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مازالت احلرائق مشتعلة في األمازون منذ أكثر من 3 أسابيع 
وحتى كتابة هذه الكلمات رغم ما تقوم به وزارة الدفاع البرازيلية 
في نشــر نحو 44 ألف فرد من قــوات اجليش، اجتهوا ملواجهة 

احلرائق التي أثارت موجة من الغضب العاملي.
منطقة األمازون هي أكبر غابات استوائية في العالم، متتد على 
مساحة 7.4 ماليني كيلومتر مربع في ٩ دول: البرازيل وبوليڤيا 
وكولومبيا واإلكوادور وغيانا الفرنسية وغيانا وبيرو وسورينام 

وڤنزويال.
مع الكوارث العاملية، عادة ما يزداد النقاش حول مدى تقدمي العون، 
السيما من بعض دول اخلليج ذات الوفرة املالية، مع أن منطقتنا 
العربية تعد من أكثر املناطق حاجة للمساعدات، و»األقربون أولى 
باملعروف«! وهو ما يدعم وجهات نظر بعض األصوات الرافضة 
لتقدمي املســاعدات اخلارجية، ولكنهم قد يغفلون عن جملة من 

األمور، كما هي احلال مع حرائق األمازون املشتعلة:
٭ هذه القضية تعني جميع البشر، حتى ولو كانوا يقطنون مناطق 
تبعد عن موقع احلدث بآالف الكيلومترات، فهذا احلوض النهري، 
املليء بالغابات هو أهم عامل استقرار مناخي لكوكبنا، فهو ينتج 
20% من الهواء الذي يتنفسه البشر، وميتلك أيضا 20% من املياه 
العذبــة املتدفقة، كما تضم غابة األمازون نحو 3 ماليني نوع من 
النبات واحليوان، أي ما يقارب 10% من الكائنات في احلياة البرية.

٭ هذه القضية بأبعادها املختلفة، إنسانيا وبيئيا وتأثيرها العاملي، 
تقتضي املساهمة بكل ما هو ممكن، وإذا كانت التبرعات، لترميم 
كاتدرائيــة نوتردام التي دمر جزء منهــا في حريق خالل أبريل 
املاضي، قد وصلت خالل فترة وجيزة جدا الى مليار يورو، لكونها 
رمزا وطنيا فرنســيا، ولقيمتها االســتثنائية التي أدرجتها على 
قائمة التراث العاملي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونيسكو(، فإن املساهمة في مواجهة كارثة األمازون تستحق ما 
هو اكبر، فالكاتدرائية تراث من املاضي، أما مصير حوض األمازون 

فهو ميس حاضر البشرية ومستقبلها.
٭ إن مقولة إن التبرع للمسلمني أولى من هؤالء، ليست إال نوعا من 
العنصرية املعلبة، تريد أن حترم املنكوب غير املسلم من يد العون، 
وهي تتعارض مع أصول ديننا احلنيف الذي جاء رحمة للعاملني، 
كما جاء في احلديث الشريف »إن في كل ذات كبد رطبة أجرا«.

٭ قد يقول البعض إن تبرع الدول العربية واإلسالمية، لكارثة 
ما خارج العالم اإلسالمي، هو لشراء النفوذ السياسي، وكسب رضا 
بعض الدول باملفهوم الســلبي، وهذا القول قد يرد عليه من عدة 
نواح، أن احلديث عن املساهمة في مواجهة هذه الكارثة ال يقتصر 
على ما يخص احلكومات، بل يشمل منظمات ومؤسسات خيرية 
غير ربحية، معنية فقط بتقدمي العون واملساعدة، وال تنخرط في 
نشاطات سياسية، كما أن البرازيل ومنطقة أميركا الالتينية عموما 
لها قواسمها املشــتركة مع العاملني العربي واإلسالمي، فكلتاهما 
عانت من اإلرث االســتعماري، وهناك أعــداد كبيرة من العرب 
واملسلمني قد هاجرت واســتقرت هناك، فضال عما سجلته من 
مواقف شعبية ورســمية مساندة للقضايا العربية ومنها قضية 
فلســطني، يضاف إلى ذلك دخول الكيان الصهيوني على اخلط، 
ومسارعته الســتثمار احلدث، وعرض املساعدة على احلكومة 
البرازيلية، وهو مــا يقتضي التحرك ملواجهة خطواتهم، حتى ال 
تستثمر مستقبال فيما ميكن أن يضر بصورة العرب واملسلمني 

وحجم التعاطف معهم.
٭ وأخيرا، فإن التبرع واملساعدة سواء إلطفاء احلريق، أو توفير 
املــأوى واخلدمات الصحية للمنكوبني، أو إنقــاذ احلياة البرية، 
سيقدم صورة إيجابية للغاية عن اجلهة املتبرعة، ويرسي انطباعا 
إيجابيا عن البلد والثقافة التي تنتمي إليها، وهو ما ميكن استثماره 

مستقبال بصور شتى.

حني منشي في اجلمعيات أو محال بيع األغذية غالبا ما نشعر 
باألمان بأن جميع املنتجات حالل وغير ضارة بالصحة لقناعتنا 
بالــدور الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والتغذية من التأكد من 
صحــة املنتجات وأمانها على الصحــة العامة للفرد، وبني الفينة 
واألخرى تخرج علينا بعض األخبار التي تشير إلى احتواء بعض 
املنتجات على مواد غير شرعية ويتم سحبها من األسواق، وهذه 

املنتجات غالبا ما تكون مستوردة.
وألننا نريد أن تبقى أســواقنا مفتوحة على العالم فتكون بها 
منتجات من كل الدول حتى يتم إرضاء وتلبية الذوق العام، إال أن 
األمر بحاجة إلى مجهود مضاعف من الهيئة العامة للغذاء للتحقق 
من مدى شرعية هذه املنتجات ومدى سالمتها على الصحة العامة.
وهذا األمر بحاجة بالتأكيد إلى دور وتعاون من وزارة الصحة 
في تعيني أطباء للعمل في الهيئة العامة للغذاء ليكون لهم دور من 
مراجعة التقارير الواردة عن كل منتج والتأكد من سالمتها، وهذا 
األمر بالتأكيد ليس بهني بل بحاجــة إلى كادر كبير من العاملني 
سواء من أطباء أو متخصصني بالتغذية للقيام بهذا الدور املهم.

إال أن األمر ال يقتصر فقط على متخصصني طبيني، بل البد أن 
يكون هناك محترفون باللغات وليس فقط اإلجنليزية أو الفرنسية، 
بل نتمنى مــن الدولة أن تخصص ميزانية إضافية للهيئة العامة 
للغذاء حتى تقوم بابتعاث دارسني للغات من مختلف الدول التي 
يتم منها اســتيراد األغذية والتأكد من اتقانهم للغة حتى يقوموا 

بهذا الدور الكبير.
فلمــاذا ال يكون للهيئة العامة للغــذاء مبتعثوها الذين يكون 
وظيفتهم الرئيسية دراسة لغة البلد والتبحر فيها، وهذا أمر مهم 
ألنه سيساعد على تالفي األخطاء التي تقوم بها الهيئة بني الفينة 
واألخرى من السماح ملنتجات بالتداول في الدولة ثم بعد سنوات 

يتم اكتشاف انها غير شرعية.
األمر اآلخر فمعنى ان يكون لدينا عاملون يتقنون اللغات من 
مختلف دول العالم فسيساهم ذلك في االنفتاح على املنتجات في 
دول لم نتعامل معها بعد، وهذا أمر جيد ومحبب وخصوصا أنه 
سينعش األسواق وسيلبي الذوق العام وسيرضي شريحة كبيرة 

سواء من املواطنني أو الوافدين.
وقد يعتبر البعض ان مثل هذا األمر تنفيذه في الوقت الراهن 
غير ممكن وخصوصا مع تذبذب أسعار النفط والعجز الذي نواجهه 
في امليزانية، ولكــن إذا لم يكن من املمكن ان تخصص امليزانية 
للهيئة العامة للغذاء بصورة مستقلة فهناك ميزانية وزارة التعليم 
العالي التي تبتعث الطلبة للخارج، فليتم تخصيص مقاعد للهيئة 

العامة للغذاء مع إلزام اخلريجني في العمل بالهيئة بعد التخرج.
فمشكلة التعليم العالي أنها سنويا تبتعث طلبة وتنفق الدولة 
عليهم أمواال طائلة ثم بعد ذلك ال يلتزمون بالعمل في الكويت وخدمة 
الدولة، وهذا أجده هدرا ألموال الدولة، ومن جانب آخر تأخير في 
تقدمها فما الهدف من االبتعاث للخارج ؟ أليس هو تطوير األداء 
احلكومي بكفاءاتها الوطنية ؟ ولكن إذا كانت تبتعث الدولة ثم بعد 
ذلك يعمل طلبتها في دول أخرى غير وطنهم ويخدمون تلك الدول 
وتنهض على الكويت، هل جتد وزارة التعليم أن مثل هذا األمر فيه 
عدالة ؟ فمن الضروري ان تستفيد الدولة من كوادرها الوطنية.

يقول املرحوم خالد النفيسي في مسلسل 
درب الزلق في عجيب أحوال الزمن: األولون 
يقولون إذا وصلت البيوت إلى ملح قامت 
الساعة! )ملح قرية في منطقة املقوع حتولت 

اآلن إلى منطقة نفطية(.
لكن ما نقول للزمن اآلن ملن يصلي من 
املسلمني ويدعو اهلل تعالى من أجل أن يسدد 
ضربات إسرائيل على املسلمني لينصرها 

على أعدائها املتربصني بها!!
من املعقول أن نختلف مع توجهات القوى 
املقاومة إلسرائيل، لكن أن نناصر الصهيونية 
املغتصبة ألولى القبلتني، ومعراج نبينا صلى 
اهلل عليه وآله وسلم، وندعو لها بالنصر وهي 
التي شردت مئات آالف من الفلسطينيني، 
وما زالت يوميا تقتل فيهم، وتدنس وتهدد 

بالهدم مقدسات املسلمني واملسيحيني! 
يتوهــم هؤالء املناصرون إلســرائيل 
وميدون لها بحبل احلب واملودة انها تبادلهم 
بهذه املشاعر، بل سيأتي اليوم الذي ستذبحهم 
وتسلخ جلودهم! فال شعب يستحق الوجود 
إال هم بصفتهم شــعب اهلل املختار! هكذا 

عقيدتهم. 
أما عقيدة املسلم البار بأمته ودينه فهو 
من يتولى أولياء اهلل ويتبرأ من أعداء اهلل!

عن جابر األنصاري: ســمعت حبيبي 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يقول: من 
أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم 

أشرك في عملهم.
وجاء رجل إلى رســول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وســلم فقال: يا رسول اهلل متى 
الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب 

اهلل ورسوله، قال: فإنك مع من أحببت.

يحكــي متحــف الكاكاو فــي باريس 
قصة الكاكاو منــذ القدم وزراعته وأنواعه 
واســتخداماته، باإلضافة إلى تذوق جميع 
أنواع الكاكاو وتناول مشروب الكاكاو في 

رحلة قصيرة ممتعة.
وان شجرة الكاكاو هي دائمة اخلضرة 
وتنمو في املناطق شديدة احلرارة والرطوبة 
وإلى ارتفاع 8-10 أمتار وتبدأ بظهور الثمار منذ 
عامها السادس وبعضها يعيش 25-50 سنة.

ويعود استخدام الكاكاو قدميا من حوالي 
سنة ألف قبل امليالد لسكان أميركا الوسطى 
حيث كان يستخدم للمساعدة على مقاومة 

اإلعياء وكان يطلق عليه اسم شوكوالت.
وتوجد أنواع متعددة من حبوب الكاكاو 
حسب جودتها، فالنوع األول )Criollo( كريولو 
فهو أجودها وحبوبــه دائرية ويوجد في 
املكسيك ومدغشقر وڤنزويال واإلكوادور 
وهذا ميثل 5% من إنتــاج الكاكاو ويعتبر 

كاكاو الرفاهية.
 )Forastero( الثانــي وهــو  والنــوع 
فوراستيرو وهو أقل جودة وأكثر مرونة من 
السابق وميثل 80% من إنتاج الكاكاو في العالم 
وهو من البرازيل وماليزيا وغرب أفريقيا.

أما النوع الثالث )Trinitario( ترينيتاريو 
فجودته بني االثنني الســابقني وينمو في 
كل مكان يتواجــد فيه الكاكاو ولكن أصله 
من )Trinidad( ترينيداد، ولذلك سمي نسبة 

ألصله.
وكل شجرة كاكاو تنتج 1000 زهرة مرتني 
بالسنة وزهورها تشبه األوركيد وغالبا أن 
3-4% من الزهور تتحول إلى ثمرة الكاكاو 

بعد تلقيحها من الذباب الصغير.
الكاكاو تستخدم كعملة  وكانت حبوب 
مالية، وعلى سبيل املثال، فقد كان األرنب 

يكلف 10 حبوب من الكاكاو.
ولتحضير الكاكاو يتم طحن احلبوب ثم 
عجنها وإضافة املاء الساخن لها وبعد ذلك 
تتم إضافة النكهات املرغوبة ويتم وضعها 

في قوالب حسب املطلوب.
وكان الكاكاو يستخدم لعالج العديد من 
األمراض مثل الصداع والربو وصعوبة الهضم 
واإلسهال والسكر وآالم العضالت والتهاب 
املثانة وكذلك تســتخدم زبدة الكاكاو في 
املراهم لعالج اجلروح واحلروق والبواسير.
وكان الفرنسيون يستخدمون األكواب 
الكبيرة ملشروب الكاكاو بعد إضافة احلليب 
واملاء لتخفيفه، أما اإليطاليون فكانوا يفضلون 
املشروب ثقيال وال يتم تخفيفه ولكن بأكواب 

صغيرة.
إن العالقة بني الكاكاو وهرمون السعادة 
قوية فالكاكاو يجعــل الدماغ يطلق املواد 
بالســعادة، خصوصا  املرتبطة  الكيميائية 
األندروفني وهذا يجعل الشــخص يشعر 
بأنه في مزاج جيد بعد تناول الكاكاو وخاصة 

الشوكوالتة الداكنة.
لذلك أنصحكــم بزيارة متحف الكاكاو 
في باريس واالستمتاع بتناول الشوكوالتة 
بأنواعها املختلفة اللذيذة وتناول مشروب 

الكاكاو الساخن. 

لكبيرهم،  الكويتيــني  حب 
ألميرهم، »للشيخ العود« فطرة 
وغريزة فيهم، ليست تكلفا وال 

تصنعا.
إنها مما يولد معهم وفيهم 

وليست اكتسابا دنيويا.
ثمة رابط كاحلبل الســري 
بأميره  الكويتي  الشعب  يربط 
وآصرة جتمعهم وعروة وثقى 

ال تنفصم وال تتبتر.
هكــذا هــي العالقــة بني 

الكويتيني وكبيرهم.
ولعل أحدث شاهد يصدق 
هذا األمر ويؤكد عليه، هو ما ألم 
بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من عارض صحي 
عابر بحمد اهلل، وكيف تدانت 
قلوب الكويتيني جميعا وحتولت 
إلى قلب كويتي واحد يحتضن 
سموه، وكيف حتولوا جميعا 
إلى لسان صادق صدوق يلهج 
بالدعاء صباح مساء وآناء الليل 
وأطراف النهــار بأن مين اهلل 

بالشفاء على سمو األمير األب 
الكبير لكل فرد كويتي صغيرا 

كان أو كبيرا.
إن البيوت الكويتية كلها بيت 
صباح األحمــد مثلما القلوب 
الكويتية كلها قلب صباح األحمد. 
ألن بيت صباح األحمد هو بيت 
كل الكويتيني وألن قلبه هو قلب 

كل الكويتيني.
هي هكذا اآلصرة الكويتية 
وهي هكــذا الطبيعة الكويتية 
وهي هكذا ســجايا الكويتيني 

أمرائهم  مثلما هــي ســجايا 
وشيوخهم الكبار.

حب األمير الكويتي لشعبه 
الكويتي يــوازي حبه ألبنائه 
املتحدرين مــن صلبه، هكذا 
نحن عرفنا حكامنا وهكذا آباؤنا 
أيضا عرفوا احلكام الذين عاشوا 
في ظل حكمهم ولم نعش نحن 

زمانهم.
هي ســجية فــي احلكام 
الكويتيني مثلما هي سجية في 

احملكومني الكويتيني.

لــم يفتعلها احلــكام ولم 
يتعلموها في مدارس احلكم وال 
معاهد السياسة وال في قصور 
احلكمة، بل هي مطبوعة فيهم 

وسجية تتولد معهم.
الكويتيني خالل  إن هلــع 
أيام الوعكة التي أملت بشيخنا 
صباح، جلتــه الفرحة العامرة 
الغامرة قلوبهم بعدما من اهلل 
عليه بالشفاء وعاد يزاول حياته 

اليومية املعتادة.
التهاني بشفاء  تبادلوا  لقد 
سموه وانقشاع الغمة السوداء، 
التهاني في  كمــا يتبادلــون 
مناسباتهم اخلاصة وفيما يتعلق 
بحياتهم، بل رمبا أكثر من ذلك.

وال منلك إال أن نلهج باحلمد 
والشكر هلل داعينه سبحانه أن 
يدمي على ســمو أميرنا وولي 
عهــده موفــور الصحة وأن 
يلبسهما ثوب العافية ويغمرهما 
بفيض احلب وينير طريقهما 
وأن يكون لهما سندا وحاميا.

أثناء تواجدنا باملطار للعودة 
الوطن شاهدت حقيبة  ألرض 
مكتوبة عليها »رحلة سعيدة« 
وتفاءلت بها وقلت في نفسي: 
ما شاء اهلل ســتكون رحلتنا 
»ســعيدة« وشــاهدت أيضا 
عائلة مكونــة من أم وأطفالها 
اخلمسة يصارخون ويلعبون 
أمام كاونتر املسافرين فقلت 
في نفســي: اهلل يستر منهم 
ما يكونــون معانا، وملا ركبنا 
الطائرة ولألسف وحظنا التعيس 
كانت »كراسيهم« أمامنا مباشرة 
فتذكرت املثــل الكويتي اللي 
الباب، وملا  العياب عند  يقول: 
جلســنا وربطنا األحزمة كان 
األطفال يرفضون ربط األحزمة 
وأمهم مسكينة تصارخ عليهم 
وباألخيــر ربطــوا األحزمة 
فقلت في نفسي: ما شاء اهلل 
األم شــخصيتها »قوية« راح 
نستمتع بالهدوء بقية الرحلة، 
وما إن استقرت الطائرة باجلو 
وأعلن عن فك ربط األحزمة حتى 

انقلبت تلك الكراسي التي أمامنا 
إلى »ملهى ترفيهي لألطفال« 
ولكن في اجلو !! وبدأت أمهم 
بالسوالف مع اللي أمامها وخلفها 
»أمهم« طفل  مباشرة وطلعت 
كبير! وهالشيء أضرنا كثيرا 
ألن بقية الركاب يعتقدون أنها 

معنا!
كانت والدتهم مثل »الوايف 
اي« تشبك مع الكل بالسوالف 
وعيالها يتحاذفون باألوراق فيما 
بينهم وعمك اصمخ، واألم أصال 
ناسية أنها مسافرة مع عيالها! 

ابتسامتهن  واملضيفات تكون 
كبيرة وما إن يصلوا بقربنا حتى 
تختفي االبتسامة منهن وينقلنب 
وكأنهن مديرات متســلطات! 
فتمنيت في تلك اللحظة أن يتم 
اختطاف الطائرة حتى نرتاح من 
ذلك اإلزعاج ومن نظرات بقية 
املسافرين، ولقد لفت نظري 
أيضا رجال جعل من ممر الطائرة 
وكأنه ممشى »مشرف« ميكن 
أكثر من 20 رايح وراد، ليش 
ما أدري!! وجاءت وجبة العشاء 
والتي ينتظرها الكل فقلت: اهلل 

يســتر ال تصير مشكلة فيما 
بينهم، وبدأ األطفال بالصراخ 
بطلب »الكاتشب« فقالت األم: 
وين قاعدين أنتو باملطبخ ماكو 
»كاتشب« وزاد صراخهم واألم 
قاعدة »تلتهم« أكلها وأكل ولدها 
الصغير، وفجأة قام أحد األطفال 
بحذف أختــه بكوب املاء اللي 
أمامه والــذي يأتي مع وجبة 
العشاء، وتعالى اسمع الصراخ، 
واألم تصــارخ وتتوعد وهي 
تاكل! وبعد أن انتهت األم من 
أكلها أصبحت هي »املضيفة« 
فقامت مسرعة بحمل بقية أكل 
عيالها إلــى املضيفة األصلية 
حتى ال حتدث مصيبة أخرى، 
فانقبلت تلك الرحلة إلى فاصل 

مزعج دام ثالث ساعات.
أخيرا.. األطفال يحتاجون 
إلى ضبــط وربط خاصة في 
الطائرة ألن هناك حاالت خاصة 
يؤذيها اإلزعــاج وقد يؤدي 
إزعاجهم إلى مشــاكل كبيرة 

في حالة تطورها. 

عصفور.. بطة.. شجرة.. 
بحيرة.. سماء.. غيوم
ال شيء من هذا..

إذن فهي قصيدة، امســك 
قلمي منذ حوالي الساعتني اكتب 

كلمة ثم اشطبها..
امــزق الورقة وارميها في 

سلة املهمالت..
رسمت وجه طفلة صغيرة، 
ومنطاد صغير حاولت جاهدا ان 
يطير وتطير الطفلة ولم أقدر...
مرة أخرى حاولت الكتابة، 
كتبتك اسمك ألف مرة ثم انتقلت 
الى صفحة اخرى، كتبتك ألف 

ألف مرة 
هاجس انت يا فتاة، بعض 
من انــا وبعض مــن انت لم 
يجتمعا يوما ولن يفترقا ايضا.. 

معضلة 
وضعت بضع نقاط بجانب 
بعضها البعض، حاولت رسمك 
جاهــدا، فشــلت ورســمت 

نفسي..!!
بداخلي ماليني األشياء التي 
ارغب في الكتابة عنها، لكن ال 

اعرف من أين ابدأ...
)قلم يتراقص فوق أشالء 

الورق(

لعل هذا أدق وصف ميكن ان 
نصف به تلك الوريقات البائسة 

بني يدي..
يا لقســوتي، قلم وورقة 
وبعض من الهواجس واألفكار 
من هنا وهناك، اعجز عن حتمل 

خيط تتابعها..
أما انت يا عزيزتي...

بطلــة القصــة احلقيقية، 
وبطلة حياتي التي حتتمل كل 
هذا التناقــض دون ان تكون 

أمامي حتى..
أحببتك باألمس خمس مرات 

وكرهتك عشرة..
سافرنا مرتني في االسبوع 
املاضي وجلسنا نشرب القهوة 
في ڤينيسيا، ثم أكملنا جولتنا، 

وانتهينا أمام متثال فينيس في 
أثينا...

حملتك عصفورة في دفتري 
لعشر سنوات وطرت محلقا 
مع أسراب الورور من الشرق 

الى الغرب...
بنيت عشــا في ســفينة 
الكازيتا التي تبحر من روما الى 
بيونس ايريس، هبت عاصفة 
قوية، وانكسر شراع السفينة 

وسقط العش..
ابتلعنا حوتا ازرق ومكثنا 
في بطنه خمس ليال كاملة ثم 
لفظنا لتتقاذفنا أمواج املتوسط 
حتى وصلنا شواطئ موناكو، 
باريس في  الى  لننتقل بعدها 
قبعة سائح أميركي وحني تعبنا 

من السفر وقفنا على أسالك 
الكهرباء أمام متحف اللوڤر... 
الرقص معك في  ما أجمل 
باريس، وما أجمل  ســاحات 

ريشك األبيض..
أعتقد اني مجنون الى احلد 
الكافي الذي سمح لي بخطفك 

كل هذه السنني..
وكم انت صبورة لتتحملي 

كل هذا الضياع..!!
عدت الى منزلي في الواحدة 
بعد منتصف الليل، أشــعلت 
الشموع، وضعت كأسني من 
الويسكي وجلست لنحتفل معا 
بانطالق اول شــعاع أمل في 

عتمة ما يحدث..
أنا وانت وقلمي وأوراقي 

فقط...
كونا جميعا على مدار السنني 
صالونا خاصا ملرتادي سهرات 

منتصف الليل.. 
شربنا ورقصنا حتى تعبنا 
وتعب منا السهر، وحني أدركت 

أين أنا..«
لم أجدك ولم أجد نفسي وال 

الكؤوس وال الشموع...
وجدت قلما يتراقص على 

أشالء الورق...

عالم اآلراء

ملاذا علينا املساعدة 
في مواجهة حرائق 

األمازون؟
د.سامر أبورمان
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