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إيمان عباس

العازمات  بأسماء  نسمع  النساء(  )نحن  كنا  تقريبًا  سنوات   5 قبل   [
الزيارات  خالل  ومن  والمآتم  المساجد  خالل  من  الحج  فريضة  أداء  على 
والمناسبات االجتماعية، وعليه تجد كل واحدة منا تخطط مع صديقاتها 
من  أيام   6 أو   5 وقبل  تودعها...  حتى  سفرها  قبل  فالنة  الحاّجة  لزيارة 
موعد سفر تلك الحاّجة تجد بيتها ممتلئ بالزوار الذين جاءوا لتوديعها، 
حلويات  من  عليه  تستطيع  ما  أع��دت  قد  تجدها  ضيوفها  استقبال  وفي 
على  تطلق  )تسمية  »القدوع«  طبعًا  »المكسرات«،  بعض  وربما  منزلية، 
كل  آلخر،  بيت  من  يختلف  الضيوف(  استقبال  في  مأكوالت  من  يقدم  ما 

بحسب استطاعته.
صغيرة  كنت  عندما  أذكره  ما  وهذا  الحجاج،  توديع  في  جميل  هو  مما 
العائالت  بعض  كانت  للحجاج،  وتوديعها  زياراتها  في  والدتي  وأرافق 
المال  من  مبلغ  عن  عبارة  وهي  الحج«،  »بركة  توزع  الحال،  الميسورة 
البركة  ب��ه��ذه  ن��ف��رح  كنا  ضيوفها،  على  فلس   100 ي��ك��ون  م��ا  وع���ادت 
ما  هذا  بركتها،  من  تزيد  حتى  عليها  نحصل  التي  »العيدية«  مع  ونضعها 
نتهافت  فكنا  الحجيج  ألولئك  استقبالنا  في  أما  صغار.  ونحن  نعتقده  كنا 
خرز«  من  »قالدة  الحاجة  تلك  تعطينا  أنت  أو  زمزم  ماء  من  كأس  لشرب 

)مرية( أو »عكاسة« )كاميرا بها مناظر جميلة لمناسك الحج(.
األمور  هذه  فإن  لذلك  المحال،  من  الحال  دوام  يقول،  والمثل  طبعًا 
الذهاب  على  العازمات  بأسماء  نسمع  بتنا  إذ  كثيرًا،  تغيرت  قد  الجميلة 
أنا  فيها:  يكتب  م��ا  ع��ادة  وال��ت��ي  )المسجات(  الرسائل  خ��الل  م��ن  للحج 
الساعة  في  الفالني  اليوم  في  ال��ح��رام  اهلل  بيت  سأقصد  فالنة  الحاجة 
من  الفترة  في  ضيوفي  استقبال  على  عازمة  أنني  أعلن  لذلك  الفالنية، 
الفالنية،  القاعة  ف��ي  م��س��اًء   12:00 الساعة  وح��ت��ى  صباحًا   10:00
أيام  اهلل  رحم  حاج؟!،  زيارة  دعوة  وال  زواج  دعوة  )هذي  اهلل...  وحياكم 
زمان كان البيت الذي به حاج يستقبل ضيوفه 24 ساعة من دون أن يمل 

أهل البيت من ضيوفهم(.
ومن تلك المظاهر التي تندرج أيضًا ضمن ما يطلق عليه »التفاخر بأداء 
وفي  استقبال  في  مجتمعنا  على  الدخيلة  العادات  تلك  الحج«،  فريضة 
وقبل  يذهبن  للحج  السفر  على  العازمات  النساء  تجد  إذ  الحجيج،  توديع 
ليتزين  الغالية  الجالبيات  لشراء  للسوق  مودعيهم  واستقبال  سفرهن 
يكون  أن  عن  وبداًل  لتوديعهم،  جاءوا  الذين  ضيوفهن  يستقبلن  وهنا  بها 
وأحكامها،  والمناسك  الحج  أعمال  عن  المجلس  ذلك  في  الحديث  محور 
أسرفت  الذي  البوفيه  وذلك  الجالبيات  تلك  حول  يتمحور  الحديث  بات 

عليه من مالها الكثير، كل ذلك لتتفاخر به أمام ضيوفها.
باإلضافة  العطور،  أفخر  يقدمون  تجدهم  المسرفين  أولئك  أن  كما 
شكرا  عليها  كتب  صنعها  في  الحلويات  محالت  تتسابق  حلويات  إلى 

لزيارتكم، بداًل عن أن يقدموا 100 فلس »بركة حج« للضيوف.
الحج،  فريضة  أداء  وبعد  االستقبال،  في  أما  الحجاج،  توديع  في  هذا 
أفضل  حجزت  قد  فتراها  مغادرتها،  قبل  لوصولها  ترتب  الحاّجة  فتجد 
الحلويات والزهور التي كتب عليها حج مبرور وسعي مشكور، لتوزعها 

على من سيأتون لتهنئتها بالسالمة.
منهم،  قليلة  فئة  وإنما  الحجاج  كل  على  تنطبق  ال  اإلس��راف  مظاهر 
سواسية،  الناس  يكون  أن  وهي  سماته،  أهم  الحج  يفقدون  باتوا  والذين 
الحياة  معايير  تفرضها  قد  التي  االختالف  مظاهر  من  يتجردون  بحيث 
وسعي  مبرور  حج  نقول  الحجاج  لجميع  والوظيفية....  االجتماعية 

مشكور، واهلل يردكم لدياركم سالمين.

موضة حتى في توديع 
واستقبال الحجاج!

فالش
اإلعالم  وسائل  تخبطت  التي  تميم(  )سوزان  الفنانة  مقتل  وقضية 
المسألة  أن  بعد  فيما  وتبين  مشتبهين،  تظنهم  من  بين  ما  البداية  في 

تتجاوز كونها جريمة ذهبت ضحيتها فنانة مغنية.
على  الخبر  اإلعالم  وسائل  تتلقف  أن  ما  أنه  القصص  هذه  مختلف  بين  يجمع  ما 
اختالف وسائل تواصلها مع جمهورها، سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو 
إلكترونية، تبدأ بوضع سينريوهات وتوقعات قد ال تقترب من الواقع بالكثير، وقد 
بالتسرب  الحقائق  بعض  تبدأ  التكهنات  مرحلة  وبعد  واقع،  بأي  صلة  لها  تكون  ال 
من جهات رسمية أو جهات لها صلة قرابة أو معرفة بالضحية، لتبدأ سلسلة أخرى 
تصنع  التي  إشاعات  من  الكثير  بعد  فيما  ستنتج  والتي  والتصورات،  التكهنات  من 

من الحبة قبة.

كثير  في  فيها  ليس  بما  القصص  هذه  ربط  في  دور  أكبر  يلعب  اإلنترنت  ولعل 
من األحياء، فأكثر ما يحدث بعد وقوع حادث ألحد المشاهير هو تناقل معلومات 
حتى  الرعب،  أفــالم  يشبه  لما  ويحولونها  القصة،  تفاصيل  من  وتعظم  تهول 
الرقابة  من  نوعًا  أن  سيظن  بعد  فيما  الدقيقة  بتفاصيله  جرى  ما  يسمع  من  أنه 

والحجب قد وقع على القصة للتخفيف من هول صورها العنيفة الدموية.
في  المعروفة  األسماء  هذه  لبعض  وقعت  المحزنة  الحوادث  بعض  كانت  وإذ 
إعالم  وسائل  من  تعديات  هو  معها  ترافق  ما  أكثر  فإن  العرب،  المشاهير  أوساط 
الموت  لحرمة  يقيموا  ولم  المشاهير،  هؤالء  أسر  حزن  يحترموا  لم  وفضوليين 
أية  عن  الثرثة  أحاديث  ــدور  ت كما  بقصصهم  فثرثوا  الكثير،  الشيء  واألمـــوات 

فضيحة سطحية.


