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 رندى مرعي
فــــي اآلونة  انه    يصــــادف 
املواســــم  االخيــــرة ترتبــــط 
الشرائية واملناسبات بظاهرة 
ما او مســــألة محــــددة، فعلى 
سبيل املثال ارتبط عيد الفطر 
املاضي بحلول موسم املدارس 
كذلك االمر بالنســــبة لالعوام 

املاضية.
  اما ظاهرة هذا املوسم وما 
يقلق الناس ويحيرهم هو طقس 
عيد االضحي املبارك وما املالبس 
التي يجب شراؤها، صيفية ام 
شتوية؟ وما االماكن التي ميكن 
ارتيادها في ايام العيد؟ سيما 
ان االجازة مدتها طويلة ومن 
لم يســــافر فيها حتما يخطط 
لقضائها بشــــكل مختلف في 

الكويت.
الروتني  مــــن  الرغم    وعلى 
الناس في  الذي يعاني منــــه 
مســــألة اخلــــروج واالعيــــاد 
واملناسبات التي تكرر نفسها 
وتتكرر طريقة االحتفال بها، 
اال ان الناس يحاولون التجديد 
دائما وابتكار اســــاليب تكسر 
هذا الروتني وتدخل البهجة الى 
نفوس االطفال الذين بدورهم 
قد يشعرون بامللل من تكرار 

الوسائل الترفيهية.

  صيفي أم شتوي؟

  اكثــــر ما حيــــر الناس في 
التحضير لهذا العيد كان نوعية 
املالبس التي البد من شرائها، 
خاصة بعد اعالن اخلبير الفلكي 
د.صالــــح العجيري ان الناس 
سيعيدون اليوم االول باملالبس 
الصيفية ويكملونه بالشتوي، 
وفي الطبيعي انه مع العيد البد 

من شراء مالبس جديدة.
انها    فتقول سمر الشريف 
حقــــا  حتيــــرت فــــي اختيار 
مالبس العيد الطفالها، خاصة 
ان املتاجر ومحالت االلبســــة 
تعرض موديالتهــــا اجلديدة 
مناســــبة لفصل الشتاء، لذلك 
فإنها اشترت مالبس شتوية 
يرتديها االطفال في العيد وتبقى 

كسوة فصل الشتاء.
  وفي حــــال كان اجلو حارا 
خالل ايام العيد فستســــتعني 
ســــمر باملالبس اخلفيفة التي 
سبق واشــــترتها في املوسم 

السابق فال ضير في ذلك.
  اما نهــــى عبدالقادر فترى 
ان طقــــس الكويت في االصل 
ليس بالطقس البارد وشتاؤها 
معتدل، لذلك فإنها قلما تشتري 
مالبس شــــتوية ثقيلة سواء 

الثاني فسيأخذ اطفاله الى املدينة 
الترفيهية ليكون بذلك اخذ اطفاله 
الى مكان مختلـــف عن االماكن 
التي اعتادوا ان يذهبوا اليها في 
االجازات االسبوعية واملوسمية، 
واضاف ان ميزة املدينة الترفيهية 
هي كبر املساحات فيها ما يشعر 
االطفال بحرية التنقل وتبعدهم 

عن جو االزدحام.
  في حني ان ابوسمير يقرر ان 
يأخذ العائلة في يوم للشـــوي 
خارج املنزل وذلك لالســـتفادة 
من الطقس اجلميل، ويقول انه 
قـــد يأخذهم الى احـــد النوادي 
حيث ميكنهم قضاء اليوم كامال 
ويشوون خالله وفي نفس الوقت 
يكون هناك مكان رحب لألطفال 
ليلعبوا فيه وميارســـوا بعض 

االنشطة.
  في حني ان البعض اآلخر من 
الناس يفضلون الذهاب الى احد 
املطاعم ولكن هذا االمر يكون في 
االيام االخيرة مـــن العيد وذلك 
تفاديـــا للوائح االنتظـــار التي 
تستقبل رواد املطاعم في االيام 
االولى حيث يضطر الزبون الى 
انتظار لساعتني على االقل ليحجز 
مكانه فـــي املطعم مهما كان هذا 

االخير.
  حيث تقـــول فاديا خيراهللا 
انها في العيد حتب اخلروج مع 
عائلتها لتنـــاول الغداء في احد 
املطاعم ولكن على الرغم من كثرة 
عدد املطاعم ـ تتابع فاديا ـ إال ان 
االزدحام اليزال كثيفا على أبواب 
املطاعم، وتضيف فاديا: ان هذه 
الزحمة تشعر الناس بالعيد فخالل 
االنتظار تـــرى االطفال يرتدون 
مالبس العيد وعلـــى الرغم من 
التذمر الـــذي يصيب كل الناس 
إال انهم يعـــاودون الكرة في كل 
عيد ويضحون باالنتظار من اجل 
االجتماع علـــى مائدة العيد في 

املطعم.
  على خـــالف ذلك فـــان بالل 
احلســـيني يقول ان ايام العيد 
كغيرها من ايام السنة فاألماكن 
واحدة ال تتجدد وال تتغير فهي 
إما صالة ألعاب ترفيهية أو حديقة 
احليوانات او املطاعم وهذه األماكن 
اعتاد عليها االطفال ويرتادونها 
في كل االجـــازات لذلك يحاول 
بالل في العيـــد ان يخلق اجواء 
خاصة بهم من خالل تزيني املنزل 
واضافة اجواء احتفالية واجتماع 
االصدقاء لتكون هذه هي أجواء 
العيد اما مسألة اخلروج وزيارة 
املراكـــز التجاريـــة والترفيهية 
فتكون الرتباطها باإلجازة وليس 

بالعيد. 

لالطفال او للكبار، وتقول ان 
انسب شراء هو شراء املالبس 
اخلريفية، وفي حال برد اجلو 
يكون اجلاكيت فوق اي نوع 

من انواع املالبس.
  وتتابــــع نهــــى: ان الناس 
يحبون ان ينشغلوا بأي تفصيل 
وجاء الطقس هذا املوسم ليكون 
محور االهتمام، وهو امر ليس 
باالهمية التــــي يتعاطى معها 

الناس.
  وتقــــول انه في حــــال اراد 
الناس شــــراء مالبس شتوية 
فال مينع من شراء قطعة مالبس 
خفيفة بني هذه املالبس تنفع 
لتكون جديدة في العيد في حال 

كان الطقس حارا.
  في حني ان سناء الباشا ال 
تعير هذا االمر االهمية الكبرى، 
وتقول انهــــا ال تنتظر االعياد 
لتشتري مالبس اوالدها، فهي 
التنزيالت على  تغتنم فرصة 
مدار الســــنة وتشتري خاللها 
مــــا يتوافر لها من الصيفي او 
الشتوي، وعليه فهي جاهزة 
ألي مفاجأة جوية، وفي حال 
جاء البرد فجأة فإنها من املؤكد 
ستستعني مبا لديها من مالبس 

وكلها مالبس جديدة.
  اما بالنسبة للخياطني الذين 
ينتظرون موسم االعياد ليكثر 
فيها االنتاج، فاالمر مشــــابه 
للحالة العامة للسوق، فاالقبال 

معتبرا انه لن يقوم بتفصيل 
ما يزيد على احلاجة وانه مهما 
كانت شتوية اجلالليب تبقى 
صاحلة لالستعمال في االجواء 
هــــذه االيام، قائــــال ان طقس 
الكويت هذه الفترة مييل الى 
البارد حتى وان كان دافئا خالل 
ساعات النهار فإنه يبرد ليال.

  في حني ان طاهر اخلالدي 
قال: ســــآخذها مــــن قصيرها 

على اخلياطة هذا املوسم ليس 
كما كان في العيد املاضي، ورمبا 
الناس يكتفون مبا لديهم من 
دشاديش وجالليب، اما حيرة 
الصيفي والشتوي فأيضا تطول 

هذه الفئة من الناس.
  بــــدوره، يقول عبدالرحمن 
العازمي انــــه يخيط جالليب 
جديدة للعيد لكنها ســــتكون 
شــــتوية ليســــتفيد منها في 

واخيط دشداشــــتني، واحدة 
صيفي والثانية شتوي. 

  اما راج صاحب محل خياطة 
فقال: «انا اســــوي شنو يبي 
الى ان الطلب  زبون»، مشيرا 
اكثر الى القماشــــة الشــــتوية 
حتضيرا ملوسم الشتاء وذلك 
ألنه في االشهر القليلة املاضية 
وقبل ان يبرد الطقس كان اليزال 
االقبال على اجلالليب الصيفية 

االيام املقبلة، وفي حال كانت 
ثقيلة على اجلو في العيد فإنه 
الفطر،  سيرتدي جالبية عيد 

فهي ايضا التزال جديدة.
  كذلك االمر بالنسبة البوخالد 
الذي يقوم بتفصيل دشاديش 
جديدة له والبنائه مبناســــبة 
العيــــد، وحتما اعتمد  حلول 
القماشة الشــــتوية على مبدأ 
االستفادة منها في فصل الشتاء، 

كبيرا، لكــــن في فترة وجيزة 
اختلــــف الطلــــب وحتول الى 

شتوي خوفا من البرد.

  أماكن العيد

  من جانب آخر فإن ما يشغل بال 
االهالي في موسم االعياد بشكل 
عام هو االماكن التي سيأخذون 
اليها االطفال والتي يجب ان تكون 
اماكن ترفيهية بامتياز كما يجب 
ان تكون جديدة ليشعروا مبيزة 
العيد واختالفه عـــن باقي ايام 
االجازات في حال عدم االستفادة 
من ايام االجازة الطويلة بالسفر، 
فبرنامج ايام العيد في الكويت 
يختلف من اسرة ألخرى اذ ليست 
هناك طقوس محددة وثابتة كما 
هو احلال مع عيد الفطر وذلك ألن 
معظم الناس يحاولون السفر في 
هذه االجازات لذلك فإن الزيارات 
العائلية واملناسبات االجتماعية 
تكون اقل مما تكون عليه في عيد 
الفطر وتتركز النشـــاطات على 
اخلروج مـــن املنزل الى االماكن 
العامة ولكن ازدحام هذه االماكن 
هو املشـــكلة التـــي يعاني منها 

الناس.
  فمن لديه أطفال حتما يرغب في 
زيارة الصاالت الترفيهية كما هو 
احلال مع احمد كمال الذي يقول 
انه سيمضي اول ايام العيد في 
املنزل هربا من االزدحام وسيزور 
خالله بعض االصدقاء اما في اليوم 
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