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 النّافذة المغلقة 

أسرت أنفسنا وكبّلت أحالمنا وأمالنا كمثيالتها في عوالمنا االفتراضية ,جعلتنا حبساء   نافذة مطلّة على العالم بأكمله ,   

 بصورها وتقنياتها المبتكرة . سحرتنا هواتفنا النقّالة ,

النّافذة االلكترونية   إنها شهرة واستعماال بعد الفيسبوك والتيك توك , هي إحدى وسائل التّواصل االجتماعي األكثر  

 الحديثة األنستغرام . 

إحدى منّصات التّواصل االجتماعي التّي تعني بتحرير ورفع الصُّور ومقاطع الفيديو من خالل    األنستغرام    

أّن ارتيادها والتّعامل معها   إاليذاعها على حساب المستخدم .وهي مباحة ومتاحة لكّل شرائح المجتمع ,إ منشورات يتم  

القراءة وسئمت التّركيز على الحرف   عن عالم بعدتأ  األخيرة التي  ية ,هذه بأصبح يقتصر على الفئة الشبا

ألق  األخبار والصور الطاَّزجة ,تلتقط فرص الت  إالالجامد,وباتت تفضل االستمتاع بكّل ما هو ملّون ومتحّرك ,فئة تحبذ  

 والنجوميّة في إطار بعيد عن معالم الّشهرة الحقّة. 

بّث حّي ومباشر أو ما يعرف   وإعدادالتّقنية ,كجذولة المنشورات , يناسبها من مزايا تتعلق بهذه  فئة رأت إال ما     

 واعداد قصص تتضمن عروضا ترويجية هادفة ,و استطالعات اآلراء.  واستخدام الفالتر ,  فباال ي

ونست ما يسودها من عيوب تقنية,كصغر مساحة الّصورة ,وضعف جودة الفيديوهات وعدم ظهورها في كامل  

الفتن والكذب كنشر النّقاشات والجّدال اّلذي ال نفع منه سوى الّسب والتّحريش ,ونشر  حسنها ,ومساوئ أخرى

واإلشاعات, والتّدليسات بين النّاس وكشف الخفايا ومعرفة الجميع بما يدور في أمور خاصة من األفضل أن تحفظ  

 ,وضياع الوقت لقول الّشاعر : 

 فمن يعاتبنا أم من يعّزينا ؟ ضاعت سويعاتنا في غير منفعة                  

النّفس على حمل المسؤوليات والّسير   ترويض .فقد أصبحنا نلحظ شبابا لم يتقدموا في  اإلدمانوأخيرا وأخطرها 

الحائط فنهل  قدما,مثلنا تقدموا ونجحوا في جلب اللذائذ البعيدة عن طريق هللا عّز وجّل ,شباب رمى بأخالقه عرض 

بكل شغف فيديوهات المجون والغناء ,والموضة الفاضحة وقّلة الحياء ,بعن   يتربصنات أفكارا بدالء فارغة ,وشابّ

   بثمن بخس. عبادتهن

ما نراه اليوم أصبح يحزن النّفس و يضني القلب ,فلنستصلح هذا المجتمع ,و لنبين لهؤالء أنهم ضحكوا قليال في      

 .  دنياهم ,سيبكون كثيرا جزاًء بما كانوا يكسبون في أخرتهم
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 في محل رفع فاعل . 
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قرينةدالة  * شبه الكاتب النفس بالحيوان الذي يروض , فحذف المشبه به " الحيوان لمفترس " و أبقى

 عليه " ترويض " على سبيل االستعارة المكنية .
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