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ــدى الحداثة والتنوير الثقايف يف العاصمة صنعاء صباح يوم  ينظم منت
ــت الثقافة  ــة ثقافية يف بي ــق 11/ 11 / 2017م صباحي ــبت ، املواف ــد الس غ
ــي  ،  بحضور عدد  ــيناريو الدرامي التلفزيون ــن الربنامج التدريبي الس ع
ــا ، يتحدث فيها  ــة بالدرام ــة واإلعالمية املهتم ــخصيات الثقافي ــن الش م
ــيناريو الدرامي ،  وعدد من  ــني يف كتابة الس ــاركني واملختص عدُد من املش
ــتنطلق الدورة التدريبية  ــة التدشني  س املخرجني واملمثلني ،  وعقب ورش
ــأن ممن  ــتهدف أصحاب امليول اإلعالمي والدرامي ، وذوي الش التي تس

لهم اهتمامات يف كتابة السيناريو الدرامي .
ــة املدرب  ــي يف 19 /11  بمعي ــخ 11/ 11 ، وتنته ــدورة يف تاري ــق ال تنطل

األستاذ سامي الشاطبي .
ــطة الثقافية التي ينظمها منتدى الحداثة  وتأتي الدورة يف إطار األنش
ــة قضايا  ــا يف معالج ــدأ أهمية الدرام ــن مب ــا م ــايف ، انطالًق ــر الثق والتنوي
املجتمع ، والدور الذي يمكن أن تحققه الدراما يف التغيري االيجابي وخلق 
ــاعد يف ترسيخ  ــاط االجتماعية املختلفة ، يس وعي مجتمعي لدى األوس

مبادئ الحب والسالم.

صدر عن دار العربي للطبع والنرش بالقاهرة، كتاب 
ــاط الجرائم التي  ــد أنم ــادة نصار يرص ــة د.غ للباحث

ُترتَكب عىل شبكة االنرتنت.
ــوان  ــل عن ــذي يحم ــا ال ــة يف كتابه ــد املؤلف وتؤك
ــذه الجرائم  ــة“، أن ه ــة اإللكرتوني ــاب والجريم ”اإلره
ــي كالجرائم التقليدية؛  ــد يف املجتمع العربي، وه توج
ــون أخطر  ــا قد تك ــا، إال أنه ــا وضحاياه ــا مرتكبوه له
ــم ارتكابها عرب زر  ــم املتعارف عليها ألنه يت من الجرائ
ــا وجعل من الصعب  ــهل ارتكابه الكمبيوتر، وهو ما س
ــه، وهو ما  ــض علي ــا وتتبعه والقب ــي فيه ــد الجان رص
يستدعي أن تقوم وسائل اإلعالم بتوعية الشباب من 
مخاطر هذه الجريمة، فهذه الرشيحة هي األكرث تعامًال 
ــرث ارتكاًبا للجرائم  ــة، وهي األك ــبكة العنكبوتي مع الش

اإللكرتونية واألكرث ترضًرا منها.
ــن الرضائب التي  ــول إن الجريمة اإللكرتونية م وتق
ــا الحديثة  ــن جراء التكنولوجي ــا املجتمعات م تدفعه
ــا مثلما  ــأرسه؛ فالتكنولوجي ــم ب ــي اجتاحت العال الت
ــرد الضغط عىل  ــاح عىل العالم بمج ــت لنا االنفت أتاح
ــن الكثري من الجرائم  ــر، أوقعت بنا يف براث زر الكمبيوت

اإللكرتونية.
ومن أخطر هذه الجرائم كما ترى الباحثة، اإلرهاب 
اإللكرتوني الذي أصبح ظاهرة سهلت تجنيد وتدريب 
ــم  ــب يف أفكاره ــباب واللع ــن الش ــه م ــأس ب ــدد ال ب ع
ــجيعهم عىل القتل  ــري عليهم، وتش ــم للتأث ومعتقداته

والتخريب يف مجتمعاتهم أو مجتمعات أخرى.
ــة اإللكرتونية  ــاك خلًطا بني الجريم وتضيف أن هن
ــوب وجرائم  ــم الحاس ــة وجرائ ــم املعلوماتي والجرائ
ــذا الخلط جلًيا عندما نرى بعض  اإلنرتنت. ويتضح ه
ــة وجرائم  ــم اإللكرتوني ــع الجرائ ــل م ــات تتعام املؤلف
ــا نجد من  ــد، بينم ــوم واح ــا مفه ــىل أنهم ــت ع اإلنرتن
ــم املعلوماتية  ــر والجرائ ــع جرائم الكمبيوت يتعامل م

عىل أنهما مفهوم أو مصطلح واحد.
ــب  ــة يتطل ــات اإللكرتوني ــن الهجم ــح أن ش وتوض
ــن يهاجم أي  ــع، فَم ــا الداف ــارص أوله ــود ثالثة عن وج
ــه لذلك، وقد  ــاك ما يدفع ــي ال بد أن هن ــام معلومات نظ
ــتهدفة أو  يكون الدافع رغبة يف االنتقام من الجهة املس
ــتئثار بأكرب قدر من الزبائن  الحصول عىل املال أو االس

كما هي الحال بني الرشكات املتنافسة.
ــذ  ــة لتنفي ــود طريق ــو وج ــي فه ــرص الثان ــا العن أم
ــن  ــوم، فمن البديهي أن املهاجم لن يتمكن من ش الهج
ــة واضحة  ــن لديه تصور وخط ــا لم يك ــوم ناجح م هج

ــو الفرق بني  ــذا ه ــق الغرض، وه ــوم تحق ــة هج لطريق
املهاجمني املحرتفني واملهاجمني غري املحرتفني. ولصد 
هذه الهجمات أو تخفيف أرضارها ينبغي معرفة طرق 

الهجوم وخططه ومتطلبات نجاح التنفيذ.
ــّن الهجمات  ــث الذي ال يمكن أن ُتش ــرص الثال والعن
ــرات، فالثغرة يف  ــه، هو وجود الثغ ــة من دون اإللكرتوني
هذا السياق مصطلح يقَصد به نقطة ضعف يف تصميم 
ــاط  ــن، ونق ــد التخزي ــات أو قواع ــة الربمجي أو تهيئ
ــن خاللها  ــلل املهاجم م ــي يتس ــذه هي الت ــف ه الضع

إلحداث الدمار الذي يريده.
ــم اإللكرتونية، فهناك  ــدد الباحثة أنواع الجرائ وتع
ــاء األداء املتعمد،  ــا أخط ــدرج تحته ــة تن ــم عام جرائ
ــش،  ــور والطي ــل، والته ــب، والتجاه ــال الواج وإغف
والتآمر والتواطؤ؛ وهناك جرائم مادية يندرج تحتها: 
ــتندات،  ــال، وتزييف املس ــب واالحتي ــة، والنص الرسق
ــطو اللييل، والتهريب،  ــدي عىل املمتلكات، والس والتع
ــس  ــخصية، وقرصنة الربامج، والتجس ــال الش وانتح
ــس  والتجس ــي،  الصناع ــس  والتجس ــكري،  العس
ــم اقتصادية يندرج تحتها:  االقتصادي؛ وهناك جرائ
ــوة، واالبتزاز،  النصب واالحتيال، واالختالس، والرش
ــة، والتزييف  ــاك األرسار االقتصادي ــد، وانته والتهدي
ــدرج تحتها:  ــم ضد األفراد ين ــر؛ وهناك جرائ والتزوي
ــاك  وانته ــارة،  الدع ــهيل  وتس ــهري،  والتش ــذف  الق
الخصوصية، واإلهانة، والتحرش الجنيس، والخطف، 

والقتل، واالنتحار.
ــبكة  ــارع لش ــني الباحثة أن التطور الكبري املتس وتب
ــتحدثة ما كانت  ــور جرائم مس ــت صاحَبُه ظه اإلنرتن
ــذا أصبحت  ــبكة، وهك ــذه الش ــور ه ــوال ظه ــَرف ل لُتْع
ــاعد عىل ذلك  ــبكة موضًعا لكثري من الجرائم، وس الش
ــبكة ال تخضع لهيئة أو حكومة  ــور منها: أن هذه الش أم
ــة، وال توجد إدارة مركزية لها، كما ال تخضع ألي  معين
تنظيم أو اتفاق دويل يف الغالب، وعدم االتفاق بني الدول 
ــة املتعلقة باإلنرتنت،  ــىل التعريف القانوني للجريم ع
ونقص الخربة لدى الرشطة وجهات االدعاء والقضاء 
يف هذا املجال لتحديد عنارص الجريمة وأركانها وجمع 
املعلومات واألدلة منها، وغياب مفهوم متفق عليه بني 
ــة، والعمل  ــل الذي يمثل جريم ــدول يف تحديد العم ال
ــبكة اإلنرتنت. وأن  ــل جريمة من خالل ش ــذي ال يمث ال
ــمة البارزة للجرائم اإللكرتونية أنها غري إقليمية،  الس
ــدود، فقد يكون املجرم يف قارة وتقع  بل هي عابرة للح

الجريمة يف قارة أخرى.

دورة عن كتابة السيناريودورة عن كتابة السيناريو
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ــًيا  ــدًرا مهًما ورئيس ــق مص ــل الوثائ تمث
ــل  ــا تمث ــة؛ ألنه ــة التاريخي ــاء الرواي يف بن
ــمية وأهلية، وبعضها يحمل  مؤسسات رس
ــرات  املذك ــىل  ع ــالوًة  ع ــمية،  رس ــا  أختاًم
ــواها من وثائق  ــارض االجتماعات وس ومح
ــتناد إليها خالل رحلة البحث يف  يمكن االس
أِيّ قضية تاريخية، كما حدث يف فيلم "وعد 
بلفور"، الذي قَصّ حكاية احتالل فلسطني، 
ــذي بدأ بترصيٍح  ــرب تتبع صناعة الوعد ال ع
ــبق  ــة بريطانيا األس ــيٍط لوزير خارجي بس
دات عدة  ــوّ آرثر بلفور، وتطور الحًقا يف مس
ــؤوم املعروف  ــة اإلعالن املش ــت بصيغ انته

عاملًيا.
ــض األحداث لقصة  ــد الفيلم بناء بع يعي
ــة،  ــاهد درامي ــور" يف مش ــد بلف ــدور "وع ص
ــالت، انطالًقا  ــراج الربيطاني ريك ب ــن إخ م
ــهادات املؤرخني،  ــيف، وش من وثائق األرش
ــا يحاكي تلك  ــادًال برصًي ــكل بذلك مع ليش
ــهدته من تحركات  الفرتة التاريخية، وما ش
ــطني وقيام  ــية قادت إىل احتالل فلس سياس

الكيان الصهيوني.

ــّت دول،  ــملت س ــِة تصويٍر ش ــد رحل فبع
ــا  ــا والواليات املتحدة وفرنس ــي بريطاني ه
ــطني، أنتجت رشكة  وإيطاليا واألردن وفلس
ــا لندن، وثائقًيا يتناول  "نون فيلمز" ومقره
"وعد بلفور"، برؤيٍة تقوم عىل رسد الحكاية 
ــد،  ــدور للوع ــىل ص ــام ع ــة ع ــرى مائ يف ذك
ــيَفني الربيطاني  ــق األرش ــتناًدا إىل وثائ اس
ــني  ب ــادرة  ن ــالت  ومراس ــكتلندي،  واألس
الحكومة الربيطانية وشخصيات صهيونية، 
ــغ وقائع أهم االجتماعات التي  وكذلك تفري
ــروف بـ"وعد بلفور"،  قادت إىل اإلعالن املع
ــمية وأخرى  ومنها اجتماعات حكومية رس

غري رسمية.
ــد الصعيدي يف  ــج الفيلم محم ــال منت وق
ترصيح صحفي، إن كتابة املشاهد الدرامية 
ــن  ــل م ــق العم ــه فري ــا جمع ــتندت إىل م اس
ــية  ــة والفرنس ــق الربيطاني ــات الوثائ مكتب
ــرص عىل أن تعكس  ــة، وتم الح واإلرسائيلي
ــرى باالجتماعات  ــا ج ــا يف الفيلم م الدرام
ــاء يف محارضها،  ــاءات بناء عىل ما ج واللق

واستناًدا إىل الوثائق.

ــاف الصعيدي قائًال: قررنا الحديث  وأض
مع املؤرخني الذين قّلبوا الوثائق واملحارض 
ــهم، ال التوقف عند الذين تبّنوا رواية  بأنفس
جاهزة لألحداث دون التدقيق فيها، وراعينا 
ــن دول لها  ــون الضيوف م ــون املؤرخ أن يك
ــي، ليقدموا وجهة  ــة بالحدث التاريخ عالق
ــذت قراراتها يف ذلك  نظر الدولة عندما اتخ
الوقت، فهم أقرب من سواهم إىل االعتبارات 

السياسية التي سادت يف تلك الفرتة.
ــدد إىل أن  ــدي يف هذا الص ــري الصعي ويش
ــق، إال أن  ــاج إىل وثائ ــذه األفالم تحت مثل ه
ــرية وخالية  ــيف العربية فق ــات األرش مكتب
ــة بموضوع  ــق ذات العالق ــن الوثائ ــواء م س
ــات.  ــور، أو اللقط ــات الص ــث، أو مكتب البح
ــة تهتم  ــة عربي ــد جه ــكاد نج ــع: "بال ويتاب
ــداث تاريخية  ــق املتعلقة بأح بجمع الوثائ
ــاك  ــت هن ــة، وليس ــرت يف املنطق ــة أث ومهم
مؤسسات تعنى بحفظ الوثائق ذات الصلة 
باألحداث واالجتماعات التاريخية املهمة، 
ــرص عليه الوقت يف  ــاعد الباحث وتخت وتس
ــة األجنبية التي  ــه املكتب ــث، وتحدد ل البح

ــىل حاجته  ــه لها للحصول ع ــه التوج يمكن
ــدور الحديث  ــق، خاصة عندما ي ــن الوثائ م

عن موضوع مثل وعد بلفور".
ــن  ــري م ــا الكث ــدي أن لدين ــد الصعي ويؤك
ــاج إلعادة  ــة التي تحت ــداث التاريخي األح
ــة برصًيا وعميقة  ــاء ورسد بطريقة ممتع بن
بحثًيا، وأن اإلنتاج التاريخي املميز يحتاج 
ــكل رئييس  إىل ميزانيات مرتفعة ُتَرصف بش
ــيف  ــيف من مكتبات األرش ــرص األرش يف ح
ــرصي/ درامي  ــادل ب ــاد مع ــة، وإيج العاملي
ــادة فيلمية  ــدث التاريخي م يجعل من الح

غنية وممتعة وسهلة الفهم".
ــم محمد  ــرج الفيل ــال مخ ــه، ق ــن جهت م
ــن خالل  ــت م ــم ُروي ــة الفيل ــالمة: إن قص س
"أصدق الطرق"، أي باالعتماد عىل الوثائق 
ــاط بالحدث، ثم  ــوت واالرتب ــة الثب صحيح
تحليل املادة بشكل علمي ومنطقي وصوًال 
ــم للظروف  ــة املعال ــم صورة واضح إىل رس
التي مّهدت الطريق للحدث التاريخي ومن 

ثم نتائجه وما ترتب عليه.
ــور" اعتمد يف  ــاف أن فيلم "وعد بلف وأض

ــاكاة العرص الذي  ــه الفنية عىل مح معالجت
ــه األحداث بعد الغوص يف الوثائق  وقعت في
ــرف التاريخي  ــا وفهم طبيعة الظ وتحليله
ــور (الحرب  ــد بلف ــه توقيع وع ــذي تّم في ال
العاملية األوىل)، وهذا ما أعطى فريَق العمل 
ــذا املوضوع الذي  ــزة التجديد يف طرح ه مي

ُطرق بكرثة يف األفالم الوثائقية العربية.
وأكد سالمة أن صناعة املشاهد الدرامية 
ــىل "حقائق واضحة  ــت بناء ع ــم تم يف الفيل

ومثبتة بالوثائق التاريخية".
ــاهد الدرامية، الربيطاني  أما مخرج املش
ــاهد  ــر مش ــح أن تصوي ــالت، فوض ــك ب ري
ــات  واجتماع ــة  تاريخي ــع  لوقائ ــة  تمثيلي
ــدة"، ولكن عدم  ــرة جي ــت بالفعل "فك حدث
ــي بأن ثمة  ــعر املتلق ــّدث املمثلني قد ُيش تح
شيًئا مفقوًدا. وأضاف: "من األفضل التعبري 
ــتنطاق  ــن خالل اس ــج األقوى م ــن الحج ع
ــل من  ــرف املقاب ــي يف الط ــخصيات الت الش
ــواء أكان داخلًيا  ــوار لتصوير النزاع، س الح
ــا، وبالتايل بث حالة  ــخصًيا أم خارجًي أم ش

من الشك يف أذهان الجمهور".

09 أدب وبصاشئ

ـــن ـــنحـــــتـــــالل وط ـــة ااحـــــتـــــالل وط ـــاي ـــك ـــة ح ـــاي ـــك ح

ــا... منزلن يف  ــش  تعي ــنوات  س ــذ  من

ــي من غرفتي.. ــح بي عند خروج تتمس
ــس  أنها  ــاح كوني أح ــعرني باالرتي تش

تحبني كثرياً...
ــي ووحدتي  ــدرك أوقات حزني وأمل ت
ــح  تتمس ــا  بحنانه ــري  غم يف  ــغ  فتبال
ــر جلويس لتمدد  ــي تارة.. ثم تنتظ بقدم
ــل..  بحظني تارًة أخرى... تتمطى بكس
ــعر  ــها ثم تغمض عينيها..تش تلف رأس
ــرتاٍت  ــوم لف ــا للن ــذي يدفعه ــان  ال باألم

طويلة...
ال أستطيع كبح جماح يدي عن مسح 
ــعرياتها الناعمة.. ــا.. واللعب بش ظهره

والرتبيت عىل رأسها بحنان..
ــود لذكرياٍت  ــكاري حينها تع ــد أف أج

جميلة..تنطلق ملاٍض بعيد..
ــه  الل ــا  رحمه  _ ــي  والدت ــا  فيه أرى 
ــاء  ــت األصيل عندما تجتمع نس _يف وق

الجريان يف بيتنا...
ــعبة برائحة  تختلط أحاديثهن املتش
ــال والزنجبيل  ــي املعطرة باله قهوة أم

وأعواد القرفة...
و كلما حاولت التلصص عىل حديثهن 
وسماع قصصهن الشيقة.. تنظر يل أمي 
ــذا  ــيل الرحيل.._هك ــم أن ع ــدة فأفه بح
إال  ــي  الله_..وماه ــا  رحمه ــا  عودتن
ــر  للعودة إىل  ــد عذراً آخ ــة حتى أج بره

مجلسهن...

ــن األعذار.. ــرغ جعبتي م وبعد أن تف
ــر  ــاؤب وأتظاه ــي التث ــا أدع ــود وأن أع
ــي.. التي  ــن أم ــوم يف حض ــي بالن برغبت
ــع رأيس عىل  ــح يل ألض ــث أن تفس ماتلب
ــتمر هي بالحديث ويديها  فخذها..وتس
ــكل رتيب..تتناوب  ــعري بش ــث بش تعب
ــروة رأيس بحنان  ــرك ف ــني ف ــا ب حركته

منقطع النظري..
وتمشيط شعرياتي بأطراف أناملها..

ــاً عيني..بينما يتناقص  فأظل مغمض
ــن  م ــويل  ح ــدور  بماي ــي  الوع ــدي  عن
حديث..وماتلبث األصوات باالنخفاض 
و  ــاً..  نهائي ــي  تختف ــى  تدريجيا...حت

يدركني النوم..
ــتيقظ منه  فأغط يف نوٍم عميق.. ال أس

إال وأنا عىل رسيري..
ــي دوماً ما إن  ــذا كان النوم يدركن وهك

تبدأ أمي بمداعبة شعري...
أتذكر أيامها كان النوم يأتيني رسيعاً.. 

و يستمر عميقاً..
ــاة.. حتى  ــي الحي ــت أم ــا إن فارق وم
ــة  ــاء.. والراح الهن ــات  ــي لحظ فارقتن

والسعادة...
ــد أعدائي.. اليرضيه  و أصبح النوم أل
ــل  ــه أي هدايا...يظ ــع مع ــق والتنف تمل
مخاصماً يل..طوال الوقت.. ما عدا بعض 
السويعات التي أرسقها منه خفيًة..قد ال 
تعترب نوماً بقدر ما أعتربها. -أنا -إغماءة 

إرهاق..
ــات  ــن هجم ــاً م ــو أيض ــي ال تخل والت

األرق.. وتتابع الكوابيس املزعجة...
نظرت لقطتي..ما زالت نائمة بعمق..
أغبطها عليه.. صوت شخريها أشعر به 

يأتي من أعماق بطنها...
ــد وأنها  ــا..ال ب ــاً ال تملك أم ــي أيض ه

تفتقد حنان األم أيضاً..
ــد  ــة عرصاً..الب ــاعة الثالث ــت الس دق
ــا  ــروج ملعهدي..حملته ــتعد للخ أن أس
ــد بجانبي.. ــف ووضعتها عىل املقع بلط
ــتيقظت.. حاولت أال أوقظها.. لكنها اس
نظرت يل نظرات تائهة..وكأنها تعاتبني 
ــن نومها...حركت  ــا م ــىل إزعاجي له ع
ــوم من  ــادت للن ــال مباالة..وع ــها ب رأس

جديد..
انرصفت مرسعة..أسابق الزمن حتى 

أصل يف موعدي..
وال أتأخر عن حصتي الدراسية..

مرت لحظات الدرس بتثاقل مميت...
لم أكن يف كامل وعيي ملا يلقيه املعلم.. 
كون  تفكريي كان عند قطتي يف املنزل...

ال بد وأنها ستستيقظ جائعة..
ــا  ــا وجبته ــع له ــيت أن أض ــي نس لكن
اليومية. -كالعادة -...ال بد أنها تبحث يف 

أرجاء املنزل وتموء بشدة.
وتستمر باملواء دون جدوى..

ــيت أمراً  ــن غبية ملاذا نس آاااه..يايل م
مهماً كهذا !!!

ــوراء.. ــت يعود لل ــأن الوق ــعرُت ب ..ش
ــط أمامي   ــاعة الحائ ــرت لس ــا نظ وكلم
ــخرية.. ــارب تنظر يل بس ــعر أن العق أش
ــفتيها بإمتعاض..ثم تظل  وهي تلوي ش

واقفة يف مكانها عناداً إّيل...وأخرياً
دقت الساعة السادسة..وحان  عندها  

موعد انتهاء الدرس..
ــيس  نف ــُت  اووووه..الحمدلله...حدث

وأنا 
ــىل عجلة.. ــي وأدواتي..ع ــع كتب أجم

وإنرصفت...
ــت بالباص يمر ببطٍء وتثاقٍل  أحسس
ــن صربي  ــا تبقى م ــيض عىل م ــاً يق أيض

وقوة تحميل.. ويدمر  أعصابي....
ــد وتطول....نزلت  ــت الطريق تمت كان
ــن الباص مرسعة..ثم ما لبثت أن عدت  م
ــيت  ــذي كنت قد نس ــاب ال ألدفع الحس
دفعه.. ذكرني به صوت صاحب الباص.. 

وهو يصيح بكلمات لم أفهم غالبيتها..
ــدرج  ال ــدت  وصع ــزيل  من ــت  وصل

مرسعة..
ــماع صوت  ــاول س ــاب أح ــت الب فتح
ــتقباًال منها يبدأ  ــة..  وأنا أتوقع اس القط
ــل فتحه..ثم  ــاب قب ــىل الب ــة ع بالخربش
ــح بقدمي..واملواء املعاتب...لكن  التمس
ــكان... ــا كان يغلف امل ــو كل م الصمت ه
ــري العادة...أغلقت  ــب عىل غ صمت رهي
الباب بتوجس قلق..وبدأت البحث عنها 
ــاء.. ونفيس تحدثني..البدأنها  يف األرج
ــة يف مكان ما..بحثت طويًال لكني لم  نائم
ــوى بعض كرات الصوف  أجد لها أثراً س
املتناثرة عىل األرض..والتي كانت تحب 
اللعب بهن.. كما كانت تجيد خلق املتعة 

يف أبسط األشياء من حولها..
ــعر برغبة  ــا أش ــدة وأن ــت مجه جلس

عارمة بالبكاء..أين ذهبت ياترى?!  
هي لم تفارقني منذ سنوات..

ــرة أعادت بارقة  وفجأة خطرت يل فك
األمل لقلبي املثخن باليأس والحزن..

ــن الرشفة  ــا خرجت م ــد أنه نعم...الب
املفتوحة..للبحث عن طعام..

والبد أنها ستعود قريباً..
مرت الساعات..ال أدري كم من الوقت 
ــن األيام..كم من  ــر وأنا أنتظرها...كم م م
ــهور..كنت أتوقع  األسابيع.. ومرت الش

رؤيتها كلما سمعت مواء قطٍة شاردة..
واستمريت بوضع طعامها كل يوم..

ــت  املخصص..وواصل ــه  مكان يف 
االنتظار...

لكنها لم تعد......
18/9/2017

إميان املعلمي
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