالجنرد

انشعقييإتناأيهما

الملتهبالخلولاالنيرانلا

الهركانياتالساحراتعشفي

"%"



شيءكليلتهمالذيالحبليدولا

كرشك""تخدشالتيالمتعفنةالسلحفلةولا

ميتةأمرأةبصوتوتبكئيتنبحوهي

عرسخياتمعنباحثة

ذيىحطفلولعبة

كل4رالنسبكلهذلكيصبحلن

متهدما.مظلمماباباالا

اجل.

هت،،ك؟ما!ا.جحيمالىجحيممن

العسمكرإ"فرقكعواءفي

القدساسبانب،امهاتأبنفي

الطرقاتداس!تهااتش،،والاثداءاللبنفي

الحسمت،منومزءإد/عاتالضبمنمزيدهناك

محطوم!.وباب

بائس،جفن:انتأها

،الشريرةالجدثفرخاتروث

،قذربصعاق

.الدماءتم!وهلاخب،نةرقم

؟تكونمن،من

،الارضكلبيا،التعسةالملحورقةيا

..حودمرالمهالطالجذاتالظلالصفرةيى

ا*

،رص-،ددونمااللهيبوينزاح

الالح،حبهن!مظماويشحب

.اتحزنودوائر

الملعونايها

انساليهوماكلف!لبطاردك

المالطلقةالاشياءنجبرانفيخالدافلتظل

الزمانسلمعلىابدافلتعق

الملتهبالزجاجيثقشكوالا

.المفترساتزبدولا

وحيدا،وحيدا

كلى،تمجمعتوقدللدموع

المتعفنةوالعيونالميتةالاياديمنلابدية

جحيمكصنكهفمنوحيدا

السواكنوالدصلمءالصديدتلتهم

.وحصدةملعونة4ابدبفي

،متبسانتستحقلا

نجالدبابيسعيناكدقتولوعتى

الجنرالايهايقظاتبقىانيجب

الابدالىيقظا

لوداتالوةا.تنمىومنعفوثةولصرو

ا!ف.ال!افىارشاشاتاحصد-هناللالى

الحزانىالاطفالوكل،كلهن

،لمقطعيرا

،لمتيبس!-نا

جحيمكؤيمتعلقون

وهـالمقرإحكللايرومانتنلارا

إكصوويوم

،سواداالانفجاراحالهماطفال

لحمهم،منحمراءمزقات

،3الحلوالامتاءمنوقموات

جم!عا،جميعاينتظرونك

الاودىحالتهمعلى

،الكرةدفع،منطريقعبورمن

ب-مة،هـناو،فاك!"التةاممن

.ميلاداو

،ت.تمةر-هـبسمة

الدهـ،ءهدمتها.قد

كلتحطمةمبعثرذباسناتتنتخر

لهاشطللامادة!نواقنعة

الازأيأباروداصنؤأرغةهوحبو

)هااسملاالش-جماوالاشباح

السودوالخفيون

حطامهـمؤراشمنابداينهفوالمالذين

انتظاركفىالكلى

لليل،التمضىة

ا)فالص-!ا--الطحالبكأ؟همالاروقةيملاون

منا،انهم

عافيتنا،،لحمناكانوا

حدادشا،لسلام

والرئتين.الهواءمنمحيطنا

قهمطرعنالجاؤ"الارصازهرتولقد

والان

الارضمتناولعنبعيدونهمها

محطومةمادةاستحالواقد

ألآمغتامادة

ميتا،دقيقى،

جحيمك.فيينتظرونك

2

يخبوانوالحزنالحادالفزع

ينتظرانك.الحزنولاالفزعفلا

اللعنةعليكولتحل،وحدك

!يمم!ر*!ي



مجييبهصي!ييحههممححم!ويهيهيح!عي!+!هي!ححهيلمحححييمحيي!حى!يه

تىالموكلولىصط-ابداصخي!خلاول-*ن،وحدك

؟(لامط،رلدما!رلبلمثول-سقط-

1.3ح!ر؟ءةنال!-روتمحضءسنه!رو)-زحمك

نهارط،.دونمافصإثم!ضملقاي!أوف!

ا*

الإءلالهإلم!يضف!قننممي!

01الإنسازعلش"وهميىنالنوررأىالذيذلك

لي"وهـألو،ليز!!هخ!و،13رولمتعما"او

،المسكصنالم:هـليلذآلمث-ؤدإرهوها

.ا،رر-دد.:توال!صا)ثرىموجاتولسعف

ا)كحهصدر.مثلاوا)-رعممثل

السم-،ءناحيةين!دأنكحبن

المحىمخومةا!3ثءرزمىئشعدالشيادزهرةومثل

.-الدز-*اشكالتبدتهكذا

،أضحفوناايخهما51

ا،عورةتكاادا

الدارخا!11!!تهادآ

ف-ورا.ت-،جم!"المشفصخةاددالمإدةيخهاا51

اً!اجرا!حصما!كقدكانبصهداي

'ور-اء،تصاغكقد؟،نج!داي

الزرؤ،ءالتناررمص،تمنصفائح

..ال؟،ئناتحلامبأملتصقاأسهءحا

الغبارويش!جمع

.إوص-لوا،والطاكلى

ز-كاز-روالالض"-،ء

القاتم.الصجلدزورررشاتمثلألجدرانوترزغع

اكأل!،ا)فىفي،هشاك

زير،سى،في،بصطاةلطفي

حجر،في،ارنىرؤكا

أ-بغيصزاواكواحألاشرأق.زككاثر

ا)ص-دل!"6لمىبلبلىالمحمولةوالههـ!وواررت،

.مهـصهـولشخص

الا?تجف،الذصنص!اءمدغا

الانسى،تشبهـهالذ!بالباب

.ابرايفش-يهلالكشي،

وحمثيما.ذبولفيردصوو!أ-راحكله

،لصلب"اقمشة،إحةر-عدة

،وذرزبد

موعدهفيأرربئقدبول

،فص!و،زجاج،وجنات

وجلىدخبووصندوائر،فوركا

.ثصيءكل

الترابالىاخرىدورةعادشيءكل

المضطربالمعادنحلمالى

!"

فتانهوماكل،أعدطراكل

اللاشسيءفيتحبممعلض-يءكل

.لهـا/هـايولالكييسقظشيءكل

،

)أسماوبصالثلمأايي

أ)!فيقزناراتذاتألح!،ئمات،،

فضانوالاالازاهيرحاتالق،حافبيا

الاخشابتتحطم3-فانطروا

.الحدادلثصا!..-..
-5-".لسمح-كا

للافصانجذورمنهناكليس

الامطا:-7-جفةعلىستقريكادلاشيءتقو

مشإبالاخزضحطميىفانظروأ

العاطرةالعروسومعلى

ئهاينلفيزحمبوأألتيال*ولماتأرنحدروا

هلاىاستحها)تقدوألأ"ن

لاالمضحللالمرمرووسظالجيرفوقإنخلروا

الفطر.غطاهاوقدالنشصحآتار

*

:ككمعب.اسملأ!قةمطرأ

،نلكىو

ألارصزذكرىمثل

الصخرنصلصمتواالممدنبهاء"ضر

ارزصاركيكون"ل!!ا

.فانلشوايهاوااًلثطنايهـ،،الشعبيهاأ

*

الضقوبم!لا.زهاالتيراياتكتتقدم

،دركء!ثل

.والارصزازمناتله،تنجوق

*

:ا!:ه!ة!يا!ش!ابطا!ا

؟مالنا!عمال!ماين

،الحباليفتاونصنهماين

الاحذإكأ،نعالرصنعونناذوأ

؟الشباكبصلحونوالذ--ن

!م؟نبآ

ينشدون!لانوام!!،أيرن

المباز-صأأعالماؤوفا"ن

ورضشحاتمموريبحصمقون

الهواف!؟الاسممتؤو،تمن

*

القطاراتعمالهمار!

؟نليوالمصاالمتثاوعون

التموين؟نقابةهيارن

كلىعيجهو.

إ

أ

إ

!

أ

أ.



!هيوعو

*

ال-ضدقيهة.حاملصن.البندقبةحاملين

الشهباءالسسهولنبضاتودسط

الحطامفوقرضظراتهميطوؤلون

ا،

الرصاصةبونيح!و

القالصصصسالعدوصدرفي

الاشواكصدرؤيكأنم!،

.الاقاهـيصدرفياكأنرو

هكذا..

النهارواطرافالليماناء7

انحزيناتفجررمادلمحي

.المحترقالضمححىحقيقةؤبر(

ا*

أللفصمار:

لبغهضصب.المطراتاواداو

ثهـ

دفيئاصيرصصبيابهؤلصحتفظنا

الفاربةالبقعةتللمث!نتر31

وتءجرحا/زسسممئيحتؤ(جعير،و)-مصصثاصه

للظلالالمذاقطرذلكدميولصسضفصص

.اضس!يانآمكانهناك!كوتلاصت،

:ادب!!اتم!ال!ا!مو

اللالصصءحرمنإكله،مجبولةاغصان

ولهصر،واتبحاررو"نصيةليلاكا

الغاراكالبلمنهب-،ت

أببلوطبوناالإبطالايهسالكم

باتالدبامهاءممييا

ا.اليلي.الخربفم!يكش!!لقد

المخيفين،النيرانملائكة

.الاطهارالارضابت،ء

،،

كنتمهكذا.الشعبانتصارهومهيب

الحقولوسلىهـذورينالعظيمالفائز"موكبوءضد

الزرعكأعوادةات!ينافيالسسماووا)هـحا،ءل!مىاالبطاطسىاحباتظمصع

.تنتظرونمنطرحجبن.الارضفي

العاصفالحديدمواجهةوفيأ،

الهائلالوحشصدرفي:معركةبعدارصنمشهد

رميتمقد،منهوشفضاء

المتفجراتمنشاحهةشذرةفقطليسالغلالصفحةعلىممرغةقوات

الدخانمنه.يتفاوصصالعروجققلبكموانماصحطومةحدوات.

.ودكالجارأزرقمدمراسوطاوحجارةصقيعوسطتثلجتقد

كالطودثبتملقد.ضصمشصنقمر

يبنسماوهفبنمر

القسوةجبالمواجهةوصسالجريحةالفرسةقمر

المجردين.والمجدالارضابناءيامنهكةلياشواكالملتفة،المحترقة

ذأفىوبلابداتروالمانتم.،منهارةمنذرةعظاماومعدن

الزيتونسوى،إرمرائسبح،!!-اب

والفضةر،لقشورتضطرم،كالشصلصصوىابدا.اللحا،ديندخان

الخشب،،الالاتاأجمعتمقدانتما!

والبناياتااص-اصيلحديدالمربرةال!تراتهالة،راءميم،

أجميلى"االغابر"،نةازهرتالديكموبص.مياهاىاءجاهمن،مادةأ!ىاملمدةرون

الصبصص،حبصد"اوالمنتثرالقكلحكأنهممسرعين

با)بروقمحملونانتمهاوبغتة.مأكولبنمحترقين

المجدزنادتضغطونأ!

ثائرةىبنصوتتف!لرون.لعومةفيئاعم،المصادمةلحاء

."هالظلمواجهةفيصلاباوحيدينومعتثرغائباسودرء،د

مونجانبردسوىالآ!ؤليس

!،جيمهـ!!!!ححمم!حييي*!مه!يوحميهـ6-?حميحهم!ه!!حيوحمحيييي!حو-مييييوحمححيو-!!مي-
!!



المناجممنالحريةجمعتإكملقد

حرثكماجلمنسلاماو!للبت

قإاتالطروسلىتبكيالخ-ريةوقامت

البيوتاروقةفيتصزخ

الر"فوعبر

والرياحالبرتقالوساإصوتهامر

الناصإجةالقاوبذويالر-،لمناديا

نداءهاولبيغ

الاعزاءالنصرابناءياانتموها

مسقما-مرة!نكم

ايديكماثلرمحيتمرةمنكم

الدفينغصإوفكموتحطم

افواهكموسكتت

الدماربهلحقلاحتىصمتكموانسمحق

جديدمنبغتة-نإبهثقونو)كندإم

الاعص!،روسطفي

،اخرىمرة

عورلهيسبرلاالذىالملتهبعنمركمركل

.والجذورالقلوبعإنصرإ

:امالردله!379

نإا.وكلشيإءكلال!ساعةتلكفي:تذكر

المقاطعاتفيمغرقا،محموما

وريشا،صو-أ،،الاضطرابمنشيءرهااإلتي

.الارضعلىولكنها،الارضوراءفيسإ،وتقع

جديد.شتاءيبدأاليوم

المدينةتلكفي/وجدلا

احبماكلحدودهاتضمالضي

نورولاخبزيوجدلا

."ذابلجصهـانجبومزهورعلىمقروربللورويس!قط

اللإبلوفي

سوداءاحلام

المدافإع.طلقاتنسجتها

داميةثيرانكأنها

التحصيناتفجرفيشيءمنوما

محطومةعربةلسوى

الاعماروصمتالفطرحلوقد

ا!جنيةاعصافيرمحل

الفارغةالداميةالمحترقةالمنازلفي

اسإماء.اناحيةابوابهاتتجهالتي

ا-،ئةازمرداتهاتفتحا)سإوقبداتهاقد.

والسمك-البرتقالوينتقل

-الدماءعبريومكل.يأ-لم،الذى

03

خي!.!يهشهيم

لمة-الارالاختايديا)ى
،مبقورة،ادحدادمدينة

مثقوبة،،بةومضر،محطومة،يحةجر

الزجاجوشطايابالدماءمليئة

ليلبلامدينة

وابطالوقصفوصمتلإيلكلهإا

جرإيدشتاءوالان

ووحدهإعرىاشدإ

خطواتوبلادقيقبلاالآن

محاربيكنإمرمع

.انسانوكلشي!كل

*أ واهنةسمإسرإ
الإضالعةدماوإنا
.مغرسإ،يبكي،رهيبقإلب

الثقيلةاصاصاتدإالردموع

القاتم"ارضكعلىسقطتإنإد

تسقط.حإينالحمائمصإوتلها

الابدالىالموتابوابتغلقيد

،لعدتوكل،يومكلدماء

.شسإرودإلاسبوعوكل

اليكمالاشارةدون

ايقظئواالنلئمونالابطالأيها

اليكإمالاشارةدون

والارضالمياهفيالرعدةتتإميعونمنيا

.ةالشهيربارادتكم

قاتالطراحدىفيداعةاقاتإعةاسمعدالساتلكقبى

يحدثنيواحدهم

جديدمنالشتاءويألأيإ

هـفيهااعيشالتياتفناد!الى

المدينةهواسمعماوكل

النيرانتحوطهاماد7و

الافا/عيرغوةهيكأنما

ا)جحيم.مياهمنمياهتهاجمها

عاممناكثرمرقدها

الانسانيشاطئكيلامسونوالملثمون

الكهربيةدمائكتماسمنويمون

الخونةمناجولة،الغزأةمناجولة

الحجريةاقدامكحاصرواقد

الموتولاالدخانيتمكإنولم

الملتبإة.جدرانكقهرمن

ذلك3علىجديدمقهل..ذلكوعلى

انجل،



حركى

الهلاكاصحابانهم!الم

البجرهـونانهم

الصيضماءالمدت4ايتهماخطاكيترصدون

الكدرةالجبهةذوالالصقف

قطاعبونالائونالخراتهـسمادةابناء

لالجفراو

الفصصة.منقطعةثلاثونيدهفيترن

جدراذ-كمواج!ةفيانهـم

الاطرسنالمنافقمينمنزنار

العفنينالسفراءمنكتيبة

يبلى.العسكرلكلابامنحزينفوافتو

*

الغبمفبأحمدا،لكالحهد

الهاف!حة،في،ألجرقفي

السميوففي

الداميةالجبهةايتها

دمى،ئهاخيلىيتملأ،التي

احبالجشالمثخنةالاحجمارعلى

خاسيةحلاوةذوانزلاق

باذبروقمسملحصمافمهد

الدماءاءوا!والمدنادبىو

هـال!حلاتمنهاأد!"لضياا

،مليوا

،اليومتحيامنيا،خوانياانت

ترىمنيا"بدرو"ياانت

وتاكل:،وتنام،وتدرك

النورمنالخا)ي!اللبلفياليوم

نومولاراحةدون!،تسهران

!نتالالىوسطوحيلاين

باب.الالىبهاتقطعتالتيالارضفي

بالحداداتشحتالتي،الاسكعندمن

أحوا!ياومن،الوسطفي،الغربفي

ارسرأنمطدو،ءسمانمادو

أحب!،لامنكسواررجال

اللهببيحوكل!،التيينةالمدعنؤعونيدا

لدمدر

وكب3ضربةمنصأقيارتدتا)تجما

انالضصراباضطرومن

وسهرارض

إيااتعاالانتصارصمتافي

المضحطةكالوردةراجفة

تصتهي.لاالتيالغاراكاليلليكتحوصإ

*

التنمعب:جإتنىاليشمسيةأشم!مودة

-!الشعباسلحةيا

لحص،را،-رلضذا

اًلارضيسفكانزألاما

لموتباويخلمطاني-،

!خشوز"الابرعلي!،خلعتوقد

سلامما،سهـ،

اًالدفامهاتلكتقولها،للاما

سلاس:لكتقولالمدارس

سلامالكلونيقوالهرء-ونالنجارون

الشعبجيشيا

سلاهـالكيقولون

رالبطاطصش،،واللبن،اللسسنابلمع

الغاقىواشجاروالليمون

الارصمنهوماوكل

الانسانفمومن

الزندمثل،كلهم

النابضالزنارمثل

البروقمنعنيدثباتمثل

اجلىكمنيتج!زوالكل

فيك!يحسبوالكل

حديد.منيوم

.محصف"زرقة

الاخوةايهاالاهـ،مالى

المحروثةالارشنحوالامامالى

الاحلاامنابماالخلالجافالليلفيالامامالى

الب(ليالمحمومالليل

الكرماتوسطالامامالى

المقرورالصحمورلونفوق"زخون

،استمروا،سلاما،سلامسا

الشتاءصوتمنحدةاشد

الاجفانمنحماسصةاشد

الرعدطرفصنثفةاشد

القامحلعةكالما!عةمرهفين

جديدمنحرررين

فيالو!صطبالصلمبالمغطاةالمياهلثرعةعلىمقاتلين

ج!ذوالتالزهرةشرس!ةعاى

الحلزونيالارضقلبشرعةعلى

!هيمهـ!حهيحيحر.ءعهه!سي.ءسهرس!هسر.هـ.!سى-".
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كأكحمييع!لهم!بهح!ح!ححيهييو-

جهجصهاالاوراقجذورنتمط'على

شدماالإرع!لىبالث-ذىتفوح-التيالسملطمجذ،ر

سلاماا)منود،إهاالملامل

الحمراءالاراضيايتهما

دصالجإررميملبراايهابمعلامما

.اؤ-رقف!-وءصكلىت!ففمطألىيا)رورىأيتهـالمعلاما

،اسلاء،سلأما،سلاهـ،

الاهـ،مالى،الاماماقا،الامامالى

القابر،ؤوقمن.،الناصبرمؤوقمن

اذ!صررهةا(وتثحهم"مواجهةفي

الشائكنةالموفزعمواجهـ4في/

.إقاثراأشعباايها،الشثوبايتها

ا:،دقاوأاليتهماالقلبايها

البنادقوايتهاالقلبإهاا

.الاهـامالى

،نورلمصهوا،ي!ا

الجديديةالسككاطعورايا،المناجمعه،لر،

لمطارقاااقرباءيايروالاحىوولمارالفحمأنجوةيا

أ.أةرحة:الطلقاتومهرحبإن،توالغالي

الامابم.)كأ-ا

يشيةو،الجص1يهـ،ا،رلبم-،اهارا!،ن-لمورلق،ايهـ،ا

مب.المشط!،رييا،أ)---،سيوناإضدورولطا!!ا

:نالبحو)!برنلمحاراارها،اللجليونالمحاربونأيها

.الاهـ،مىأل

مواجهـ-كمفييقوملا

ة-متي،ولسلاسلالا

المتعفنةا،لهمكل(كمنتقومطا

!!الامامفالى

يحتصمونصوتىسوىهناكلمر

دأمرهيبصديدرونمس!تنقعات

اعداء!!لشى

اررمب،نىاإ،االامامفالى

الصثصبيةلىاقين!النوايتهاالامامؤ،لى

التفاح،تأمقاطعياالامامألى

أكلا-لي*ااراياتااور"،الامامالى

البى-رذانالن!بر،ياحرووالامامالى

ا،و-،توفياعالصمؤشأتح!لورلانكم

الجبالوفيالمروجفي

الحريفليال!ب!رالمصهلالشفقؤيو

الثباتمنميلادا

.الثمديدةالصلابةمنخيمك!ا

!!حم"ليحح!لمهوحمر-
!ص!

أد!ثص،ءتملكوفي

الصمتمنواكليلجذريبزغ

ال!دني.لانتصاراينتظىرلكي

حمراء.عجلةكل،ةاد،1كل

محراثرالمر،أومنشسارمقسضكل

الدماءرجفإنسنرحبمرو-طكأكا!،ضالارتنتجهماكل

إصفمب.ا-!نتىلي،خطوارلمثتتبحانتريد

احرجى،لاسا)ىي!لرويالمخانوركان

نأمطلمسى،كيمبئا

الحددةونجمتك

الموتفيالاجشماشعتهىلترشق

.الجديدةالامالء-ونصرح3لمق!مو

البطو!طهلا!ر..للربرهلآ

!وامنتي:

ت-ور:ط?.(1!جساوو3!ريسهت!كر))و!را:!أفرإس!ت:!كو!1)

ويكا.ا"قا!ة

دض"ليإقفلابر"لىير-3*رالمصأمز2691.برولء!و18كطا3)2(!

"-الا!ا-لاءصبة/بدادلكوكا!4:إنبالاسالجمهـوربربقى

برجن.أ!!صكرابرازةص،ر9391ءامت8اتا!كبماال!امي!ه

ؤرى'لمه،ءك!،"!طعاعشرارب!ةهئ!انيرودارديو)3(

مقط!بن.ءاى!"،الانجقاءرأ.في،،اسبازيةوهـدق

لا،زره2؟قكتمدريدمنر،لقربثهـيرر8نخاراولنهر)(!

الالصبنية.الاهلي!ةالسرفيفيربطوا.ةام!،ركمنمعرهـة

ن9!ال!سكرعالا"،1اورتولى،الالدلسمدناحدىالمر؟ا)5(

.والدهاءالقت!لمنكثيرب!-د

،افيجماررافيطثخناط(مؤ"اردو،ها!شراو"،"!ليقية))ول)

/:"(ورو"(لقة))،ا)لمثانيى"اقا"طهسلأامدناحدى"بطلبوسو"

.مشطمبة.بحو

الافهلأبؤأدةن5جنرالان")?ولاو،"سانخورضو")7أ!

؟-ك!قى-لاوؤد.الا!يةال!-ربئ.الىادىالذكب.الصكري

..الحربمنالاوأىلش!!ر11فيطائراتحوادث

هـ!ييهيهحى!هيهي!


