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ُن، وهذه ُخطوةٌ َهاّمٌة للحفاظ   ٌض ألضرار   َنَعم أَنَت ال ُتَدخِّ على صّحت َك، ولكّنك بُكلِّ أسٍف ُمَعرَّ

ه  الهالكة ، أو ما ُيسمى بالّتدخين  الّسلبّي أو الّتدخين  الالإرادّي في المكاتب  والمنازل   التَّدخين  وُسُموم 

ن  الّتجّمعات  المختلفة .   وأَماك 

قَنا في ُكلِّ مكاٍن، فهو ال َيكتفي بإيذاء الُمد ّخنين أنف هم، ولكّنه ُيطارُد َغْيَر المدّخنيَن فالخطُر ُيالح 

 ُهْم  . بل إنَّ الخَطَر يفترُس الّصغاَر األعّزاَء حتى و ( َيتعّرضوَن لدّخاِن الّسيجارة اللّعينةِ  الذيَن )

. أ ُة، َماَداَم بعُض اآلباء  ُمصريِّن على الّتدخين  غارَ  و ج نَّ سنوات  في ُكلِّ   يظلُّ الّتدخيُن ُيالزُم الصِّ

م، رينَ حتى  َحَياته  .  ُمتأثِّ  به أَْبلََغ األثر 

واآلثاُر واألمراُض والمتاعُب التي َيترُكها الّتدخيُن الّسلبّي على حياة  غْير  المدّخنيَن في هذا 

ال ، وو  ، أّثبتتها الّدراساُت العلمّيُة الحديثُة، أخطُرها اإلصابُة بالّسرطان  دةُ الَعْصر  ال حصَر لها وال عدَّ

، وارتفاُع الّضغط  و  األطفال  مشّوهيَن، وُظُهوُر أعراض  الّذبحة  الّصدرّية ، وزيادةُ سرعة  ضربات  الَقلب 

 غيُرها. 

هذه  األخطاُر واآلثاُر تتطلُّب مّنا َجميًعا ُخطواٍت بالغَة األهمّية  لُنواج َه هذا األخطبوَط الّسريَع قبَل 

 (. أَن َنتحّولَ جميًعا َصْرَعى له)

 ـ بتصرف ـ  1985د/عبد هللا الباكر، مجلة الدوحة، عدد نوفمبر
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