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أمي وأبي سبب 
كراهيتي للدين 

واملتدينني
بدأ كالمه بقوله »إني كرهت الدين واملتدينني«، 

وصرت ال أحب الصالة وال احلديث حول الدين 
وأحكامه، فسألته: وما سبب كراهيتك لهما؟ 

فنظر إلى أخته وقال لها حتدثي واشرحي ما 
سبب كراهيتنا للدين واملتدينني، فقالت: دعني 

أشرح لك القصة من أولها، فأنا عمري اآلن 
خمسة عشر عاما، وأخي هذا أكبر مني بسنتني، 

وقد جئنا إليك نشكو لك والدينا، ألنهما سبب 
كراهيتنا للدين واملتدينني، فأمي امرأة محجبة 

وملتزمة بالدين ظاهرا، ولكن سلوكها وأخالقها 
ليس لهما عالقة بالدين، وملا كنا صغارا كثيرا 
ما كانت تردد علينا عبارات كرهتنا بالدين من 
حيث ال تشعر، فكانت تقول لنا »الذي يكذب 
فإن اهلل يحرقه بالنار«، وباملقابل هي تكذب 

كثيرا أمامنا، فنتساءل: ملاذا يحرق اهلل األطفال 
بالنار عندما يكذبون وال يعذب الكبار؟! وكلما 

عملنا شيئا أنا وأخي قالت: اهلل ال يحب من 
يفعل كذا، فصار عندنا شعور بأن اهلل ال يحبنا، 
وأنه يحرق األطفال بالنار، فلماذا نعبده ونصلي 

له.
فقاطعها أخيها قائال: ومع ذلك فهي تصرخ علينا 
وتشتمنا وتضربنا ونراها تنصح الناس بالدين، 
فما هذا الدين الذي تتحدث عنه؟ أما والدنا فهو 
رجل أعمال ناجح ومصل وملتزم، ولكننا رأيناه 

أكثر من مرة يشاهد أفالما إباحية وفي جواله 
عالقات نسائية غير شرعية، ونعرف أنه يستغل 
أموال الشركة حلسابه اخلاص، ومع هذا كله فهو 
يضربنا إذا لم نصل أنا وأختي، فكرهنا الصالة 

وكرهنا الدين كله وكرهنا النفاق الديني الذي 
نشاهده يوميا في بيتنا. 

ثم بدأت أحتدث معهما عن الفرق بني الدين 
واملتدينني، فالدين منهج للحياة وهو عبارة عن 

أوامر ربانية لإلنسان لو التزم بها يسعد في 
دنياه وآخرته، أما املتدين فهو إنسان ينتسب 
للدين وليس هو الدين، فإذا كان هذا اإلنسان 

قدوة حسنة قدم صورة طيبة للدين، وإذا كان 
قدوة سيئة مثل هذين الوالدين قدم صورة 
سيئة، واملشكلة هنا ليست في الدين بل في 
املتدين وهناك فرق كبير بينهما، ثم حتدثت 

معهما عن دورهما في أن يكونا سببا في تغير 
والديهما نحو التدين الصادق، إال ان أكثر ما أثر 

بي من حديث هذا الشاب وأخته عندما وصفا 
والديهما بالنفاق الديني، فهما أمام الناس قدوة 
دينية مثالية ولكنهما في احلقيقة ليسا كذلك، 

وكأنهما يستغالن الدين لتحقيق أهدافهما 
اخلاصة في احلياة، حتى صار هذا الشاب يكره 
الدين ويفكر باإلحلاد، ولهذا فإني أتساءل: هل 

نحن نربي أبناءنا على كراهية الدين أم نحببهم 
فيه؟ فأنا أعرف أما تكذب ابنتها دائما عندما 

جتيبها على سؤالها هل صليت؟ فتخبرها ابنتها 
بصدق بأنها صلت، فترد عليها األم بقولها ال 

تكذبني علي، فتركت هذه البنت الصالة وصارت 
تكذب على أمها بسبب سوء ظن أمها فيها، 

وأعرف أما أخرى متميزة في تعاملها مع أبنائها 
وكان أسلوبها سببا في صدق أبنائها وحبهم 

للصالة، وتروي لي ابنتها فتقول إن أمها كلما 
سألتها عن الصالة جتيبها: بأنها لم تصل بعد، 

فترد عليها »شكرا على صدقك يا ابنتي، وأمتنى 
حرصك على الصالة«، فقدمت املدح على الذم 

وقدمت التشجيع على النقد، فكان هذا األسلوب 
سببا في حب الفتاة للدين وتعلقها بالصالة.

إن أقوى أسلوبني مؤثرين يجعالن أبناءنا 
يحبون الدين يتعلقون به )األخالق الصادقة، 

والقدوة احلسنة( فقد قال الرسول ژ: »أكمل 
املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، املوطؤون أكنافا، 

الذين يألفون ويؤلفون، وال خير فيمن ال 
يألف وال يؤلف« فالدين ليس جتارة نتكسب 

من ورائه، أو شكال نخدع الناس به، أو كلمات 
نستخدمها لكسب من أمامنا، أو لباسا يظهر 

التزامنا، وإمنا الدين هو أسلوب حياة نابع من 
قناعة داخلية، وإميان بالغيب، وأخالق صادقة، 

وتعامل حسن، وشكل طيب، فكلما كانت أخالقنا 
راقية وقدوتنا عالية كلما أثرنا مبن أمامنا، 

وصرنا نقدم لآلخرين منوذجا للدين رائعا، 
وهذا ما نفتقده في مجتمعنا وبيوتنا في هذا 

الزمان.

د.جاسم المطوع
مواطنون لـ »األنباء«: تطابق األقوال مع األفعال أفضل الطرق للتأثير في األبناء .. و»ال تنه عن خلق وتأتي مثله«

هل أنت قدوة حسنة ألبنائك؟
إلى املدرسة وأرى بنات الصف 
يأكلن آكل معهن وعندما أعود 
إلى البي���ت أمثل اني صائمة 
ومتعبة جدا من الصيام، ولكن 
والدتي العزيزة كانت تقول: 
صيامك لك فانت تأخذين األجر 
والثواب ال أحد غيرك، كانت 
تعطينا الدرس من غير عقاب 
فأعاتب نفسي وأشعر بأن ما 

فعلته خطأ فال أكرره«.
وتقول أم احمد إن تربية 
األبناء يج���ب أن تقوم على 
أس���س متينة، تبدأ باختيار 
الزوجة الصاحلة، فاظفر بذات 
الدين تربت يداك، ثم مرحلة 
احلمل والوالدة والنشأة األولى 
هي مس���ؤولية األم، ثم يأتي 
دور األب في س���ن السابعة 
تقريبًا، التضحية ضرورية 
جداً وكذلك العطف واحلنان 
واحلب والرعاية واالحترام 
والتحلي بالقي���م واألخالق 
الس���محة، وعلى  اإلسالمية 
الوالدي���ن أن يكون���ا قدوة 
ألبنائهما، وبالتالي يستفيد 
األبناء من اآلباء ويتأثرون بهم، 
الوالدين  فأنا قد تعلمت من 
التضحي���ة واإليث���ار وقوة 
الشخصية لذلك قمت بتربية 

أبنائي على املبادئ نفسها.
وتشارك خديجة الرشيدي 
مبا تؤمن به من ظلم الوالدين 
أحيانا ألطفالهما فتقول عن 
امرأة وجدت أحمر ش���فاهها 
فاستشاطت غضبا  مكسوراً 
.. فضربت ابنتها التي وجدت 
يديه���ا ملطخة ب���ه، وعندما 
خرجت وجدت أنها رس���مت 
ب���ه قلبًا عل���ى بابها وكتبت 
بجانبه: أحبك ماما، وتشير إلى 
أب متناقض كان يصرخ في 
وجه ابنه ويطالبه بالسكوت 
ليستكمل قراءة كتاب بعنوان 

»كيف متتلك قلب ابنك؟«.

 الحب والحنان

أما رقية فتروي قصتها مع 
والدتها التي كانت فظة املعاملة 
معها في صغرها ولم تسمع 
منها كلمة حب واحدة أو تذكر 
أن أمها ضمتها ولو ملرة واحدة، 
باإلضافة النش���غال والدها 
الدائ���م عن البيت إما بالعمل 
أو اللهو مع أصدقائه، فوجدت 
نفسها هي التي تعطف على 
والديها وبدأت تتفهم نفسيتهما 
بعدما عانت كثيرا من شدة األم 
وعدم تفهمها ونفاقها الديني 
والسلوكي فهي دائمة الكذب 
على الوالد خلوفها منه وجتنبا 
لبخله وبطشه وبالوقت نفسه 
تأمرهم بعدم الكذب وااللتزام 
بالصراحة والصدق، ولكنها 
اآلن حت���اول برهما وتعطف 
عليهما ألنها أدركت الظروف 
التي تس���ببت في عقلية األم 
السطحية وتقلب مزاجها بني 
الكراهية والعنف في  تفريغ 
أوالدها من جه���ة وحرصها 
على ان جتد منهم ما ينفعها 
م���ن جهة أخ���رى، وأرجعت 
الس���بب في ذلك إلى فقدانها 
األم منذ نعومة أظافرها فلم 
جتد احلنان من أحد في أهلها 
وبالتالي فاقد الشيء ال يعطيه، 
كما ان جتاهل الوالد وسلبيته 
كانا لسبب مغاير متاما، فأمه 
كانت حنون���ة وقريبة منه 
ولكن والده حمله الكثير من 
املسؤولية وكان شديدا قاسيا 
معه ولم يشعر بطفولته مما 
أدى إلى تركه للمسؤولية في 
الكبر والبحث عن اللهو الذي 
لم يجده في طفولته. وتقول 
»أصبحت أما حنونة لوالدين 
لم يجدا احلنان في طفولتهما، 
وأحاول الصبر على شدة األم 
واألب السلبي الذي ال يفرق 

بني أعمار أوالده«.

بعضا من النساء ممن فوجئ 
بحبهن لطرق محرمة في حني 
أنه���ا متس���ترة بالكامل وال 
ي���دري ان كان ذلك خطأ في 
تربيتهن أو إكراه على الدين 

وهن بعيدات عنه.
 وتش���تكي الوالدة فايزة 
السعد من شغالتها التي ربتها 
منذ سنوات وتعاملها كإبنة لها 
، ولكنها تغشها بذبح الطيور 
التي تربيها حتى تنتقم من 
زميلتها ، وتقسم أنها ال تفرق 
بينها وبني أوالدها في املعاملة 
ألنها تقدر غربتها ووحدتها 
ولكنها مهما حاولت احتواءها 
يظه���ر منها فع���ال يدل على 
الكراهية وهي ترجع ذلك إلى 
طريقة التربية في الصغر، ألن 
التطبع وتدرك  الطبع يغلب 
أنها مهم���ا حاولت أن تكون 
جيدة البد وأن يظهر النفاق 
في بعض تصرفاتها كردة فعل 

ملا عايشته في طفولتها.
 وفي املقابل، تشتكي الوالدة 
فاطمة محمد من زوجة ابنها 
التي تأتي ببعض التصرفات 
املؤملة كأن ترمي الطعام على 
إيذاء  أو  فرش���ها لتغيظه���ا 
خادمتها بكثرة العمل في حني 
أنها تقوم بكافة األعمال عنها 
لتريحها ولكنها تصبر ألجل 
ابنه���ا ، كما أنها تدرك اخللل 
فهي فتاة نشأت يتيمة حيث 
توفي والداها ف���ي طفولتها 
ول���م حتس���ن إليه���ا زوجة 
الوالدة موقفا  األب. وتعطي 
معاكس���ا لزوجة ابنها اآلخر 
الت���ي تعاملها بلطف وحنان 
وجتيد استقبالها وجتد منها 
األسلوب الراقي رغم انشغالها 

بالعمل والدراسة.
وتتعج���ب غنيمة أبل من 
اآلب���اء وترك  إك���راه بعض 
البعض اآلخ���ر احلبل على 
الغ���ارب فتقول »ال تكن لينًا 
فتكس���ر وال يابسا فتعصر 
وخير األمور أوسطها كما يجب 
على اجلميع أن يتذكروا أنه »ال 
إكراه في الدين« وان االنسان 
يولد على الفطرة السليمة ومن 
منطلق ه���ذه املفاهيم رباني 
الديني  والدي على االعتدال 
ولم يكرهاني بالدين إطالقًا 
ودائمًا كانا يقوالن ان التزامك 
دينيًا ما هو إال شأن وعالقة 
خاصة بني العبد وربه وترك 
العبادات ل���ن تنفع أو تضر 
احدا غيرك، وان اهلل ال يحب 
ان يقول العبد ماال يفعله وان 
يأمر الناس بالبر وينسى نفسه 
فيصبح منافقا وان الدين ال 
أركانه اخلمس  يقتصر على 
فق���ط ولكن الدي���ن معاملة 
وخل���ق فأيقن���ت بعدها ان 
األخالق تغذي اجلانب الروحي 
وتطوره وحرصت ان اغرس 
ما تربي���ت عليه من مفاهيم 
ف���ي أبنائي ولكن بأس���لوب 
الذي نعيشه  يواكب العصر 
الن الوسائل احلديثة جعلت 
هذا اجليل يبتعد عن التلقني 
ويتجه للبحث وهذه الوسائل 
س���الح ذو حدين ، وتضيف 
بالنسبة لي ال اسمح لنفسي 
بان آمر أبنائي واحثهم على 
شيء وانا افعل عكسه بالذات 
فيما يخ���ص اجلانب الديني 
حتى ال تهتز صورتي وافقد 
احترامهم واكون في نظرهم 
منافقة، فمثال ال ميكن اطلب 
منهم صلة أرحامهم وأكون انا 

قاطعة للرحم.

الصدق أوال 

ومن جتربته���ا اخلاصة، 
تق���ول فوزي���ة املعت���وق: 
»أتذك���ر ان أمي كانت حتثنا 
على الصوم وكنا نخرج من 
البيت صائمني وعندما اذهب 

العمل  خال���د معاناتها ف���ي 
حيث وج���دت مجموعة من 
املتآلفات الشتراكهن في صفة 
واح���دة وال يقبلن أن تدخل 
بينهما جديدة، في حني أنهن 
يضحكن في وجهها ويتكلمن 
بالدين ولكن رأت منهن الغدر 
مبحاولة اإليقاع بينها وبني 
مسؤولها ، وتصف املسؤول 
كذلك بامليول ، فعندما طلبت 
ساعتي اخلروج ألجل طفلها 
وذلك مس���موح لها قانونا، 
رفض في حني وافق لزميلة 
أخرى جتيد الضحك واألسلوب 
املتلون، وتشعر بأن السبب 
في ذلك أن والدتها بس���يطة 
وغير متعلمة فلم تعلمها كيف 
تأخذ حقها من اآلخرين ولم 
تعرف األساليب الديبلوماسية 
التي متكنها من التعامل بكل 
املواقف، فال متلك إال األسلوب 
الصريح واملباشر ولم ترث 
النفاق الذي ميكن أن يصلح 
في هذه احلالة. ومع ذلك فهي 
تفضل أن يبقى دائما املسؤول 
رجال عن أن يكون امرأة ألنها 
ترى أن املرأة تتعامل باألهواء 
وتساعد من حتب وتهلك من 

تكره.
الشاب  ومن جانبه يقول 
أحمد عل���ي إن وال���ده غير 
مستقيم ولكنه يحبه كثيرا 
ألنه ال يرفض له طلبا ماديا 
أبدا ويتركه على راحته وال 
أو يلزمه  يسأله عن ش���يء 
بش���يء بل يعامله كصديق 
في حني يته���رب من والدته 
ألنها مستقيمة وجادة فتحاول 
أن تش���د عليه ف���ي الصالة 
والدراس���ة وااللت���زام، وهو 
معجب بشخصية والده ألنه 
ينال احلرية منه ولكنه يحترم 
والدته ألن���ه يعلم أنها على 
صواب ، أما مساعد فيعترف 
بالتدخني رغ���م صغر عمره 
ورغم أن والده شيخ معروف 
بني الناس، ولكنه وجد نفسه 
بني شباب أكبر منه عمرا كلهم 
يدخنون ويفعلون ما يروق 
لهم فيتسلى معهم خاصة أنه 
ال يجد االحتواء من والديه رغم 

أنهما طيبان وغير منافقني.

اآلباء يعترفون

ومن زاوية أخرى يعترف 
محمد الرويع���ي بأنه يدخن 
ولكنه ال يريد أن يفعل أوالده 
ذلك فيخفي عنهم وال يدخن 
أن���ه يحاول أن  أمامهم، كما 
ف���ي الصالة  يضغط عليهم 
ويح���اول أن يلتزم ألجل أن 
يكونوا ملتزمني فهو ال يريدهم 
أن يتبعوا أي خطأ يرتكبه، بل 
يريدهم أفضل منه ، ويصف 

ويتعامل مبنتهى الطيبة معهم 
ولكنه بنفس الوقت لم يتابعهم 
، مؤكدا انه ال يريد خسارتهم 
بعد 22 عاما من محبتهم بسبب 

زواجه الثاني.
ومن جهتها، انتقدت سارة 
العنزي أما ال يظهر رمش���ها 
لآلخري���ن وتنص���ح الناس 
باخلير ولكنها ال تصل الرحم 
وبخيلة وترى منها العداوة، 
وتعل���م أن بناته���ا أح���وج 
للنصيحة ولكنها ال تنصحهم 
وال تعيبهم بل تضع العيوب 
على اآلخرين، وتخشى سارة 
على هؤالء البنات من افعال 
األم ، وت���روي قصة جارتها 
التي حصلت على  الكويتية 
اجلنسية من زوجها ، وكانت 
شديدة العطف واللني واالكرام 
ألختها الغير كويتية فلم تكن 
تأكل اللقمة بدونها وتشتري 
ألختها كما تشتري لنفسها، 
حت���ى تزوج اب���ن الكويتية 
ببنت خالت���ه الغير كويتية 
الع���داوة والنفاق  فظه���رت 
حيث أوقعت بني الرجل وأمه 
واش���ترطت عليه مقاطعتها 
وجنحت في التفريق بني األم 
وولدها وبالتالي فإن أبنا  ءهم 
متخبطون كيف س���يصلون 
أرحامهم وكيف سيستقيمون 
ف���ي حياتهم اذا كان الوالدان 

بهذه الصورة؟

األبناء يشتكون 

أما الفتاة العشرينية أحالم 
أنه���ا تضطر إلخفاء  فتؤكد 
الكثير من األشياء عن والدتها 
بسبب شدتها في التعامل معها 
وعدم وجود متنفس لها إال بني 
رفيقاتها حتى األسعار، فهي 
حتب أن تواكب صديقاتها في 
شراء احلاجيات وعمل األسنان 
مبادة اللومنير والذي يكلف 
كثيرا فال تسمح والدتها ولذلك 
تضطر إلخفاء الس���عر عنها 
حتى توافق ، ومتاثلها بشائر 
التي حتب احلفالت املوسيقية 
الراقصة مع صديقاتها في حني 
ترفضها األم املتدينة ولكنها 
تؤكد تناقض األم في التعامل 
فاألم تستمع إلى بعض األغاني 
التي متيل لها بينما تفرض 
على بناتها عدم االس���تماع، 
باإلضافة أنها علمت من خاالتها 
أنها كانت تعلق صور املطربني 
ف���ي غرفتها حينما كانت في 
نفس العمر وكانت تلبس ما 
تش���اء وتفعل ما تشاء دون 
أن يجبرها أحد أو يحدد لها 
قيودا وتتعلل بحجة أن هذا 
الزمن غير آمن بينما املاضي 

كان آمنا.
 وبدوره���ا تش���رح منى 

أميرة عزام 

يش���تكي بع���ض اآلب���اء 
من صعوبة الس���يطرة على 
تصرف���ات أبنائه���م في ظل 
التطور التكنولوجي السريع 
واالنفت���اح الذي يصعب مع 
مراقبة التصرفات والسلوكيات 
، انه عالم مختلف متاما عن 
جيلهم الذي عاشوا بساطته 
واستمتعوا بصفائه وجماله 
، في حني يتذمر بعض األبناء 
من معاملة آبائهم السلبية إما 
بالقسوة أو اإلهمال ، مما يؤدي 
لتوسيع الفجوة بني األجيال 
املتعاقبة، وحرصا على تقليص 
الفجوات والتقريب بني  تلك 
اآلباء واألبناء ، عمدت »األنباء« 
إلى طرح وجهات الطرفني في 
تلك العالقة الشائكة وجاءت 

اآلراء كاآلتي: 
البداية يقول عبداهلل  في 
الفريح إن الوالدين في السابق 
كانا متفهمني ألبنائهم بطريقة 
صحيح���ة ولم يك���ن هناك 
صعوبة ف���ي تربية األطفال 
، فكان وال���دي دميوقراطي 
كأنه صديق واكتس���بنا هذا 
الش���يء منه وقم���ت به مع 
أبنائ���ي فتع���ودت ان أكون 
أخاهم األكبر أكثر من كوني 
والدهم، كما ورثت عنه الوازع 
الديني الصادق وكنت أمشي 
على طبعه بدون أن ينصحنا ، 
ولكن مع ذلك لي أخ ال يصلي 
وال ميلك الوازع الديني وأوالده 
بالتالي أصبحوا مثله ألن هذا 
األخ لم يتأثر كثيرا بوالدي كما 
تأثر ب���ه اآلخرون ، و أعرف 
شخصا ملتزما دينيا ويأمر 
الناس باخلير ولكن له بعض 
التصرفات الغير الئقة عندما 

يخلو بنفسه.
ومن جانبه يؤكد صباح 
الشمري أن األب غالبا مشغول 
منذ عدة أجيال فيتأثر األبناء 
باألم أكثر مما سواها ، مشيرا 
ال���ى ان والدي���ه ل���م يكونا 
متعلم���ني ولكنهم���ا حرصا 
على تعليمه وإخوته، كما أن 
البسيط واللطيف  تعاملهما 
بنفس الوقت خلق جوا أسريا 
مترابطا ، مبينا أن األب الذي 
البيت  يطيل س���هره خارج 
ويترك األطف���ال متاما لألم ، 
يتعرض أوالده للمشاكل أكثر 
من غيرهم ، ويضيف أن له 
بع���ض الزمالء مم���ن يظهر 
عليهم الشكل املتدين ولكنه 
تفاجأ حني رأى نفس الشخص 
يخوض في أحاديث النميمة 
واإليقاع بني الناس ، فتمنى 
أال يسيء مظهره للدين وأن 
يكون واضحا مهما كان فعله 

دون رياء.
من جهته يعت���رف عايد 
الشمري بتقصيره في الوجود 
مع أوالده لفترة ما بس���بب 
اخلالفات الزوجية وانفصاله 
ع���ن والدتهم ، ويؤكد أنه لم 
يقصر ماديا مع أوالده ولكنه 
بات ي���درك أهمي���ة وجوده 
التقرب منهم  معهم ويحاول 
والتودد إليهم خاصة البنات 
، ويقول أنه يحبهم رمبا أكثر 
من محب���ة أي والد ألبنائه ، 
ولكنه كرر ما فعله والده دون 
أن يشعر ، فقد ربته والدته 
وأحس���نت إليه وتعلم منها 
الطيب���ة والرحمة واحلنان ، 
ولكنه لم يج���د والده بقربه 
في صغره بس���بب انشغاله 
بزوجتني خالف والدته، وهو 
ما يحاول أن يتفادى مع أوالده 
،ويحاول اآلن ان يتابع أوالده 
ودراس���تهم واحتياجاته���م 
النفسية ألنه أحس بسلبيته 
في األيام املاضية معهم ، فهو 
ال يضرب وال يسب وال يلوم 

يقع على األم 
العبء األكبر

في تربية
األبناء والتأثير

في سلوكياتهم

األبناء: قسوة 
الوالدين سبب 
للكذب والتمرد 

واالنحراف 
و»ال تكن لينًا 

فتعصر وال يابسًا 
فتكسر 

احلب واحلنان 
سبب رئيسي

في االمتثال لألوامر 
و »فاقد الشيء

ال يعطيه«

اجلمعة: األطفال كالبذرة ومثلما نزرع نحصد والتعامل معهم فن يجب تعلمه
عايشوه من أجل لقمة احلالل 

التي عودوهم عليها.
 وأش����ارت إلى رجل بار 
أبيه ويشترط على  بزوجة 
زوجته إكرامها ألنها ربته منذ 
صغره وأحسنت إليه كثيرا 
عاطفيا وماديا ولم تفرق بينه 
وبني أخته التي هي ابنتها، 
بل فضلته عليها في بعض 
األمور ألنها وجدت منه حسن 
األخالق وتأك����دت أنه خير 
سند لها وألخته فكتبت كل 
ما متلك باسمه ثقة بأنه ولدها 
فعال. ومش����ابهة لذلك تذكر 
اجلمعة قصة فتاة تزوجت 
أمها الكويتية من غير كويتي 
وهو والدها ولكن زوج أمها 
الكويتي قد أكرمها وأحسن 
إليها وعاملها كأنها فعال ابنته 
أنها لم  وهي تشكر والدتها 
تفرق بينها وب����ني إخوتها 
اآلخري����ن كما اخت����ارت لها 
والدا حنونا يعاملها أفضل 

من والدها احلقيقي.

فالبنت حتتاج لكلمات مادحة 
وحنان زائد حتى ال تبحث 
عنه في منح���درات الطرق 

وصواعق احلياة.
الطيبة  النم���اذج  وم���ن 
التي ترويها اجلمعة، قصة 
أب بسيط يبيع السمك وأم 
أمي���ة لهما م���ن الصبية 5 
وم���ن البنات 8 ولكن جميع 
أوالدهم متعلمون وفي أفضل 
املراكز حلرصهما على احلنان 
والتلطف معهم وتقول املدهش 
من هذا األب أنه كان حكيما رغم 
أنه أمي فكان يقول ألوالده »أنا 
ذاهب للصالة ومن يحب أن 
يكون في اجلنة فليأت معي« 
ولذلك لم يكره أحد وأصبحوا 
جميعا مستقيمني دون تشدد 
أو رياء ألنهم ش���هدوا فطرة 
هذا الرجل كما أن والدتهم لم 
تعرف النميمة وال احلقد وال 
احلسد فشهدت البركة واخلير 
في جمي���ع أوالدها والزالوا 
يفتخرون بهما وبالتعب الذي 

وال تفيدها، فحاولت نصح األم 
بأال تفعل ذلك أمام احلضور 
واحملافظة على أسرار بيتها، 
البنت ذلك  وعندما الحظت 
اتصلت بها تشكو معاناتها 
فقد وجدت نفس���ها مرابطة 
ملجموعة من البنات علمنها 
التدخني وأبعدنها عن الدراسة 
ألنها تس���مع منهن الكلمات 
اللطيفة واملدح وجتد فيهن 
بعض احلنان الذي لم تعرفه 
نهائيا في بيتها، كما أن الوالدة 
ال تبالي مببيت هذه الفتاة عند 
صديقاتها فقد يئس���ت منها 
لتأخرها وتركت لها احلبل 
على الغارب واكتفت باللوم 
والشكوى واإلهانة، ولكن متى 
تدرك أمي حقيقة الوهم الذي 
تعيشه مبدحها الزائد لنفسها 
وهو مجرد سراب تتمنى أن 
يكون حقيقة« فأدركت اجلمعة 
حينها أن كثيرا من األمهات 
تلومن بناته���ن أو أوالدهن 
في حني انها سبب املشكلة، 

وصداقت����ه وه����و أه����م من 
توصي����ل معلومات ال يدرك 
الولد الهدف منها، فتعرض 
أكبر منه  الولد ألش����خاص 
الدائم  سنا الحظوا وجوده 
في املسجد فاصطحبوه معهم 
إلى نزهاتهم وأصبح مدخنا 
وضائعا ألنه وجدهم املتنفس 
الوحيد له في ظل عدم إدراك 
األم وتسلط األب وضربه له 
في حال ترك املسجد، وكان 
احلل أال يكون األهل في غفلة 
عنه وأن يكون بصحبة آمنة 
م����ن رفقاء اخلير وأال يكون 
مبفرده عرضة للفراغ النفسي 
والعاطفي واحتواء الوالدين 

وحنانهما له.
 وعلى اجلانب اآلخر تروي 
اجلمعة قصة فتاة تشكوها 
والدته���ا لآلخري���ن وتقوم 
بلومها لتأخرها في الدراسة 
وإهمالها مما يسبب النظرة 
الدونية للبنت من اآلخرين 
واألم ال تدرك أنها تؤذي ابنتها 

مكره وال مضطر جدد حبه 
لذاته وحياته وعرف طريقه، 
وتذكر أنها نصحت األم بأن 
تكف عن إيذاء ولدها باللوم 
والذم والتعسف وتعبر له عن 
محبتها له بلطائف الكلمات 
وجميل االبتسامات.وطلبت 
من األب أن يعطي يوما في 
األس����بوع ألبنائه ينصحهم 
بطريق غير مباشر عن طريق 
القصص، وأخذ الولد يرسل 
له����ا في كل عيد ومناس����بة 
رس����الة تهنئة وش����كر أن 
دلته على حياته التي كادت 

تضيع.
 وأشارت إلى صبي آخر في 
ال� 12 من عمره أتت به عمته 
تش����كو تعرضه لسلوكيات 
خاطئة وعادات بذيئة، فقد 
ألزم����ه وال����ده باملكوث في 
املس����جد وال يقطع����ه حتى 
يحفظ القران، ونس����ي هذا 
الوالد أن ابن����ه يحتاج إلى 
وجوده واحتوائه وصحبته 

حتى يصلي وتش����رقه من 
املياه التي تسكب على وجهه 
ليقوم لصالة الفجر فيقول إنه 
كره الدين وكره أمه وكره أنه 
رجال يفرض عليه العديد من 
املسؤوليات وتعيبه والدته 
دائما «أنت لست رجال اذا لم 
تفعل كذا وكذا..«.. فكانت األم 
هي الس����بب بسوء تعاملها 
أنها  معه، وتضيف اجلمعة 
عندم����ا حتدثت لهذا الصبي 
بعط����ف أنه مثل ابنها وأنها 
حتبه وحتب أن يكون نافعا 
والبد أن يعيش لذاته ال ألجل 
اآلخرين فوج����ئ وأخبرها 
بأنه لم يس����مع كلمة احلب 
من أمه طوال عمره وهي في 
دقيقتني من معرفته يسمعها 
منها، وبعد فترة بسيطة من 
التواصل مع هذا الولد تعدل 
سلوكه وأصبح يحب الصالة 
من نفسه ألنه أدرك أنها عالقة 
خاصة بينه وبني ربه وال شأن 
لغيره بها فعندما أصبح غير 

تروي الباحثة االجتماعية 
عائشة اجلمعة مناذج واقعية 
اآلباء واألبناء،  حقيقية بني 
وتؤكد على االهتمام واحملبة 
الوالدي����ن  واحلن����ان م����ن 
ألبنائهما ألن الطفل كالبذرة 
وكم����ا تزرع حتص����د، ومن 
ناحية أخرى توصي األبناء 
والبنات بالصبر على بعض 
التصرفات السلبية للوالدين 
الدائم لهما  العذر  والتماس 
فاحلب بداخل قلبيهما ربانيا 
ألبنائهما ولكن هناك من يجيد 
توصيل هذه الرسالة باحملبة 
واحلنان وآخرون يقدمون 
اللوم والقسوة والذم باعتقاد 
أبناءهم  أن ذلك س����يصلح 
وهم في احلقيقة ال يجيدون 

التعامل مع أبنائهم.
 وتض����رب اجلمعة مثاال 
لصبي في ال����� 16 من عمره 
جاء مع والدت����ه رافضا أن 
يكون رجال بس����بب تعسف 
األم وش����دتها فإنها تضربه 

عائشة اجلمعة

احلب واحلنان والرحمة أفضل الطرق للتأثير في األبناء


