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سعد المعطش 

مما ال شك فيه أنه منذ مجيء د.جمال 
احلربي وزيرا لوزارة الصحة، استبشر 

األطباء الذين مييلون إلى النفس اإلصالحي 
خيرا، فالرجل جاء واضعا يده على مكامن 
اخللل، ومواطن الزلل التي تضرب جنبات 

الوزارة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، 
والذي نريد أن نلفت نظر الوزير احلربي إليه 

هو أن الوزارة تقوم بشراء معدات وأجهزة 
وأدوية ومستهلكات مببالغ مما يؤدي إلى 

هدر بّي يقدر بنسبة 20:30% من قيمة 
املشتريات يذهب لصالح أياد خفية بطرق 

غير قانونية، وهذا يؤدي الي استنزاف كبير 
وخطير للمال العام.

وهناك حلول جيدة لهذه القضية وبسيطة 
في الوقت نفسه إذ إنه من املمكن شراء هذه 

املستلزمات الطبية من مناقصات مجلس 
التعاون اخلليجي، وذلك ألن لديهم اتفاقية 
»الشراء املوحد« من الشركة األم مباشرة، 

مما يوفر على الدولة نحو 50% من قيمة هذه 
املستهلكات، ولكن ـ مع األسف - يتم الشراء 

من السوق احمللي »للمصالح«.
ومن األشياء التي تبدو في منتهى الغرابة 

بوزارة الصحة كذلك أنه ال توجد آلية محددة 
وواضحة لطريقة الشراء أو حتديد الكمية، 
فهل تعلم عزيزي القارئ أن الطبيب مثال 

عندما يريد شراء مستهلكات عليه أن يخمن 
الكمية، مما يعرضه التخمي ألحد أمرين 

كالهما مر، فإما أن تكون الكمية قليلة 
فيحدث نقص في املستهلكات الطبية، أو 
كثيرة فتؤدي إلى فساد كمية كبيرة منها.
وحل هذا املعضلة التي جتعل الطبيب في 
حيرة من أمره بسيط جدا، وهو البد من 

وجود آلية محددة ومبرمجة تتصل مباشرة 
بإدارة املستودعات الطبية بحيث عندما يتم 
استهالك 75% من املستهلكات يتم استبدالها 

أتوماتيكيا دون تدخل الطبيب.
كذلك يتحتم على املستودعات الطبية أن 
يكون لها الصالحية في مناقشة الوكيل 

احمللي في األسعار ألنه من املعروف أن معظم 
املستهلكات واملعدات الطبية لها أسعار عاملية 

معروفة، ومحددة سلفا نستطيع احلصول 
عليها من »اإلنترنت«.

وال ننسى ما حدث أخيرا في مستشفى 
القلب حيث مت إتالف ما قيمته 5 ماليي 

دينار من دعمات ومستلزمات القلب ألنه 
ال توجد آلية تنظم العملية مما أدى إلى أن 

األطباء طلبوا أكثر من احلاجة أو مما توقعوا 
استخدامه فكانت هذه النتيجة.

إن وجود آلية محددة تنظم مثل هذه العمليات 
توقف هدرا كبيرا في املال العام، وتوفر على 
الدولة مبالغ طائلة ولوزارة الصحة، تستطيع 
استخدامها في تطوير املستوصفات، وتطوير 

النظام اإللكتروني.
وكل ما سبق يعتبر قدرا ضئيال من كم الهدر 

الهائل الذي يضرب جنبات وزارة الصحة، 
ونحن األطباء نتقدم إلى وزير الصحة 

د.جمال احلربي بهذه األفكار اإلصالحية، 
ونحن على يقي من أنها ستجد أصداء 

إيجابية لديه، وأنه سيسعى جاهدا لتبني مثل 
هذه األفكار اإلصالحية التي تغلق صنبور 

الهدر املفتوح، وتوقف استنزاف موارد هذا 
البلد العزيز.

 الشماعة هي االسم اجلديد لتلك املسامير التي 
كنا نضعها قدميا على باب غرف نومنا من 

الداخل أو ندقها على جزء من أحد جدران تلك 
الغرفة لنعلق عليها مالبسنا حتى ال تنعفس 

ويجب أن تزيد عدد املسامير حي يكون هناك 
من يشاركك نفس الغرفة.

لقد تطورت تلك الوسيلة القدمية وأصبحت 
متلك اسم شماعة وحتمل أشكاال جديدة 

وجميلة وبعضها من املخمل اجلميل بألوان 
زاهية جدا، وقد يعتقد البعض أنها موجودة 

قرب سوق األثاث املستعمل ومقابل سوق 
املاشية الرئيسي في منطقة »الري« ولكنني 

سأدلكم على مكان تواجد تلك الشماعات 
ومن يستخدمها ليداري فشله ويعلق عليها 

أخطاءه. 
تلك الشماعة موجودة لدى أغلب الشعب 

الكويتي وخصوصا املوظفي فتجد الغالبية 
يلوم احلكومة على أي شيء وكأن األمر ال 

يعنيه، فعلى أي موظف حكومي أن يبحث عن 
شيء آخر غير تلك الشماعة، فهو بهذه احلالة 

يعترف ـ وهو ال يدري ـ بأنه يضع اللوم 
على نفسه في املقام األول فهو أحد مكونات 

احلكومة وقد يكون هو أو أحد أقربائه أو 
معارفه سبب التقصير.

األشخاص الذين يحق لهم نقد احلكومة هم 
املتقاعدون والذين ليس لهم أي تعامل مع 
احلكومة باملشاريع، أما الباقون فليس لهم 
احلق في مشاركتنا تلك الشماعة ألن ليس 
لهم أي مسمار في شماعتنا القدمية، وكما 

غنت 
أم كلثوم في أغنية سيرة احلب حي قالت 

»العيب فيكم يا في حبايبكم« فأصلحوا 
أنفسكم أوال، فكلنا نعرف أن العلة فيكم وفي 

حبايبكم الذين توسطوا لكم وفهمكم كفاية.
أدام اهلل من أصلح شأنه وعمل بكل إخالص، 

وال دام من يبحث عن شماعة ليعلق عليها 
أخطاءه. 

جتفيف منابع 
الهدر.. واجب 

وضرورة

الشماعة 
املظلومة 

وسيرة احلب

رماح

في تاريخ األطعمة واملشروبات، احمللل 
منها أو احملرم، جند أن بعضها تأرجح 
بي قوائم املنع وقوائم السماح حسب 

املزاج السائد، املعتدل أو املتشدد. ففي 
الكويت كانت بعض احملال في املاضي 

القريب تبيع حلوم اخلنزير قبل ان 
يتم حظرها. وفي معظم دول العالم 

تعتبر املخدرات جرمية يعاقب عليها 
القانون، أما في هولندا فيسمح للناس 
بشراء املخدرات اخلفيفة. وفي أملانيا 

ال يقع تعاطي املخدرات حتت طائلة 
قانون »املواد املخدرة« الذي يحظر 

بيع املخدرات وترويجها ال تعاطيها. 
وأعود إلى الكويت ألشير إلى الطائر 

األزرق »اخلطوط اجلوية الكويتية« التي 
كانت فيما مضى تقدم اخلمور على 

منت طائراتها قبل ان تدرج املشروبات 

الروحية في قائمة املمنوع.
> > >

عند بداية معرفة الناس شرب القهوة في 
اليمن اعتبرها مشايخ الدين بدعة ينبغي 

محاربتها بحجة انها »ال تليق مبروءة 
الرجل«، فبقيت القهوة حبيسة جدران 
البيوت، محدودة االنتشار، يحتسيها 

الوجهاء واألعيان. وفي القرن اخلامس عشر 
تسللت القهوة من اليمن إلى مكة املكرمة 

فعدت هناك من املسكرات وعارضها رجال 
الدين بشدة ألنها »تسبب العلل في األبدان 

والضعف في العقول« قبل ان تتقلب بها 
األحوال مع تغير وتقلب املشايخ وتبدل 
الفتاوى بي التعصب واالعتدال حسب 

الفتوى املوسمية. فتارة كان يسمح بتقدمي 
القهوة للحجيج عند البيت العتيق، وتارة 
أخرى يتم جلد باعتها في امليادين العامة 

ويعزرون ويودعون في احلبس!
> > >

في كتاب »من التاريخ الثقافي للقهوة 
واملقاهي« يذكر الباحث محمد األرناؤوط 

»ان استقرار القهوة في الشام لم يكن 
سهال، إذ إن األمر كان يرتبط بالقاضي 

املوجود في دمشق، والذي كان يتغير من 
حي آلخر ويتغير معه املوقف برمته. وقد 

تسببت القهوة في مواجهات عنيفة بي 
املشايخ هناك، واستمر اخلالف حوالي 

قرني من الزمن بي املؤيدين واملعارضي، ما 
جعل القهوة موضوعا فقهيا وأدبيا وسياسيا 

في دمشق ايام الدولة العثمانية«. ويضيف 
الباحث بقوله: »رمبا كان من سوء حظ 

هذا املشروب اجلديد ان اطلق عليه اسم 
»القهوة« التي كانت من أسماء اخلمرة عند 

العرب«.

يخلط البعض بي مفهوم االنتماء والوالء رغم 
أن األولى صفة يكتسبها اإلنسان أو غيره من 

الكائنات واألشياء بجسده وبأوراقه الثبوتية 
الرسمية بينما الثانية يكتسبها اإلنسان أو 

غيره من الكائنات بعقله وقلبه وكل جوارحه.
االنتماء صفة نكتسبها بحكم الوالدة في 
نفس املكان أو حتى اإلقامة فيه لفترات 

طويلة.. بينما الوالء صفة نكتسبها مع مرورنا 
مبواقف وذكريات وأحداث تخلق لدينا احلب 
ورمبا العشق لهذا املكان األمر الذي يجعلنا 

نبذل النفيس والغالي من أجل احلفاظ على هذا 
املكان الذي يسمى الوطن.

قد ال تقتنع بانتمائك أو تكون ناقما عليه ولكن 
الوالء يكون عن قناعة شخصية وحب نتاج 
مواقف أو تصرفات أو انتماء من نوع آخر 
حيث تتعدد أنواع االنتماء بخالف االنتماء 
للمكان أو الوطن فيكون االنتماء لدين أو 

عقيدة أو مجال علمي أو جماعة أو فئة من 
البشر جتعل والءك مختلفا عن انتمائك األول 

احلقيقي.
قد تنتمي ملكان أو وطن ولكن ليس بالضرورة 

أن والءك له.. بل إن االنتماء إذا تعارض مع 

الوالء قد يجعلك حتزن على االنتماء لهذا 
املكان فقد ينتمي إنسان لوطن ولكن والءه 

لوطن آخر وهو ما يعرف هنا أو ما قد يؤدي 
إلى اخليانة العظمى.

قد تتعدد تعريفات االنتماء والوالء في املعاجم 
وتختلف في دقتها ولكن ما نفهمه وما هو 
شائع أن االنتماء ال يعني بالضرورة الوالء 
وهو ما يحدث مع األسف في الوقت احلالي 

مع العديد من األشخاص في العالم كله الذين 
أصبحت والءاتهم تتعارض مع انتماءاتهم.

االنتماء صفة غير قابلة للبحث والتأكد 
منها وإمنا الوالء صفة تتغير وتتبدل وقابلة 

للتشكيك والبحث.. وقد ينتمي الشخص 
ملكان لكنه ال يشعر بالوالء جتاهه وليست 

لديه الرغبة أو حتى النية إلفادته أو تنميته أو 
العطاء له.

وتختلف درجات وأهمية الوالء من شخص 
آلخر فتجد من يقدم صفة االنتماء للوطن 

على صفة االنتماء جلماعة أو فئة.. والعكس 
أيضا صحيح فقد يقدم شخص انتماءه 

جلماعة على انتمائه للوطن وهو ما يخلق 
حالة من البلبلة والتنافر في املجتمع حيث إنه 

ال ميكن التشكيك في االنتماء لهذا الشخص 
وال املزايدة على انتمائه.. لكن يبقى الوالء 

هو األهم وهو ما يخلق العطاء والتنمية 
والتضحية.

أسمى أنواع الوالء هو الوالء للوطن الذي 
تنتمي إليه.. ألنه بضياع الوطن واألرض التي 
تنتمي إليها تضيع الهوية ويضيع االستقرار 
ويضيع العطاء ألن الوطن هو احلقيقة الثابتة 

امللموسة بينما االنتماءات األخرى انتماءات 
يظل معظمها هشا غير ملموس على األرض 

ورمبا يكون وجودها مجرد خيال ال وجود له.
الطبيعي أن يكون والؤك لوطنك وهو ما 

يتحلى به الغالبية العظمى من البشر لكن هذا 
ال ينفي أن هناك قلة ينعدم والؤها لوطنها 
وهو أمر شاذ مستغرب نتيجة اضطرابات 
نفسية شخصية أو خلل كبير يحدث نتاج 

أحداث جعلت الشخص يتبرأ من انتمائه 
ويوجه والءه لوطن أو فكر مختلف وجد فيه 

ما يفتقده في الوطن احلقيقي الذي ينتمي إليه.
انتموا ألوطانكم مهما كان فيها من سلبيات 

وكرسوا حبكم ووالءكم لها فمن دون الوطن 
يظل اإلنسان مشردا مهما كانت والءاته. 

قبل أيام هز نبأ وفاة الشيخ محسن عجيل 
الياور شيخ قبيلة شمر قاطبة األوساط 
اخلليجية وبعض األوساط العربية ملا له 
مكانة كبيرة وحب غامر لدى الكثير من 
الناس سواء من أفراد قبيلته أو القبائل 

الثانية والعوائل كافة، ولعل هذا احلزن النابع 
من احلب والوفاء لدى الكثير من الناس له 

أسباب رئيسية أساسها أسرة آل اجلربا 
الكرام وأفعالهم التي تتحدث عنهم من 

املشرق إلى املغرب ومواقفهم السياسية التي 
تدل على أنهم أساس في كل موطن وكل 

بلد في بقاع الوطن العربي ملا لهم من مكانة 
كبيرة لدى احلكام ولدى الشعوب.

وقد رأينا برقيات التعزية فور إعالن نبأ 
وفاة محسن اجلربا، طيب اهلل ثراه، من أغلب 

حكام وأفراد املنطقة العربية.
ونركز على برقية التعزية التي بعثها صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وسمو 

رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك، التي 
شملت برقية التعزية مآثر املغفور له وموقفه 

إبان الغزو العراقي على الكويت ومعارضته 

لصدام وحزبه لذلك الغزو.
ليس الغريب في برقيات التعزية التي توالت 
على ذوي املرحوم ألنه ذو مكانة في القلوب 

والعقول لدى الكثير من الناس، ولكن الغريب 
هي تلك املزايدات والتكسبات في استغالل 

مكانة الشيخ اجلربا، ليأتي عضو من أعضاء 
البرملان الكويتي ليقترح على البرملان تسمية 
أحد شوارع الكويت باسم الشيخ محسن ملا 

له من مكانة ومواقف بارزة جتاه الكويت، 
وللتذكير فقط بأن موقف محسن اجلربا 

لم تكن ألجل مقابل أو عائد كان ينتظره في 
حياته أو ينتظره ذووه وأهله بعد وفاته، بل 

املواقف كانت حلبه للكويت وأهل الكويت 
بقبائلها وعوائلها، وكذلك مواقفه جاءت ألنه 

يعي متاما بأن الغزو العراقي خطأ فادح 
ارتكبه صدام.

وللعلم فقط، فالشيخ اجلربا مكانته مغروسة 
في كل مكان هو وأسرته الكرمية لدى الكبار 

والصغار ولدى احلكام والشعوب ومواقفه 
بارزة، لن يزيدها بروزا شارع يحمل اسمه 
أو مقترح فيه تكسب سياسي أو انتخابي، 
فأسرة اجلربا اسمها وفعلها باق »كالنقش 

الفرعوني« الذي ال يزول على مر العصور 
واألزمنة وذكرهم يتوارثه األجيال جيل بعد 

جيل، وليس بحاجة إلى طريق أو شارع 
يطلق على اسمه.

رحم اهلل الفقيد الشيخ محسن اجلربا وألهم 
ذويه الصبر والسلوان، ولنعلم جميعا أن 

اجلربا لم ميت ما دام في األرض أشخاص 
مواقفهم سارية ونافذة وباقية كالشيخ 

فرحان نايف اجلربا والشيخ عبداهلل 
احلميدي الياور والشيخ احمد املشعان، 
والشيخ فيصل منيف اجلربا وجميع آل 

اجلربا الكرام.
واختم مبا قاله أحمد شوقي في إحدى 

قصائده:
املجد والشــرف الرفيــع صحيفة

لهــا األخــالق كالعنوان جعلــت 
وأحــب مــن طــول احليــاة بذلة

قصــر يريــك تقاصــر األقــران
دقــات قلــب املــرء قائلــة لــه:

وثوانــي دقائــق  احليــاة  إن 
فاصنع لنفســك بعد موتك ذكرها

فالذكــر لإلنســان عمــر ثانــي!

بكل االحترام للطب النفسي والتقدير لكل 
من ينتمون له من أعضاء وعاملي، ولكن 

بالفعل في تلك اآلونة أصبح العديد يحتاج 
أن يذهب لدكتور نفساني ليستطيع 

استيعاب ما يدور على مدار 24 ساعة 
من أحداث متغيرة غير متصلة وذلك في 

النطاقي العاملي والعربي، أما إذا تناولنا 
األحداث اليومية التي حتدث لكل فرد على 
حدة على مدار يومه فسنجد أننا أصبحنا 
بحاجة ماسة لدكتور نفساني ملا نتعرض 

له من أهوال بشرية.
لن أخوض في األحداث العاملية والعربية 

والتأزميات واالنفجارات وغيرها من 
أحداث يومية نسمع ونقرأ عنها الكثير، 
فقد سئمنا من الكتابة وأرهقت األذهان 

من احلديث املتعدد واملتغير وفق املتحدث 
والكاتب وما يحتفظه من آراء وأجندات 

شخصية وتيارات معاكسة في تناول 
تلك القضايا، ولن أتناول أحداثا شخصية 
ومرضية حتدث ونصادفها من شخوص 
في حياتنا اليومية، ولكن سأقوم بكتابة 
كلمات أغنية أصبحت أرددها يوميا وال 

أعلم  ملاذا؟ هي أغنية »أهل كايرو« التي قام 
بتأليفها األستاذ أمين بهجت قمر كمقدمة 

ملسلسل »أهل كايرو«، فبالفعل عندما 
نستبدل بعض الكلمات التي متاشي بيئتنا 
جند أنها حتاكي واقع مجتمعنا ومجتمعات 

أخرى أيضا، فعندما نفرد كلمات أهل 
كايرو جند أننا نحاكي واقعنا املعيش سواء 
على الصعيد الشخصي أو العاملي بل جند 

أن األستاذ أمين يطالب مثلما أنا أطالب 
برقم دكتور نفساني، وقبل كتابتي للكلمات 
أتقدم بالسماح والتماس العذر للكاتب أمين 
بهجت قمر بحذف بعض الكلمات ألجعلها 

تتماشى مع اجلميع والكل:
عيني على أهل..... لبط ابنها من يسايرو

الكل عامل مثالي ونازلي في بعض يعايرو
ياما... بتداري سلطة وماحدش داري
هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها 

للشرف محامي
هنا فالتي قال شعراتي وفي الليل هات 

نفس يا....
كان اللي يغلط ع راسه بطحة بقى النهارده 

يا عيني يا جبايره
يا عيني على أهل......

أنا ليا طلب عندكم وانبي علشاني
في حد معاه تلفون دكتور نفساني 

أصل العيشة دي معلش همبكة كدب 
مالوش داعي

وكله البس وش املصلح االجتماعي
ياما..... بتداري سلطة وماحدش داري

يا عيني على أهل. 
مسك اخلتام: سئمنا من هواء الفساد الذي 

نستنشقه كل يوم.. اشتقنا لنسيم العدل 
والصدق. 

يبدو أن شعوب املنطقة سترصع على 
جبي األزمة بعض )التأتآت( أو فلنقل 

بعض الالفتات امللثمة! التي كبتت بالقلب 
حتى انفجرت وتناثرت كقطع الليل املظلم!. 

أضحكني كثيرا وأدهشني أكثر عندما 
انتعشت كل التحوالت السياسية والتي 

تهجنت قسرا على ثوابت خليجنا املتالحم. 
لنعد إلى )التأتأة( التي متخضت فولدت 

كابوسا أسودا حتى زاحم بحروفه وبظله 
العريض طرائق ومضائق الشعب الواحد! 

حتى ضاق ذرعا فأصبح يتقلب ذات اليمي 
وذات الشمال طامعا في صولة بي صوالت 

البعض! وجولة بي جوالت الكل! ومازال 
عالقا مستصرخا يرجو خالصا. إن ميثاقنا 

اخلليجي املتي صنع بإرادتنا الصلبة فال 
ميكن إطالقا أن نستوعب طرفا آخر ميلي 
علينا سياسة )فرق تسد( أو فقه املوازنات 

واألولويات أو متييع األحكام والقواني! 
أو إقحامنا في دساتير اجلمهوريات التي 
حتكم باحلديد والنار!. إن أبناء )العمومة 

واخلؤولة( لديهم من القناعة التامة بأن 
هذا التراشق في رمقه األخير وستفرج 

األزمة عاجال غير آجل بالرغم من تداعيات 
املواقف وهشاشة اإلعالم املدفوع الذي 

أخذ منحى التصعيد والتحجيم والتضخيم 
عبر األقالم التي ال تعرف الكتابة إال 

باخلط األحمر! مدعومة جوا وبحرا وبرا! 
وال نستغرب إن تدحرجت )حتت الغطاء 

الشرعي املعلب( وال عزاء للشعوب إال 
الصمت ثم الصمت ورسم حتفظ بات 

على حافتي األحوط وسد الذريعة! إحجاما 
أمام اخلطاب الديني املؤدلج!، إلى أن 

تفجرت دائرة الفكر احلر من األحرار! 
فتناثرت منها شظايا حادة من تأتآت احلق 

واحلقيقة والصبر واالصطبار: 
٭ التأتأة األولى:  اإلنسان العربي )كان 

طيبا جدا( لكنه اآلن تثقف كثيرا وأصبح 
قاب قوسي أو أدنى من احلقيقة املرة التي 

كانت تتوارى! وهذا ما يزعج البعض!
٭ التأتأة الثانية:  في اخلالف واالختالف: 

البد أن نسمو بأخالقنا ألن شرف 
اخلصومة مكلف جدا..! ال ميكن أن 

نتصور طحن األنوف! وتكسير العظام 
واحلق بينهما واحد.!

٭ التأتأة الثالثة:  معركة احلق واحدة! إذ ال 
توجد تعددية للحق أو ألوانا زاهية تعطيه 

أكثر من وجه أو رونق!. رحم اهلل من 
أهدى إلينا عيوبنا ودلنا على الصواب..!

٭ التأتأة الرابعة:  خليجنا واحد.. مصيرنا 
واحد.. قف! أيها الشادي عند آخر 

عتبة تلفظ فيها حروف احلب والسؤدد 
واملصير! فأطفالنا على مرأى ومسمع مما 

حدث ويحدث..!
٭ التأتأة اخلامسة:  الوعظ الكالسيكي: 

حالة من حاالت التمويج والتهريج 
املتأسلم! فال تقل لي شرعا أو منطقا أو 

عرفا! اجلس حيث جلس الناس وال حتدث 
أمرا.!

٭ التأتأة السادسة:  املجتمع الدولي: 
ضمير مستتر! لكنه أصبح بعد أزمة 
اخلليج مكشوف األضالع واألطراف 
والنوايا..! أعي أن اجلرح املكشوف 

سيكون عرضة للحشرات..!
٭ التأتأة السابعة:  طاولة احلوار: مشردة 

ليس لها أرض. مسكينة..! جعلوا منها 
سطحا ألكل اخلبز واجلاروش وحمال 

لبقايا ورق شاورما! وها هي تلتقط آخر 
أنفاسها..!

٭ التأتأة الثامنة:  الصحافة: كن سبابا، 
لعانا، طعانا..! ال تبرر ال تخمن ال تسيس 

ال تقيم!؟ اضرب بكامل قواك! فنحن 
نريدك شرسا بال ))عقل((.!

٭ التأتأة التاسعة:  السياسة: الفقه الذي 
لم يفهم بعد! والعلم الذي لم يطبق على 
مساحة عقل واع، إذ ال صديق دائم وال 

عدو دائم!. أهال بالضحايا اجلدد..!
٭ التأتأة العاشرة:  فارق الوقت:  لعبة 

سياسية مثيرة! وهي من صنع احلرس 
القدمي، جنحت أميا جناح، ففي فجر اليوم 

يكون عصر األمس قرارا!. ويستمر الفجر 
العليل..!

٭ التأتأة احلادية عشرة:  األحالم: أن تكف 
عن نفسك! وعن إنسانيتك! وطموحك 

األخاذ! فما أنت إال متصعلك يتمرجح على 
قارعة الوهم. ال حتلم وإال قلبنا فراشك 

الوردي..!
٭ التأتأة الثانية عشرة:  وكالة يقولون: 
ستستمر هذه الكارثة! حتى يرث الناس 

أحقادا وأضغانا، ليموت الصادق واحلكيم 
والصابر والعطوف!. قل كما يقولون وال 

تكثر.!
وللتأتآت بقية.
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