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تصـدرت رواية قلـوب مراهقـة ورواية وخـنت قلبي لـلكـاتبة هـا داود أكبر نـسبـة اعلى مبـيعات فـى معرض الـكويت الدولي
راهقة للكتاب 2018 بـجناح أطلس لـلطبع والنـشر رواية قلـوب مراهقة :  لـلكاتبـة ها داود(رواية رومانـسية وعن مشـاكل ا
والشـباب في سن الـزواج ومشاكل بـعد االربـع وعن احلزب الـوطنى في الـفترة الـسابـقة) سيـمفـونية رائـعة تـعزفهـا قلوب
عـينـيك حـتى ال تـفـلت منك ال تـغـلق عـاشـقـة لـلحـريـة لـلحـب للـحـيـاة  وما األشـيـاء الـتي حـ جتتـمع عـلـيه تـصم آذانه نـحو أطـمـاعه
رواية تأخـذك الى عالم البولـيسية والصـراع اخليالي والواقـعية بحلـوها ومرها رواية وخـنت قلبي : للـكاتبة ها داود(عن ـفاجأه ا
هل أخشى هل أزيح عـنهـا الـستـار ثوره  30 يـونيـو ..الروايـة فى قـالب رومانـسي درامي بـوليـسي) مغـطـاة على بـعد خـطـوات مني
ال أحتـمل إنحـدارى معه ديـوان أمل وعتـاب ......ها ة أمـامي وأشاركـة فيـها بـالسـكوت عـنهـا هل أرى اجلـر مـطاردة الـشيـطان

داود (اشعار رومانسية لكل وقت).

رسالة الكويت
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جـــريـــدة  مـن كـــأسِ مـــاء ســـيـــجـــارة 
مـالعق بالســـتــيـــكـــيــة وتـــعــديـالت عــلى
ـعــدنــيــة الـتي حتــملُ رقم الــصــفـيــحــة ا

الطاولة 
لـلـوهـلـة األولى تـبـدو الـصـورُ الـواضـحةُ
صـديـة و نـسـبـيـةً في الـرؤيـا فـاسـدةَ الــقـَّ
رمزية وضوحها وخطابِها اإلستعاري 

البحث من هنا
اءٍ عن جـغرافـيـا مدمـجـة  وعن الوجـودَ 

على الكرةِ األرضية
التــرتـبط الــكـتــابـةُ بــاخلـيـال ولـن يـحـدثَ

إختراق للغيب 
تُـــدرب احلـــيــــوانـــات عـــلى اخلـــروج من

تنظيرات الطاعة والتقديس
وتدرب للعمل بنظام الظرف األباحي 

ـالحــظــات الـــســابــقـــة لن تُــعــرضَ من ا
بعضُ األلفاظ

وبطريقةٍ تنازليةٍ تتكومُ مُعطيات ُالتجربة
وتصاعديةٍ تتكون األنساق ُ

نسق يهتمُ بترتيب ذهاب وإياب النادل
ونسق يهتمُ بالبخلِ التخيلي للمرأة التي

إجتازت البابَ
َ  وأجـتـازها الـبـاصُ وبـقـيت تـضـحك ب

نسقٍ ونسقٍ وتنتظر 
تـضـحـك بـنـسقٍ لألواني الــتي تـكـسـرت

في حوض الغسيل
 وب نسقٍ

لإلســتـهـالك الـرخــيص وجتــاور الـشيء

لذاته 
مأساويا

السّردُ سيطولُ 
وهناك أيام غير مشتركة

لتحويل احلكاية الشعبية لطقس يومي
لِــ لفظ كودي

اليفتحَ خزانةَ الذكريات 
ولم تزل هناك بعضُ األشياء

كــأيـقــونـة الــرّسم  حـاجــيـات الــعـافــيـة 
تفسير مسودة التأمل 
- مجرد صياغة مفهوم

قالَ النادلُ
- مجرد صراع إدرامي

الفـتاةُ التي حتـملُ مظـلةً وكـتابـاً وجلست
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العراق
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أحـــدثت فـــجــا عـــمــيـــقــا فـي بــاطن
االرض منـدهشـ بهـا يسـتنـشقون
رائــــحـــة دخــــانـــهــــا احملــــتـــرق في
مـؤخـرتـهـا . نـاديت أخي فـأجـابـني
من باطـن الهـوة الـعـمـيـقـة وقـد بدا
صـغـير احلـجم كـالنـمـلة في قـعـرها
تـاركــا اغـنــامه وهـو يــجـمع بــقـايـا
ـتشظي قـطع صغيـرة من احلديد ا
فخورة بلهيب يتسلق كتل الـط ا
الـنار وكأنـها أحجار مـن مدن أثرية
مـنـدثـرة ومتـأكـلـة ظهـرت بـعد آالف
الـسـن ومـئـات مـنهـا مألت حـقول
الذرة ورغم هطول األمـطار الغزيرة
فـي مـا بـعـد إال أنــهـا بـقــيت صـلـبـة
كـالـصـخـور الـنــاريـة الـتي تـقـذفـهـا
البراكـ وكانت مختـلفة األحجام 
الكـبيرة منـها لم نستـطع زحزحتها
وبقيت راسـخة مصممـة في مكانها
لتـحمل على عاتـقها ذكرى احلرب .
لــقــد كــنت في ذلك احلــ صــغــيـرا
أحــمل دفــتـرا وقــلــمـا وأجــلس بـ
عيدان الذرة أقرأ الدرس بهدوء فلم
يـــــســــبق لي أنـي شــــاهــــدت كــــيف
حتتـرق األشيـاء وتـنطـلق شرارتـها
ولم أشـاهـد من قـبـل كـيف تـتـحـدث
الـــنــاس عن مـــصــيـــرهــا بـــ رحــا
األقــدار لـــتــســـحــقه كـــمــا تـــســحق
الــطــواحــ الـــذرة وكــيف تــرتــعب
الـــطــيـــور في الـــســـمـــاء وكــيف أن
ــواشي تــقـطع حــبــالـهــا وتــهـرب ا
بـعيـدا وتخـتفي كالب احلـراسة من
أمـام الـبيـوت مـتخـلـفة عن واجـبـها
ـعـتـاد . أنـا ولدت مـع والدة حرب ا
الـثــمـانـ الـطــاحـنـة وعـشت حـرب
ـدمرة ولم إشـترك فـيهـما اخللـيج ا
كــعــضــو بـــارز في احلــزب احلــاكم
النـــني كـــنت طـــفال  تـــذوقت طـــعم
اجلــوع ومــرارة احلــصــار عــنــدمــا
اوصى والـدي بـخـزن حـبـوب الذرة
لـطـحـنـهـا وتـوزيـعـهـا عـنـدمـا يـفـقد
الــفــقــراء خــبــزهم فــفي تــلـك االيـام

العصيبة
لم تذق حقول الذرة والشعير سوى
ميـاه االمـطـار في ظل احلـرب وقبل
االقـتـطـاف انـحـنت الـسـنابـل حـزنا
عــلـى أبي الــذي نــثـــر حــبـــهــا قــبل

رحيله في 
األيـــــــام األولـى وقــــــامـت والـــــــدتي
بـــتــوزيـع احملــصـــول عـــلى فـــقــراء

القرية تلبية لوصيته.
فتـحـت الـنافـذة تـبـعث صـراخـا من
الداخل كـانت أمي تـنـادي  تـصرخ
بنا .. ادخـلوا الـبيت هـنالك الـعديد
مـن الــصـــواريـخ أطـــلــقـت بـــدفـــعــة
واحـدة لـقـد شـاهـدتـهـا في الـتـلـفـاز

جــــالـــســـ أنـــا وأخـي الـــصـــغـــيـــر
نحـتضن بعـضنـا أمام التـلفـاز أنظر
إليه بـأشفـاق فهـو آخر الـعنـقود من
ساللة أبي وتـذكرت في تلك الـلحظة
الــعـصــيــبـة وذات يــوم عـنــدمـا كــنـا
ـدرسة اظـلمت الـسماء عـائدين من ا
ولم ندرك قساوة بريق الرعد حينها
ورتــعـدت اجــسـادنــا خـوفــا وهـلــعـا
واضـــلــلـــنــا طــريـق عــودتــنـــا ولــكن
الـغيـوم كـانت رحيـمة لـقـد اسعـفتـنا
مؤخرا وبـكت حلالنا كـثيرا وابعدت
الــــبــــرق فــــأزاح وجــــهه الـالمع إلى
اجلـــــانب اآلخـــــر مـن االرض . كــــان
ـدرسة يـخـلـو خـلـفـنا الـطريـق إلى ا
ـمتدة بعـد العـودة ويطـوي حوافه ا
مع ضــفــاف نــهــر الــســيــد الــطــويل
وعــشب نـــدي تــطـــرقه أقــدامـــنــا كل
صـباح. طـريـقـا ضـيقـا لـيس لـلـمارة
ـا تسـلكه احلـيوانـات ليال وهي وا
تـطارد فـرائـسـهـا أما نـحن فـنـسـلكه
مع شروق الـشمس وتفـتت الضباب
عـلى بعد فـرسخ واحد متـمسكـا بيد
أخي الـــصــغــيـــر كــونه في الـــســنــة
األولى لـلــدراسـة حـتى نــبـلغ سـيـاج
ـدرســة الـطــيـني من جــهـة اخلـلف ا
كـانت اجلـدران مـرصعـة بـالـذكـريات
وخــــــطت بـــــأقـالم رصـــــاص دبـــــبت

مـتجـهـة نـحـونـا في نـشـرة االخـبار.
كـــان رجال صــــاحب شــــوارب كـــثـــة
ســـوداء يـــخــــطب يـــحــــشم ابـــطـــال
الــثـمـانــ حتت الـتـراب ويــسـتـذكـر
قادة أبطال اعدموا في حلظة غضب
خـائــنـون  شــهـداء  قــتـلى أسـرى

مفقودون ...
..أن النصر حلـيفنا أيها األبطال مع
بـنــدقــيـة أثــريـة اشــتــركت في ثـورة
الــعـشــرين وخــمــســة اطالقــات كـان
يعرض بـهن فلـما سيـنمائـيا مخـيفا
فـاجهـشت أمي بالـبـكاء عـلى مصـير
ــا يـلـتـحق بـركـاب أحـد اخـوتي لـر
أبي أنــهــا مـعــركــة صـواريخ تــعــبـر
احملـــيط بــــخـــمس دقــــائق وحتـــسم
ــعــركـــة وبــعـــد خــمـس دقــائق من ا
القصف الـعشوائي نطق ذلك الرجل
ســاخــرا... حــفــنــة من تــراب الـوطن
تــخـلـخل الــصـارويخ وتــلـوذ هـاربـة
قــبل سـقـوطــهـا . لم تـكـن اال كـلـمـات
ــعــنى  قــالــهـا وعــاد الى خــالــيــة ا
جـــحــره الـــذي هـــيـــأه مــنـــذ ســـنــ
.يـخـتـبئ به كـمـا يـخـتـبىء اجلـرذان
مـن عــصـف الــصـــواريخ  فـــفي ذلك
الــيـــوم كـــان اجلـــو بـــاردا يـــجـــمــد
الـــوجـــوه يـــتـــرك تـــشـــقـــقـــات فــوق
مـالمـــحــــنـــا بــــ فـــتــــرة واخـــرى 

يـبـدأ الـتـشـكـيلُ بـكـيـفـيـة اإلسـتـجـابةِ أو
الرفض

ـضمون في التـخلص نـهائـيا من إرث ا

تـبـدأ األشــيـاءُ الـقـريـبــةُ بــ إسـتـهالكـهـا
الرّخيص

كان ومعاينةَ أجزاءٍ من ا
ثم الــتــشـــويشُ عــلى أســمــاءِ وعــنــاوين
ـؤجـرةِ من األزقـة والــبـيـوت واألشـيــاءِ ا
ـــــاضي كي اليـــــكــــتــــشفَ ســــوء إرثِ ا

القصد  وسوء الترتيب 
تــبـدأ األشــيـاءُ الــبـعــيـدةُ بــعـدَ  مَــقـوالتِ

الرائي
ـراجع الـشــمـول في اإلبـتـكـار ورؤيـا وا
الـقــطب من الـعـدســة الـكـونــيـة في قـعـر

قنينة العطور 
توضع قراءات أساسية للمرئيات

بـــعــــد أن وضـــعت قـــراءات أســـاســـيـــة

للصوتيات 
الى األن اليبدو ظهور حشرات مائية أو

أرضية
طٍ أخر من التطور يجرى العمل على 
على ألسَّنيةٍ مُعذبةٍ أمام محرقةٍ للمعاني

الى يومنا هذا ودخانُ الدالالتِ يُشم
ويرى على ثياب السّابلة 

وعلى األجساد القابلة للتحول 
من العبث تموضع البنى السيميائية
كي تُنّضدَ الصّورُ الواضحة الرؤيا

من الـعـبث التـخـلي عن األوتـوبـيـوغراف
دة لتقدير كفاءة ا
 الزمنية لليوميات 

في أي شكل سيـكون ذلك اإلختالف أو
التطابق 

تُجرى تعديالت على كينونة الطّاولة كي
تخلو من قدحٍ 

والـشعوب الـعميـاء تطيـعهم سواء
كانت احلرب خاسرة أم رابحة فإن
الـطــاعـة حــسب اعـتــقـادهم شــيـئـا
ـنـزل مـقــدسـا .خـرجـنــا إلى فـنـاء ا
نـــتــرقب الـــســمـــاء الــتـي احــمــرت
وجـنـتـيـهـا بـشـفق الـغـروب ورقـود
الــشـــمـس خــلـف الـــتالل وهـــبــوط
الـــطـــيــور عـــلـى ســعـف الـــنــخـــيل
لتقـضي ليلها بعيـون متيقظة على
ومــــيض الــــصــــواريـخ الــــقــــادمـــة
ـــدى حــتى بـــأجتـــاهـــنــا عـــابـــرة ا
ســـقـــطت فـي الـــقـــاعـــدة اجلـــويـــة
الـقــريــبــة من مــزرعـتــنــا واخــتـرق
صـفيـر الـشظـايـا اسمـاعـنا دون أن
نراهـا وفي هذه اللحـظات أفترقت
عن أخي الــصــغـــيــر ولم يــعــد ذلك
ـنزل الكـبير يـتسع خوفـنا فكادت ا
تـلك الــهـزة األرضـيـة تــقـلع أبـوابه
وتركنه إلى اجلحـيم . بعد حلظات
من الـــتــــرقب  جـــاء أخـي األكـــبـــر
مسرعا يحمل بـندقية غير محشوة
بالعتاد سلمها له أحد الرفاق وهو
يــقــول.....اهــربــوا انــهـا صــواريخ
كـروز فأحـتـرقت الـشاشـة وأخـتفى
ذلك الــرجل ولم نــعــد نــرى شــيــئـا
ســــوى أشـــــبــــاح احلـــــرب حتــــوم

حولنا....

اضي الـسحـيق يبدو رؤوسـها في ا
ان من كـتـبـهـا طوت صـفـحـة ذاكـرته
حرب الـثمـانـ . كانت واحـدة منـها
خــطت بــوضــوح في أعــلى الــســقف
....( إلـى من يــــســـــأل عــــني يــــقــــرأ
الــذكـــرى فـــهي بــاقـــيـــة التــزول ) لم
ــــضي شــــهــــر واحــــد عــــلـى هـــذه
درسـة أبوابـها الـلحـظات وأغـلقـت ا
بـسبب الـصـواريخ. مازلـنـا جالـس
شـهـد أما أخي الـكـبيـر كان نـراقب ا
يقلب التلفاز يبحث عن زعيم احلرب
لـعـله يـدلي بـشـيـئـا تـسـر له الـقـلوب
وكـــان الــقـــلق يــبـــدوا ظــاهـــرا عــلى
مالمـحـه وجتاعـيـد وجـهه الـكـئـيب 
اســـــتـــــاءت والـــــدتـي من تـــــصـــــرفه
وقالت....مـاذا فهمت عن احلرب? هل
ســيــطـول عــمــرهـا أكــثــر من ثــمـاني
سـنــوات? اجــابــهـا والــبــنــدقــيـة في
كـتفه.... الأعلم ولـكن الزعيم يـتحدث
بـــــرفق يــــشـــــفق عــــلـى الــــشــــعــــوب
سـحـوقـة كـمـا يـزعم. أنـهـا أكاذيب ا
ومـصــيـدة احــاكــوا خـيــوطــهـا مــنـذ
ســنـ واآلن جــاء دورهـا لــتـصــطـاد
اجلـــمـــيـع  أن احلـــرب تـــبــــحث عن
الفـقراء في كل رقعـة من االرض أنها
تـبـحث عن وقـودهـا  تـبـحث عن من
يوقـظـهـا. أن احلـرب لعـبـة الـزعـماء

في حـقـل الـذرة اجملــاور الرضــنـا 
اصــطــدم شــيــئــا جــسم ضــخم في
االرض حــيث كـان ذلك أشــبه بـفـلم
كارتوني يعـرض على شاشة تلفاز
ح شـاهدت عرنوص الـذرة يطير
مــحــلـــقــا في الــســمـــاء يــبــعث من
مـؤخرته خـيـطا رفـيـعا من الـدخان
االســود  افـــزعـــنـــا ذلـك الـــصــوت
وهـربـت اغــنــامــنـا خــلـف قــائــدهـا
ــريـاع حــتى أنـنـي سـمــعت رنـ ا
جـرسـه يـتـبـاعـد في أطـراف احلـقل
والـقطيع يـتبعه اثـناء هروبه حتت

طاعة عمياء . 
صـرخ أخي الـصـغــيـر وقـد اخـتـلج
صـــوته رعـــبـــا..... انـــظـــر إلى ذلك
الـعرنـوص أنه يطـيـر عالـيا يـاترى
من أين أتى ? ومن حــرق مــؤخـرته
هــكــذا ? فــلم يــحن وقت اقــتــطــاف
الــذرة ? تـســارعت أقــدامي جتــتـاز
بـعــنـاء حـاجـز اخلـوف الـذي أوهن
صـعودي تلك التـلة الصـغيرة التي
تـناثر من تكونت نـتيـجة التـراب ا

بــــاطن االرض حـــافـي الـــقـــدمـــ 
ـمـزق بـ سـيـقان أتـعـثـر بـثـوبي ا
الــذرة اخلـــضــر ألشــاهــد جــســمــا
غريـبـا آخر يـطـيـر بأنـتـظـام وبخط
مــسـتــقـيم مــخــتـرقــا كــتل الـغــيـوم
ـتــنــاثـرة في الــســمـاء ثم اقــتـرب ا
وهــبط بــشــكل مــفــاجئ وســقط في
سـافـة بعـيدة  لم حقل آخـر ولـكن 
يــكن عــرنــوص ذرة رغم الــتــشــابـة
الـكـبـيـر بـيـنهـمـا في الـشـكل إال أنه
كـان مـخـتـلـفـا وكـبـيـر احلـجم وأمـا
أخي فــــراح يــــبـــحـث عن اغــــنـــامه
التـائهـة في الزرع الـكثيـف إال أنها
ـرياع هـاربـة ال ألنه مازال تابـعت ا
قـائـدهـا في تـلك الــلـحـظـة ولـكـنـهـا
تـعــودت ومـنــذ زمن بـعــيـد عـلى أن
علق حتترم وتطـيع رن اجلرس ا
في رقــبــته وبــعــد حلـظــات من ذلك
ـشـهـد  وجـدت نـفـسي بـ جـمع ا
من الـــنــاس من شـــيــوخ  نـــســاء 
شــبــاب  اطـــفــال وهم يــشــاهــدون
ـشــتـعــلـة والـتي ســقـوط الــكـتـلــة ا

قصة قصيرة

تواً
- مجرد حتديث لتاريخ األفكار

قالها خريج عاطل
ولكي تتواصل الكودات

نحو الذهنية أجته
جتـــربـــة في اإللـــتـــبـــاس رؤيـــا لـــظـــلــ

رآيا وتناقض في ا
قُربَ السّاحة يقف اجلنديُ اجملهولُ

يوقدُ قوسَ النار
ليئةُ بالوقائع النارُ ا

ليئة بالتناقض واإلقتباس وا
بعد السّاحةِ
رآيا حانةُ ا

تـبـدو قـنـانـي الـبـيـرةِ كـبـنـيـة تـشـاكـلـيـة و
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أبكي على عبد الوهاب وطـــيـــفهُ   
   أبدأً يهيج النــــــــار ب ضـــــلوعي

أوفى صديقٍ في احليــــاة عرفتــَه               
  وأرقَ قلبٍ في األنــــــام وديــــــــــعِ

منذ الطفولةِ شدَنــي بـــــوالئـــــــهِ              
  وبخلقهِ القيت كـــــلَ بديــــــــــــــــع

كان الند الفذَ في ليــــل الهـــــوى            
   يجلو الهمومَ ويستثير ولوعـــــــــي

قــــــام بقـــــــــدرةٍ                ويجيد إنشادَ ا
ـــــوجــــوعِ  ومهارةٍ في صوتــه ا

واختـار "يوسـف" (2) آيـــة في فنــهِ          
    يُصغـي لـه فـي لــــــذةٍ وخضـــــوع

ــــــقـام" محــلقـاً             ويهـيمُ فـي أفق ا

فيهـيج أطيـاف الرؤى ودمـــوعــــي 
والكــلُّ فـي حان الغرام مـــــــولّــه              

َـــدام صريــــــــع    مابيــن نشوان ا
دُنيـا مـن االنغام فـي اجـــــــوائــها            

    نحيا بـــــكلّ صبابـــةِ وخشـــــــوع 
وسعى السقامُ لصنو روحـــــي فجـاةً         

وجــنــى مـــن اآلالم كــــل مــــــريع
وذوى اجلمال وكان فتــــنة عصرهِ           

     ثم انطفى ـ أسفي ـ انــطفاء شموعِ
وتُ من يهفو الهـــــزارُ لشـــدوه               أ

ولــه يطــل الوردُ كـل ربيـــــــــــــع?
عبد الوهاب ـ وطيبُ ذكرك في فمي              

 يبقــى طوال العمر خير شفــــيـــــع
أبكيك والدمع الهتون يهـــــــــدّنـي         

      ونواك يحرق مهجـتـي وضلــــوعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) االديب عبد الـوهاب احمـد مردان البـياتي وهو ابن عم الـشاعر الـراحل حس
مردان (1972-1927)

ـعـلـمـ الـعـالـية  –اخـتـصـاص لـغـة عـربـيـة سـنـة 1956 كان رفـيق تـخـرج في دار ا
طفولـتي ودراستي في مـدينـة احللـة الفيـحاء الـرائعـة في منتـصف اربعـينـات القرن

العشرين . انتقل الى رحمة الله سنة 2003
بدع يوسف عمر (1918 - 1987). قام ا (2) قار ا
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بغداد

كنظام ترابطي
والرَّجلُ الذي في الزاوية ولم يحتسِ بعد

يبدو منعزالً عن العالم
صــامــتــاً يــتــحــدث ُبــالــعالمــات لِــغــيــومهِ

يتافزيقيةِ ا
دخلَ صاحبُ الرّبابةِ

أشار لي أحـدُ اجلُالسِ أن أصفَ احلالةَ

حـظــةُ الـزَّمـنـيـة لــهـا سـلـطـة - لم تــعـد الـلـَّ
رمزية على الوقت

الرغـباتُ الـثالثة ُتـتجـددُ لتـخريجِ لـسانـيةٍ
واحدةٍ للخطاب 

رورِ الساحةَ ترك رجلُ ا
جلسَ وأحتسى قدح 

وغـادرَ إلســتـكــمـال الــنـقص فـي مـسـودة
السّرد 

واألشياء ذاتها التي حُكي عنها
يُحكى عنها األن

ُتبادَل وقف ا - في ا
التوقع

إن التعابيرَ ستُحمى بكود جديد
- وفي احلد األدنى من اإلعارة
الوصول للبحر إال بطائرة ورقية

أو ببرقٍ غريزيٍّ
 والسماء التبدل سياقها الداللي

 حلــــ تــــطـــــابق حلـــــظــــات مـن الــــظالم
وحلظات من الضوء

 ثــمــة نـســبــيـة مــشــروطـة لــتــفـكــيك عُــقـد

ُعقدة العبارات ا
نسي من الباطن      إلضاءة النصف ا
    هنـاك أكـثرُ من إسـتـشعـار ولكن بال

ميزات حسية
     رغبة في إضـافة أخطـاء الى أخطاء

سابقة
    تأخُر الباص مثال

   إنتاج الصور التالفة مثال
  الـتـعـديالت الـتي أجـريت عـلى كـيـنـونة

الطاولة مثال
ليئة بالوقائع   حاجيات العافية والنار ا

مثال
 ومثالً

من مداخل أخرى يتم تعقب األشخاص
بواسطة وسيط روائي

وبواسطة عنصر مبهم 
بعد نصف ساعة ستغلق احلانة

رآيا  حانة ا
وبــعــدهــا بـنــصــــف ســاعــة تــتــمــفـصل

األنباء
رور تغيب القناني- الطاوالت-شرطي ا
سافات  –الساحة  –النصب  –وتبدأ ا

في الظالم توليد مسافات أخرى
هنا البد من إعادة النص

ألن احلـديثَ غـدا سيـكـون عن جـغـرافـيا
جديدة

ا ستكون خالية ر
من مشاهد القبور في األحالم.


