
اأنت���رت ع��ادة التدخن ب��ن الن�ش��اء ب�شكل الفت 
للنظ��ر فال يك��اد يخلو مقهى يف بغ��داد من الن�شاء 
املدخنات �شواء كان تدخن ال�شكائر ام "االأركيله" 
و�ش��ط ع��دم ر�ش��ى البع���ض ونفوره��م م��ن هك��ذا 
مظاه��ر والبع���ض االأخ��ر ال يعلق عل��ى املو�شوع 
مكتفي��ا بق��ول " هذه حرية �شخ�شي��ة" لكن ال�شواد 
االأعظ��م يتف��ق ان التدخ��ن ياأخذ من اإنوث��ة املراأة 
ال�ش��يء الكث��ر وياأخ��ذ م��ن جماله��ا ون�شارته��ا 
اأي�شا وال يقت���ر االأمر على املقاهي فهذه العادة 
منت���رة يف كاف��ة م�شتويات املجتم��ع ويف اأغلب 

موؤ�ش�شاته وفروعه .
ناق�شن��ا االأ�شب��اب الت��ي اأدت اىل انت�ش��ار التدخن 
ب��ن الفتي��ات و التقين��ا جمموع��ة م��ن الطالبات 
املدخنات الالتي اأخذن يروين احلكايات املختلطة 

بن املدر�شة واملنزل مع ذكر االأ�شباب والدوافع.
تاأثر والدها

يف البداي��ة قالت نور�ض عالء, التي تبلغ من العمر 
15عام��ًا اأدمن��ت التدخن واأن��ا يف �شن 9�شنوات 
حيث ك��ان والدي يدخن ال�شيجارة ب�راهة اأمامنا 
انا واأ�شقائي اإذا كان غ�شبان اأو متوتراً كان ي�شعل 
ال�شيج��ارة مبا�رة وينفث الدخ��ان امامي وفجاأة 

وج��دت نف�شي يف يوم م��ن االأيام اأ���رق �شيجارة 
م��ن علب��ة الدخان اخلا�ش��ة بوال��دي وتواريت عن 
االأنظار واأ�شعلتها وو�شعتها يف فمي واأخذت اأنفث 
الدخ��ان بنف���ض اأ�شلوب��ه اىل اأن انهي��ت ال�شيجارة 
وهك��ذا حتى اأدمنت التدخ��ن ومل اأعد ا�شتغني عنه 

اىل يومنا هذا.
 تاأثر الزميالت

�شه��د عبا���ض - طالبة يف املرحل��ة الثانوية تقول 
زمي��الت الدرا�ش��ة �شبب اإدمانه��ا التدخن فعندما 
جتتمع و�شديقاته��ا وتبداأ كل بنت ت�شكي همومها 
لالأخري��ات واإن كان��ت تدخ��ن فه��ي الب��د م��ن اأن 
مت�شك ال�شيجارة بيدها وتبداأ احلديث عن م�شاكلها 
ومعاناته��ا اليومي��ة �شواء م��ن جان��ب الدرا�شة اأو 
االأه��ل اأو غ��ر ذلك فته��يء يل اأنه��ا تدخل يف جو 
اآخر, فهي عندم��ا تدخن تن�شى همومها وم�شاكلها 
فقم��ت بتقليدها وهكذا حتى اأدمنت واأ�شبح �شعبا 
علي االقالع عن التدخن الذي �شبب يل حاليا ويف 
ه��ذه ال�شن املبكرة الكح��ة وال�شعال وتغير طبيعة 

ب�رتي بال�شافة اىل رائحتي املنفرة.
نظرة الرجل للمراأة املدخنة

اأجم��ع %88 من ال�شباب الذك��ور على اأنه من غر 

املمك��ن اأن يرتبطوا بفتاة مدخنة وقد كان الرف�ض 
عنيف��ًا وموؤك��دا خا�شة ب��ن ال�شب��اب املحافظن 
جدا حيث ق��ال اأحمد جا�شم , طبعا تدخن ال�شباب 
غ��ر مقب��ول بالن�شبة يل فم��ا بال��ك بال�شابات اأنا 
�شخ�شي��ا ال اأقب��ل اأن تدخن �شقيقت��ي اأو �شديقتها 
اأو ك��ل من يتقرب��ن اليها واأ�شاف , ل��و اأقبلت على 
ال��زواج ال ميك��ن اأن اأرتب��ط بعرو���ض تدخ��ن حتى 
ول��و اإكتملت فيه��ا جميع ال�شف��ات اجلميلة ماعدا 
التدخن ال ميك��ن اأن اأتزوجها. وراأى حممد جميل, 
اأن معظ��م البنات املدخن��ات هن بنات بعيدات عن 
االح��رام وعن االلتزام بالعادات والتقاليد. وانتقد 
اأح��د ال�شباب اأي�شا الفت��اة املدخنة على اأنها ت�شبه 
الرجل املدخن يف كيفية و�شع ال�شيجارة يف يدها 
واأ�شلوب كالمها وحركاته��ا وتغر �شوتها... ومن 
هن��ا يت�ش��ح اأن ال�شباب ي��رى تدخن الفت��اة �شيئًا 
غريب��ًا وغ��ر مقب��ول. وتاأت��ي ن�شبة ال�شب��اب غر 
الراف���ض لتدخ��ن الفت��اة �شعيفة ج��دا ال تتجاوز 
%10 وال حتم��ل قب��واًل �ريحًا. وعل��ى اجلانب 
االآخ��ر جند اأن هن��اك الفئة املوؤي��دة لفكرة تدخن 
الفت��اة ال تتج��اوز %5, ه��ي فئة ينتم��ي اأفرادها 
اإىل الطبق��ة فوق املتو�شط��ة والغنية وذات اخللفية 
الثقافي��ة واالجتماعي��ة الت��ى ال ت��رى يف تدخ��ن 
الفت��اة عيب��ًا بل منطًا اجتماعيًا جدي��داً من اجلائز 

قبوله.
نظرة املراأة

 الفتي��ات غر املدخن��ات رف�ش��ن االختالط كثرا 
بالفت��اة املدخن��ة الأ�شب��اب متع��ددة حي��ث قال��ت 
منى عب��د الرحمن اأ�شعر اأن الفتاة املدخنة "تنتمى 
مه��ا  راأي  وج��اء  اأخالقي��ا"  منخف���ض  مل�شت��وى 
ال�شاحل��ي اأن يف تدخ��ن الفتاة "م�ش��اواة وتقليد 
اأعم��ى للرج��ل". اأما باقي الفتي��ات فكانت اآراءهن 
متنوع��ة م��ا بن و�ش��ف الفت��اة املدخن��ة بكونها 
"�شكله��ا خمتلف ومدعاة للك��الم" منهن من قال 
اأنه��ا "مري�ش��ة نف�شي��ًا , ومنه��ن قال��ت اإن الفت��اة 
املدخن��ة مظهره��ا ال ينتم��ي اىل االأنوث��ة ومنهن 
م��ن قالت تدخ��ن الفتاة جم��رد" مو�ش��ة وارتقاء 
اجتماعي و اأخرى ت�شف تدخن البنات باأنه "دلع 
ومو�ش��ة" واأخرى اأي�شا قالت اعترب عادة التدخن 
مرتبط��ة بالرج��ل ولي���ض بامل��راأة, وق��د انف��ردت 
اإحداه��ن باإجاب��ة خمتلفة وه��ي اأن التدخن حرام 
�شواء للفتاة اأو ال�شاب. وكثرات اأجمعن الراأي على 
اأن العملي��ة كله��ا غ��ر حمببة. وتكم��ن اأهمية هذه 
املالحظ��ة ف��ى اأن هذه الفئة دخل��ت عامل التدخن 
م��ن واق��ع م�شاك��ل احلي��اة وخا�ش��ة امل�شاكل مع 
االأزواج وم��ن ال�شيدات من اأك��دت اأن الوحم حببها 
يف ال�شجائر اأ�شباب خمتلفة عن الفتيات املدخنات 
الالت��ي يري��ن ف��ى تدخ��ن ال�شجائ��ر جم��رد مادة 

لت�شييع الوقت اأو الرفيه مع االأ�شدقاء.
راأي املخت�شات واحللول

هن��ادي علي خب��رة اإجتماعية قال��ت , اإن ظاهرة 
التدخ��ن انت�رت ب�شكل خمي��ف ومن ذلك �شدرت 
املحا���رات والندوات والكتيبات التي تقف �شده 
ولك��ن لالأ�شف ال�شديد االقبال علي��ه يف ازدياد مع 
اأن التدخ��ن قات��ل مدم��ر لالأم��ة "وم��ن احل��ب ما 
قتل" ولقد حر�ض اال�شالم على تكوين بنية �شليمة 
للم�شلم القوي قدوة بالر�شول عليه ال�شالة وال�شالم 
فق��د ك��ان ذا بني��ة قوي��ة. وال ميك��ن اأن ت�شتب��دل 
ال�شح��ة والنعم��ة باملر�ض فلي�ض م��ن املمكن بيع 
الب���ر اأو ال�شم��ع اأو ال�شم وال ميك��ن ان نبيع �شيئًا 
م��ن اأع�شائن��ا ما دمنا اأحي��اء اذا الب��د اأن نحافظ 
عل��ى نعمة ال�شحة والعافية التي منحنا اهلل تعاىل 
اإياه��ا ون�رف م��ا اأعطانا اهلل تع��اىل فيما يحبه 
وير�ش��اه كما اأن ابلي���ض يعرف قيم��ة ال�شكر لذلك 
ل��ن يدعنا ننعم باجلنة ل�شك��ر النعمة والتدخن لن 
يبقي اجل�شم �شليما معاف��ى فن�شبة الوفيات ب�شبب 

التدخن ت�شل اىل خم�شة مالين �شخ�ض .
اأثر التدخن

الدكت��ورة نهل��ة عل��ي دكت��ورة باطنية قال��ت لقد 

بهرتن��ا احل�ش��ارة الغربية يف اأورب��ا واأمريكا وما 
اأخذن��اه م��ن الغ��رب التدخن بك��ل اأنواع��ه والتبغ 
بك��ل اأ�شكاله فعندم��ا اكت�شف الغ��رب اأ�رار التبغ 
وتاأثره وم�شاره وتناق�ض معدالت املتعاطن له 
من بالدهم فت�شوا له عن ار�ض خ�شبة ومرتع �شهل 

لنمو اأموالهم فكانت ار�شنا �شيئًا من ذلك.
التدخ��ن له اأ�رار �شحي��ة واقت�شادية واجتماعية 
وديني��ة واأخالقي��ة اأم��ا بالن�شب��ة للتدخ��ن ال�شلبي 
فلي���ض م��ن حقن��ا التدخ��ن اأم��ام املحيط��ن بن��ا 
وخا�ش��ة االطفال فمكونات التبغ الكيميائية �شارة 
عل��ى م��ن ال يدخن��ون مبا���رة وك��ل ما ل��ه عالقة 
بالتدخ��ن مثل املع�ش��ل الغليون ال�شجائ��ر ال�شعوط 
كلها تقت��ل االن�شان وت�شبب االأمرا���ض مثل اأمرا�ض 
القل��ب وال�رط��ان الته��اب الرئ��ة والكب��د امرا���ض 
اجله��از التنف�ش��ي الته��اب الق�شب��ات الهوائية الربو 
املزمن اجله��از اله�شمي اجله��از الب�ري والعيون 
ول��ه م�شاره عل��ى املراأة من جان��ب احلمل والوالدة 
ف��اإن التدخن يوؤث��ر على خ�شوبته��ا وعلى �شحتها 
وجنينها. فخ�شوبة املراأة املدخنة تكون اأقل وهناك 
خط��ورة عل��ى اجلن��ن كالنق���ض يف ال��وزن والنمو 
ويكون عر�شة اأكرث للوالدة قبل االأوان واملوت اأثناء 

الوالدة وهناك تاأثر �شلبي على منو اأع�شاء اجلنن. 
كذل��ك التاأث��ر عل��ى الناحي��ة اجلمالي��ة م��ن خالل 
اجللدة التي تفقد نظارته��ا والثابت ان اجللدة ت�شل 
اإىل مرحل��ة ال�شيخوخة قب��ل االأوان ب�شبب التجاعيد 

وتوؤثر على ال�شعر واالأظافر واالأ�شنان.
اأثر التدخن اجتماعيا

االأ�شت��اذة غي��داء جم��ال االخ�شائي��ة االجتماعية 
طرحت اأح�شائي��ات واأدله تبن ان اأغلب املدخنن 
يف �شن مبكر يبداأون من -10 20�شنة و ان الطفل 
الذي ال يدخن هو غالبا والده ووالدته غر مدخنن 
و ع��دد املدخن��ن م��ن ذك��ور وان��اث يق��در بنح��و 
6مالي��ن اأما بالن�شبة عن حالة املدخنة النف�شية 
اذا تعي���ض يف �شع��ادة وهمية وت�شب��ح يف النهاية 
�شحي��ة التدخن وكما اأن هن��اك مغريات وا�شباب 
توؤدي للتدخن هناك اأي�شا ام�شال تبعدنا عنه هذا 
باالإ�شاف��ة اىل امل�شادر املعاجل��ة - كما اأحب اأن 
اأوؤكد اأن التقييد القلق واال�شطراب النف�شي والفراغ 
العاطفي والوجداين يوؤدون اىل التدخن لذلك يجب 
ان ال ن�شت�شل��م لذلك وجنعل التدخن بديال للتفاوؤل 
وهن��اك اأي�شا طرق بديلة معاجل��ة ومنها االقتناع 

بحرمته وا�راره . 

 
 ك��ل �شيء حتول اىل مظاهر زائفة واىل مغاالة حتى 
اأحزان االآخرين حتولت هي االأخرى اىل و�شيلة نظهر 
من خاللها اجمل ما منلك اذ ي�شتغلن الن�شاء التجمع 
ال��ذي يح�شل يف جمال�ض العزاء للظهور باأحلى حلة 
وكذلك للحديث ب�شيء من ال�شدق وكثر من املبالغة 
عن احلياة ال�شعيدة التي يعي�شنها ..وال يقت�ر االأمر 
عل��ى الن�شاء فقط بل ميتد لي�ش��ل اىل االأطفال الذين 
حتر���ض امهاتهم عل��ى البا�شهم اجدد م��ا ميتلكونه 
واجمل��ه ..وحت��ى ال نق��ع يف املثالي��ة املفرطة لكن 
احرام احزان االآخرين مل يعد �شعوراً ميلكه اجلميع .

 وجهات نظر ن�شائية 
ال�شي��دة عذراء كرمي تقول , االأمر لي�ض اأنني ال احرم 
حزن االآخرين , لكن هذا هو حال الدنيا كلنا ذاهبون 
يف يوم ما , ان ذهب اىل جمال�ض العزاء ب�شورة غر 
جميل��ة وغر مرتبة فهذا لن يخف��ف من اآالمهم ولن 
يعي��د اليه��م م��ا فق��دوه , انا اح��ب ان اأك��ون مرتبة 

وجميلة يف كل احلاالت .
م��ن جانبه��ا قال��ت �شيماء خلي��ل فتق��ول , جمال�ض 
الع��زاء فر�شة مل�شاهدة القري��ب والبعيد والكثر من 
الن�ش��اء يجدنه��ا وقت منا�ش��ب للب�ض اثم��ن االأ�شياء 
واجملها لك��ي ي�شاهدنها بقية الن�ش��اء ويعجنب بها 
وب��رف حياتها وانا �شخ�شيا اع��رف البع�ض منهن 
الت��ي حت�ر الثياب ال�شوداء حتى من قبل ان تعرف 
ان هناك جمل�ض ع��زاء يف انتظارها لكي تكون على 
اأهب االأ�شتعداد الأي طارئ فكما نعرف ان املوت يف 

العراق حدٌث وال حرج!
وجهات نظٍر اأخرى 

 تنف��ك جمال���ض الع��زاء ع��ن ع��ادات م�شتم��رة حتى 
الي��وم, م��وروث تلقفت��ه االأجي��ال, ع��رف وتقليد مل 
ينقط��ع اإىل اليوم, اأنها جزء من تقاليد عريقة, هناك 
م��ن ي��رى فيها ه��دراً لالأم��وال وبذخ��ًا ال فائدة من 
ورائ��ه, وتوزعت تلك العادات يف املناطق احل�رية 
والريفي��ة �ش��واء يف ال�شم��ال اأو الو�ش��ط اأو اجلن��وب 
ولكنه��ا اتفق��ت عل��ى ال���رف والب��ذخ يف حماولة 
الإعالء �شاأن املتوفى وذويه. وت�شتمر جمال�ض العزاء 
لثالثة اأيام ورمبا متت��د ل�شبعة اأيام. ويحاول بع�ض 
م��ن ذوي املتوفى اأن يربز نف�شه م��ن خالل الوليمة 
والك��رم عل��ى ان��ه �شخ�شية مهم��ة, والبع���ض االآخر 
يري��د اإبراز �ش��اأن املتوفى اأم��ام االآخرين باالإ�راف 
يف تقدمي االأطعمة .ويق��ول حمد الطائي اإن “التقليد 
الع�شائ��ري يق�ش��ي بتق��دمي متطلب��ات ال�شيافة من 
قه��وة وم��اء و�ش��اي و�شجائ��ر, اإ�شاف��ة اإىل ر�ش��وخ 

اأفكار وتقاليد الكرم يف جمتمعنا اإىل حد االإ�راف”. 
وي�شي��ف انه يدعو اإىل “اخلروج عن التقاليد البالية 
وتلح��ق ال�رر املادي الكبر ب��ذوي جمال�ض العزاء 
خا�شة اأ�شح��اب الدخل املادي املتو�شط فما دون” 
.و يوؤك��د الطائي انه “ال ميكن اأبراز الكرم باالإ�راف 
اأو و�ش��ف التدب��ر بالبخل كما ي�ش��اع يف جمتمعنا 
العراق��ي, ب��ل يجب توجي��ه االأم��وال نح��و م�شاريع 
واأه��داف اإن�شانية تك��ون اأكرث نفعا واأج��را للقائمن 
عليه��ا ب��دال م��ن الوالئ��م الفخمة الت��ي ال تق��دم اإال 

للمي�شورين دون الفقراء”.
ويق��ول املواط��ن اأب��و رام��ي العام��ري  وه��و اأ�شتاذ 
جامعي  اأن “االإ�راف مذموم يف كتاب اهلل.. وجممل 
االآي��ات القراآنية تدعو اإىل �رف املال يف مو�شعه, 
فاالإ���راف يف جمال�ض العزاء عادات قبلية متوارثة 
ال اأ�شا���ض له��ا يف ال�ريع��ة االإ�شالمي��ة التي تن�ض 
عل��ى اإطعام الطعام يف عدة موا�ش��ع” .وي�شيف اأن 
“الكثر من التقاليد والو�شايا االإ�شالمية ال جند لها 
تطبيقا يف الع��رف االجتماعي والقبل��ي, فلو اأعطي 
الطعام للفقراء وامل�شاكن لتحقق تكافال اجتماعيا 
وا�شح��ا ف�ش��ال ع��ن الدع��وات امل�شتجاب��ة للمي��ت 

بالرحمة والغفران”.
وزاد اأن “الكثر منا مل ت�شعفه حالته املادية لتحمل 

النفقات التي فر�شها علينا العرف االجتماعي”.
ويبن �شيخ ع�شرة يدعى وليد الدليمي اأن “جمال�ض 
الع��زاء يف جمتمعنا اأ�شبحت عب��ارة عن تباهي يف 
حجم امل�روفات واالعتقاد ال�شائد بان الفاحتة لو 

مل تخ�ر ملا �شميت فاحتة”.
ويك�شف الدليمي اأن “مبالغ ونفقات الفواحت و�شلت 
اإىل اأك��رث من 10 ملي��ون دينار, ومنها اأدنى من هذا 
املق��دار تبع��ا للحالة املادي��ة, لكنه��ا يف املح�شلة 
النهائي��ة خ�شائر مادية تنه��ك الغني والفقر كونها 
ت���رف يف اأبواب واجتاه��ات بعيدة ع��ن االأهداف 

االإن�شانية والدينية املر�شومة لها”.
وت�شر اأم عمار وتبلغ من العمر 55 عاما اإىل اختفاء 
“ع��ادات التوا�شل االجتماعي ب��ن اأهل املدينة اأو 
املنطق��ة الواح��دة يف ظ��ل التغي��رات الت��ي �شهدها 

املجتمع العراقي”.
واأك��دت اأن احلزن “كان يعم اجلران على بعد 500 
مر عند وف��اة احد من املناطق واملدن ويعم احلزن 
حت��ى ي�شمل اإطفاء اأجهزة التلفاز لعدة اأيام, وحينها 

ك��ان ذوي امليت ال يطبخون الن�شغالهم مب�شيبتهم, 
اإال ان جميع التقاليد والعادات اختفت تقريبا”.

ويدع��و ع��ادل املعم��وري وه��و �شاب��ط يف اجلي�ض 
العراقي ال�شاب��ق  يف حديثه اىل “عدم اإرهاق كاهل 
ذوي امليت من خالل جمال�ض عزاء التي تقام لثالثة 
اأوق��ات يف الق��رى واالأري��اف ول�شاع��ات طويلة يف 
امل�شاج��د واحل�شيني��ات” .وي�ش��دد عل��ى “اقت�ش��ار 
جمال�ض العزاء على ال�شاي والقهوة وباأوقات حمددة 
ال متت��د على م��دار اليوم”.ويلفت اإىل “وجود عادات 
طيبة تغني عن البذخ وهدر االأموال تتمثل يف توزيع 
امل�شاح��ف جمان��ا يف العزاء واإ�شاع��ة ثقافة العون 

وامل�شاعدة لل�شعفاء واملحتاجن ماديا “.
وي�شاطر ا�شعد جميل امل�شايخي رئي�ض جلنة ال�شوؤون 
الدينية يف جمل�ض حمافظة دياىل جميع املتحدثن 
اأرائه��م الداعي��ة لنب��ذ تقاليد الب��ذخ والتباهي قائال 
اإن “الب��ذخ ظاه��رة مذموم��ة ومرفو�ش��ة يف الدين 
االإ�شالم��ي وم��ا ه��ي اإال تبذي��ر وهدر لالأم��وال دون 
مربر”.وي�ش��ر امل�شايخ��ي اإىل ان “جلنتن��ا عمم��ت 
وع��رب خطب��اء واأئمة اجلوامع حم��الت توعية دينية 
للح��د من مظاهر البذخ والتباهي يف جمال�ض العزاء 

واقت�شاره��ا عل��ى تقدمي ال�شاي والقه��وة اإىل جانب 
امل��اء مع حتديد اأوقاتها يف ف��رات حمددة اإن�شافا 
ل��ذوي املتوفى وعدم حتميلهم اأعباء مادية اإ�شافية 

تنهك كاهلهم”.
ويدع��و امل�شايخ��ي “املوؤ�ش�شات الديني��ة والثقافية 
ووجه��اء الع�شائ��ر اإىل توعي��ة النا�ض ب��رك مظاهر 
الت��ي  املفرو�ش��ة  غ��ر  البالي��ة  والتقالي��د  الب��ذخ 
ن�شاهده��ا يف جمال�ض الع��زاء, وحتدي��د اأوقات عقد 
املجال���ض ولي���ض على امتداد اليوم كم��ا هو معمول 
ب��ه يف املناط��ق الريفية والنائية, وتعمي��م التقاليد 
املتبع��ة يف مدين��ة بغ��داد وبع���ض امل��دن االأخ��رى 
الت��ي تنظم جمال���ض العزاء بعيدا ع��ن مظاهر الرياء 

والتباهي”.
 اأخراً 

 اإن االإ���راف مذموم يف كت��اب اهلل.. وجممل االآيات 
مو�شع��ه,  يف  امل��ال  ���رف  اإىل  تدع��و  القراآني��ة 
فاالإ���راف يف جمال�ض العزاء عادات قبلية متوارثة 
ال اأ�شا���ض له��ا يف ال�ريع��ة االإ�شالمي��ة الت��ي تن�ض 
عل��ى اإطع��ام الطعام يف عدة موا�ش��ع. اإن الكثر من 
التقالي��د والو�شاي��ا االإ�شالمي��ة ال جند له��ا تطبيقا 
يف الع��رف االجتماع��ي والقبلي, فل��و اأعطي الطعام 
اجتماعي��ا  تكاف��ال  لتحق��ق  وامل�شاك��ن  للفق��راء 
وا�شح��ا ف�ش��ال ع��ن الدع��وات امل�شتجاب��ة للمي��ت 
بالرحم��ة والغف��ران. الكث��ر من��ا مل ت�شعف��ه حالته 
املادي��ة لتحمل النفقات الت��ي فر�شها علينا العرف 
االجتماعي. ويب��ن �شيخ ع�شرة اأن “جمال�ض العزاء 
يف جمتمعنا اأ�شبحت تباهيا يف حجم امل�روفات 
واالعتق��اد ال�شائ��د ب��ان الفاحت��ة ل��و مل تخ���ر ملا 
�شميت فاحتة بحيث مبال��غ ونفقات الفواحت و�شلت 
اإىل اأك��رث من 10 مالين دينار, ومنها اأدنى من هذا 
املق��دار تبع��ا للحالة املادي��ة, لكنه��ا يف املح�شلة 
النهائي��ة خ�شائر مادية تنه��ك الغني والفقر كونها 
ت���رف يف اأبواب واجتاه��ات بعيدة ع��ن االأهداف 
االإن�شاني��ة والديني��ة املر�شومة له��ا”. اىل ذلك يرى 
الع�شائرية  العادات  ان  الع�شائر  �شي��وخ  من  عدد 
اأخطاء كب��رة خ�شو�شا يف ن�شب  املتوارثة حتمل 
جمال�ض العزاء واملاآمت التي تقام على اأرواح املوتى 
لثالثة اأيام وتثقل كاه��ل الفقراء. ويذكر ال�شيخ رعد 
حممد الرماحي ان "تقدمي اأنواع الفواكه والع�شائر 
وال�شكائر واإطالق العيارات النارية واإغالق ال�شوارع 
جمال�ض  يف  الوا�شح  والبذخ  العزاء  �رادق  لن�شب 
الفاحتة على مدى ثالثة اأيام تره��ق كاه��ل �شاحب 
امل�شاب ماديا وان كرثة االأ�راف ال تعيد امليت اىل 

احلياة !.  

البعض يراه ينافي أنوثتها ..

تدخين النساء.. ترفضه تقاليد المجتمع أم لطبيعة المرأة دوٌر في عدم تقبله؟

مجالس العزاء فرصة ذهبية إلظهار الترف عند البعض!
تنافس في " اإلطاللة "بعيدًا عن الحزن 
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 م� الذي �س�أرتديه ؟ 
اأي القطع التي املكه� 

هي الأجمل علي ؟ 
واي عقد �س�أرتدي 
؟ قد تظن ان هذه 

الأ�سئلة يكمن خلفه� 
الأ�ستعداد للذه�ب اىل 
من��سبة م� او اىل فرح 

اأحد الأ�سدق�ء لكنه�  
يف احلقيقة ب�تت 

اليوم اأ�سئلة بع�ض 
الن�س�ء اللواتي يرغنب 

ب�لذه�ب اىل اأحد 
جم�ل�ض العزاء, 
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