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ه..! َّ شيء من القلب يمُ
ضايع وأنا مدري، مّيه فقدت صبري، وإنتي الّدوا الشافي

قربچ ُهَو عذري، بطيفچ بس ُمرِّي، وبحضنچ الدافي
ريحتچ تزيد قدري، أشم وأنا أدري، كيف أصحى متعافي

يا مُيَّه من صغري، خذيتي ال هنتي، وحطيتي بَاعرافي
مع شيبي وكبري، في مركبي كنتي، وإيدچ مبجدافي
لو بذمتي أطري، أطريچ وبس إنتي، كنتي لي إحلافي
وردچ إللّي يغري، لو شافته عيني، صاح الفرح كافي

خيرچ دامي يثري، لو أعطيت بيديني، زدتي في مغرافي
بليلي لو بَاْسري، جتني تدلِّيني، من خوف املنافي

حبچ فدا عمري، وإنتي بشقا عمرچ، ربيتي أكتافي
صرتي َتت أمري، وبطيبچ وصبرچ، حققتي أهدافي
بالشوق أنا خبري، رسمتي وبحبرچ، لولو بأصدافي

سيرتچ منو يدري، وشلّلي سويتي، بعطفچ الوافي
نورچ مثل بدري، جيتي وضويتي، بذهنچ الصافي

وّدي وعلى قبري، باسمچ يكون بيتي، وسيرتچ باطرافي
عبدالسالم مقبول  ٭

ه.. أحلى األعياد َّ عيدچ يمُ
يجتمع تاريخ عيد األم في العالم 
ف����ي صباح يوم 21 مارس من كل 
عام، تتمنى كل ام شابة ان ينطق 
وليدها بعبارة كل عام وانت بخير 
يا أمي، او ان يش����تري لها هدية 

كبيرة مبعناها وليس بقيمتها.
تأمل����ت الهداي����ا املعروض����ة 
مبناس����بة عيد األم وتساءلت لو 
كان عيدا لالب هل يقبل ان يقدم 
له االبن����اء طنجرة او مقالة؟ لقد 

عمل البيت واملطبخ لتشعر بهذه 
املناسبة واستطيع من خاللها أن 
أقول لوالدتي »عيدچ ميه.. أحلى 
التالي  التحقيق  األعياد«، وف����ي 
يعرض املواطنون واملقيمون وجهة 
نظرهم لالحتفال بعيد األم وما ميكن 
تقدميه لها، ونحن نعرض ما قاله 
البعض حرفيا وباللهجة العامية 
كما ذكر لنا حتى تتناسب األلفاظ 

مع معانيها، فإلى التفاصيل:

ألنها االصل واالساس واجلذر، وكم 
أمتنى لو كانت على قيد احلياة، 
فهي قوام االسرة وعمودها نظرا 

للقيمة التي حتملها.
امي ما اتصور حياتي من دونك 
العمر ما يحلى غير بوجودك وكلما 
مير عيدك بحضورك ادعي ربي ما 
يحرمني وج����ودك كل عام وانت 
بخير، به����ذه الكلمات بدأت بدور 
محمد رأيها بعيد األم فهي حتترم 

وجدت الهدايا املعروضة ال تتناسب 
م����ع األم خاصة في عيد األم ففي 
عيد األم اريد  ان اخرج والدتي من 
املطبخ، واخفف عنها عناء العمل 
في البيت، فكيف سأهديها مثل تلك 
الهدية، وتساءلت ملاذا ال يهدون 
المهاتهم اال ادوات املطبخ، او ما 
يثبت دورها النمطي في احلياة، 
ثم ان والدتي قد بلغت الستني من 
العمر، اال يحق لها ان تتقاعد من 

روان البغلي قالت: »عسى عيدچ 
علينا يا ميه يعود يا قلبا من وفا 
يا اصل كل الوداد مهما وصفت مهما 
قلت فيچ زود ابقى بحقچ مقصرة 
جدام رب العباد لوالچ يا ميه ما كان 
لي بالدنيا وجود وشلون انساچ 

يا ميه بأحلى االعياد«.
وأضافت: هذا العيد نريده ان 
يبقى دائما وان يكون االحتفال به 
يوميا فحنان األم ال يوازيه حنان 

هذا الي����وم وتقدره وتؤكد انها ال 
تنتظر هذا اليوم لكي تعبر لوالدتها 
عن حبها امنا هي حتمد ربها كل 
يوم عل����ى وجود امها في حياتها 
وتتمنى لها الصح����ة والعافية.. 

اطال اهلل في عمرك يا امي.
في املقاب����ل يقول همام هيثم: 
انه لم يكن يقدم لوالدته هدية في 
هذه املناسبة النه يراها بدعة.. اال 
انها تستحق التقدير في كل يوم 
وكذلك تستحق ذلك كل يوم من 
ايام السنة خصوصا عندما تكون 
امي غير واحس بوجودي وكياني 
النها بجانبي تساندني وتدعمني 

كل ثانية وكل يوم.
سلطان املصطفى »يعمل مبحل 
للهدايا« قال ان االرتفاعات احلالية 
في اسعار الهدايا قد تستمر خالل 
االيام القادمة، مرجعا سببها الى 
حركة النش����اط امللحوظ في هذا 
التوقيت من كل عام، ولفت الى ان 
االقبال على شراء الهدايا في عيد 
األم ش����هد رواجا بسبب تناسب 
السعر للجميع. كما ان هدية عيد 
األم في رأي روال حميشة، واجب 
عل����ى كل زوج لوالدته وزوجته 
خصوصا من لديه اطفال صغار 
وال يدركون معنى الهدية وقيمتها 
لألم وهنا وافقتها ميسون احملمود، 
فهي تؤيد اهمية دور األم وتقديرها 
معنوي����ا وتقول ل����كل زوج كن 
حريصا على ان تغرس هذه العادة 
حتى في ابنائك وان تنميها لديهم 
وساعدهم على انتقاء الهدايا المهم 
وجدتهم حتى يشبوا على االعتراف 
باجلميل لكل من ساعدهم يوما في 
حياتهم. واجعل همك ان تدعو كل 
شخص الن يحتفل بعيد األم وان 
يتذكر في ي����وم واحد فضل امه 
عليه وما فعلته من اجله ويرد لها 
هذا الفضل بأن يكون قريبا منها 

ويقضي هذا اليوم معها كجزء من 
االعتراف بفضلها مع هدية انيقة 
تعبر عما في نفسه جتاهها وترمز 
لتقديرك لهذا اليوم الذي اتاح لك 
ان تقدم لها شكرك وامتنانك وال 
تنسى ان تقول لها »كل عام وانت 

بخير يا أمي«.
كنعان االحمد الذي كان يتجول 
في احد محالت الهدايا لكي يشتري 
هدية عيد األم، قال: البعض يعتبر 
ان الرجال ال يتحدثون في هذا االمر 
فلق����د كبروا عن مثل تلك االمور، 
ولكنهم على ما يبدو قد نسوا ان 
امهاتهم قد كبرن ايضا بنفس الفترة 
الزمنية، هل يعني اننا كبرنا ان 
ننسى او نتناس����ى امهاتنا، وانا 
ال اقصد ان نقيم احتفاال صاخبا 
او نق����وم مبا هو مبالغ به، ولكن 
على االقل ان نلفت نظر األم الى 
اننا نتذكر هذا اليوم وال ننس����اه 

مهما كبرنا.
ومالك االبراهيم عندما سألناه 
عن هدية زوجته، ق����ال: انقطاع 
الراتب كل الفترة املاضية كان سببا 
وراء محاولته تناسي الهدية، بعد 
ان تناس����ى العيدية في العيدين 
املاضيني منذ انقطع الراتب، ولكن 

هل الهدية املادية هي كل شيء.
نورية خالد تقول: برأيها عيد 
األم الذي يجمع العائلة حول األم 
يقدرون تعبها وحبها وسهرها طيلة 
العام وكأنه يوم التكرمي السنوي 
لتعبها وتقدير جلهودها اي انه مثل 
التقرير السنوي للموظف حيث 
حتوز األم سنويا تقدير ممتاز مع 
مرتبة الش����رف دون كلل او ملل، 
وتقول مع ان األم تستاهل التقدير 
اليومي ولكن مع االنشغال بأعباء 
احلياة فجميل ان يكون هناك يوم 
نقدر ب����ه األم وجنعل منها جنمة 

هذا اليوم.
عشتار االحمد تقول: يستغل 
املناس����بة  اصحاب احملالت هذه 
لع����رض بضاعتهم وربطها بعيد 
األم من بنوك الى محالت اتصاالت 
او تلفون����ات حتى املطاعم تعلن 
عن غداء ل����ألم في عيدها والدتي 
ال تتعامل مع اجلوال، وال بطاقة 
الڤيزا، ولم تعد تستطيع اخلروج 
من املنزل بسهولة ولكنها والدتي 
واريد ان اهديها في عيدها ما يليق 

بها، فماذا تقترحون؟
دانة البلوشي تؤكد اهمية هذا 
اليوم لالمهات ولن نس����تطيع ان 
ابنائها  نحصي فضل األم عل����ى 
سواء كان ماديا بأموال انفقتها على 
تعليمنا وتربيتنا واشبع رغباتنا، 
اوال حت����ى روحي����ا خالصا من 
تلقيننا املبادئ والتقاليد وتعليمنا 
الواجبات واخلطأ والصواب وحتى 
النجاح والتفوق  تشجيعنا على 
والتخطيط ل����كل نواحي حياتك 
من املدرسة الى العمل وحتى الى 

الزواج.
لميس بالل  ٭

روان البغلي: 
هذا العيد نريده 

أن يبقى دائمًا 
وأن يكون االحتفال 
به يوميا فحنان األم 

ال يوازيه حنان

همام هيثم: 
لم أكن أقدم 
لوالدتي هدية 

في هذه املناسبة 
ألنها بدعة.. 

إال أنها تستحق 
التقدير في 

كل يوم


