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ما هي النرجيلة؟
النرجيلة هي أداة لتدخين التبغ ،مبن ّية من رأس ،بدَن ،أنبوبة مع ُف َّوهة،
وج ّرة زجاج ّية فيها ماء .تبدأ عمل ّية َحرق التبغ في رأس النرجيلة،
باالستعانة بجمر َفحم .في ّ
كل استنشاق ،يجتاز دخان التبغ عملية تك ُّون
ُفقاعات في الماء الذي في بدَن النرجيلة.

عال َم يحتوي التبغ ودخان النرجيلة؟
أساسا من الدّول العربية ،التي هم ُمعتادون
تبغ النرجيلة ُمستو َرد ً
فيها على ريّ ُحقول التبغ بنفايات سائلة (مياه مجاري اجتازت
الصحة.
وليست تحت إشراف وزارة ّ
عمليات تنقية)َ ،
يحتوي تبغ النرجيلة على م��وا ّد غير معروفة ،وليس تحت
إشراف وزارة الصحة.
رسم
يمكن امتالك تبغ النرجيلة بنكهات مختلفة ،فيما ُت َ
على العب ّوة فاكهة .الرائحة الجميلة التي تنبعث في الهواء مع
تدخين التبغ ُمض ِّللة ،إذ ُتعطي االنطباع أنه مزيج فاكهة بريء
وغير ُمؤ ٍذ.
كثيرون من ِّ
مدخني النرجيلة ليسوا قادرين على قراءة وفهم
المكتوب على العب ّوات (المكتوب على العب ّوة يظهر بالعرب ّية،
وأحيا ًنا باإلنكليزية ً
أيضا ،ولكن ليس بالعبران ّية).
ِّ
المدخنين إلى النرجيلة موا ّد ُمسكرة ومس ِّببة لإلدمان،
ُيضيف بعض
الم ِّ
دخن ،مثل المشروبات
تزيد التأثيرات النفسية الف ّعالة على ُ
ُ
الكحول ّية (بدَل الماء) أو ّ
المخدرات.
تحذير! يمكن أن ي��ؤدي تدخين النرجيلة إل��ى اإلدم��ان!
بشكل ُمشابه لتبغ السجائر ،يحتوي تبغ النرجيلة ً
أيضا على
ٍ
نيكوتين ،مادّة طبيعية موجودة في أوراق التبغ وسيقانه ،يمكن
قاس.
أن يؤدّي إلى إدمان ٍ

يحتوي التبغ ودخان النرجيلة كم ّيات ملحوظة من الموا ّد
لصحة
السا ّمة والمس ّببة للسرطانُ ،ت َس ِّبب أضرا ًرا خطيرة ّ
الم ِّ
دخن وبيئته ،بينها:
ُ
القطران ( - )TARمادّة لتغطية القرميد ،س ّد السقوف ،السفن،
و َرصف الشوارع
ا

لبنزوفيوران-
مادّة ُمبيدة ،مس ّببة للسرطان بشكل أكيد لل َ
بشر

األسيتون ُ -مزيل للدهان

السيانيد والزرنيخ – ّ
سمان خطيران
النفثالين – مادّة سا ّمة تقتل ال ّ
عث
دي .دي .تي ( – )DDTمبيد الحشرات
الترب
نتين  -مادّة سا ّمة ُتستخدَم لتنظيف وتخفيف دهانات الزيت،
طالء الموا ّد ُ
المخت ِلفة والمستخدَمة في الصناعة الكيميائ ّية ،للقضاء
على ال َقمل والطفيليات المختلفة

الرصاص  -مادّة معدن ّية سا ّمة

أ ّول أكسيد الكربون ( - )COغاز سا ّم ،ناتج عن انبعاث حرق الوقود

هل تص ّفي المياه التي في النرجيلة
الموا ّد الضا ّرة؟
من المؤك��د ال! يعتقد الكثيرون خطأ ،أن المواد الضارة في تبغ
النرجيلة تتم "تصفيتها" ،عندما تمر عبر المياه في النرجيلة.
ال ُتصفي المياه في النرجيلة تأثي��رات المواد الضارة في تبغ
النرجيلة وال تبطل مفعولها .بل على العكس .الرطوبة الناتجة
عن المياه ،تخفف من الشعور بالحرقة في الحنجرة ،وتشجع
المدخن على التنفس نفس��ا أكثر عُ مق��ا من المواد الضارة.

مخاطر تدخين النرجيلة
عامل ألمراض سرطان مختلفة :الرئة ،المثانة البول ّيةَّ ،
الفكين،
الشفتَين ،وغيرها
يمس بالتزويد السليم لألكس��جين ألنسجة
ّ
الجسم وأداء الرئتين
مختلفة في ِ
يرفع َ
خطر اإلصابة بأمراض الرئة ،القلب ،واألوعية الدموية
يض ّر باللياقة البدن ّية
نسي
يمس باألداء ِ
ّ
الج ّ
يؤدي إلى الشيخوخة ّ
المبكرة للجلد
يزي��د خطر اإلصابة بأمراض ُمع ِدية عبر ال ّلعاب (مثل الهربس
في الش��فتَين ،السل ،كثرة ال ُو َحيدات الخمج ّية ،وما شابه)
َيزيد َ
خطر اإلصابة بأم��راض جلدية (اإلكزيمة)
على أصابع اليد القابضة على ف ّوهة النرجيلة

يولد األطفال ال ُّر َّضع للنساء اللواتي َّ
دخنَّ النرجيلة خالل حملهنّ
بوزنٍ ّ
أقل ،و ُيعانون من مشاكل عديدة في التن ُّفس ،مقارن ًة
بال ُّر َّضع الذين لم ُت ِّ
الحمل .يمكن
دخن أمهاتهنّ النرجيلة خالل َ
أن يؤ ّثر الوزن المنخفض لدى الوالدة على ُنم ّو الرضيع وعلى
الصحي.
وضعه
ّ
وجد بحث إس��رائيلي أجراه عام  2011باحثون من التخنيون،
معهد َبحث النقل ،والمركز الطبي زيفّ ،أن القيادة بعد تدخين
النرجيلة ترفع بنسبة  33%خط َر التو ُّرط في حادث َسير .يحتوي
دخان النرجيلة على تركيز عالٍ من أ ّول أكس��يد الكربون (،)CO
الذي ُيض ّر بتركيز األكس��جين في الدم ،وبالتالي بالقدرة على
التركيز واليقظة ً
أيضا.

النرجيلة خطيرة وضا ّرة مثل  100سيجارة!

خال ًفا لتدخين السيجارة ،الذي يستم ّر بضع دقائق ،تدخين
النرجيلة هو عمل ّية تستم ّر بين نصف ساعة وبضع ساعات .وف ًقا
للبحث الذي ُأجري في المركز الطبي رمبام عام  ،2011تب ّين ّأن
الجسم يتض ّرران ،ضغط الدم
أداء الكلى وتزويد األكسجين في ِ
يرتفع ،والنبض يتسا َرعُ .يساوي مستوى النيكوتين في نرجيلة
واحدة ذاك الذي في  10سجائر ،ومستوى الموا ّد السا ّمة ُ
األخرى
ذاك الذي في  100سيجارة.

للحصول على مزيد من المعلومات وموا ّد إيضاح ّية حول
أمراض السرطان
مجا ًنا:
وطرق الوقاية منها ّ
"تلميداع"® باللغة العرب ّية1-800-36-36-55 :
"تلميداع"® باللغة العبرية1-800-599-995 :
"تلميداع"® باللغة الروس ّية1-800-34-33-44 :
لخدمات معلومات متقدّمة:
مركز المعلومات03-5721608 :
info@cancer.org.il

األولي:
النفسي
لخدمة الدعم التقني
ّ
ّ
"تلتميخاه"1-800-200-444 :
زورونا في موقعنا على اإلنترنت:
www.cancer.org.il

جمعية مكافحة السرطان
*للتب ُّرعات1-800-35-46-46 :
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