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 يا ست الحبايب يا حبيبة 
أحمد عفيفي

هذه هي األغنية األش���هر التي غنتها فايزة أحم���د وكتبها لها املؤلف 
العبقري حسني السيد وحلنها عمالق املوسيقى محمد عبد الوهاب.. »ست 
احلبايب يا حبيبة.. يا أغل���ى من روحي ودمي.. يا حنينة وكلك طيبة.. 

يا رب يخليكي يا أمي«.
من يس���تطيع ان يسمع هذه األغنية ومينع دموعه من ان تسيل فوق 
خده؟! خاصة إذا كانت أمه قد فارقت احلياة، لتفارق روحه جس���ده رغم 
انه يتحرك ويأكل ويش���رب .. األم ليست كلمة من أربعة حروف وفقط، 

األم معنى ش���ديد اخلصوبة والروعة.. )مام���ا(.. هي الكلمة األجمل التي 
تطير معها األم فرحا ح���ني ينطق بها ألول مرة صغيرها.. هي أجمل من 
كل كلمات الدنيا مجتمعة، حضن األم بدفئه ورحابته هو الش���ريان الذي 

تضخ فيه الدماء فتزهر احلياة وتنبت حبا وعشقا وتضحية.
في عيدك يا كل أم.. نقب���ل يديك وجبينك وانت بيننا.. قمر منير في 
ليلة ظلماء.. ورش���فة ماء في صحراء قاحلة .. ومثال أمثل للتضحية في 
زمن عز فيه الوفاء. وفي عيدك يا كل أم رحلت عن عاملنا. ليتك اآلن بيننا 
لنقبل التراب حتت قدميك. أما والواقع يصدمنا فال نس���ألك  � حتى وأنت 

حتت التراب � غير الدعاء. 
وق���د بدأت فكرة االحتفال بعيد األم العربي في مصر على يد األخوين 
»مصطفى وعلي أمني« مؤسسي دار أخبار اليوم الصحافية.. فقد وردت إلى 
علي أمني ذاته رس���الة من أم تشكو له جفاء أوالدها وسوء معاملتهم لها، 
وتتألم من نكرانهم للجميل.. وتصادف أن زارت إحدى األمهات مصطفى 
أمني في مكتبه.. وحكت له قصتها التي تتلخص في أنها ترملت وأوالدها 
صغار، فلم تتزوج، وأوقفت حياتها على أوالدها، تقوم بدور األب واألم، 
وظلت ترعى أوالدها بكل طاقتها، حتى تخرجوا في اجلامعة، وتزوجوا، 

واستقل كل منهم بحياته، ولم يعودوا يزورونها إال على فترات متباعدة 
للغاية، فكت���ب مصطفى أمني وعلي أمني في عمودهما الش���هير »فكرة« 
يقترحان تخصيص يوم لألم يكون مبثابة تذكرة بفضلها، وأشارا إلى أن 
الغرب يفعلون ذلك، وإلى أن اإلسالم يحض على االهتمام باألم، فانهالت 
اخلطابات عليهما تشجع الفكرة، واقترح البعض أن يخصص أسبوع لألم 
وليس مجرد يوم واحد، ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام الس���نة 
لألم، لكن أغلبية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم واحد، وش���ارك 

القراء في اختيار يوم 21 مارس ليكون عيدا لألم.

آمال فهمي.. أم المذيعات
هي أش���هر مذيع���ة عرفها 
العالم العربي، اذاعية مرموقة، 
لقبوها بأم املذيعات، وق��د قارب 
عمرها الثمانني وم��ازالت تقدم 
الناصية« كل  برنامجها »على 
يوم جمعة، وان كانت السنوات 
الطوال ق���د تركت آثارها على 
الوجه واجلسد، إال ان صوتها 
ال���ى اآلن ص���وت ش���ابة في 

العشرين.
آم���ال فهمي كان���ت تتبنى 
قضية ش���ديدة االنس���انية، 
عرفت باسم »نسمة وبسمة«، 
طفلت���ان ألب فلس���طيني وأم 
مصرية، بعد خمس س���نوات 

من الزواج خطف األب البنتني وهرب بهما الى 

أملانيا واستقر هناك وتزوج من 
أملانية وترك األم طوال 16 سنة ال 
تعرف عن ابنتيها شيئا، وكانت 
آمال فهمي تستضيف هذه األم 
املكلوم���ة في كل عام يوم عيد 
األم، وتبحث معها عن البنتني 
ف���ي الوصول  الى ان جنحت 

اليهما بعد 16 سنة.
وسافرت آمال فهمي ومعها 
االم الى أملانيا لتس���جل حلقة 
من برنامجها »على الناصية«.. 
حلقة ال تن�سى، أبكت املاليني 
وه���م يس���معون صرخات ام 
وجدت بن�اتها بعد فراق مرير. 
وقد تبنت امال فهمي اكثر من 

قضية انسانية جنحت في حلها.

.. وهدايا أخرى مناسبة

فايزة أحمد وأغنيتها الخالدة
غنّت لالبن واألخ و»العيلة«

وح����ني نتحدث عن 
االم »غناء«، تبرز على 
السطح مباشرة »ست 
ي����ا حبيبة«  احلبايب 
التي غنتها فايزة أحمد 
وكتبها حس����ني السيد 
الذي استوحى كلماتها - 
حسب قوله - حني كانت 
أمه تناديه وهو الولد.. 
حبا ودلعا: »تعالي يا 
ست احلبايب«، فكتب 
التي  العبقرية  أغنيته 
- رغم عشرات األغنيات 
عن األم - لم ترق أغنية 
الى نفس مستواها، وذلك 
املتناهية  لبس����اطتها 
العالية  وأحاسيس����ها 

املؤث����رة، وما ان نس����مع فايزة احمد وهي تغنيه����ا حتى نبكي »أنام 
وتسهري وتباتي تفكري.. وتصحي من األذان وتيجي تشّقري« وأيضا: 
»بتحسي بفرحتي قبل الهنا بسنة.. وحتسي بخطوتي من قبل ما حس 
أنا.. يارب يخليكي يا أمي يا س����ت احلبايب يا حبيبة«. ماتت فايزة 
احمد ومات حس����ني الس����يد ومات عبد الوهاب ولم متت أبدا التحفة 

الرائعة التي تركوها لنا كأجمل هدية لكل أم يوم عيدها.
أما شادية فلها أيضا اغنية جميلة رمبا ال يتذكرها الكثيرون وهي 
»سيد احلبايب يا ضنايا انت« التي غنتها في فيلم »املرأة املجهولة«، 
وهي تشدو فرحة بطفلها »وان غبت عني يا حتة مني.. روحي تناديلك.. 
وانسى همي ساعة ما سمي عليك واجيلك.. تقول يا ماما.. يا قلب ماما.. 

ما شبعش عمري م الكلمة دي.. سيد احلبايب يا ضنايا انت«.
ويأتي خالد عجاج في مرتبة متقدمة من حيث اغاني االم بأغنيته 
الشهيرة التي كانت تترا لبرنامج رائع اذيع قبل أكثر من 6 سنوات في 
معظم الشاشات العربية »الست دي.. أمي« وهو يقول »طول عمري 

متربي في خيرها.. هي الوحيدة مفيش غيرها«.
وأغني����ات كثيرة ع����ن األم، لكن تبقى فايزة احم����د على العرش، 
خاصة انها قدمت أغنيات كثيرة عن األسرة بصفة عامة.. االبن واألخ 
والعيلة.. اذكر: يا غالي عليا يا حبيبي »يا خويا.. يا أجمل هدية من 
أمي وأبويا«.. و»الهي يحرس����ك م العني وتكبر ليا يا محمد« و»بيت 
العز يا بيتنا على باب����ك عنبتنا.. لها خضرة وضليلة بترفرف على 
العيلة وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت 

السعد يا بيت الفرح.. يا بيتنا«.

هدية األم في أميركا.. روبوت للتنظيف
أجمل هدية ميك���ن ان يقدمها االبن ألمه ف���ي أميركا روبوت 
يساعدها على تنظيف املنزل، فقد عرضت شركتان أميركيتان جيال 
جديدا من »الروبوت« )الرجل اآللي( الذي باس���تطاعته مساعدة 
رب���ات املنازل على تنظيف املطب���خ وتلميع أرضيته. وعرضت 
هذه الروبوت، التي تعمل بواس���طة البطاريات في مقر ش���ركة 
»ماكورميك باليس« في شيكاغو ونظمت هذه الفعالية اجلمعية 

الدولية لألدوات املنزلية.
ويستخدم الروبوت الذي أنتجته شركة »إيفوليوشن روبتكس« 
تقنية »جي بي أس« لدراسة أرضية املطبخ وتنظيفه وتلميعه في 
مرحلة أخرى. وقال املسؤول في الشركة مايك دولي إن الروبوت 
يرس���م خريطة للغرفة في كل مرة يتم فيها تشغيلها، وأوضح 
أن الروبوت باس���تطاعته إزالة حتى القاذورات التي قد يتركها 

الكلب في املطبخ.
وأض���اف دولي أن الروبوت يس���تخدم خرقا جافة. وأنتجت 
شركة أخرى وهي »روبوموب« روبوتا آخر على شكل كرة سوداء 
تتدحرج على األرض لتنظيف أرضية املنازل والتقاط القاذورات 

والشعر الذي قد يتساقط فيها.

برع����ت أكثر م����ن فنانة في 
جتسيد دور األم على الشاشة 
سواء في السينما أو التلفزيون، 
الكبيرة فردوس  الفنانة  منهن 
محمد التي قامت بدور أم عبد 
احلليم حافظ في فيلم »حكاية 
حب«، هذا الفيلم الذي عش����قه 
محب����و العندلي����ب وهو مهدد 
باملوت بس����بب مرض عضال، 
والذي غنى فيه أغنيته الشهيرة 
»في يوم.. في شهر.. في سنة« 
لتك����ون خير معبر عن املوقف 
األليم الذي يعانيه، خاصة وهو 
يشدو »لو كان بإيدي كنت أفضل 
جنبك.. واجيب لعمري ألف عمر 
واحبك«.. وجس����دت فردوس 
ال����دور بعبقرية غير  محم����د 
مسبوقة وهي العمياء املبصرة 
بقلبها وتدرك ان االبن والضنى 
يعاني مرضا يهدد حياته فيتفتت 
قلبه����ا حزنا وأملا وهي ال متلك 

إال الدعاء.

أمينة رزق

أما أمينة رزق وهي ال تقل من 
حيث القيمة والوزن عن فردوس 
محمد، فقد كان���ت من أبدع من 
جسدن دور األم، خاصة في فيلم 
»بداية ونهاية« عن رائعة جنيب 
محفوظ واخراج صالح ابو سيف، 
وهي األم التي مات زوجها وترك 
لها ثالثة أوالد وبنتا، ومعهم فقر 
جاثم على الصدور يسرق الفرحة 
من القلوب ويحيل احلياة سوادا 
قامتا، لكنها هي األم واألب، ولم 
تخف شدتها حنانها على أوالدها، 
فوقفت صلبة صلدة أمام أمواج 
النموذج  األلم والعوز لتضرب 

اجلمي���ع ان هذه األم هي أمه، 
فبكاها ح���ني ماتت بكاء مؤملا 

ومرا.

هالة والمستخبي

أما ليل���ى علوي فقد طلت 
عل���ى جماهيره���ا رمض���ان 
املاضي مبسلسل رائع »هالة 
واملستخبي« في دور أم طحنها 
الفقر طحنا جعل زوجها يبيع 
أطفاله، وطوال 15 حلقة واألم 
هال���ة تبح���ث ع���ن أوالدها، 
كنزه���ا احلقيقي ف���ي احلياة 
وغطاؤها في ليل شديد البرودة 
وضحكة عينيها اللتني أذبلتهما 

الدموع.

نونا«، الفنان���ة الكبيرة كرمية 
مختار في مسلسل )يتربى في 
عزو( التي لم تبك ابنها فقط حني 
ماتت ضمن أحداث املسلسل، لكنها 
أبكت املاليني في العالم العربي 
الذين كانوا يتابعون هذا املسلسل 
الرائع، وال ينسى املشاهد الفنان 
يحيى الفخراني ابنها وهو يبكيها 
غير مصدق على أنغام االغنية 
احلزينة التحفة متر حنة وفايزة 
أحمد تشدو »كنت شمعتنا.. كنت 
نور بيتنا.. كنت سامرنا وانفض 

سامرنا«.
م���ا حققت���ه مام���ا نونا من 
جناح في هذا املسلس���ل يفوق 
كل جناحاتها السابقة حيث شعر 

األمثل لألم املكافحة.

الشهد والدموع

وال ينسى املش���اهد العربي 
مسلس���ل »الش���هد والدموع« 
ألس���تاذ الدراما العربية أسامة 
انور عكاش���ة األم )زينب( التي 
جسدتها الفنانة اجلميلة عفاف 
ش���عيب والتي تعرضت ألبشع 
أنواع الظلم واجلبروت من شقيق 
زوجها بعد مماته، لكنها أبت ان 
تخضع وتهزمه���ا دموعها التي 
جنتها ش���هدا في النهاية وهي 
فخ���ورة بأبنائه���ا وبناتها وقد 

اعتلوا أعلى املناصب.
أما أم اجلميع وأحدثهن »ماما 

ماما »نونا« أو كرمية مختار مع فريق العمل أثناء االحتفال ببداية »يتربى في عزو«

ماما نونا.. في »حمادة عزو« بكاها الماليين في الوطن كله
أشهر أمهات الدراما المصرية

فايزة احمد

مستحضرات من أجمل الهدايا

روبوت لتنظيف الصحون

أم املذيعات املصريات آمال فهمي

ميكنك إهداء والدتك سلة هدية 
حتت���وي على خي���ارات متعددة 
وتشمل عادة جل احلمام والكرميات 
والصابون وأمالح االستحمام، فبعد 
يوم طويل ميكنها االسترخاء في 
حمام لطيف وهذا ميكن أن يساعدها 
على االسترخاء وتدليل نفسها في 

املنزل.
كما ان الزهور هي أجمل طريقة 
للتعبير عن حبك لوالدتك، فهناك 
العديد من اخليارات املتاحة لدى 
Lezansh وميكنك االختيار ما بني 

تشكيالت متنوعة من الزهور.

عيد األم يختلف من دولة إلى أخرى
في النرويج 2 فبراير وفي جنوب أفريقيا أول مايو

االحتفال بعي���د األم يختلف تاريخه 
من دولة ألخرى، وكذلك أسلوب االحتفال 
به، فالنرويج تقيمه في األحد الثاني من 
فبراير، أما في األرجنتين فهو يوم األحد 
الثاني من أكتوبر، وفي لبنان يكون اليوم 
األول من فصل الربيع، وجنوب أفريقيا 

تحتفل به يوم األحد األول من مايو.
أما في فرنس���ا فيكون االحتفال أكثر 
بالعيد كعيد األسرة في يوم األحد األخير 
من مايو حيث يجتمع أفراد األسرة للعشاء 

معا ثم تقدم كيكة لألم.
والسويد أيضا عندها عطلة عيد األسرة 

في األحد األخ���ير من ماي�و وقبلها بأيام 
الس��ويدي ببيع  يقوم الصليب األحمر 
وردات صغي���رة من البالس����تيك تقدم 
حصيلتها لألمهات الالتي يكن في عطلة 

لرعاية أطفالهن.
وفي اليابان يكون االحتفال في يوم 
األحد الثاني من مايو مثل أميركا الشمالية 
وف�يه يتم عرض صور رسمها أطفال بين 
الس���ادسة والرابعة عشرة من عمرهم 
وتدخ�ل ض�من معرض مت�جول يحمل اسم 
»أمي« ويتم نقله كل 4 سنوات ويتج�ول 

المع�رض في الع�ديد من الدول.

يا رب يخليكي

يا أمي..


