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بر بالوالدين اكثر منها مناسبة 
عي���د ام، حيث يحرص االبناء 
على معاي���دة الوالدة وتقديم 
الهدية من باب البر بالوالدين 
والتعبير عن الحب لهما اكثر 

منها لمعان سامية ورمزية.
اما عن ابنائها، فتقول الحشاش 
انهم يحرصون كل عام على تقديم 
هدي����ة متجددة له����ا ويقيمون 
مفاجأة لها وينجحون في ذلك كل 
عام ألنها ال يمكن ان تتوقع ماذا 
ستكون الهدية او كيف سيكون 

االحتفال بالمناسبة.

عقوق الوالدين
الناشطة  من جانبها، ترى 
السياسية عائشة الرشيد ان االم 
ليست بحاجة ليوم 21 مارس 
لالحتفال بها، فهي بحاجة لما 
هو اكثر من ذلك، اذ ان الوفاء 
لها ولعطاءاتها ال يكفيها يوم 
واحد وال يمكن تقديره حتى ان 

كان ذلك على مدار العام.
وشددت الرشيد على ضرورة 
االلتزام والتمس���ك بالشريعة 
االسالمية التي تعتبر ان عقوق 
الوالدين يأتي بعد الشرك باهلل، 
وما يثير االستغراب هو انتشار 
ظاه���رة التطاول على االمهات 
والعق���وق به���ا، فكيف يمكن 
لالبناء تجاهل المرأة التي حملت 
بهم 9 اش���هر وسهرت الليالي 

تتألم اللمهم.
ورأت الرش���يد ان���ه يجب 
التش���ديد على تعليم االبناء 
القيم السامية التي تربت عليها 
االجيال السابقة والتي ترسخ 

اهمية االم واهمية عطائها.
وقالت ان التعبير عن حب 
االم ليس بالتجارة بمناسبتها 
وال بالهداي���ا الباهظ���ة الثمن 
بل بالعمل بجد واجتهاد وفق 
الش���ريعة االس���المية والقيم 

االخالقية.

حيث اكدت رئيسة اللجنة 
العلي���ا لجائ���زة االم المثالية 
الش���يخة فريحة االحمد على 
ضرورة اعتبار عيد األم عيدا 
لالس���رة بكاملها، اذ ان األم ال 
يمكن فصلها عن االسرة فهي 
تعد االسرة وتربي االبناء كما 

هو الحال مع االب ايضا.
الش���يخة فريحة  وقال���ت 
ان االحتف���ال باألم واألب على 
حد س���واء ال يرتب���ط بزمان 
معين وذلك الن هذا النوع من 
االحتفاالت يجب ان يكون نابعا 
من االحساس بالحب وواجب 
رد الجميل لهؤالء االهل الذين 
يفنون اعمارهم في تربية االبناء 

وتأمين حياتهم.

أمر جديد

الش���يخة فريحة  وتابعت 
ان القيم المرتبطة بمناس���بة 
عيد األم لم تختلف كما كانت 
عليه في السابق وما هو الحال 
اليوم بل االمر الجديد الذي بتنا 
نلحظه بشكل اكبر هو وجود 
ظاهرة عقوق الوالدين حيث قد 
نرى شريحة من الشباب تتأثر 
بما ينشر في وسائل االعالم وما 
يرونه عبر االنترنت من سوء 

معاملة لالمهات ولالباء.
ولكن في المقابل هناك ايضا 
شريحة كبيرة اخرى من الشباب 
الذين يعتم���دون في حياتهم 
على الوازع الديني وعلى القيم 
االسالمية ويدركون مدى اهمية 
االم في الحياة وأهمية كس���ب 

رضاها.
واشارت الى مكانة األم في 
الكويت التي كانت السباقة في 
ايجاد جائزة األم المثالية والتي 
تدعمها القيادة السياسية وذلك 
للتشديد على اهمية مكانة األم 

واالسرة في المجتمع.

تقدير واحترام لدى الناس هو 
من اهم الهدايا التي قد تحصل 

عليها اي أم في العالم.

رمز قائم

الناش���طة  بدوره���ا قالت 
السياسية نجاة الحشاش ان 
االحتفال بعيد األم رمز قائم منذ 
زمن بعيد وليس بأمر جديد على 
الناس. ولكن تختلف المعايير 
والمقاييس االحتفالية المتبعة 
ل���دى األبناء إذ أنه فيما مضى 
كان األبناء يحرصون علي توفير 
ثمن هدية عيد األم من مصروفهم 
الشخصي، وينتظرون المناسبة 
بفارغ الصبر ويجتمعون األشقاء 
في هدية واحدة ليفاجئوا بها 
والدتهم ويبغوا فيها السرور 
في يوم كل االبناء حول العالم 

يحتفلون بوالداتهم.
وتابعت الحش���اش: اليوم 
اليومية  وفي ظل االنشغاالت 
وعصر التطور والتكنولوجيا 
اصبحت هذه المناسبة مناسبة 

فريحة األحمد: ش�ريحة من الش�باب تتأثر بوس�ائل اإلعالم المنحرفة وتس�يء معاملة الوالدين

نجالء النقي: إيجاد مناس�بة أس�رية لالحتف�ال أمر ضروري لتعمي�ق العالقات بين أفراد األس�رة

نعيم�ة الح�اي: نجاح أوالدي في اكتس�اب قبول ورض�ا المجتمع أغل�ى هدية وفيه الع�ز والفخر

نجاة الحش�اش: الكثيرون يحرصون على معايدة أمهاتهم من قبيل الب�ر بهن وإظهار الحب لهن

عائش�ة الرش�يد: غريب انتش�ار ظاهرة التطاول على األمهات ويجب تكريس القيم اإلنس�انية
نعيمة الحاي فتقول إنه كما بات 
معروفا األم ال تحتاج الى يوم 
محدد ليحتفى بها فهي يجب ان 
تكون دائما محل تقدير واهتمام 
من االبناء وذلك لما تقدمه في 

حياتها ألجلهم.
وأن يوم عيد األم ما هو إال 
االبناء  ذكرى رمزية يستغلها 
ليتخلوا عن انشغاالتهم اليومية 
ويحرصوا على التجمع في بيت 
األس���رة ليكون ذلك نوعا من 
التقدير لألم ولجهودها  انواع 
ولتكون ايضا مناسبة لزيادة 
التواصل بين افراد االسرة تحت 
مظل���ة األم. فعز األم وفخرها، 
ترى الحاي، هو في نجاح ابنائها 

وراحتهم سعادتهم.
وعن احتفالها بعيد األم قالت 
الحاي انه ام���ر البد منه وكما 
تحتفل مع اخوانها واخواتها 
بعيد األم مع والدتها حتما تشعر 
بالرضا عند احتفال ابنائها بها 
في هذه المناس���بة، مؤكدة ان 
نجاح اوالدها وان يكونوا محل 

الكثير من التقدير لألم.

محل تقدير

أما الناش���طة السياس���ية 

الهدية، مهما  ان  واك���دت 
كانت، حينما تكون من االبناء 
فهي حتما تحمل في ثناياها 
مشاعر عميقة وصادقة وفيها 

باق���ات زه���ور وحلوي���ات 
ومجوهرات خاصة باألم في 
عيدها وه���ذا االمر فيه كثير 
من المغاالة من حيث استغالل 
هذه المناس���بة السامية في 
المجاالت التجارية واالستفادة 
منها وش���ددت النقي على ان 
األهم في هذه المناس���بة هو 
المشاعر واالحاسيس  صدق 
التي يقدمها األبناء ألمهم في 

عيدها.
البذخ  وقال���ت إن ع���دم 
واالسراف هو ما يحثنا عليه 
ديننا االسالمي فاالعتدال في 

األمور امر واجب علينا.
أما فيم���ا يتعلق بطريقة 
احتفال ابنائه���ا بها في عيد 
األم، قال���ت النق���ي ان اجمل 
الهدايا الت���ي تلقتها هي تلك 
التي كان ابناؤها يصنعونها 
في المدرسة كبطاقات المعايدة 
وغيرها من االشغال اليدوية 
التي تنمي فكرة واهمية عيد 

األم لدى االبناء.

واضافت ان األم هي ركيزة 
العنصر األهم  المجتمع وهي 
في تأسيس المجتمعات والدليل 
العالم  على ذلك هو احتف���ال 
بأسره باألم المثالية مثل مصر 

وكوريا والمانيا.

صيغة مناسبة

كذل���ك االم���ر بالنس���بة 
لمحامي���ة الدولة في الفتوى 
والتشريع نجالء النقي التي 
قالت ان عيد االم ال ينفصل عن 
عيد االسرة، ويجب ان تكون 
االخيرة هي تسمية المناسبة 
وذلك مراعاة لبعض االس���ر 

التي فقدت امهاتها.
وقالت ان ايجاد مناس���بة 
اسرية لالحتفال امر ضروري 
لتعميق العالقات االسرية فيما 
بي���ن االبناء وافراد االس���رة 

الواحدة.
من جانب آخر تحدثت النقي 
عن التفنن الحاصل في هدايا 
عيد األم من حيث تخصيص 

ناشطات سياسيات واجتماعيات أكدن لـ »األنباء« أن عيد األم عيد لألسرة بكاملها

 رندى مرعي

»عيد األم« مناسبة كغيرها من املناسبات التي باتت تأخذ حيزا اجتماعيا كبيرا في العالم وأصبح 
لتاريخ 21 مارس رموز وحتضيرات ونشاطات لم تكن موجودة من قبل.

فأكثر ما كانت تتمناه األم في عيده�ا او تتمناه هو ان مين اهلل على أوالدها بالصحة والعافية 
والنجاح والشهادات وحسن السلوك وغيرها من القيم التي جتعل من األبناء عناصر فاعلني في 
املجتمع وان يكونوا محل احترام وتقدير في مراكزهم.ولكن مع تطور مفاهيم األعياد واملناسبات 
في املجتمعات أصبحت التمنيات السابق ذكرها مرفقة بتمنيات أخرى تشمل االحتفاالت باملناسبة 
وضرورة تذكر األبناء هذا اليوم لتحظى األم بفرصة االشتراك مع أمهات العالم في ليلة احتفال، 
خاصة ان األبناء في عصر التطور والعوملة واالنشغاالت الكثيرة رمبا أصبحوا بحاجة الى قدر عال 

من التذكير بضرورة تخصيص يوم معني في السنة يرمز الى الوفاء لعطاءات األم غير املتناهية.
حتما من ح�ق األم على ابنائها تقديرها والبر بها طيلة أيام العام وبش�كل متواصل إال ان في 
مناس�بة »عيد األم« معنى آخر لهذا التقدير، فعلى الرغم من إجماع غالبية أمهات العالم على ان 
تقدير األم ال يحتاج الى يوم محدد إال ان تخصيص هذا اليوم يبعث في أنفس�هن ش�عورا بالرضا 
ونوعا من انواع السعادة والفخر بأبنائهن الذين يتخذون من هذا اليوم مناسبة للتأكيد على الوفاء 
واحلب للمرأة املعطاء وسبب العطاء والنجاح في حياتهم، حيث يكون كسب رضاها ودعواتها 
عوامل النجاح الرئيسية في حياة األبناء. ال توجد أم في الدنيا ال تنتظر في يوم عيدها مبادرة حب 
ووفاء من أبنائها كم�ا كانت تفعل بدورها جتاه والدتها، وهذا ما تؤكد عليه بعض الش�خصيات 

السياسية واالجتماعية:

رّد جميلك يحتاجأم�ي
 إلى عم�ر ثاٍن

كل احلب لك يا أمي عائشة الرشيد جناة احلشاش نعيمة احلاي جنالء النقي الشيخة فريحة األحمد

مفاهيم تجارية
حتويل املناس��بات واألعياد الى مفاهيم جتارية وربطها 
مبنتج��ات معينة اصبح امرا ش��ائعا ولم يع��د يقتصر على 

مناسبات معينة.
ففي السابق كان العيد األكثر ارتباطا باملفاهيم واملنتجات 
التجارية هو عيد احلب حيث نرى اللون األحمر والرموز التي 

تشير للحب وغيرها منتشرة في كل مكان حول العالم.
وهذه الظاهرة اخذت تتوسع لتشمل كل االعياد واملناسبات 
الدينية منها واالجتماعية مبا فيها عيد األم فهذه املناسبة لطاملا 
كانت مناسبة لترسيخ القيم واملفاهيم االسرية وتعزيز الروابط 
بني افراد االسرة ورد ولو جزءا بسيطا لألم من جهودها وتعبها 
على ابنائها، غير اننا اليوم بتنا نرى هذه املناس��بة حاضرة 
وبقوة في االعالنات التجارية حيث هناك باقات زهور خاصة 
باألم وهناك قوالب حلوى ومجوهرات حتى وان هذه املنظومة 
ش��ملت معها عالم السيارات حيث ان هناك بعض الشركات 

خصت »ست الكل« بسيارة معينة في عيدها.
وهذه املناسبة اصبحت جتارية ليس فقط في الكويت بل 
في كل العالم وذلك الن االس��واق اصبحت حتمي نفسها من 

الكساد باستغالل املناسبات التي فيها موسم شراء.
وعلى الرغم من ان املشاعر العميقة واألحاسيس الصادقة 
هي اسمى هدية حتصل عليها األم في عيدها إال ان األمر ال 
يخلو من الهدايا التي اصبحت محط اهتمام التجار والعالمات 

التجارية التي تسعى الى »تقدير األم في عيدها«.


