
املراهقني  من  الكثري  ي�أ�رس  افرتا�ضي  ع�مل 
الكمبيوتر  ل�ض��ض�ت  اأ�رسى  يجعلهم  واملراهق�ت، 
اأبرز  ور�ضد  امل�ض�هري  اأخب�ر  ملت�بعة  والتلفزيون 
كمح�ك�ة  املعقول،  عن  زائد  بهو�س  م�ضتجداتهم 
الزائفة  و�ضخ�ضي�تهم  حديثهم  وطريقة  لب�ضهم 
يجعلهم  مم�  الإعالمي،  للظهور  وامل�ضطنعة 
ويتطبعون  احلقيقية  �ضخ�ضي�تهم  من  ينحلون 
�ضواء  جمتمعهم  ول  واقعهم  ين��ضب  ل  بق�لب 
والرغب�ت،  وامليول  ال�ضعر  وق�ض�ت  ب�للب�س 
خ��ضة واأنه اأ�ضبح احل�ضول على اأخب�ر امل�ض�هري 
واملعجب�ت،  للمعجبني  ومتي�رساً  �ضهاًل  و�ضورهم، 
وحم�ك�تهم،  عنهم  البحث  اإىل  ب�لفتي�ت  حدا  مم� 
ف�متالأت هواتف الفتي�ت ب"األبوم�ت" ال�ضور، بل 

واأ�ضبح حديث الفتي�ت عنهم ب�ضكل م�ضتمر.
خمزن  اأ�ضبح  منهن  البع�س  اأن  النظر  يلفت  وم� 
ج�نب  اإىل  امل�ض�هري،  كل  عن  متك�مل  اأخب�ر 
�ضبك�ت  عرب  اخل��ضة  ل�ضفح�تهم  ان�ضم�مهن 
للم�ض�هري  �ضفح�ت  وخلق  الجتم�عي  التوا�ضل 

الذين يت�بعونهم.
واملراهق�ت  املراهقني  تعلق  ق�ضية  وتعد 
املجتمع  تكوين  ذلك يف  ت�أثري  ب�مل�ض�هري، ومدى 
والت�أثري على �ضخ�ضية ال�ضب�ب والفتي�ت وانحاللهم 
جوف�ء  �ضخ�ضي�ت  اإىل  احلقيقية  �ضخ�ضي�تهم  من 

اأمر مهم وظ�هرة بدت تنت�رس ب�ضكل ملحوظ.
تعزو ازه�ر ط�لب ، تف�ضي ظ�هرة التعلق ب�مل�ض�هري 
�ضهلت  التي  الإنرتنت  ووجود  الإعالم  و�ض�ئل  اإىل 
عن  الفتي�ت  م�تريده  كل  على  والتعرف  احل�ضول 
اأو  �ضورة  على  ليتوقفن  فهّن  ال�ضخ�ضي�ت،  تلك 
الذي  اجلديد  اخلرب  على  يرتاك�ضن  بل  معلوم�ت، 
�ضبب  ف�لإنرتنت  اأواملمثل،  املطرب  بذلك  يتعلق 
و�ضيلة  الإنرتنت  ف�أ�ضبح  التعلق،  ذلك  يف  رئي�ضي 
للبحث عن م� تريده الفت�ة بكل تف��ضيله�، م�ضيفًة 
اأّن الفتي�ت بح�جة اإىل تفهم واقعهن ومع�ن�تهن، 
ولأن الوالدين ليفهم�ن طبيعة الفت�ة، ول الظروف 
التي متر به�، فقد ل يح�ضن�ن الت�رسف مع امل�ضكلة 

التي تواجهه�.

الفراغ  اإىل  ب�مل�ض�هري،  الفتي�ت  تعلق  وعللت 
تلك  �ضوى  يجدن  ول  به،  ي�ضعرن  الذي  الع�طفي 
طريق  عن  اإم�  الع�طفي،  للتنفي�س  ال�ضخ�ضي�ت 
على  امل�ض�هري  اأ�ضم�ء  طب�عة  اأو  ال�ضور،  تعليق 
املالب�س، مبينًة اأن م� تعي�ضه الفت�ة من فراغ يجلب 
له� البحث عن و�ضيلة لتفريغ م�بداخله�، ف�حل�جة 

م��ضة لحتوائه� يف تلك املرحلة احلرجة.
ك�رس  �رسورة  وترى    ، علي  ندى  معه�   وتتفق 
التقرب  وحم�ولة  واأ�رسته،  املراهق  بني  احل�جز 
منه ب�لعديد من الو�ض�ئل، اإم� عن طريقة احلوار اأو 
اجلل�ض�ت الع�ئلية، مو�ضحًة اأهمية الإطراء بعب�رات 
الثن�ء واملديح، كي ي�ضعر املراهق بقيمته واأهميته 
وكي�نه، وترى اأن الفراغ الذي يعي�ضه املراهق داخل 
الأ�رسة، وعدم التق�رب الفكري بني الآب�ء والأبن�ء، 
�ضبب فجوة يف عالقة الآب�ء مع الأبن�ء، اإىل ج�نب 
ينفتحون  جعلتهم  احلديثة  للتقني�ت  ا�ضتخدامهم 
اإىل  ب�لإ�ض�فة  رق�بة،  دون  اخل�رجي  الع�مل  على 
اإظه�رهم؛  وطريقة  هوؤلء  حتوي  التي  الإعالن�ت 
داعيًة  بهم،  تعلقً�  اأكرث  واملراهقة  املراهق  جتعل 
الأعم�ل  اإىل  الن�ضم�م  اإىل  والفتي�ت  ال�ضب�ب 
التطوعية واملراكز املتنوعة، ل�ضغل وقت الفراغ 

ليعود النفع عليهم وعلى املجتمع.
م�ضكالت  ب�مل�ض�هري  الكبري  التعلق  وي�ضبب 
ت�ضري  حيث  للمراهقني،  كثرية  واجتم�عية  نف�ضية 
بع�س الدرا�ض�ت احلديثة اإىل وجود روابط م�ضرتكة 
بني اأمرا�س مثل الكتئ�ب والقلق وبع�س امل�ض�كل 
امل�ض�هري  اأخب�ر  ومت�بعة  جهة  من  الع�ئلية 

وحم�ك�ة طريقة حي�تهم من جهة اأخرى.
بزي�دة  الجتم�عي  التوا�ضل  مواقع  و�ض�همت 
حيث  والري��ضة،  الفن  بنجوم  املراهقني  هو�س 
تن�رس  التي  ال�ضفح�ت  ب�آلف  املواقع  متتلىء هذه 

على مدار ال�ض�عة ب�لأخب�ر املتعلقة ب�مل�ض�هري.
وراأت كوثر عب��س ، اأن تعلقه� ب�أحد الفن�نني حق 
من حقوقه�، وهي تت�بع اأي حفلة اأو األبوم له فهي 
ت�ضعر - على حد قوله� - ب�أنه ي�ضعر به� ويفهمه� 
من خالل م� يطرحه من اأغ�ين، وتقول: اأوؤمن كثريا 
ب�أنه ينجذب يل من خالل  بط�قة اجلذب ومتيقنة 
وحت�كي  يطرحه�  التي  الأغ�ين  لكلم�ت  اختي�ره 
ط�قته  اأن  موؤكدة  تعي�ضه�،  كثرية  ومواقف  اأمورا 

�ضتجذبه يف يوم م� وقد تتزوج به !
هوؤلء  اأخب�ر  يتتبع  من  ان  زي�د  اأم  واأ�ض�فت 
امل�ض�هري يعلم يقينً� ان ال�ضهرة اأ�ضبحت يف الأمور 
ال�ضلبية توؤثر اأكرث من ال�ضهرة يف الأمور اليج�بية، 
واملراهق�ت  املراهقني  من  بهوؤلء  يتعلق  من  وان 
مرحلة  عند  تعلقهم  يتوقف  ل  ذلك  دون  وم� 

املراهقة بل تت�أثر حي�تهم لحقً� بذلك.
�ض�همت  الجتم�عي  التوا�ضل  مواقع  اأن  واأ�ض�فت 
والري��ضة،  الفن  بنجوم  املراهقني  هو�س  بزي�دة 
ال�ضفح�ت  ب�آلف  املواقع  هذه  متتلىء  حيث 
املتعلقة  ب�لأخب�ر  ال�ض�عة  مدار  على  تن�رس  التي 

ب�مل�ض�هري. من جهته عزا ا�ضت�ض�ري الطب النف�ضي 
التعلق  ظ�هرة  انت�ض�ر  ه�دي  اأحمد  الدكتور 
لعدة  الأخرية  الآونة  يف  انت�رست  ب�مل�ض�هري 
ال�ضبك�ت  كوجود  للجميع  ظ�هرة  لأ�ضب�ب  اأ�ضب�ب 
الجتم�عية والنرتنت والهواتف الذكية وحتى يف 
�ضواء  الطرفني  كال  من  تعلق  هن�ك  ك�ن  امل��ضي 
ولكن  فن�نني  اأو  اعالميني  اأو  كرة  لعبي  ك�نوا 
احل�ل الآن ب�ضكل اأكرب، وقد �ض�عد على ذلك �ضهولة 

الو�ضول لأخب�رهم مق�رنة ب�ل�ض�بق.
وراأى اأن ظ�هرة الهو�س هذه موجودة لدى الطرفني 
ولكنه� تبقى لدى الفتي�ت ب�ضكل اأكرب وذلك ب�ضبب 
ع�طفية الفت�ة وحبه� للتميز ب�أنه� تعرف تف��ضيل 
يعطيه�  وهذا  الفالنية  املمثلة  اأو  الفالين  الفن�ن 
يعد  ب�أنه  علم�  ب�لأهمية  الح�ض��س  من  قليال 
النف�س وتف��ضيله  لدين� يف علم  ا�ضطراب� معروف� 
اأن ال�ضخ�س يكون لديه اعتق�د خ�طئ اأنه يجب اأن 
يتعرف على �ضخ�س م�ضهور لدرجة ت�ضل اأن ينتظر 
واأن يحبه ويعجب  ب�مل�ضهور  التي جتمعه  اللحظة 

به وهذه قن�عة خ�طئة ت�ضل حد املر�س.
انف�ض�ل  تف�ضيه  خلف  ال�ضبب  يكون  اأن  ونفى 
منه�  تع�ين  الظ�هرة  هذه  اأن  اىل  م�ضريا  املجتمع، 
ذلك  ويعود  والأوروبية  املنفتحة  ال�ضعوب  حتى 
لأ�ضب�ب نف�ضية مير به� املراهق، وغ�لب� يكون هذا 
اعج�ب مرحلة حول  الإعج�ب غري مر�ٍس وجمرد 

اأداء اأو لب�س اأو �ضكل معني.
يجب  ل  الأهل  اأن  النف�ضي  الطب  ا�ضت�ض�ري  واعتقد 
اأن يت�رسفوا بق�ضوة مع املراهق املهوو�س، ف�ملنع 
الت�م اأو التج�هل الت�م �ضيوؤدي اإىل نت�ئج اأ�ضواأ مم� 
اأن يكون هن�ك احتواء ومعرفة  هو متوقع، فيجب 
وراأى  ال�ضخ�ضية،  يف  الالفت  وم�هو  الأ�ضب�ب 
و�ض�ئل  الظ�هرة  هذه  تف�ضي  يف  الأول  املالم  اأن 
اإعط�ء  يف  الأول  املالم  فهي  املختلفة  العالم 
يف  معروفة  تكن  مل  ل�ضخ�ضي�ت  والزخم  البهرجة 
والتقرب من  الحتواء  الأهل  الأ�ض��س، ويجب على 
ال٢٠  �ضن  جت�وز  اإذا  املراهق  اإن  وق�ل  املراهق. 
ع�م� وهو لزال متعلق� ب�مل�ض�هري ومهوو�ض� بهم 

فهذا يعد موؤ�رسا لوجود م�ضكلة، ف�إذا اأثر الأمر على 
ال�ضخ�س وعلى نومه واأكله و�رسبه ب�ضبب مت�بعة 
اأخب�ر امل�ض�هري واأثر على و�ضعه الدار�ضي وحي�ته 
ال�رسة  على  ويجب  مر�ض�  يعد  فذلك  الجتم�عية 
ا�ضت�ض�رة طبيب نف�ضي حول هذا الأمر بحيث حتل 
التي  الأ�ضب�ب  على  التعرف  ويتم  مبكرا  امل�ضكلة 
اأدت اإىل هو�س املراهق ب�مل�ضهور، كوجود فراغ اأو 

�ضوء الأقران اأوعدم الثقة ب�لنف�س.
نف�ضية  م�ضكالت  ب�مل�ض�هري  الكبري  التعلق  وي�ضبب 
بع�س  ت�ضري  حيث  للمراهقني،  كثرية  واجتم�عية 
بني  م�ضرتكة  روابط  وجود  اإىل  احلديثة  الدرا�ض�ت 
امل�ض�كل  وبع�س  والقلق  الكتئ�ب  مثل  اأمرا�س 
امل�ض�هري  اأخب�ر  ومت�بعة  جهة  من  الع�ئلية 

وحم�ك�ة طريقة حي�تهم من جهة اأخرى.
بزي�دة  الجتم�عي  التوا�ضل  مواقع  و�ض�همت 
حيث  والري��ضة،  الفن  بنجوم  املراهقني  هو�س 
التي تن�رس  ال�ضفح�ت  متتلىء هذه املواقع ب�آلف 

على مدار ال�ض�عة ب�لأخب�ر املتعلقة ب�مل�ض�هري.

املحيط�ت  بع�س  لدى  تغري  الو�ضع  اأن  ويبدو 
ب�ل�ضفر  للمراأة  ت�ضمح  اأ�ضبحت  والتي  الأ�رسية 
احلرية  تلك  ليع�ضن  مبفردهن،  �ضديق�ته�  مع 
التي يعي�ضه� الرجل حينم� ي�ض�فر مع اأ�ضدق�ئه، 
من  احل�لت  هذه  كون  حقيقة  من  الرغم  وعلى 
منت�رسة  غري  �ضديق�تهن  مع  ل�ضيدات  ال�ضفر 
اأنه�  اإّل  ال�ضعودية  الأ�رس  غ�لبية  يف  ومقبولة 
املحيط  نط�ق  يف  خ��ضًة  موجودة  اأ�ضبحت 
يف  اأو  م�ضغول  يكون  حينم�  ف�لرجل  الزوجي، 
ح�لة �ضفر دائم ف�إنه ي�ضمح للزوجة ب�أن ت�ض�فر 
مع �ضديق�ته� حتى تعي�س اأجواء اإج�زته� مبتعة 
مع  ب�ل�ضفر  للمراأة  ال�ضم�ح  يعني  فهل  و�ضع�دة، 
وهل  ال�رسقي،  التفكري  يف  تغريا  �ضديق�ته� 
تغريت نظرة املجتمع نحو مفهوم حرية وحقوق 
املراأة حتى اأ�ضبح - لدى بع�س الأ�رس - تقبل 
ك�ن  اأن  بعد  �ضديق�ته�  مع  املراأة  �ضفر  لفكرة 
يف  خ��ضًة  اجتم�عيً�  وُمنتقداً  مرفو�ضً�  ذلك 

حميط الأ�رسة؟
يف  موجوداً  اأ�ضبح  التحول  ذلك  اأن  ويبدو 
نط�ق�ت حمدودة، اإّل اأن الرجل �ضواء ك�ن زوج� 
اأو اأب� بداأ يفكر بطريقة خمتلفة ملفهوم الو�ض�ية 
اأو  متزوجة  ك�نت  �ضواء  الفت�ة،  على  والولية 
ال�ضفر  له�  يحق  اأ�ضبح  ف�ملراأة  متزوجة،  غري 
الرجل،  يفعل  كم�  �ضديق�ته�  مع  لال�ضتجم�م 
عمرية  ب�ضف�ت  املراأة  تتمتع  حينم�  خ��ضًة 
لل�ضفر، كونه� موظفة  توؤهله�  واإمك�ن�ت م�دية 
ق�درة على ال�رسف امل�دي، ويف �ضن ميكنه� من 
�ض�بة.  م�زالت  ك�نت  واإن  نف�ضه�  على  العتم�د 
ات�ضعت  املراأة  تطلع�ت  اإن   ، �ضعد  هيف�ء  وق�لت 
قبل  ذي  من  ثقة  اأكرث  واأ�ضبحت  قبل  من  اأكرث 
يط�لنب  اأ�ضبحن  الن�ض�ء  من  ف�لبع�س  بنف�ضه�، 
�ضديق�تهن  مع  ب�ل�ضفر  لهن  ب�ل�ضم�ح  اأ�رسهن 
من منطلق الثقة به�، وبداأت الق�ضة حينم� ك�نت 
املراأة تط�لب ب�ل�ضم�ح له� قبل ع�رسات ال�ضنوات 
ب�خلروج مع �ضديق�ته� يف رحلة ق�ضرية مدته� 
�ض�عينت ، فتخرج اىل املول، اأو يف ا�ضرتاحة اآمنة 
يف بيت احدى ال�ضديق�ت ، وتعي�س تلك الأجواء 
الأمور  تطورت  حتى  �ضديق�ته�  مع  اجلميلة 
واأ�ضبحت املراأة تتطلع اإىل ال�ضفر مع ال�ضديق�ت 
يف رحلة �ضفر اإىل خ�رج البلد، م�ضيفًة اأن هن�ك 
من ال�ضيدات من ا�ضتطعن اأن يحرزن جن�حً� يف 
الفكرة  منطلق  من  بذلك  الأهل  اأو  الزوج  اإقن�ع 
من  لي�س  اأنه  مبينًة  ال�ضفر،  ذلك  اأجواء  وع�ضن 

اخلط�أ اأن ت�ض�فر املراأة كم� الرجل واأن ت�ضتمتع 
امل�ضكلة  ولكن  �ضديق�ته�،  برفقة  ب�إج�زته� 
م�ضكلة  لأي  ال�ضيدات  هوؤلء  يتعر�ضن  حينم� 
اإىل  م�ضريًة  الرحلة،  تلك  يف  الرجل  غي�ب  مع 
و�ضع  على  ت�رس  الأ�رس  من  الكثري  م�زال  اأنه 
وم�زال  واإي�به�،  ذه�به�  يف  للمراأة  احلدود 
اإليه�  وينظر  الكبرية  احلرية  تلك  يرف�س  الكثري 
مر�س  غري  و�ضلوك  مقبول  غري  مترد  اأنه�  على 
واأو�ضحت  تلك احل�لت.  حتى مع وجود بع�س 
تعي�س  اأن  يف  احلق  للمراأة  اأن   ، جميل  منى 
اأوق�ت� ت�ضعده� برفقة �ضديق�ته� ب�ل�ضكل الذي 
تراه من��ضبً�، خ��ضًة مع تغري املجتمع الذي مل 
يعد ينظر لتحرك�ت املرحلة وتنقالته� كم� يف 
مبفرده�  ت�ض�فر  الآن  اأ�ضبحت  ف�ملراأة  ال�ض�بق، 

للدرا�ضة خ�رج العراق، واأ�ضبحت ت�ض�فر من اأجل 
يف  خ��ضًة  بوظيفته�  متعلقة  اأعم�ل  تنهي  اأن 
حميط التوظيف الأهلي، واملراأة اأ�ضبحت ت�ض�فر 
للم�ض�ركة يف مهرج�ن�ت وموؤمترات ومع�ر�س، 
م�ضيفًة اأن �ضفر املراأة يف حد ذاته لي�س امل�ضكلة 
فهو  مبفرده�  اأو  �ضديق�ته�  برفقة  ك�ن  �ضواء 
امل�ضكلة يف نظرة  اأن  اإّل  �ضفر،  اآخر املط�ف  يف 

البع�س ل�ضفر املراأة على وجه العموم مبفرده�.
مع  املراأة  �ضفر  يو�ضف  اأحالم  ورف�ضت 
التق�ليد  على  تعدي�  ذلك  تعد  حيث  �ضديق�ته�، 
عن  فبعيداً  امل�ألوف،  عن  وخروج�  املعروفة 
املجتمع  يف  اأ�ضبح  الذي  التغري  مو�ضوع 
عدة  من  مرفو�س  ذلك  اأن  اإّل  للمراأة  والنظرة 
اأهليته�  ك�نت  مهم�  املراأة  اأن  اأهمه�  جه�ت 

حتت�ج  امراأة  فتبقى  مك�نة  من  و�ضلت  ومهم� 
اإىل وجود رجل برفقته�، فذلك يقدم له� الكثري 
من �ضبل الأم�ن، م�ضيفًة اأن املراأة حينم� ت�ض�فر 
يف  القلق  من  ب�لكثري  ت�ضعر  ف�إنه�  زوجه�  مع 
ب�لدين  تدين  ل  دولة  يف  خ��ضًة  حترك�ته� 
تنقالته  يف  حذرا  الزوج  فيكون  ال�ضالمي، 
اأ�رسته برفقته، فكيف  واختي�راته حينم� تكون 
املراأة مبفرده� مع جمموعة من  ت�ض�فر  حينم� 
مرحلة  يف  تكون  حينم�  خ��ضًة  ال�ضديق�ت 
اأنه يح�ول  عمرية م�زالت فيه� �ض�بة، مت�أ�ضفًة 
بع�س الأزواج اأن يقدموا لزوج�تهم م�ض�حة من 
التحرك وال�ضفر مبفرده�،  احلرية ت�ضتطيع فيه� 
مراع�ة  اأهمية  على  ُم�ضددًة  �رسيبة،  لذلك  لكن 
الزوج وتفهمه وا�ضتعداده �ضواء اتفق� مع ال�ضفر اأو 

اختلفن� معه. وذكرت نور علي،  اأن املجتمع الآن 
واأ�ضبح يحرتمه�  للمراأة  ال�ض�بقة  تخطى نظرته 
ك�إن�ض�نة، وال�ض�هد على ذلك م� و�ضلت اإليه من 
من��ضب، والثقة التي تقدم له� من اأ�رسته� اأوًل 
ومن حميط جمتمعه� حينم� ي�ضمح له� ب�ل�ضفر 
لإكم�ل تعليمه�، م�ضيفًة اأن املراأة مل تعد تق�بل 
اإذا م� وجد من ينتقد  اأنه  تلك امل�ضكلة، م�ضيفًة 
النظر  يعيد  اأن  يجب  �ضديق�ته�  مع  املراأة  �ضفر 
يف  احلق  ميلك  الرجل  فكم�  للمراأة،  نظرته  يف 
اأن  للمراأة  يحق  كذلك  اأ�ضدق�ئه  برفقة  ال�ضفر 
ت�ض�فر برفقة �ضديق�ته�، م�ضرية اإىل اأن املجتمع 
ال�ضيدات  من  اأق�ربه�  مع  املراأة  �ضفر  ينتقد  ل 
مت�ض�ئلًة  البالد،  داخل  تكون  حينم�  خ��ضًة 
مل�ذا ينتقد حينم� ت�ض�فر مع �ضديق�ته�؟ فلي�س 
لهن  ويحق  �ضيدات  ف�جلميع  كبري،  فرق  هن�ك 
املراأة  تكون  حينم�  خ��ضًة  للرجل،  يحق  م� 
الجتم�عي.  والو�ضع  ال�ضن  ن�حية  من  موؤهلة 
بق�ضم  م�ض�رك  اأ�ضت�ذ  ج�بر-  ح�ضني  د.  وحتدث 
املراأة  �ضفر  اإن  ق�ئاًل:   - الجتم�عية  الدرا�ض�ت 
يجب  مبفرده�  �ضفره�  حتى  اأو  �ضديق�ته�  مع 
اأن ل يلفت النتب�ه واأن يتم التع�طي معه ب�ضكل 
ذلك،  للمراأة  فيحق  امل�ضكلة؟،  ف�أين  اعتي�دي، 
وحينم� نقول املراأة فنحن نق�ضد املراأة الب�لغة 
�ضديق�ته�،  مع  ال�ضفر  له�  يحق  ف�إنه  املكلفة 
وقد يكون املربر وراء ذلك هو الرغبة يف اإثب�ت 
م�  اأنه  اإّل  النف�س،  على  والعتم�د  ال�ضتقاللية 
الو�ضع  هو  اخل�ضو�س  بذلك  من�ق�ضته  يجب 
يف  الراغبة  املراأة  هذه  هل  للمراأة،  الجتم�عي 
واأطف�ل؟ وهن� قد  اأ�رسة ولديه� زوج  له�  ال�ضفر 
هروب  يف  تتمثل  اجتم�عية  م�ضكلة  يف  ندخل 
وزوجه�  منزله�  واإهم�ل  واجب�ته�  من  املراأة 
اإّل  ت�ض�فر  لن  املراأة  تلك  اأن  م�ضيفً�  واأ�رسته�، 
وجود  عدم  هن�  ونفرت�س  زوجه�  مبوافقة 
اأو  مبفرده�  �ضفره�  على  مرتتبة  اأ�رسية  م�ضكلة 
تتمثل  الث�نية  احل�لة  اأن  مبينً�  �ضديق�ته�،  مع 
�ضفر  يكون  وهن�  متزوجة  غري  املراأة  كون  يف 
�ضواء  اأهله�  من  احد  وجود  بغري  رمب�  املراأة 
ت�ض�فر  اأن  هن�  فت�ضطر  اخوه�  او  والده�  ك�ن 
مع  املراأة  �ضفر  يكون  ورمب�  �ضديق�ته�،  مع 
الأمر  ويل  اأو  الأ�رسة  �رسوط  اأحد  �ضديق�ته� 
اأن معظم  اإىل  يف ال�ضم�ح للمراأة ب�ل�ضفر، م�ضرياً 
احل�لت تدخل �ضمن هذا ال�ضبب، لذلك ف�إن �ضفر 
خ��ضًة  م�ضكلة  يعترب  ل  �ضديق�ته�  مع  املراأة 
ك�ن  �ضواء  الويل  موافقة  على  حت�ضل  حينم� 

زوج� اأو اأب�. 

هوس المراهقين بالمشاهير كيف السبيل لتالفيه؟
في العالم االفتراضي ...

كونه مرفوض ومنتقد اجتماعيًا ... هل بات سفر المرأة مع صديقاتها امرًا مقبوال؟
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ظهرت م�ؤخرًا ظاهرة 
�صفر املراأة مع �صديقاتها، 

وبدون الزوج، ففي 
ال�صابق كان الرجل 

يف�صل ال�صفر مع 
اأ�صدقائه حتى مع 

وج�د زوجته واأبنائه، 
في�صر على اأن ينطلق 

مع اأ�صحابه يف حماولة 
لإقناع زوجته بال�صماح 

له بال�صفر مع اإطالق 
ال�ع�د والعه�د باأن 
تك�ن ال�صفرة املقبلة 

معها ومع الأبناء، 
فتحاول الزوجة اأن 

تتقبل ذلك بروح ريا�صية 
وترتك زوجها مي�صي 

يف �صفرة جميلة مع 
الأ�صحاب.

5

ًُ


