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من المحرر
في أحد األيام ،عاد ولد مصاب بالصمم جزئيا ً إلى البيت يحمل
إشعارا ً من املسؤولني في املدرسة .ويقترح اإلشعار بأن على ولي األمر
أن يُخْ رِج الولد من املدرسةُ ،م َّدعيا ً بأنه «غبي جدا ً في التعليم».
قرأت أم الولد اإلشعار وقالت «إن ولدي توم ليس غبيا ً جدا ً في
التعلم ،سوف أُع ّلمه بنفسي ».وقامت بفعل ذلك.
وعندما توفي توم بعد عدة سنوات ،قامت بلده بتكرميه وذلك بإطفاء
مصابيح الوطن ملدة دقيقة واحدة كاملة .وقد قاموا بهذا من أجل
تكرمي الرجل الذي اخترع أول مصباح كهربائي عملي .لكن لم يكن
ذلك اكتشافه الوحيد ،فقد اخترع توماس إديسون ()1931 -1547
أيضا ً أشرطة سينمائية ،املسجالت وسجل براءة اختراع ألكثر من
ألف ( )1000اختراع آخر ذائعة الصيت.
قال توم في وقت الحق« ،إن والدتي هي التي صنعتني ،لقد كانت
على حق ومتأكدة منِّي ،لقد شعرت بأن هنالك شخص ما يجب
أمي
أن أعيش من أجله ،شخص يجب أن ال أخ ِّيب آماله .إن ذكرى ّ
تشكل دائما ً نعمة وبركة لي».
ليس كل األطفال يصبحون قادرين على تغيير العالم كما فعل
توماس إديسون لكننا على ثقة بأن كل طفل تقوم على تربيته أم
رؤوفة ودودة تكون له القدوة على أن يكون مؤثرا ً في الغير بطريقته/
طريقتها الفريدة .وبكل تأكيد أن والدة إديسون أثبتت صحة القول
املأثور «إن اليد التي تهز املهد حتكم العالم» ،و كل أم تفعل ذلك
أيضا ً بطريقة ما.
إننا نود من خالل القصص واملقاالت بهذا العدد من املش ّوقة أن
نكرم ونشجع األمهات – األمهات اللواتي يرين اخلير واإلمكانيات
في أطفالهن الذي ال يستطيع اآلخرون رؤيته ،األمهات اللواتي
يُضحني في وقتهن وقوتهن كل يوم للعناية بأطفالهن وصب احلب
فيهم ،األمهات اللواتي لديهن الشجاعة في التخلي عن آمالهن
وأحالمهن ليشاهدنها تتحقق في صغارهن ،األمهات اللواتي ،في
عالم أصبحت فيه بكل بساطة األم أقل شهرة إلى حد بعيد ،قررن
وعقدن العزم على جعل األمومة «مهنتهن».
فيكن أيتها األمهات العزيزاتُ ،
إنك َّن بكل حق بطالت
بارك اهلل
ّ
عظيمات.
كرستينا لني
للمشوقة
ّ
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ال أتعاب
شيرلي شيراز

دخل ابني الصغير إلى املطبخ هذا املساء أثناء حتضيري للعشاء وأعطاني ورقة كان يكتب عليها.
وبعد ان جففت ومسحت يداي باملريول ،قرأتها ،وكان ما ُكتب عليها هو:
لقاء قص احلشيش 5 ,دوالر.
لقاء ترتيب سريري هذا األسبوع 1 ,دوالر
لقاء الذهاب إلى اخملزن 0.5 ,دوالر
لقاء اللعب مع شقيقي الطفل أثناء قيامك بالتسوق 0.25 ,دوالر
لقاء كب النفايات 1 ,دوالر
لقاء حصولي على بطاقة تقرير جيد 5 ,دوالر
لقاء تسوية الساحة 2 ,دوالر
حسنا ،نظرت إليه وهو واقف يتوقع شيئا ما ،فمرت بذاكرتي االف الذكريات بسرعة خاطفة وهكذا،
أمسكت بالورقة وقلبتها على وجهها اآلخر وهذا ما كتبته:
لقاء حملي بك تسعة شهور وأنت تنمو في داخلي ،ال تكلفة
لقاء الليالي التي جلست معك وعاجلتك وصليت من أجلك ،ال تكلفة
لقاء الوقت والدموع والتكلفة خالل السنني ،ال تكلفة
لقاء الليالي املليئة بالرعب والقلق ،ال تكلفة
لقاء املشورة واملعرفة و تكلفة تعليمك بالكلية ،ال تكلفة
لقاء الدمى والطعام واملالبس ولقاء تنظيف أنفك ،ال تكلفة
ولدي ،عندما جتمعها معا ،فإن مجموع تكلفة حبي هو ال تكلفة
إلي وقال :ماما أنني بالتأكيد أ ُ ِح ُب ِك ،ثم
وعندما أنتهى من القراءة ،كانت عيناه ممتلئتان بالدموع .فنظر َّ
تناول القلم وكتب بأحرف كبيرة جدا ،مدفوع بالكامل.
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تطوّرْ
أم
بقلم ماريا دوهلر

علي أن أعمل
عندما كان لدينا أنا وزوجي «سام» طفالً واحداً ،اعتقدت أنني حصلت على لقب األمومة فلزاما ً ّ
بهمة ونشاط وأتنازل عن بعض استقالليتي لكن ليس الكثير .لقد كنت في األوج متاما ً عند ظهور «كاد» .لم
يرتدي قط مالبس متسخة ،مبقعة أو عليها تراب .لقد كان «كاد» صغيرا ً جدا ً « ي ُ ْح َمل باللفاع « وقد كنا نحمله
معنا أينما نذهب .وعندما يلزم عمل شيء ما نقوم بعمله بهدوء وننجزه .لقد علمت أن األشياء ستصبح أكثر
صعوبة عندما يكون لدينا املزيد من األطفال ،لكنني لم أكن قلقة .لقد كنت جيدة إلى حد ما في هذا.
رزقنا اهلل بـ «بروك» بعد ذلك .وكانت «بروك» طفلة مالئكية ،تستيقظ فقط لتقرقر وتهدل وتعود إلى نومها .لقد
ازداد وزني قليالً أثناء ذلك احلمل ولهذا عدت إلى وضعي سريعاً .لقد حاولت إقناع نفسي بأنني أستطيع أن أتدبر
أمر طفلني اثنني ،أستطيع أن أعالج أي شيء .لقد كنت في ذروة لعبتي.
جآءت «زارا» .أخرجت كل ثقة األمومة .لم تكن «زارا» صعبة في نفسها ،لكن «عفوياً» أي فجأة بعد خمسة
وأربعني دقيقة .غالبا ً ما كان لدي أطفاال ً يصرخون ويبكون في ثالثة مناطق مختلفة من املنزل .يتطلب عمل أي
شيء كأسرة جهدا ً كبيرا ً من التخطيط والتنفيذ ،كأنها مهمة إلى القمر .وبدأنا نسمع تعليقات مثل «النظر
إليكم يرهقنا!» لكن األطفال ال يبقون أطفاال ً إلى األبد (قبل أن تدرك ذلك ،يصبحون أطفاال ً ي َ ْحبون!) لقد تعلمنا
كيف نتعامل مع ذلك .لقد تعلمنا بأنه ال ينبغي علينا أن نكون على درجة من الكمال كما هو احلال بالنسبة
ألطفالنا.
في هذه املرحلة ،أعتقد أنني بدأت أفهم بشكل أفضل أنه كي تكوني أُما ً هو مسألة أبعد من الوالدة والعناية
بأطفالي بدنياً .إنها تعني أن أعيش حياتي من خالل أطفالي – وليس بفرض أفكاري وأحالمي عليهم ،ولكن عن
طريق االستمتاع واالفتخار بنجاحهم .في كل مكان نذهب إليه ،يقول الناس لنا « متتعوا بهم طاملا أنهم لديكم.
سوف يكبرون بسرعة!» تلك احلقيقة بدأت تتجلى.
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طفلنا الرابع «إميا» هي مميزة في كل شيء مثل أخاها
وأخواتها .التلقائية تعني اآلن ساعة على األقل .ال يزال
علينا أن نخطط كل شيء ،طبعاً ،خطة نشاط واحدة
في اليوم كحد أقصى .لدينا الكثير من مالبس اللعب
والقليل من املالبس «اخلاصة».
ذات مرة ،وضعت «زارا» عالمات باللون األزرق على
قميص «كاد» عندما كنّا جاهزين للخروج ،وجدت
نفسي أفكر ،حسنا ً على األقل أنه على قميص أزرق
أنه يتوافق تقريباً.
أما أولئك الذين يشاهدوننا عند اخلروج ،فنبدو لهم كمنظر لشيء ما ،غير أننا نحكم من خالل ابتساماتهم ،أن
منظرنا مينح السعادة والسرور ،فيستمتع الناس به.
واصلت التعلم عن احلب بطرق بدأت تغير ببطء معظم األجزاء العنيدة في طبيعتي .إن كل طفل وكل يوم يعيد
تشكيلي قليالً قليال ،غير أنني ال أريد أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى .إنه من املمتع أن تكون عائلة!

األمومة الجميلة

بقلم ساسكيا سميث

بالنسبة لألطفال ،ال أحد في العالم أجمع يكون أكثر جماال ً من أمهاتهم احلبيبات .إن األطفال الصغار ال يرون
أمهاتهم من خالل الزِّي ،الذوق الرفيع في اجملوهرات ،أو الشعر أو األظافر التي على أكمل وجه .كما أنهم ال يالحظون
أيضا ً األيادي التي أكل الزمن عليها وشرب أو الشعر األشيب .إن
عقولهم الصغيرة تتغاضى عن تلك األشياء التي متيل مفاهيم
الكبار إلى النظر إليها من ناحية اجلمال ،لذلك فإنهم بالواقع أفضل
احلكام بالنسبة إلى ما يجعل املرأة جميلة حقاً.
أين يجد األطفال اجلمال؟  -في العيون التي تعبر عن الفخر واإلكبار
في منجزاتهم ،في الشفاه التي تشجع وتعلم وتوجه ،في القبالت
التي جتعل اآلالم الصغيرة ممكن احتمالها ،في الصوت املهدئ الذي
حلم مفزع ،في ضمة حب وعناق ناعم دافئ
يعيدهم إلى نومهم بعد ٍ
باألحضان.
من أين جاء هذا اجلمال؟  -مع األمومة تأتي التضحية بالذات ،لكن
من التضحية بالذات يأتي التواضع ،ومن التواضع تأتي الرحمة ومن
س ْد األم احلياة ،احلب والنقاء في هبة
الرحمة يأتي اجلمال احلقيقي .تجُ ِّ
نفسها ألطفالها وبذلك فإنها تعتبر إنعكاسا ً للحب اإللهي.
لهذا السبب أعتقد أن ال شيء يكون أكثر جماال ً من األمومة.
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األمهات
الحقيقيات

إن اليد التي تهز المهد تحكم العالم
بقلم ديفيد فونتين
األمومة تعني الكتير ،أكثر من إجناب طفل فحسب .إنها تتطلب من األم احلقيقية تربية األطفال والعناية
بهم والقيام بجميع األعمال املرتبطة بذلك -إنها وظيفة بدوام كامل! رمبا تكون األمومة أحد أصعب الوظائف
في العالم أجمع .ومع هذا نادرا ً ما جند أحدا ً يقدرها بشكل كاف .إن الناس الذين لم يقوموا بذلك من قبل
يستطيعون إدراك عظم حجم الوظيفة! إال أنها تتطلب إخالص كبير وعمل شاق كثير دون تذمر.
لغاية جيلني سابقني من الزمن ،كانت معظم النساء يعتقدن بأن إسمهن في احلياة كان زوجة ،أم ،وربة بيت.
لقد وهنب أنفسهن لذلك وبدأن يتعلمن ذلك في سن مبكر وذلك مبساعدة أمهاتهن للقيام بجميع األشياء
التي سوف يحتجن إلى معرفتها يوما ً ما.
وفي بعض أنحاء العالم ال تزال هذه احلالة قائمة ،لكن في كثير من البلدان احلديثة تنمو فتيات اليوم حتى سن
البلوغ دون أن تتعلم أي نوع من املسؤولية .وقد تتلقى الفتيات الشابات القليل من اإلعداد لألمومة والتدبير
املنزلي قبل زواجهن وإجنابهن لألطفال ،وبفترة وجيزة من زواجهن وإجناب األطفال يجدن أنهن ال يعرفن كيفية
العناية بالتدبير املنزلي أو الطهي .لقد كان الزواج وتكوين أسرة حلما ً رومنسيا ً من نوع ما دون ربط العمل به
ظاهرياً.
غير أن احلياة احلقيقية هي صورة مختلفة و قاسية ،و حتى مع توفر جميع وسائل الراحة للحياة احلديثة في
بعض أنحاء العالم اال انها تتطلب التعب في تدبير املنزل واألطفال إذ أنها ال تزال وظيفة بدوام كامل!
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ويتطلب القيام بوظيفة األم القوة ،احلكمة ،الصبر،
اإلخالص ،بعد النظر ،القدرة على اإلدارة والشجاعة .إن
األمومة تتطلب كثيرا ً من الكفاح ،كما أنها تتطلب
بكل تأكيد أيضا ً ُح ّبا ً غير طبيعي!

جرا .وفي الوقت احلاضر ،يتأثر األطفال أيضا ً بشكل
كبير مبا يُعرض عليهم على شاشة التلفاز وفي دور
السينما .طوال فترة طفولتي ،كان هناك أناس رائعني
مخلصني ساعدوا في صقل شخصيتي وجعلوني ما
أصبحت عليه ،هم الذين قرأوا لنا ورووا لنا القصص
وعلمونا بأن يكون لدينا اإلميان واإلخالص.

ما أهم وظيفة لدى األم؟ إن األمومة هي أعظم
نداء في العالم .إن عالم الغد هو ما تصنعه أمهات
وفي الوقت ذاته
اليوم حسب
ال ميكن التركيز
طريقة تنشئة
كاف
بشكل
أ طفا لهن .
ٍ
أهمية
على
إن
طبعاً،
األم
وظيفة
ا لر عا ية
وأهمية األطفال
بالطفل قد
ال تبدو دائما ً
في املستقبل.
مهمة جداً،
إن الشيء الذي
لكن ينبغي
األم
يجعل
علينا أال نقلل
رائعة على هذا
من شأنها ،من
النحو هو روح
يعلم ما التأثير
التضحية بذاتها
الذي قد يكون
والرغبة بإعطاء وقتها وقوتها وحتى صحتها ،إذا لزم
لذلك الطفل على حياة اآلخرين يوما ً ما.
األمر ،ألجل أطفالها ،ل ُي ْن ِعم اهلل على األمهات عن
مما ال شك فيه ،إن والدتي لها األثر األكبر في حياتي كل ما وهنب من أنفسهن ألطفالهن.
أكثر من أي أحد .مع أنها ال تتواجد معي في كل وقت،
بح ِّبها ،وكيف يقول املثل»:علموا اطفالكم الطريق التي يجب
لكنني على وعي مستمر بحضورهاُ ،
تشعر باألشياء .هناك آخرون طبعا ً لهم تأثير كبير عليهم اتباعها وبذلك لن يحيدوا عنها عندما
جدي ووالدي ،أساتذتي واملشرفني يكبرون» .عندما يكبرون ،سيكون أطفالكم شاكرين
علي أيضا ً مثل ّ
ّ
لكم ألن لديهم أم حقيقية! يا للوظيفة!
علي.
ّ
يتأثر األطفال مبجموعة كبيرة من الناس وبأشياء
كثيرة – الوالدان ،املشرفون عليهم ،األساتذة ،األعمام
وهلما
والعمات واألصدقاء الذين يعجبون بهم ،الكتب
ّ
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أب ّوه
من القلب

صالة ودعاء األم

بقلم :أبيجيل فان برين ()،1918

إلهي،

إجعلني أ ُ ّما ً فاضلة .علِّمني كيف أستوعب أطفالي بأن أصغي إليهم
بطول أناة إلى ما يقولون وأجيب على جميع أسئلتهم بلطف .أحفظني
من مقاطعتهم أو التعارض معهم .اجعلني لطيفة معهم كما أود أن
يكونوا معي .امنعني ال سمح اهلل أن أضحك على أخطائهم أو أجلأ إلى الكره أو السخرية عندما
يغضبونني .أرجو أن ال أعاقبهم إلرضاء نفسي أو إلظهار قوتي.
أرجو أن ال أغوي طفلي على الكذب أو السرقة .واهدني ساعة الساعة بأن أثبت بكل أقوالي وأفعالي
بأن الصدق واألمانة جتلب السعادة.
أدعو أن تقلل أنانيتي .وعندما أكون في مزاج سيء أن تساعدني يا إلهي بأن أمسك لساني.
أرجو بأن جتعلني واعية بأن األطفال هم أطفال وأن ال أتوقع منهم حكمة الكبار .أرجو أن ال تدعني
أحرمهم من فرصة العناية بأنفسهم واتخاذ قراراتهم.
أنعم علي كثيرا ً ألمنحهم جميع طلباتهم املعقولة والشجاعة بأن أنكر عليهم املزايا التي أعرف
أنها تلحق بهم األذى.
اجعلني عادلة ومنصفة ولطيفة .واجعلني يا إلهي صاحلة بأن أكون محبوبة ومحترمة من قبل
أطفالي ويسيرون على خطاي .آمني.
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»سريك األسرة«
بقلم بيل كني

في الثالثني عاما ً تقريبا ً التي رسمت فيها مجموعة الرسوم
املتحركة «سيرك األسرة « ،تعلمت كثيرا ً عن احلب .لقد وجدته
في أسرتي وكثيرا ً ما الحظته يشكل أساسا ً للرسوم املتحركة
مع بيلي ،دولي ،جيفي أو بي جيه .لكن ال أستطيع إخفاءه
عندما ينبع من احلب ،إن أعظم إلهام لي والنموذج لـ «ماما» هي
زوجتي ،ثيل .لدينا خمسة أوالد (واآلن أربعة أحفاد) وعندما كانوا
صغاراً ،غالبا ً ما تساءل الناس كيف تتعامل ثيل مع هذا العدد
الكبير ،وكنت غالبا ً ما أتساءل أنا أيضاً .هل كان عليها أن تهدئ
ألم جرح الركبة ،او اجللوس مع اجلمهور في مشاهدة مسرحية
مدرسية ،أو املساعدة في الواجب البيتي على طاولة املطبخ,
كانت ثيل دائما ً هناك من أجلنا .وكلما عملت من
أجلنا أكثر كان يبدو أن لديها املزيد إلعطائنا .وبذلك
توصلت فجأة إلى أحد قوانني احلب التناقضية.
احلب احلقيقي ال يأتي محدودا ً وبكميات محددة.
إنه ال يستنفذ ولم يعد هناك املزيد .بدال ً من ذلك
يأتي بطريقة تتحدى الطبيعة كلما منحنا حبا ً أكثر
نكون قادرين على منح املزيد .مثل اإلهتمام الذي يولد اإلهتمام،
الرأفة تخلق الرأفة ،فحتما ً البهجة والسرور تنتشر ،ويزداد احلب
عندما يُعطى.
لقد حاولت أن أضع كل ذلك في إحدى رسوماتي الكاريكاتورية.
هناك «ماما» التي حتمل حقيبة مملوءة بالبقالة في يد
ومحفظتها باليد األخرى وبيلي ،دولي ،جيفي وبي جيه ي
يشدونها من ركبتيها .سألت املرأة التي على اليسار السؤال،
«كيف تقسمني ُحبك بني األربعة أوالد؟» وأجابت «ماما»،
بكلمات حقيقية تبقى خالدة:
أقس ْمه ،أنا أُضاعفه».
«أنا ال ِّ
www.motivatedmagazine.com
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ردود على أسئلتكم
أسرار األمومة

س:
ج:

أحب أطفالي وأريد أن أكون أم فاضلة غير أنني أشعر
بأنني غير مؤهلة جداً .هل يوجد هناك سر لتنشئة
أطفال سعيدين منضبطني؟

ليس سراً ،لكن ،أجل هناك مفتاح :احلب! من املستحيل تغطية موضوع حب
األمومة بالكامل في هذا العمود القصير لكن هناك قائمة مختصرة حول
بعض الطرق املهمة التي يستطيع الوالدان إظهار حبهم ألطفالهم من خاللها
وجميعها سهل التحقيق..

.1

علمهم اإلخالص .ال تساعدهم في طفولتهم فقط بل أيضا ً يصبحون كبارا ً منتجني
وسعيدين.

.2

أعطهم الوقت .بقدر ما يحتاج األطفال إلى األشياء املادية التي نقدمها لهم فإنهم
يفضلوننا أيضاً.

.3

علمهم بالقدوة .ال حتاولي أن تكوني كاملة لكن كوني شخصا ً ما يتطلع إليه األطفال
ويثقون به .يجب أن نحاول أن نكون كما نريد أن يكونوا أطفالنا.

.4

علميهم قاعدة واضحة من الصح واخلطأ .يكون األطفال أكثر سعادة وشعورا ً
باألمن والثقة عندما يعرفون ما هو املتوقع منهم .ضعي حدودا ً وقواعد واضحة بالنسبة
ملا هو مسموح لألطفال القيام به ،و ضعي عقوبات معقولة لتجاوز احلدود ومخالفة
القوانني.
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 .5شجعي األمانة ،التواصل املفتوح .أعطيهم انتباه غير مجزأ
عندما يحاولون التواصل .كوني مستمعة جيدة .أظهري االهتمام
الصادق .حاولي رؤية األشياء من وجهة نظرهم.
 .6امتدحهم وشجعهم .جميع األطفال ينجحون باإلطراء .من
املهم أن تثني على األطفال لسلوكهم احلسن من أن توبيخهم
على السلوك السيء .حاولي دائما ً أن تبرزي اإليجابيات.
 .7ثقي بهم ومبا سيكونوا عليه .تع ّرفي وراقبي قدراتهم
وإمكانياتهم.
 .8عبّري عن احلب .يحتاج األطفال إلى إعادة الطمأنينة .يجب أن
نع ّبر عن ُح ّبنا باألقوال واألفعال.

الورود ألمي
تأليف سي .دبليو مك كول ،املصدر غير معروف

توقف رجل عند متجر لبيع الزهور لكي يشتري باقة زهور الرسالها الى أمه
التي تبعد مسافة بعيدة عن مكانه .عند خروجه من السيارة الحظ فتاة
صغيرة جالسة على حافة الطريق .سألها ما املشكلة يا صغيرة؟ فجاوبت:
«أردت أن أشتري وردة حمراء ألمي و لكن ليس معي اال قليل من القروش .و
طبق الورد كلفتته درهمني».
ابتسم الرجل و قال :تعالي أدخلي معي الى احملل و سأشتري لك الوردة.
همو
اشترى للفتاة الصغيرة وردتها و أيضا طلبية باقة الزهور ألمه .و بينما ّ
باخلروج عرض الرجل عليها أن يوصلها بسيارته الى البيت ».فأجابت نعم
ميكنك ايصالي! ميكنك أخذي الى أمي ».وجهته نحو مقبرة حيث وضعت
الوردة على تراب قبر حديث احلفر .عاد الرجل الى محل الزهور و ألغى عملية
التسليم البعيدة والتقط باقة الزهور التي أراد ارسالها ألمه و ركب سيارته
متوجها هو بنفسه اليها.
www.motivatedmagazine.com
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مقتبسات
مهمة

ذلك الشيء العجيب الذي يدعى

األم

اجلنّة حتت أقدام األمهات - .حديث
أفضل دواء في العالم هو قبلة األم - .غير معروف.

تزداد املشاكل حولنا ،ال تزال األم تعانقنا وحتاول من
خالل تعاليمها واستشاراتها اللطيفة أن تبدد غيوم
الظالم وجتعل السالم يعود إلى قلوبنا - .واشنطن
إيرفنج

كانت أمي أعظم معلمة -معلمة العطف واحلنان
واحلب وعدم اخلوف .وإذا كان احلب حلوا ً كالزهرة فأمي
هي أحلى زهرة حب - .ستيفي ووندر ،مغنِّي مشهور.
إلى أُذن الطفل« ،األم» هي سحر في كل اللغات- .
آرلني بندكت.
الشباب يذبل ،احلب يغرب ،أوراق الصداقة تسقط.
سر أمل األم يعمر أكثر منهم جميعا - .أوليفر ويندل
هوملز.

األم هي الصديقة احلقيقية التي لدينا عندما
تسقط علينا االختبارات الثقيلة واملفاجأة .عندما
حتل احملنة مكان اإلزدهار ،عندما يهجرنا األصدقاء
الذين كانوا يتمتعون معنا بأشعة الشمس ،عندما
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قلب األم هو الغرفة الصفية للطفل- .

هنري وارد

بيتجر ،كاتب وخطيب مشهور.

األم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبا ً طيب األعراق
األم هي املعلم األول
واألهم و األفضل من اي احد اخر - .شاعر عربي.
عندما تسأل فتاة صغيرة أين يكون البيت ،أجابت
«حيثما تكون األم» - .كيث أل .بروكس.
جميع األمهات هن أمهات عامالت- .

مؤلف غير

معروف.
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