
�صخ�صيات  من  العديد  ح�صاب  تتابع  حينما   
الكثري  باأن  �صتجد  ال�صيدات  من  �صات"  "ال�صناب 
منهن اإذا مل تكن الأغلبية تقوم بت�صوير يومياتها 
عرب "ال�صناب �صات" فتقوم بعر�ض اأول حرفني من 
ب�رشائه،  او بعر�ض ماقامت  وا�صم زوجها،  اأ�صمها 
ثم تركز يف التقاطها للحظة من خالل كامريتها 
على اغلى هديه جاءت لها، ثم التوقف اأخرياً عند 
هدية الزوج اإن كانت هاتف خلوي جديد اأو زهور 
الزهور  لبيع  حمل  اأ�صهر  ب�رشائط  مربوطة  حمراء 
ظهورها  اأ�صبح  التي  الأحداث  من  جرا  وهلم   ،
الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  خالل  من  ملمو�صًا 

وخا�صة "ال�صناب �صات".
 ل يجب اأن نت�رشع ون�صدر الأحكام التع�صفية �صد 
"ال�صناب �صات" كو�صيلة تقنية غزت عقول الن�صاء 
فـ"ال�صناب  املحمولة  اأجهزتهن  اإىل  ت�صل  اأن  قبل 
�صات" بريء من مثل هذه املمار�صات فالإ�صكالية 

يف�صلن عر�ض  اأ�صبحن  اللواتي  الن�صاء  بع�ض  يف 
يومياتهن على مراأى اجلميع وكاأن يف ذلك متعة 
اأو فرجة اأو م�صابقة ، فما الذي يدفع املراأة اإىل اأن 
اإىل  تظهر يومياتها اخلا�صة وتخرجها من بيتها 
والنظرة  التفكري  يف  تغري  هو  وهل  النا�ض،  عامة 
يف  املراأة  فيه  حتاط  كانت  الذي  العيب  ملفهوم 
ال�صعور  اأنه  اأم  قدميًا؟  اأ�رشتها  قبل  من  تربيتها 
ذاتها  با�صباع  للرغبة  يدفعها  الذي  بالنق�ض 
الن�صائية  واملكائد  التخطيط  هو  اأم  الفارغة؟ 
والر�صائل املبطنة التي تاأتي من خلفية التناف�ض 

الن�صائي؟
اأترك  "ن�رشين حممد - طالبة وزوجة -: ل  تقول 
اأن  واأحب  اإل  زوجي  وبني  بيني  حتدث  منا�صبة 
اأوثقها عرب "ال�صناب �صات" فاألتقط �صوراً لطاولة 
األ  واأحب  الأ�صبوع  نهاية  لها  التي نخرج  املقهى 
اأكرر املكان دومًا حتى اأظفر باملزيد من الأجواء 

اأن  اأحب  كما  املتابعني،  اأده�ض  حتى  اجلديدة 
اأ�صور تفا�صيل �صغرية تتعلق بزوجي كاإك�ص�صوار 
الأزرار اخلا�صة به وعطره قريبًا من بع�ض اأدوات 
التي  الهدايا  وبع�ض  بي،  اخلا�صة  املاكياج 
يقدمها يل، كما اأحر�ض دومًا على زيارة حمالت 
منها  الكثري  واقتناء  ال�صموع  من  العطريات  بيع 
باأ�صكال مميزة حتى اأ�صعلها واألتقط لها ال�صنابات 
تاأتيني  حينما  خا�صة  بها،  اأ�صعر  متعة  فتلك 
وهناك  الأجواء  على  تثني  التي  التعليقات  بع�ض 
من يكتب يل "نح�صدك على هذا اجلو الرومن�صي"، 
وهناك من ي�صع رموزاً ووجوهًا باكية كنوع من 
التعبري على حرمانه من تلك الأجواء، وجميع تلك 
اأ�صعر باأن لدي �صيء  التعليقات ت�صعدين وجتعلني 

مهم.
�صالون  يف  تعمل  التي  عبداهلل  ت�صريعايدة  فيما 
ن�صائي ، باأنها حتب اأن ت�صور جميع ما يحدث لها 
حينما  فحتى  تعي�صها  التي  يومياتها  فقط  ولي�ض 
ت�صاهد زوجها يتناول اإفطاره �صباحا ت�صور يده 
"احلب يرتيك"،  وهو يحمل فنجان القهوة وتكتب 
كطقم  التفا�صيل  اأدق  ت�صوير  حتب  اأنها  كما 
الفناجني اجلديد الذي ت�صرتيه، وكذلك حقيبة اليد 
التي ا�صرتتها موؤخراً، وحتى على م�صتوى اخلالفات 
وقامت  زوجها  مع  اختلفت  مرة  فذات  الزوجية 
بالتقاط �صورة لزوجها من اخللف وو�صعت "في�ض 
حزين" على ال�صورة وكتبت "زعالنني مع بع�ض"، 
وباأن  اأحداً  ي�رش  ذلك  باأن  جتد  ل  باأنها  مبينًة 
ت�صوير اللحظات �صواء كانت اللحظات الرومن�صية 
اأن ي�صتمتع  اإمنا هي رغبة يف  اأخرى  اأي حلظة  اأو 
امل�صاهدين بالأخبار ب�صكل م�صتمر ويف ذلك نوع 
من التوا�صل، اإل اأنه اأي�صا نوع من اأنواع الثاأر من 
باأنها فقط  والتي تظن  الأقارب  الن�صاء من  بع�ض 
قد  امل�صاهد  فتلك  املاتعة  احلياة  تلك  تعي�ض  من 
تغيظها وتدفعها للتحامل ويف ذلك ار�صاء للذات.

ت�صري  اجتماعية  اخ�صائية  احلديدي   مها  اما 
خ�صو�صياتها  تعر�ض  اأ�صبحت  املراأة   ، اأن  اإىل 
التوا�صل  وقنوات  �صات"  "�صناب  على  العاطفية 
الجتماعية الآخرى كنوع من اإثبات الذات وباأنها 
�صيء  وباأنها  مطلوبة  وباأنها  ومرغوبة،  حمبوبة 
مع  تعي�صها  التي  الرومن�صية  تلك  وت�صتحق  مميز 
ما  عر�ض  على  يت�صابق  اأ�صبح  فاجلميع  الزوج، 
يحدث معهن يف حياتهن اخلا�صة فحتى املالب�ض 
والعبارات  تظهر،  اأ�صبحت  اخلا�صة  الن�صائية 
مما  امل�صاهد  تلك  على  تكتب  اأ�صبحت  احلميمة 
اأفراد  العيب مل يعد موجود بني  يوؤكد باأن مفهوم 
املجتمع خا�صة يف الو�صط الن�صائي فهناك اندثار 
للقيم والأخالق التي عرفت بها جمتمعاتنا �صابقًا، 
مبينًة باأن ما تفعله املراأة من عر�ض رومن�صياتها 
اخلا�صة على "ال�صناب �صات" ير�صي غرور املراأة 
نوع  اإىل  احلالة  فتحولت  الفارغة  ذاتها  وي�صبع 
املكائد  لتدبري  و�صبيل  الن�صاء  بني  التناف�ض  من 

اللواتي  الن�صاء  بع�ض  غرية  واإثارة  واخلطط 
تقول  اأن  تريد  وكاأنها  الت�رشف  بذلك  ت�صتهدفهن 
النوع من  اأعي�ض هذا  اأنا  اأن تثري غريته  ملن تريد 
الن�صائي  التكتيت  احلب والرومن�صية فهو نوع من 

اخلبيث وغري الالئق.
بع�ض  من  يحدث  ما  باأن   ، احلديدي  واأو�صحت   
العاطفية  خ�صو�صياتهن  عر�ض  من  الن�صاء 
اأجواء  وت�صوير  النوم  غرفة  يف  ال�صموع  بت�صوير 
يك�صف  اإمنا  والورود  والقلوب  واملو�صيقى  الكعك 
عن تدين يف الوعي لدى البع�ض من ال�صيدات اإل اأن 
الوعي �صيء والتعليم �صيء اآخر فهناك من الن�صاء 
الالئقة وهي  املمار�صات غري  تفعل مثل هذه  من 
ال�صابق  ففي  الوعي،  متتلك  ل  اأنها  اإل  جامعية 
هذه  مثل  منها  ي�صدر  ل  جامعي  تعليم  املتعلمة 
يف  اختلف  ذلك  اأن  اإل  واعية  لأنها  ال�صلوكيات 
اجلامعيات  ال�صيدات  من  فالكثري  احلايل  الوقت 

يعد  مل  وذلك  خجل  دون  خ�صو�صياتها  ت�صور 
مقت�رشاً على الرومن�صيات التي حتدث بينها وبني 
واحلفالت  العزائم  م�صتوى  على  حتى  بل  زوجها 
فهمي  بالربوز  والرغبة  الظهور  من  نوع  فهناك 
خ�صو�صياتها،  بت�صوير  ذاتها  ت�صبع  اأن  حتاول 
حتى ت�صل اأخبارها للعامل ويف ذلك رغبة للظهور 
واإ�صباع للكثري من النواق�ض يف الذات فهناك تدين 
املمار�صات  تلك  على  �صاعد  ومما  الذات  ملفهوم 
على  احل�صول  و�صهولة  انت�صار  املقبولة  غري 
موجودة  فاأ�صبحت  الجتماعي  التوا�صل  قنوات 
تدخل  اأن  املراأة  على  �صهل  مما  للجميع  ومتاحة 
اأو  تردد  دون  تفا�صيلها  لأدق  الت�صوير  عامل  يف 
خجل . ورف�صت مها ،  اأن يكون مل�صاهدة الأفالم 
هذا  يف  للدخول  املراأة  دفع  يف  دور  الرومن�صية 
لي�ض  ولكنه  اأثر  له  يكون  فقد  املقبول  الإطار غري 
الأ�صا�ض يف ذلك فهناك تغري يف املفاهيم فهناك 

�صكل  ثم ت�صور  ال�صموع  الطعام وت�صع  من تطبخ 
املائدة، اأو ت�صور �صكل احلذاء اجلديد فهناك ت�صطح 
يف التفكري ولالأ�صف مثل هذه املمار�صات اأظهرت 
املراأة  وكاأن  مقبول  وغري  م�صطح  ب�صكل  املراأة 
حني  يف  الهام�صية  املنطقة  تلك  يف  تعي�ض  لدينا 
يحاول الرجل اأن يهرب من ممار�صاتها بالتجاهل 
اجلدل  يف  الدخول  يف�صل  ل  الأزواج  من  فالكثري 
غري  احلديث  باأن  يعلم  لأنه  زوجته  مع  العميق 
ال�صلوكيات  بتلك  القناعات  من  نوع  فهو  جمدي 
بع�ض  اإىل  القطان  واأ�صارت  املقبولة.  غري 
دون  تتداولها  املراأة  اأ�صبحت  التي  املمار�صات 
وت�رشيحة  اجلديدة  ثيابها  ت�صور  فاأ�صبحت  تردد 
�صعرها دون اإظهار للوجه، كما اأن جميع ما يوجد 
وكذلك  للت�صوير،  قاباًل  واأ�صبح  ظهر  فخزانتها 
والكثري  ال�صيوف،  وع�صاء  الغداء  مطبخها وطعام 

من الأمور التي ل يجب اأن تظهر.

 ت�صايف واألفة
واأكــد اأحمد ح�صــن ، اأن الت�صامح والعفو دليل عافية 
للمجتمع فكيف ونحــن نعي�ض اأجواء رم�صان الذي 
تتهياأ له النفو�ض وحتث على التاآلف والتاآخي لنيل 
الأجــر والثواب من اهلل عز وجل وهذا الطريق يوؤدي 
اإىل الت�صــايف والجتمــاع، م�صــرياً اإىل اأن رم�صان 
�صهــر تتهيــاأ فيــه النفو�ض لتقبــل على طلــب العفو 
وهــو بذلك فر�صــة من املهــم ا�صتغاللهــا لنتجاوز 
فيها اخلالفــات، فالت�صالح والعفو ميزة الوا�صلني 
ال�صاحلــني الذين يقدمــون و�صائج اخلــري والقربى 
و�صلــة الرحم علــى نوازع ال�ــرش والفرقــة، م�صيفًا 
اأن ذلــك يتاأكــد يف كل حــني ووقــت لأن ال�رشيعــة 
الغــراء حثــت عليه وجــاء بــه الدين املطهــر داعيًا 
الذيــن ي�صعون اىل اإقامــة الود بني النا�ض ويحظون 
يبــادروا  اأن  ملكانتهــم  وتقديرهــم  باحرتامهــم 

بالإ�صالح بني املتخا�صمني.
اجتماع العائلة

ممــا مييــز �صهــر رم�صــان عــن غــريه مــن ال�صهور 
هــو اجتمــاع العائلة يوميــًا على مائدتــي الإفطار 
وال�صحــور فال يتخلــف اأحد من اأفــراد العائلــة اأبداً 
�صغــاراً وكبــاراً، فقبيل الإفطار تن�صغــل ربة البيت 
يف اإعــداد وجبــة الفطــور يف املطبــخ بنف�صها قبل 
معرفــة النا�ــض للخادمــات ويكون حولهــا الأبناء 
ال�صغــار الذيــن يتابعون ب�صوق ما يتــم اإعداده من 
طبخــات لذيــذة من اللقيمــات وال�صمبو�صــة واأنواع 
احللــى والع�صــريات وال�صوربــة ويح�صــل الأطفال 
علــى ن�صيب منهــا قبل و�صعها علــى املائدة، كما 
ت�صتعــني الأم بال�صغــار ممــن مل ي�صومــوا ملعرفة 
طعــم امللح يف الطعام حيث يقومون بتذوقه واإبداء 
راأيهم فيه، اأما الكبــار فيلزمون امل�صجد بعد �صالة 
الع�ــرش لقراءة القــراآن الكــرمي اأو الذهــاب ملزاولة 
اأعمالهم العتياديــة اأو الذهاب اإىل ال�صوق للتب�صع 
اأو احلديــث مــع رواده، وقبيــل الإفطــار بلحظــات 
تخلــوا ال�صوارع من مرتاديها ويجتمع اجلميع على 
�صفرة الإفطار يف انتظار �صماع دوي مدفع الإفطار 
اأو اأذان املغــرب ويق�صــون هذا الوقــت يف م�صاهدة 
التلفــاز وبرباجمه الهادفة ، وبعــد الإفطار يتناول 
البع�ــض القهــوة و�صــيء مــن اللقيمــات والع�صــري 
ويــوؤدون �صالة املغرب ومن ثم يعودون اإىل مائدة 
الإفطــار لإكمــال اإفطارهــم بتنــاول ما لــذ وطاب 
مــن املاأكــولت الرم�صانيــة التي متيز هــذا ال�صهر 

الكــرمي ومــن ثــم ي�صاهــدون الربامــج التلفزيونية 
اخلفيفــة مثــل الفوازيــر اأو الكامــريا اخلفيــة، وبعد 
�صــالة الع�صاء والرتاويح يق�صــي اجلميع ليلهم يف 
الزيــارات وامل�صامرات اإىل وقــت متاأخر ورمبا قام 
البع�ــض باأخــذ ق�صٍط مــن النوم لإراحــة ج�صده قبل 

تناول وجبة ال�صحور.
العفو �صجاعة

ويوؤكــد اإبراهيــم عبا�ــض ،  اأنــه يجــب ن�ــرش ثقافــة 
الت�صامــح واإف�صــاء ال�صالم بني النا�ض وهــذا ما اأكد 
عليــه الر�صول الكــرمي )�ض( مع �ــرشورة املبادرة 
بالزيــارة واملرا�صلــة وتقــدمي الهدايــا، لفتــًا اإىل 
�رشورة التنبه اأن جميع اأعمال العباد تعر�ض على 
اهلل ال املتخا�صمــني واأن ال�صخ�ــض املبــادر علــى 

الت�صامح منزلته عظيمة عند اهلل وعند النا�ض. 
امــا ح�صــني حممــد ي�صــري اىل اأن  ، �صهــر رم�صــان 
يقــوم على غايــة عظيمة، األ وهــي حتقيق التقوى، 
والتقــوى هــي دافــع لكّل بــر ومانــع مــن كّل �رش، 
ورم�صان مدر�صة كا�صفة متحو اأثر املا�صي ال�صيئ.

الإ�صالح خري
ويــرى علي ر�صيد ،  اأن �صهــر رم�صان من الفرائ�ض 
الواجبة على امل�صلم، والأ�صل يف الإن�صان اأن يكون 
مت�صاحما ويدخل ال�صهــر الكرمي، وهو مت�صالح مع 
نف�صه ومع الآخرين، والإ�صالح من العمال اجلليلة 
وكيــف اإذا متــت يف هــذا ال�صهر الف�صيــل، واملغفرة 
يف ال�صهــر الكــرمي عظيمــة، واأجرها ل يعلــم به ال 
اهلل عــز وجــل. واأ�صــاف بــاأن الت�صامح مــن الأمور 
التــي ي�صت�صعبهــا البع�ــض، وي�صعــر باأنهــا ثقيلــة 
علــى نف�صه وكربيائه، لكــن بعد اأن يعيــد ال�صخ�ض 
الأمــور  اإىل  وينظــر  اإيجابيــة،  وبطريقــة  تفكــريه 
مبيــزان العقــل واحلكمــة، فاإن لهــذا ال�صلــح فائدة 
داخليــة، فال�صخ�ض الــذي ل يحمل الأحقــاد ي�صعر 
براحــة نف�صيــة، وي�صتطيــع التقــدم يف حياته اأكرث، 
لأنه ل يفكر مبــا يزعجه اأو مبن يكرههم، موؤكداً اأن 
رم�صان من اأن�صب واأف�صــل الأوقات لت�صود املحبة 
والراحــة يف ال�صدور، وتعيد امليــاه ملجاريها بني 

اأبناء العمومة وقاطعي الأرحام.

 قطيعة الأرحام واأ�صباب اخل�صومة!
اأو�صــح عبــداهلل حاكــم ، اأن ديننــا ال�صمــح ياأمرنا 
ويحثنــا ويدعونا علــى التعاي�ــض والت�صامح ون�رش 
احلــب بــني اجلميع، فكلنــا �صوا�صيــة ل ف�صل هذا و 
ذاك اإل بالتقــوى، والتقــوى يف معناها اجلامع هو 
الت�صامــح وحب اخلري والعمل علــى ن�رشه والتاأ�صي 
باأخــالق ر�صــول اهلل )�ض( ، كما يحثنــا ديننا على 
اإعــالء معنى الت�صامــح وتفعيل ثقافتــه وم�صمونه 
ومفهومــه مبعنــاه الأ�صمــل باملحبة واحلــب والود 
والوئام بني النا�ض ب�صدٍق ونية �صافية، والت�صامح 
هــو الوئام واحليــاة الطيبة بــني الأفــراد والأ�رشة 
الواحــد وكل املجتمعــات، والت�صامــح  واملجتمــع 
يعني انت�صــار الأمن والأمان بــني النا�ض، ويرتجم 
حياتنــا اىل املنافــع املتبادلــة، وفتــح �صفحــات 
جديــدة، وقدوتنــا ما قدمــه ر�صولنا الكــرمي )�ض( 
لالأمة الإ�صالمية والب�رش جميعا من اأمثلة رائعة يف 

الت�صامح والعفو عند املقدرة. 
ولفت يا�رش ا�صعد ، اىل اإن من بركات �صهر رم�صان 

اأنــه يعيد الأمل يف �صفاء النفو�ض امل�صلمة؛ ل �صيما 
واأن اجلميــع يقفــون �صفًا واحــداً عبوديــة هلل ليال 
تاركني كل اأ�صكال امللذات نهارا؛ وعليه فاإن فر�صة 
الت�صامــح مع اجلميع لبد واأن تكتمل حلتها يف هذا 
ال�صهــر املبــارك؛ ولبــد اأن ن�صــري اإىل اأن رم�صــان 
فر�صــة لإيقــاف القطيعة بــني الأقــارب والأحباب 
ممتطــني �صهوة جــواد اخلري لن�صــل يف �صهر اخلري 
اإىل جمتمــع بــال قطيعة، ول بد مــن الت�صامح ورفع 

احلرج بني الأحباب واإيقاف اخل�صومات.
روحانية ال�صهر

ميتاز �صهر رم�صان عن غريه من ال�صهور بروحانيته 
التي تبعث يف النف�ــض الطماأنينة واخل�صوع والعمل 
املتوا�صــل من اأجل ق�صاء الوقت يف ا�صتثمار اأيامه 
ولياليــه يف التقــرب اإىل اهلل تعــاىل والتــزود فيــه 
بالأعمــال ال�صاحلــة والطاعــات واملحافظــة على 
ال�صــالة وقراءة القراآن الكــرمي و�صلة الرحم، وكان 
جيل الأم�ــض يعي�ض هذا ال�صهر بروحانية كبرية يف 
ظــل انعدام و�صائــل الرتفيه وخ�صو�صًا مــا اأفرزته 
احل�صارة من تقنيات متعددة من اأجهزة تلفزيونية 
وقنوات ف�صائية واأجهزة توا�صل اجتماعي واأجهزة 
األعاب متطــورة، مما جعل الكثريين وخ�صو�صًا من 
فئــة ال�صبــاب يقلب نظامــه اليومي فيق�صــي الليل 
يف ال�صهــر ومتابعة القنــوات الف�صائية التي تن�صط 
وب�صدة يف هذا ال�صهر وكاأنها يف �رشاع لك�صب اأكرث 
امل�صاهدين حيث جتعل ع�صارة جهدها لتقدمي اأكرث 
الربامــج اإثــارة من م�صل�صــالت واأفــالم وم�صابقات 
الكثــري منها لي�ــض هادف بــل اأغلبه هابــط، بينما 
مي�صي النهــار يف النوم، كما اأن روحانية رم�صان 
قــد فقــدت بني كثــري مــن النا�ــض حيث بــات �صهر 
اأكل ونــوم، فبات ا�صتعدادهم لــه اليوم بكرثة �رشاء 
الأطعمــة والت�صوق ومتابعــة تخفي�صــات الأ�صواق 
الكــربى مــلء البيــت مما لــذ وطــاب مــن الأطعمة 
والتفــن يف عمل الأطبــاق الرم�صانيــة، واحلقيقة 
بــاأن املــرء يعي�ــض يف حرية يف هــذا الزمــن الذي 
�رشقــت فيــه روحانيــة هــذا ال�صهــر، ممــا ي�صتلــزم 
الوقــوف وب�صــدة مــن اأجــل اإعــادة روحانيــة هــذا 
ال�صهــر مبتابعــة رب الأ�ــرشة لكل فرد مــن اأفرادها 
وذلك برت�صيخ العادات اجلميلة واحل�صنة والعتدال 
يف كل �صــيء وعــدم تغليــب جانــب علــى جانــب 
وخ�صو�صــًا يف الرتفيــه الــذي بات هــم الكثريون، 
وتعويــد ال�صباب على ق�صاء اأيــام رم�صان ولياليه 
فيما يعود بالنفع والفائدة كتبادل الزيارات و�صلة 

الأرحام واللتحاق باملراكز الرم�صانية الهادفة.

بين سطحية مرفوضة ورسائل التنافس بين النساء
قصص "السناب شات"... 

هرج الفضائيات ومواقع التواصل االجتماعي في رمضان.. اللهم إني صائم!!

بغداد ــ  فاطمة عدنان
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يعترب �ضهر رم�ضان املبارك 
فر�ضة عظيمة للتقرب من 

الله عز وجل وذلك من 
خالل الت�ضامح والعفو 

بني اأفراد املجتمع واإعالن 
ذلك قبل حلول هذا ال�ضهر 

الف�ضيل ليبداأ اجلميع 
�ضفحة جديدة وعالقات 

متينة جت�ضد تالحم 
املجتمع الذي اأكدت عليه 

الكثري من الآيات الكرمية 
والأحاديث ال�ضريفة، وقد 

كانت �ضرية الر�ضول حممد 
)�ص( وتعامله مع من 

اأ�ضاء اإليه وعفوه و�ضفحه 
عنهم خري مثال ل�ضيد 

الب�ضر يف الت�ضامح، وهو 
عليه ال�ضالة وال�ضالم خري 

من يقتدى به.
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