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 تزين احلجاب من تدين اىل
 املسلمة األخت الوردة مشاركة

أال ترتبط الفتنة واإلثارة مبناطق أخرى   ... ؟فتاة رأسها لتصنف يف خانة التدينهل يكفي أن تغطي ال
  املرأة؟ من جسد

أبعد ما يكون عودة إىل  حجابا، توظيف متعدد األبعاد لغطاء الرأس املسمى إن ما جيري يف الواقع من
، يف اإلثارة "تكتشف جناح احلداثة يف توظيف "احلجاب وتكفيك جولة وسط املدينة كي أحضان الدين،

فمساحيق التجميل  أصبحت كل مفاتن اجلسد معروضة بشكل بارز، الرأس، فباستثناء تغطية شعر
كما أن  ومسكهما، مع اختيار حجم احلاجبني إبراز العينني وتسويدمها رغم أنفهما، الفتاة على ساعدت

 . اللباس العدسات الالصقة امللونة مكنت من التالعب بلون العني حسب لون
ختفي لونه األصلي، وكأن اهلدف  بيضاء وإلبراز العينني والشفاه"احملمرة" يتم طالء الوجه مبادة قاعدية

فنابت الشفتان والعينان واخلدان عن خصالت  إىل الوجه، و جذب انتباه الناظرينه من تغطية الشعر
 أما األخطر من كل ذلك فهو أنواع األلبسة الالصقة اليت تلف من جوع الشعر اليت التسمن والتغين

أما األقمصة  وتكشف كل تضاريسه: فسراويل اجلينز تربز حجم األفخاد واألرداف املرتاقصة، اجلسد
ت قيمة الشعر أمام كل هذه اخلريا فباهلل عليكم ما املشدودة على الصدر فتكشف أكثر مما تسرت،

  ؟املعروضة
دليل على انتشار التدين احلقيقي بني فئات اجملتمع خمطئون ألن ، إن الذين يعتربون انتشار احلجاب

 سنجد أجوبة متنوعة ،وحني نقرتب من التلميذات ونسأهلن عن سبب تغطية شعورهن ، املظاهر خادعة
 فتاة فمنهن من تربط ذلك بدور احلجاب يف "اقتناص" زوج يبحث عن تصل إىل حد التناقض،

 ..""فاضلة
سرعان ما تتبخر  حمرتمة صورة منهن من تربطه بالتحايل على األسرة وعلى سكان احلي كي تقدم

 . اإلحرتام وتظهر احلقيقة حني تبتعد بضع مئات األمتار ليزول
 . فئة أخرى أن املسألة مفروضة وليست اختيارية، ومرتبطة بطبيعة األب واألم وجتيب
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 وجتفيف الشعر  واقتصادية فقط، فمصاريف احلالقة، أما بعض الفتيات فيعتربن املسألة عملية
 . ومصاريف التتوفر لبنات الفئات الفقرية ، تتطلب وقتا وجمهوداوتصفيفه

تقدم املرأة يف مظهر متميز خاصة  فيتعاملن مع احلجاب كموضة، أما فئة من بنات الطبقات الراقية
 ومل يبق جمرد قطعة ثوب عادية، اجلديدات تالعنب باحلجاب كثريا وأبدعن يف شكله، أن املصممات

والنسبة األقل من  وآباره بل ارتفع مثنه ليصل إىل مستويات ال تقدر عليها إال من ارتوت برباميل اخلليج
 .لبسن الحجاب من أجل السترالفتيات هن من ي

 


