
 

 كارلو جولياينكارلو جولياينكارلو جولياينكارلو جولياين

 كتبها: منري بولعيش 

، قررت اليوم أن ، قررت اليوم أن ، قررت اليوم أن ، قررت اليوم أن ))))جون لينون جون لينون جون لينون جون لينون ((((لصديقنا املشترك لصديقنا املشترك لصديقنا املشترك لصديقنا املشترك 
اإلنسان مبوتك، و حىت اإلنسان مبوتك، و حىت اإلنسان مبوتك، و حىت اإلنسان مبوتك، و حىت     أستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللة

أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على 
جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص 
مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة 

  

و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة 
عشرين حلما فقط ــ عشرين حلما فقط ــ عشرين حلما فقط ــ عشرين حلما فقط ــ على هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و ال
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كارلو جولياينكارلو جولياينكارلو جولياينكارلو جولياين: : : :     اإلحتجاجاإلحتجاجاإلحتجاجاإلحتجاجأيقونة أيقونة أيقونة أيقونة 

  من أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكرمن أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكرمن أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكرمن أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكر

لصديقنا املشترك لصديقنا املشترك لصديقنا املشترك لصديقنا املشترك ) ) ) ) خيل خيل خيل خيل ــــتتتت((((على خلفية أغنية على خلفية أغنية على خلفية أغنية على خلفية أغنية 
أستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللة

أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على 
جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص 
مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة 

  ....تقليد روماين بامتيازتقليد روماين بامتيازتقليد روماين بامتيازتقليد روماين بامتياز) ) ) ) سبارتكوس سبارتكوس سبارتكوس سبارتكوس ((((

  …………أعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيباأعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيباأعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيباأعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيبا

  فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟

و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة 
على هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و ال

 

أيقونة أيقونة أيقونة أيقونة 

        

        

        

        

        

        

        

        

من أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكرمن أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكرمن أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكرمن أجل ذاكرة آن هلا أن تتذكر

  ::::ووووــــــــــــــــارلارلارلارلــــــــــــكككك                        

على خلفية أغنية على خلفية أغنية على خلفية أغنية على خلفية أغنية                                                                                   
أستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللةأستعيد مشهد اغتيالك التراجكوميدي، كيما ال تتميع داللة

أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على أرفع التعتيم التارخيي عن أعمق بقع الضوء يف مسرح الدخان، فصورتك املثبتة على 
جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص جدار الروح، صارت تتمرد على حلظتها اجلامدة، و تركض يف األبد بأكثر من بعد و إرهاص 
مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة مبيالد جديد، و كأا متعن يف التأكيد، أن الفرسان ــ أبدا ــ ال تترجل و أن صرخة 

اإلحتجاج، و منذ ثورة اإلحتجاج، و منذ ثورة اإلحتجاج، و منذ ثورة اإلحتجاج، و منذ ثورة 

أعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيباأعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيباأعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيباأعرف ــ صديقي ــ كم كان حلمك يومها طيبا

فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟فلماذا يا ترى ترعبهم أحالمنا ؟

و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة و ملاذا تآلبت مثانية من أكثر دول الشمال صقيعا ؟ الغتيال صرخة 
على هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و العلى هذا القدر الباذخ من النبل، أم أنك يا ترى ــ أنت ذو الثالثة و ال



 

من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى 
… … … … شوارع القدسشوارع القدسشوارع القدسشوارع القدس… … … … توقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفية

إجنيال غاضبا يهجس بسفر إجنيال غاضبا يهجس بسفر إجنيال غاضبا يهجس بسفر إجنيال غاضبا يهجس بسفر 
متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل 
برق خلب متمرد على قوانني اللعب برق خلب متمرد على قوانني اللعب برق خلب متمرد على قوانني اللعب برق خلب متمرد على قوانني اللعب 

مرحلة بكر تتجيش مرحلة بكر تتجيش مرحلة بكر تتجيش مرحلة بكر تتجيش / / / / شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور 
  ....وركوركوركوركالءات متناسلة يف عامل تسوسه نيويالءات متناسلة يف عامل تسوسه نيويالءات متناسلة يف عامل تسوسه نيويالءات متناسلة يف عامل تسوسه نيوي

و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس 
) ) ) ) صنعون صنعون صنعون صنعون رباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما يرباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما يرباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما يرباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما ي

ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى 
ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء 

استثناء، استثناء، استثناء، استثناء، / / / / ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية 
خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات 

  ....صادمني و خبزهم اليوميصادمني و خبزهم اليوميصادمني و خبزهم اليوميصادمني و خبزهم اليومي

و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة 
البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة 

و رغبة أن و رغبة أن و رغبة أن و رغبة أن ) ) ) ) ضد إمربيايل ضد إمربيايل ضد إمربيايل ضد إمربيايل ((((مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع 

2 

من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى 
توقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفية

إجنيال غاضبا يهجس بسفر إجنيال غاضبا يهجس بسفر إجنيال غاضبا يهجس بسفر إجنيال غاضبا يهجس بسفر … … … … هارملهارملهارملهارمل… … … … بورتو أليغريبورتو أليغريبورتو أليغريبورتو أليغري… … … … بريوتبريوتبريوتبريوت. . . . 
متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل متداد خرائط الدم هاته، ال حيتاج إىل سياسة التقية، بل إىل جديد، فركام اجلثث على اجديد، فركام اجلثث على اجديد، فركام اجلثث على اجديد، فركام اجلثث على ا

برق خلب متمرد على قوانني اللعب برق خلب متمرد على قوانني اللعب برق خلب متمرد على قوانني اللعب برق خلب متمرد على قوانني اللعب / / / / مد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرضمد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرضمد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرضمد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرض
شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور شرارة كرامة متحركة عكس الدجيور / / / / هزة كربياء هزة كربياء هزة كربياء هزة كربياء 

الءات متناسلة يف عامل تسوسه نيويالءات متناسلة يف عامل تسوسه نيويالءات متناسلة يف عامل تسوسه نيويالءات متناسلة يف عامل تسوسه نيوي: : : : بالتحريض و الوعي املضادبالتحريض و الوعي املضادبالتحريض و الوعي املضادبالتحريض و الوعي املضاد

و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس 
رباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما يرباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما يرباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما يرباه، اغفر هلم ألم ال يعرفون ما ي: (: (: (: (بصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكونبصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكونبصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكونبصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكون

ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى ي هذه احلدوس الرؤيوية بأنك و إن كنت مطبق اجلفنني، يبقى ــــننننــــمثلما ال أعرف ملا تنتابمثلما ال أعرف ملا تنتابمثلما ال أعرف ملا تنتابمثلما ال أعرف ملا تنتاب
ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء 

ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية 
خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات 

صادمني و خبزهم اليوميصادمني و خبزهم اليوميصادمني و خبزهم اليوميصادمني و خبزهم اليومياملشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املتاملشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املتاملشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املتاملشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املت

و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة 
البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة 

مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع 
  ::::س لك بسرس لك بسرس لك بسرس لك بسر

  مثلك ــ أنا ــ صارخمثلك ــ أنا ــ صارخمثلك ــ أنا ــ صارخمثلك ــ أنا ــ صارخ

  و أركض ــ إثرك ــو أركض ــ إثرك ــو أركض ــ إثرك ــو أركض ــ إثرك ــ

  ضد التيارضد التيارضد التيارضد التيار

  إليكإليكإليكإليك/ / / / نشيد منك نشيد منك نشيد منك نشيد منك : : : : و سرييتو سرييتو سرييتو سرييت

  و سبابة اامو سبابة اامو سبابة اامو سبابة اام

  ديقيديقيديقيديقيــ جولياين يا صــ جولياين يا صــ جولياين يا صــ جولياين يا ص

  أترى كم صرت أشبهك؟أترى كم صرت أشبهك؟أترى كم صرت أشبهك؟أترى كم صرت أشبهك؟

 

من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى من كان يقود قافلة الغاضبني الثالمثائة ألف، ماسكا مفاتيح احللم بيد، و باليد األخرى 
توقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفيةتوقع صك العهد اجلديد، القادم من شوارع جنوة اخللفية

. . . . …………سياتلسياتلسياتلسياتل… … … … مرسيليامرسيليامرسيليامرسيليا
جديد، فركام اجلثث على اجديد، فركام اجلثث على اجديد، فركام اجلثث على اجديد، فركام اجلثث على ا

مد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرضمد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرضمد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرضمد منقض على بؤر العفن فوق صخرة األرض
هزة كربياء هزة كربياء هزة كربياء هزة كربياء / / / / املفروضة املفروضة املفروضة املفروضة 

بالتحريض و الوعي املضادبالتحريض و الوعي املضادبالتحريض و الوعي املضادبالتحريض و الوعي املضاد

و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس و أنا أتأمل صورتك ــ رمبا للمرة األلف ــ ال أعرف ملاذا متنحين هذا اإلحساس … … … … صديقيصديقيصديقيصديقي
بصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكونبصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكونبصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكونبصرخة املسيح تتردد بني أروقة الكون

مثلما ال أعرف ملا تنتابمثلما ال أعرف ملا تنتابمثلما ال أعرف ملا تنتابمثلما ال أعرف ملا تنتاب
ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء ده من يشمخ يف إغفاءتك كحلم مركزي وحيد، موتك ــ رغم جمانية الفناء اإلنسان، وحاإلنسان، وحاإلنسان، وحاإلنسان، وح

ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية ذا العصر ــ مل يكن مشهدا ارجتاليا و ال صرخة يف واد آخر، موتك أجبدية 
خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات خروج على القاعدة، ردة فعل ضاجة باحلب، حساسية جديدة ضد احلساسيات 

املشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املتاملشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املتاملشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املتاملشبعة باليباب، موتك ليس ترفا، إنه فلسفة املت

و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة و إذا ما كنت اليوم، أحاول أن أستعيد موتك املضرج يف بطولته، فليس من أجل إعادة 
البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة البحث يف ملفات القضية اليت أقفل حمضرها ضد قاتل جمهول، و إمنا هي رغبة 

مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع مؤسسة تتملكين يف أن أجعل امسك أيقونة أبدية للصراع 
س لك بسرس لك بسرس لك بسرس لك بسرأكاشفك و أمهأكاشفك و أمهأكاشفك و أمهأكاشفك و أمه

                                                                                                            

        



 

كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة 
2001....        
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كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة 
2001اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة 

 

  ::::تذييلتذييلتذييلتذييل        

كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة كارلو جولياين شاب إيطايل سقط مقتوال يف جنوة برصاصة أحد رجال الشرطة 
اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة اإليطاليني و ذلك بإحدى املظاهرات املنددة بالعوملة سنة 

  

 


