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الحي واأللعاب  الرصاص  يعترب إطالق 
النارية يف األعراس من أسوأ العادات التي 
يمارسها أصحاب األعراس، ورغم الكثري من 
املخاطر التي تنجم عنها إال أنها من العادات 
املناسبات  هذه  يف  تغيب  أن  يمكن  ال  التي 
وبحسب جميل غليس، من محافظة صنعاء 
إطالق  فإن  النارية  األلعاب  ضحايا  أحد 
الرصاص واأللعاب النارية من األساسيات 
التي ال غنى عنها.. وهذا ما كان يعتقده قبل 
أن يكون (جميل) من ضحايا هذه األلعاب 

النارية 
بإطالق  املكلفني  من  كنت  ويضيف: 
األلعاب النارية يف عرس أحد أقاربي وليتني 
لم أفعل، فبينما أنا أقوم بإشعال فتيل القنبلة 
وأصابت  يــدي   يف  انفجرت  رميها  وأردت 
أصابع يدي اليمنى حينها غبت عن الوعي، 
وقام أخي بإسعايف إىل املستشفى وعلمت 
أن  الدكتور قرر قطع أصابعي قبل  أن  منه 
أصعب  كانت  وقتها  ووافقت  السم  ينترش 
أحرض  لم  أني  لو  تمنيت  حياتي  يف  لحظة 
العرس ولم أمسك هذه األلعاب. عبدالرحمن 
يف  مؤخرا  امللحوظ  االرتفاع  يشتكي  املولد 
الحي واملتفجرات  الرصاص  حاالت إطالق 
ذات الصوت املخيف يف مناسبات األعراس 
بهدف التباهي والتفاخر، متسائال عن دور 
هذه  ملنع  تتحرك  لم  ملاذا  األمنية  الجهات 
الظاهرة التي أصابت الناس بالخوف والذعر 
خاصة األطفال والنساء الذين ينالهم أكرب 
قدر من الخوف، مشريا إىل أن معظم أهايل 
حارته يعيشون يف حالة من االنزعاج عند 

كل عرس يف املنطقة.
تصاحب  عندما  تكرب  املأساة  أن  غري 
هذه املمارسات الال مسؤولة حوادث تطال 
من  العديد  السافر:  طالل  يقول  أبرياء، 
الحوادث املأساوية التي حدثت كفيلة بحث 
حولت  ألنها  التحرك  عىل  املعنية  الجهات 
اإلعاقات  بحسب  معاناة  إىل  الناس  حياة 
إهماالً  نالحظ  لكننا  لها،  تعرضوا  التي 
واضحاً وأكد أن الناس هذه الظاهرة تيسء 

إىل الذوق العام وتهدد السكينة العامة.
يطبق  ال  ملاذا  ذاته:  الوقت  يف  وتساءل 
الذي  ــراس  األع النار يف  إطــالق  قــرار منع 

يحمل صاحب العرس غرامة مالية؟

إزعاج وقلق

عدنان  الدكتور  قــال  ــه  ذات االتجاه  يف 
ظاهرة  عن  نفس-  علم  أستاذ  الرشجبي- 
إطالق الرصاص الحي واملفرقعات واملتفجرات 
ذات الصوت املخيف إنها من الظواهر السلبية 
ألن  عــام،  بشكل  اإلنسان  عىل  تؤثر  التي 
والغذاء،  والنوم  الراحة  إىل  يحتاج  اإلنسان 
مصدر  تعد  كانت  أيــاً  املزعجة  واألصـــوات 
إزعاج وقلق للناس وتؤثر عىل نومهم وراحتهم 
الخوف  من  حالة  يف  يعيشون  وتجعلهم 
الجهاز  تصيب  التي  العصبية  والتشنجات 
العصبي وتجعل اإلنسان يعيش يف حالة من 
والنساء  األطفال  عند  خاصة  االضطرابات، 

الفئات  أكــرث  من  وهــم  ــرىض،  وامل واملسنني 
إصابة  من  ــذر  وح األخطار  لهذه  عرضة 
املستقبلية  األمراض  من  بالعديد  األطفال 
والعدائية  واالنحراف  والخوف  الرتدد  منها 
والتبول الال إرادي ويزداد الخوف لدى الطفل 
سيموت،  أنه  يظن  وال  االنفجار  سماع  عند 
خاصة إذا شاهد الطفل موقف موت من قبل 

فيتم الربط بني صوت االنفجار واملوقف 
فيزداد خوفه وفزعه. 

صوت  ارتفاع  أن  إىل  الفتا 
ــراس  األع يف  امليكرفونات 

ــا من  ــريه والـــرتاويـــح وغ
املــنــاســبــات تــعــد من 

عىل  السلبية  الظواهر 
أن  مضيفا  اإلنسان، 
ملكاً  تعد  الطريق 
يصح  وال  للجميع 
العرس  ألصــحــاب 
بالخيام،  قطعها 
املظاهر  هــذه  وكــل 
السلبيات  من  تعد 
التي تزعج املجتمع 

عىل  وتؤثر  وتقلقه 
نفسيته.

عادات سلبية

ــة نــظــر الــديــن  ــه وج
حمود  الــداعــيــة  يلخصها 

الشيخ خطيب مسجد بمنطقة 
املمارسات  إن  سعوان حيث يقول: 

أصحاب  بها  يقوم  التي  السلبية 
والتقاليد  للعادات  امتداد  هي  ــراس  األع

القديمة من اآلباء واألجداد.. منوها بأن هناك 
اتباعاً أعمى وتقليداً غري حميد يكرس عادات 
الظهور  وحب  التفاخر  إال  تعني  ال  سلبية 
بمظهر الخيالء يف املجتمع والسبب املنافسة 
املعاناة  إال  تجلب  ال  التي  الطريقة  بتلك 

واآلثام للناس.
الذي  اإلسالم  بقيم  التحيل  عىل  وشدد 
يحث عىل التواضع واالبتعاد عن كل ما يزعج 

الناس.

مسؤولية جماعية

أصحاب  معظم  إن  الشيخ:  ويضيف 
األعراس يحكمون النفس عىل العقل بسبب 

باملناسبة،  السعادة  درجــة  نسبة  ارتفاع 
تاركني العقل والحكمة بعيدا عن تلك املواقف 
األسباب  بني  من  أن  ويــرى  بها.  والتحكم 
واملسئولني  واإلعالم  الدين  رجال  قيام  عدم 

هذه  لنبذ  االجتماعية  بالتوعية  والوجهاء 
عىل  يجب  أنه  إىل  مشريا  الضارة،  املظاهر 
القيام بواجبها يف منع هذه  الجهات األمنية 
الشقاق  يحدث  ال  حتى  السلبية  الظواهر 

والتباغض الذي يقود إىل القطيعة. 

القانون مجمد

املحامي  أكد  آخر  جانب  من 
قانون  وجود  الرشجبي  جهاد 
ــراس  األع أصــحــاب  يمنع 
الحية  النريان  إطالق  من 
ـــاب الــنــاريــة  ـــع واألل
ــة، ولــكــن ال  ــج ــزع امل
له تفعيل من  يوجد 
األمنية،  الجهات 
الحكومة  مناشدا 
الداخلية  ووزارة 
ـــل  ـــدخ ـــت ـــال ب
هذه  ملنع  الرسيع 
التي  الــقــضــيــة 
قلق  مصدر  باتت 
للمجتمع اليمني، 
خــاصــة وبــالدنــا 
من  حــالــة  تعيش 
االضطرابات األمنية، 
وقال: لقد زاد األمر عن 
يعتقد  بات  حتى  حده 
حروباً  هناك  أن  الناس 
يلتبس  األمــر  ألن  ــاالً  ــت وق
عىل الناس، ويف أحيان كثرية ال 
النار خاصة  يعلمون سببا إلطالق 
وبعض أصحاب األعراس يستخدمون 
أكرث  الناس  تجعل  التي  الثقيلة  األسلحة 

خوفا. 
يف  مــســؤول  مصدر  أكــد  القضية  ــول  وح
يمنع  قانوناً  هناك  أن  العاصمة  أمانة  عمليات 
النارية   واملفرقعات  الحي  الرصاص  استخدام 
وضبط املخالفني، إضافة إىل دفع مبلغ مايل (50) 
كان  القانون  هذا  أن  مؤكدا  كغرامة،  ريال  ألف 

يطبق يف املايض قبل أحداث 2011م.
الدوريات كانت تنزل كل خميس يف محافظة 
أكد  لكنه  املخالفني،  لضبط  واألمانة  صنعاء 
حاليا أنه ال توجد لديهم أوامر من قبل الجهات 
املختصة من أجل تنفيذ القانون وهذا ما جعل 
ظاهرة إطالق النار واملفرقعات تنترش يف األعراس 

بشكل كبري جدا.

بالجهات  التواصل  حاول  التحقيق  كاتب 
األمنية واملختصني لالستفسار حول القضية إال 

أنه لم يلَق أي تجاوب من قبلهم. 

ختاما

بني  مشرتك  تنسيق  بــدون  أنــه  الجميع  يؤكد 
وجهات  ومساجد  إعالم  ووسائل  املعنية،  الجهات 
أمنية وتكثيف عملية التوعية بتلك الظواهر السلبية 
طريق  يف  ــام  األم إىل  خطوة  نتقدم  لن  ومخاطرها، 
وضبط  املنع  قانون  إنفاذ  ذلك  من  وأهم  املعالجات.. 
نسمع  فهل  املطلوب،  الردع  يتحقق  حتى  املخالفني 

جديدا يف هذا املضمار الذي أضنى الناس أجمعني.

يف  األعراس  موسم  يزدهر  واألضحى  الفطر  عيدي  بني 
االبتسامة  تضفي  كمناسبة  الفت  بشكل  اليمنية  املدن 
والبهجة للمجتمع، ولكن لألسف تتحول هذه املناسبة 
أحيانا إىل عناء ووسيلة إزعاج وخوف للمجتمع، إذ يلجأ 
أصحاب األعراس إىل ارتكاب العديد من العادات السيئة 
كإطالق الرصاص الحي واأللعاب النارية ذات الصوت، 
إضافة إىل وقطع الطرق بالخيام ورفع صوت امليكرفونات 
الكثري من املواطنني إزعاج األعراس  املزعجة ويشتكي 
التي ترافقها منغصات بالجملة زادت مؤخرا يف العاصمة 
الجهات  جدية  عدم  من  الكثريون  ويستغرب  صنعاء، 
هذا  يف  الظاهرة،  هذه  ومنع  القانون  تطبيق  يف  املعنية 
ودور  واجتماعيا  نفسيا  الظاهرة  هذه  أرضار  التحقيق 

الجهات املعنية يف مكافحة هذه العادات السلبية. 

تحقيق/ أحمد غليس

مواطنون:مواطنون:

لم نعد نفرق بني حال لم نعد نفرق بني حال 
الحرب واألعراس ألن الحرب واألعراس ألن 

األمر يتشابه علينااألمر يتشابه علينا

أحد الضحايا:أحد الضحايا:
فقدت أصابع يدي فقدت أصابع يدي 

اليمنى بسبب اليمنى بسبب 
األلعاب النارية وال بد األلعاب النارية وال بد 

من محاربة الظاهرةمن محاربة الظاهرة

 علم النفس: علم النفس:
تؤثر سلبا على تؤثر سلبا على 

نفسية الفرد ويصبح نفسية الفرد ويصبح 
األطفال أكرث عدائية األطفال أكرث عدائية 

مستقبالمستقبال

رجال قانونرجال قانون::

هناك قانون هناك قانون 
يمنع الظاهرة يمنع الظاهرة 

لكنه ال يطبقلكنه ال يطبق

دعاة:دعاة:

تقاليد سلبية تقاليد سلبية 
هدفها حب هدفها حب 

الظهور والتفاخرالظهور والتفاخر

نريان األفراح الصديقة.. صداع مستمر
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