
 بع��د يوم مل��وؤه التقوى والعبادة وق��راءة القران  
م��ع االم�س��اك ع��ن الطع��ام وال���راب ي�ستمت��ع 
ال�سائم��ون بتن��اول اأ�سه��ى واحل��ى املاأك��والت 
الرم�ساني��ة التي تزخر بها املائدة عندما ُي�سمع 
�س��وت املدفع قبل اآذان املغ��رب ، ليكون بطاقة 
امل��رور التي ت�سمح لهم  بت��ذوق ما لذ وطاب من 
الطع��ام وال���راب وم��ا تناله يداه��م حتى تبتل 
العروق وينطف��ئ الظماأ ويثبت االجر على �سيام 
ذل��ك الي��وم ، فقد حكى لن��ا التاري��خ ، اأن مدينة 
القاه��رة مب�ر كانت اأول من اأطلقت املدفع عند 
الغ��روب اإيذانا باالإفط��ار يف �سهر رم�سان  ) عن 
طري��ق ال�سدفة ( عندما اأه��دى اإىل  �سلطانهم يف 
عام ) 859 ( هجرية مدفع للتاأكد من �سالحيته 
، ف�س��ادف اإطالق��ه م��ع اأول ي��وم يف رم�س��ان، 
ففرح النا�س اعتقادا اأن هذا اإ�سعار لهم باالإفطار.
  ولك��ن هل �ساأل اأحد نف�س��ه يوما، ملاذا ي�ستعمل 
املدف��ع باإطالقت��ه كاإي��ذان لل�سائم��ن بتن��اول 
االفطار؟ ومل��اذا مل ي�ستبدل ب�سيغ��ة اأخرى رغم 
م��رور مدة زمنية طويلة عل��ى هذا النهج؟ وكيف 

�ست�سه��م التكنولوجي��ا يف امل�ستقب��ل يف اخرتاع 
بدي��ل للمدف��ع؟ ه��ذه اال�سئل��ة وغريه��ا كان��ت 
حا���رة مع )اجلورن��ال( عندم��ا ا�ستطلعت اأراء 

بع�س املواطنن ب�ساأن املو�سوع.
اإطالقة املدفع

ق��ال عبا���س عب��د احل�سن حمم��د ) �ساحب حمل 
لبي��ع العطور( ، نحن نعد اأط��الق املدفع لغر�س 
االفط��ار طق�س��ًا تراثي��ًا جمي��اًل ق��د رغبن��ا ب��ه 
من��ذ الطفول��ة واأخ��ذ مكانته بينن��ا يف االنتظار 
يوميًا، بع��د اأن تف�سلنا ال�ساعات وال�ساعات عن 
ال�سم��اح م��ن االقرتاب ع��ن املوائ��د الرم�سانية 
وق��د ولدن��ا ونحن نرى ه��ذا امل��وروث باأجوائه 
الت��ي ال ن�ستطي��ع اأن نفارق��ه بع��د اأن �سغل حيزاً 
مهم��ًا و�سيئ��ًا اأ�سا�سي��ًا يف �سه��ر رم�س��ان من��ذ 
نعوم��ة اأظفارن��ا وال�سعادة التي ن�سع��ر بها عند 
�سماعنا ه��ذا االطالق من و�س��ف وذائقة ، رمبا 
يختلف الكثري مع��ي يف هذه الراأي، ولكنني اأجد 
في��ه متعة وم�ساعر، ال ميك��ن اأن اأ�سفها،  عندما 
اأقوم بتناول ما رزقني اهلل �سبحانه وتعاىل بعد 

االعالن عن االفطار.

اأيام مباركة
اأم��ا با�سم��ة جميل ح�س��ان ) ربة بي��ت ( فقالت ، 
اأن مدفع االفطار اأ�سب��ح اأمراً �سعب التخلي عنه 
ومرادف��ًا م��ع اأيام  �سه��ر رم�س��ان املباركة يف 
تكمل��ة اأركانه لدي اأغلب العوائل العراقية ، فقبل 
حلظ��ات من اإطالق مدف��ع االفطار الذي نحن يف 
�س��وق ل�سماع��ه هناك تك��ون مواجه��ة وا�ستياق 
�سديد بع��د يوم اإمياين معطر بالعب��ادة مع اأحلى 
واأغلى مائدة تقدم لالإن�سان، عندما يواجه اأطيب 
اأن��واع املعجنات واملقلي��ات وال�سوربات وباقي 
االأطعم��ة ، فنف��رح عندم��ا يطل��ق املدف��ع ب�سارة 
اخل��ري والربكة يف انتهاء االمتحان اليومي الذي 
ينهي��ه ال�سائم بحب وخ�سوع هلل تعاىل ، لن�سكره 
على ما منحنا من �سرب وعون يف ذلك اليوم من 
ه��ذا ال�سهر لن�ستاق اىل يوم جديد من اأيامه الذي 

من خالله يكرم املرء اأو يهان.
اإنقطاعات الكهرباء

تذم��ر عل��ى كام��ل �سلي��م ) �سائ��ق اج��رة ( م��ن 
االنقطاع��ات امل�ستم��رة يف الطاق��ة الكهربائي��ة 
الت��ي حرم��ت عائلته م��ن �سماع مدف��ع االفطار 
عندما يحن موعده ، بعد اأن عده اجلميع اخلطوة 
االخرية واملهمة يف مارثون احل�سول على االجر 
والثواب، فال�سيام ث��م العبادة ثم مدفع االفطار 
اأ�سياء تت�سابق يف يومنا الرم�ساين حيث يتجمع 
الكبار وال�سغار اأمام التلفاز لرتت�سم الفرحة على 
وجوهه��م، ما ي�سط��روا اىل �سم��اع اآذان املغرب 
من اجلامع القريب م��ن بيتهم، بحيث اأ�سبح هذا 
االم��ر مالزمًا معهم من خ��الل هذه االنقطاعات 
الت��ي ال تنتهي والتي ال تبدو لها اآية نهاية حتى 
يف �سهر رم�سان املبارك الذي يكون ال�سائم يف 
اأ�سد احلاجة اىل االن��ارة، فف�سل ال�سيف الالهب 
يف كل �س��يء من جو بح��رارة مرتفعة مع اأ�سعار 
اال�س��واق التي ال حتب االنخفا���س، اأجهزت على 
ال�سائمن بانقطاعاتها امل�ستمرة على اآخر رمق 

من �سربهم يف يومهم هذا.
 موروث تاأريخي

مت�س��ك داود جبار �سليم ) موظف ( بهذا املوروث 
التاريخ��ي الق��دمي وال��ذي اأ�ستمر النا���س عليه و 
ياأبى مغارته ، عندما اأ�سهم يف تنبيهه على وقت 
االفط��ار الذي طالعته كت��ب التاريخ وذكرت، اأن 
اأح��د حكام م���ر اأراد جتربة مدف��ع وكان وقت 
املغرب، فاأخرج قذيفة مدوية تنبه اليها النا�س، 
وقد اعتق��دوا، اأن اأ�سلوبا جديداً اأراد منه تنبيههم 
اىل وق��ت االفطار، ما دعاهم اىل طلب اال�ستمرار 
ب��ه على ذلك، وه��ذا اأمر يعد من ال�س��ور اجلميلة 
الت��ي و�سل��ت اأخباره��ا م��ن التاري��خ وتوارثها 
النا���س، مبكنوناته��ا الرائعة حت��ى اأ�سبحت لها 

مكان��ة يف قلوبه��م يومي��ًا وه��م ينتظ��رون هذه 
االطالق��ة التي تعل��ن جناحه��م يف الو�سول اىل 
نهاي��ة يوم رم�س��اين ي�سادفون��ه يف العام مرة 

واحدة فقط .
 طقو�س اأ�سيلة

اأق�سم��ت حن��ان عل��ي ح�س��ن ) طالب��ة جامعية ( 
عل��ى ع��دم اإتب��اع اأي طريق��ة جدي��دة اأو مبتكرة 
يف امل�ستقبل، عندما يك��ون للتطور التكنولوجي 
مكانه يف اندثار هذا التقليد التي توارثته اأبًا عن 
ج��د من �سن��وات طويل��ة، النه  قد اأ�سب��ح جزء ال 
يتج��زاأ من اأي��ام رم�سان  معها، و�س��وف يعي�سه 
اأبنائه��ا من بعدها اىل ما �س��اء اهلل، الن احلفاظ 
داأب  الت��ي  اجلميل��ة  والطقو���س  التقالي��د  عل��ى 
النا���س منذ فرتة لي�ست بالق�س��رية على اإتباعها 
يف املنا�سب��ات الديني��ة وال�سعيدة، يعترب انتهاك 
له��ذا الطقو�س اال�سلي��ة وعملي��ة اال�ستمرار على 
اإتباعه��ا جزء من الوفاء له��ا، النها مكملة ل�سهر 

رم�سان الكرمي.
تراث اإمياين

م��ن جانبه اأك��د الباحث االجتماع��ي �سامل حممد 

ك��رمي ، ق��ال ، ت��راث رم�س��ان رائع ب��كل �سوره 
�س��واء الرتاث االإمي��اين اأو التقالي��د ال�سعبية فلكل 
حالة نكهتها اخلا�سة ، ومن بن هذه املوروثات 
الت��ي احت���رت يف العراق فق��ط  ، اال وهو مدفع 
االفط��ار، هذا املدف��ع اجلميل الذي ي��اأذن للنا�س 
باالإفط��ار ويف نف���س الوق��ت يعلن له��م االم�ساك 
، اأم��ا يف العي��د، فله ع��دة اإطالق��ات، ليبتهج مع 
نفو���س ال�سائمن الذي ق�سوا هذا ال�سهر الف�سيل 
بالعب��ادة والتوا�س��ل والرتاح��م وق��راءة القران، 
فكان��ت طقو�س��ه وذكريات��ه جميل��ة يف نفو���س 
الكثريين ، من اأهم العادات التي تبعث البهجة يف 
نفو���س اجلميع، ومتنح هذه االأي��ام مذاقًا خا�سًا 
مييزها عّم��ا عداها من اأيام، وجتع��ل ال�سائمن 
يعي�س��ون اأج��واء رم�سانية ون�سم��ات اإميانية مع 
حل��ول �سه��ر رم�سان الك��رمي، حاماًل مع��ه األوان 
اخل��ري والك��رم االإله��ي ع��رب جزي��ل الث��واب ع��ن 
االأعمال ال�ساحلة خالل ال�سهر، عرب معاي�سة مثل 
هذه الطقو�س، الت��ي يحبها اجلميع على اختالف 
فئاتهم واأعمارهم، ومنها انطالق مدفع االإفطار، 
ولكنها �سارت ذكريات واأيام خوايل ال تعاد اأبداً.  

اآخر القول
تع��د اإطالق��ة مدف��ع االفطار م��ن اأق��دم العادات 
الت��ي عرفه��ا النا�س وكان��وا يحب��ون ا�ستمراها، 
ولك��ن الظ��روف الت��ي تعي�سه��ا بع���س البل��دان 
اأدت اىل التخل��ي عن��ه اأو اهماله م��ع حلول �سهر 
رم�س��ان م��ن كل ع��ام، ف��كان �سابق��ًا يحتف��ظ 
بكون��ه عالم��ة ال�سه��ر العظي��م ل��دى ال�سائمن، 
رغم م��ا عرفته احلياة من تغي��ريات جديدة على 
كل امل�ستوي��ات، و�ساهم��ت اإىل اندثار الكثري من 
الع��ادات والتقاليد القدمية اال�سيل��ة، وكثري من 
كبار ال�س��ن يف العراق يتذكرون ب�سكل جيد ، هذا 
املدف��ع ال��ذي كان دوره مل يقت�ر على االإعالن 
عن موعد االإفط��ار، ولكنه يعلن عن موعد دخول 
�سه��ر رم�س��ان عن��د ثب��وت الروؤية، وكذل��ك عند 
ثبوت روؤية هالل �س��وال، معلنًا حلول عيد الفطر 
ال�سعي��د، وعند حل��ول عيد االأ�سح��ى اأي�سًا، ويعد 
مدف��ع االإفط��ار بالعراق مظهراً م��ن مظاهر �سهر 
رم�سان املبارك، فقد ارتبط ا�سمه بال�سهر الكرمي 
وروحانياته، كما يحكي ذكريات قدمية ي�ستمتع 

االأهايل با�سرتجاعها بن احلن واالآخر.

عالم��ة  عل��ى  ال�سغ��ط  يع��د  فه��ل 
االإعج��اب نوع��ا م��ن التمل��ق الفارغ؟ 
ومل��اذا عده الكث��ريون و�سيلة من اأجل 
جماملة االخرين ولي���س الإبداء حقيقة 
م�ساعره��م؟ وكيف ميك��ن للكثري منهم 
اأن يقتنع��وا، باأن من��ح اإعجاب ملن�سور 
ما، عملي��ة تبادلية مع��ه يف االعجاب 

ملن�سوراته القادمة؟ 
جمموع��ة م��ن املواطن��ن حتدث��وا اىل 
ه��ذه  ح��ول  )اجلورن��ال(  ل���  جري��دة 

الظاهرة.
تخوف م�روع

تخ��وف مناف عب��د اهلل قا�سم ) موظف 
( ،  م��ن الو�س��ع ال��ذي يعي�س��ه غالبية 
النا�س وم��ن خمتلف االعم��ار ، عندما 
تقوم حياته��م على النفاق والكذب من 
دون رادع نف�س��ي واجتماعي ، وتنتقل 
الواقع��ي  م��ع االخري��ن  اإىل عامله��م 
، باأ�سالي��ب نف��اق عجيب��ة وغريب��ة ال 
واآرائه��م  م�ساعره��م  حقيق��ة  تعك���س 
اخلا�س��ة الت��ي كونوها عنه��م ، لكنهم 
ي�سع��رون من خالل ه��ذه الت�رفات ، 
اأنها �سوف حتقق م�ساحلهم ال�سخ�سية 
معهم ، ويرغبون يف ت�سديرها للطرف 
االآخ��ر على �سكل اعجابات مبن�سورتهم 
التي اأغلبها من دون هدف ينفع النا�س 
�سوى ك�س��ب ودهم ببع�س الكلمات بال 
زي��ادة  ت�سه��م يف  اأن  حمت��وى ميك��ن 
اأوا���ر ال�سداق��ة املن�س��ودة م��ن هذه 

املواقع التي وجدت . 
كلمات اإطراء

ت��رى هدية �س��امل حممود ) رب��ة بيت ( 
بقوله��ا ، اأن ما اأ�ساه��ده من اإعجابات 
وكلم��ات اإط��راء التي يق��وم بها بع�س 
م�ستخدم��ي ه��ذه املواق��ع اىل اإيج��اد 
اأج��واء واأ�ساليب متنوع��ة للتعليق على 
املن�س��ورات قد �ساه��م يف انت�سار هذه 
االفة غ��ري االجتماعية ، بحيث اتخذها 
بع�سهم طريق��ًا ، بغية حتقيق م�سلحة 
ما م��ع االخري��ن ، بعيداً ع��ن اأفكارهم 
وقناعاته��م ال�سخ�سية التي يحملونها 
اجتاهه��م والت��ي تكون��ت �سابق��ًا م��ن 
خالل هذه ال�سداقة التي قد تدوم الكرث 
من �سن��وات طويل��ة بينه��م واطالعهم 

عل��ى الكث��ري م��ن ق�ساياه��م واآرائهم 
الت��ي تن���ر ب�س��كل يوم��ي اأو اأ�سبوعي 
، فيحاول��ون ع��دم وج��ود اأي خ��الف 
فيم��ا بينهم ، ولو كان��وا غري مقتنعن 
به��ا اأو غري را�سن عنها وعما مكتوب 
فيه��ا، ولكنهم يقوم��ون بكتابة بع�س 
الكلم��ات التي تر�س��ي غرورهم وتبعد 
عنه��م الك��ره واحلق��د ، فيما ل��و اأعطى 

راأيهم ال�ريح مبا من�سور اأمامهم . 

نفاق وا�سح
اأو�سح علي منري هادي ) طالب جامعي 
( بقوله ، من خالل متابعتي ل�سفحتي 
ين���ره  وم��ا  ب��وك(  ال�)في���س  عل��ى 
اأ�سدقائ��ي وتعليق��ات البع���س عليها 
، اأج��د اأن الكث��ري منه��ا نف��اق وا�سح ، 
ال�سيم��ا فيم��ا يخ���س الن�س��اء منه��ا ، 
فاأغلبه��م ، رمب��ا ال يق��راأون حمتواه��ا 
وال يري��دون مناق�ستها مبو�سوعية اذا 
كانت تتعل��ق بالو�سع الع��ام الداخلي 
للبلد ، بقدر م��ا يعدوها ر�سالة اإعجاب 
ل�ساحبه��ا ، ك�سدي��ق ال يح��ب احتدام 
النقا���س معه ، رمبا يخرج من املن�سور 
بخ�س��ام والغاء ال�سداق��ة ويف اأحيان 
كث��رية احلظ��ر عليه ، فيقوم��ن باظهار 
اإعجابه��م به��ا ، كاالآخري��ن بعبارتهم 
امل�سه��ورة )من��ور( ، كرد عليه��م ، الأن 
غريه اأب��دى اعجاب��ه مبن�سورات��ه التي 

يبثها على �سفحته دائمًا. 
اأراء �سخ�سية

تذك��ر حن��ان حمم��د جم��ال ) طالب��ة 
اأن���ر اأي  جامعي��ة ( بقول��ه ، عندم��ا 
�س��يء يخ�سني ، اأبادر باإبداء االعجاب 
ب��ه م�سبق��ًا ، ك��ي ت�س��ل اىل غريي من 
اأ�سدقائ��ي عل��ى ال�سفح��ة ، فيقومون 
باعطائ��ي اإعجابه��م اأو تفاعله��م م��ع 

من�سوراتي ، فاأنا ال اأ�سعر اأنها نوعًا من 
النفاق االجتماعي ، كما ي�سميه بع�س 
النا���س ، الن الظ��ن مب��ا اأكتب��ه ين��ال 
اإعج��اب االآخرين بكلمات غري حقيقة ، 
تعد ظلمًا ويج��ب على اجلميع مراجعة 
اأرائه��م ، ف�سديقات��ي يك��ن كل املحبة 
والتقدي��ر واأبادلهن من ناحيتي بنف�س 
، وال يوج��د ه��ذا  التقدي��ر واالح��رتام 
املفهوم فيما بينن��ا وال اأفر�س عليهن 
اإبداء االعجاب ، فه��ي م�ساألة �سخ�سية 
تع��ود لهن ، ومن يري��د اأن يناق�سني اأو 
يوجه راأي خمالف يل ، فالباب مفتوح 

واملناق�سة اأ�سا�س جناح املن�سور  .
التفاعل مع املن�سورات

�سخر با�سم عبد الكرمي حامت ) �ساحب 
حم��ل لبيه االجهزة النقالة ( من بع�س 
النا���س عندم��ا يق�سي يومه��م كله يف 
التفاع��ل مع من�س��ورات االآخرين ، ظنًا 
من��ه اأنه��ا �سوف تع��ود الي��ه باملنفعة 
وي�سط��رون اإىل اإب��داء اإعجابه��م مب��ا 
يكتب��ه بغ�س النظر عم��ا يحتويه ، واال 
اأ�سب��ح م�س��ري من�سوراته��م التجاه��ل 
الغ��اء  دون  م��ن  متابعته��م  الغ��اء  اأو 
�سداقته��م ، ولكن م��ا يالحظ اأن هناك 
من اتخ��ذ ع��دد االإعج��اب والتعليقات 
به��ذا الكم الكب��ري منه��ا ، كموؤ�ر على 

جن��اح من�سوراته ، ك�سخ���س ناجح له 
معجب��ون ومتابعون ب�س��ورة كثرية ، 
ويحاول حتوليها اىل و�سيلة لالنت�سار 
وزي��ادة راأ���س امل��ال االجتماع��ي يف 
زي��ادة عدد العالقات وال�سداقات على 
الفي�س ، بينما لو حاول اأحد م�ستخدمي 
التوا�سل االجتماعي مبعرفة اأ�سدقائه 
الفعلين ، لوج��د اأن ن�سبتهم قليلة جداً 
، قيا�سًا مل��ا موجود منهم يف �سفحته 
وعلي��ه االإع��الن ع��ن قيام��ه بت�سفية 

االأ�سدقاء غري املتفاعلن .
النفاق موجود

اأم��ل  االجتماعي��ة  الباحث��ة  ر�س��دت 
يا�س��ن زه��ري ، ه��ذه الظاه��رة عندما 
قال��ت ، اإن النفاق هو موجود لي�س يف 
مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي فح�سب 
، ب��ل ل��دى بع���س النا���س واأ�سبح��ت 
�سم��ة مالزمة لهم ، ولك��ن تكنولوجيا 
الع�ر به��ذه املواقع ق��د �ساهمت يف 
وج��ود انا���س يعدونه��ا م�س��در ق��وة 
ونف��وذ وهيب��ة ولديه��م الق��درة عل��ى 
بناء عالقات اجتماعية ولديهم مكانة 
ممي��زة يف املجتم��ع ، فيعي�س��ون م��ن 
دون علمه��م بوج��ه داخل��ي ومبواقف 
يك��ون  عنده��ا   ، ومه��زوزة  متلون��ة 
�سعيهم للنفاق من اأجل تلبية رغباتهم 
وحاجاته��م م��ن الط��رف االخ��ر ع��ن 

طريق طلبات ال�سداقات اليومية التي 
ت��رد من اأ�سخا���س ال يعنيهم ما ين�ر 
وال يح��رك فيه��م حمت��واه الثق��ايف اأو 
االدبي ، ولكن ما يهمهم طلب ال�سداقة 
وامتالك اأكرب عدد ممكن من االأ�سدقاء 
ن���ر �س��ورة  اأن  ، وه��م ال ينتبه��ون 
ل�سخ���س م�سه��ور وروؤي��ة االعجابات 
تتع��دى  رمب��ا  الت��ي  له��ا  وتعليق��ات 
املئ��ات منه��ا، يعط��ي دالل��ة وا�سحة 
عل��ى اأهمية وجود هذا العدد الكبري يف 
�سفحته يف حن لو راجع اأحدهم عدد 
عالم��ات االإعجاب عل��ى اأي من�سور له 
وه��ي قليلة بطبيعة احل��ال ، وال يوجد 
اأي تعلي��ق علي��ه بالرغ��م م��ن اأهميته 
ورقي��ه ، ت�سبح لدي��ه قناعة ، بان تلك 
ال�سداقات ال نفع لها وغر�سها النفاق 
يعط��ي  اأن  ويج��ب  التج�س���س  ورمب��ا 
لنف�س��ه ح��ق باإلغائه��ا وحذفه��ا م��ن 

قائمة االأ�سدقاء .
البد من كلمة!

غالبي��ة م�ستخدمي �سفحات التوا�سل 
االجتماع��ي يعانون من كرثة عبارات 
املدي��ح والثناء التي يغدقوها البع�س 
منهم على من�سورات االخرين ، ال �سيما 
املنا�سبات اخلا�سة منها ، بالرغم من 
اأنه��م يف ال�سابق ق��د ذموها وو�سفهم 
باأ�س��واأ االألف��اظ  ، فه��ذا النف��اق الذي 
رافقه��م �س��وف يتح��ول اىل مئات من 
االإعج��اب والتعليقات له��م قبل قراءة 
م�سمونه��ا ، وه��م ال يعلم��ون بانه��ا 
غالبًا ما تكون مدخال للتملق ، مقارنة 
باملن�سورات ال�سيا�سية اأو االقت�سادية 
الت��ي يتفاع��ل معه��ا املنافق��ون فقط 
بت�سجي��ل االإعجاب ولي���س التعليقات 
الأنه��م ال يقراأون املحت��وى ، فعبارة ) 
من��ور ( اأ�سبحت كلمة مكررة ت�ستخدم 
يف كل وق��ت ول��كل االأ�سخا�س كنوع 
م��ن املجامل��ة وهذا ي�ساه��م يف جعل 
، وال  االأ�سخا���س م�سطنع��ة  مواق��ف 
تعرب بال�رورة عن �سعورهم احلقيقي 
، لذلك على اجلميع عدم ارتداء االقنعة 
م��ن حب وحزن وف��رح ، كي ال يتغذى 
النفاق االلك��رتوين لديهم وتكون جزء 

يف �سخ�سيتهم مع االخرين .   

لماذا أطالقة المدفع قبل االفطار؟
االطفال يهتفون فرحًا عند سماعه

بعيدًا عن مشاعرهم الحقيقية 

النفاق االلكتروني في مواقع التواصل االجتماعي... مجاملة اجتماعية زائفة!

تحقيق ــ  دريد ثامر 

بغداد ــ قسم التحقيقات
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 �ضرورة ترك االقنعة 
التي يرتدونها عند 

اإعجابهم ببع�ض 
املن�ضورات

 ي�ضعرون اأنها حتقق 
م�ضاحلهم ال�ضخ�ضية مع 

االخرين
  

اأ�ضبح النفاق وخمتلف 
امل�ضاعر املزيفة لدى غالبية 

م�ضتخدمي مواقع التوا�ضل 
االجتماعي، �ضمة وعالمة 
بارزة، جتاوزت حقيقتها 

اال�ضا�ضية التي وجدت من 
اأجلها يف توا�ضل النا�ض 

مع بع�ضهم يف جميع بقاع 
العامل، فتحولت ب�ضبب 

هذه اال�ضتعماالت اخلاطئة 
ملفهومها اىل باب من اأبواب 

تبادل املجامالت غري 
احلقيقية وواقع خيايل، ملن 

يعطوه االعجابات.
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