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گزارشی از ترک سیگار هنرمندان   

فندک تب دار آنها 
چگونه خاموش شد؟

 محبوبه 
ریاستی

به بعضی موارد عادت می کنند و ممکن  به مرور زمان  افراد در جامعه هستند که  از  بعضی 
است این عادت چندان هم مطلوب نباشد. چه بسا حتی مضر هم است. یکی از این عادت ها 
کشیدن سیگار است. این عادت دیرینه انسانی ضررهای زیادی به انسان وارد کرده و بسیاری 
از بیماری ها از همین عادت و این مصرف نادرست ایجاد شده است؛ از بروز بیماری های قلبی 
گرفته تا ریوی و... اما با این همه افرادی هم هستند که باالخره این عادت خود را ترک کرده  
و آن را کنار گذاشته اند و همین مساله سبب سالمت بیشتر و برگشت دوباره آنها به زندگی شده است. در این 
گزارش که به مناسبت هفته دخانیات تهیه شده به بررسی مصرف سیگار و ترک آن پرداخته  و نظر چند هنرمند 

را در این رابطه پرسیده ایم که در ادامه می خوانید. 

به جبران لذت دودكردن سیگار، پیشنهادی برای شهاب 
حسینی برای بازی در سریال شهرزاد

راستش از هنر نمایش و سینما هیچ سررشته ای ندارم. 
صادقانه تر بخواهم بگویم از نحوه زندگی هنرمندان 
داخل کشور که در بسیاری از مواقع گرته برداری از 
همکاران خارجی آنهاست هم دلخوشی ندارم. عادتی 
مثل دیرخوابیدن شب ها و لنگ ظهر بیدارشدن ها تا سیگار کشیدن ها! 
معروف شدگان بسیاری در این دنیای نمایش به یاد دارم که با همین 
عادت ناپسند و آسیب رسان به سالمت جسم و روان خود آسیب  
زده اند. از همین رهگذر نیز به سالمت و سرمایه اجتماعی خدشه 
وارد کرده اند. شما همه نیز حتما به یاد دارید. نمی خواهم مثال بیاورم. 
در این وانفسای دنیای نمایش و هنرپیشگانش رفتارهای شهاب حسینی 
در برخی امور بسیار متفاوت بود. این رفتارها مرا به این باور رسانده 
که شهاب حسینی قادر است افراد متفاوت و دور از خود را نیز بازی 
کند. شهاب حسینی حاضر است تاثیر رفتار نمایشی خود را بر بیننده 
نیز بپذیرد. او در تابوشکنی از بیماران آلوده به ویروس اچ آی وی در 

خیزش های مردمی و هنرمندانه صادقانه شرکت و کمک کرد.
من پزشک و مادر دو پسر جوان و نوجوان هستم و تمام پسرهای 
کشور را هم پسر خودم می دانم. من با همین گوش خودم از بیش از 
12 نفر شنیدم که گفتند: »با سیگار کشیدن قباد دلم سیگار خواست.«

سریال پربیننده »شهرزاد« از همان اولین قسمت ها، سکانس هاي بسیار 
زیادي از سیگار کشیدن شخصیت هاي اصلي اش نشان داد و هرچه این 

سریال جلوتر رفت، تعداد و میزان سیگار کشیدن ها بیشتر شد. اغراق 
در دود کردن سیگار شخصیت ها در این سریال در قسمت هاي بعدي 
به حدي زیاد شد که در هر قسمت چند بار شهاب حسیني به عنوان 
یکي از بازیگر هاي اصلي را در حال سیگار کشیدن دیدیم. کنار او 
مهدي سلطاني و دیگر بازیگرها هم مدام دستي بر آتش داشتند و از 
این آتش براي روشن کردن سیگار استفاده مي کردند. نکته جالب تر 
اینجاست که این بازیگرها با لذت و حس خاصي به سیگار پک مي زنند 
و این امر را در ذهن مخاطب آگاه به وجود می آورد که این استعمال 
تعمدا در کار گنجانده شده، وگرنه چه اصراري بر این همه نشان دادن 
سیگار کشیدن وجود دارد! محققان معتقدند وقتي که افراد صحنه هاي 
مربوط به مصرف سیگار کشیدن را در فیلم ها تماشا مي کنند، تمایل 
بیشتري براي کشیدن سیگار از خود نشان مي دهند و این تمایل بینندگان 
نوجوان را بیشتر از همه در مصرف این کاالي پرسود ترغیب مي کند. 
درست به همین دالیل باید نگران سکانس هاي پرشمار سیگارکشیدن 

سریال پربیننده اي مثل »شهرزاد« بود.
خیلی دلم می خواهد این پیشنهاد را به آقای شهاب حسینی بدهم که 
برای حتی احتمال یک پک به سیگار یک نوجوان، به خاطر او یک 
خیزش اجتماعی، فرهنگی و سالمت محور مقابله با سیگار راه بیندازد 
و سفیر مبارزه با سیگار شود و به من و سایر مادرانی که از دیدن سیگار 
در دست دختران و پسران نوجوان قلبشان به درد می آید، راهی نشان 
دهد. راهی نشان دهد تا من بتوانم مادر آن نوجوان باشم که روبروی 
من سیگار می کشید و امیدوار باشم دیگری مادر پسرم باشد، وقتی 

او سیگار می کشد.

 دکتر فاطمه 
خالقی

تورج نصر: خوشحالم كه در تمام طول زندگی ام حتی یک بار هم سیگار 
نکشیدم

تورج نصر را بیشتر مخاطبانش به واسطه صدایش می شناسند. او بیشتر به جای شخصیت های 
کارتونی صحبت کرده است. نصر از جمله هنرمندانی است که هیچ وقت سیگار نکشیده است. 
وی در این رابطه می گوید: »بسیاری از هنرمندان هستند که از قدیم تا امروز سیگار می کشند اما 
من هم به خاطر حفظ سالمتم و هم به خاطر حفظ صدایم هیچ وقت لب به سیگار نزدم و معتقدم 
این کار هیچ عاقبتی ندارد جز دردسر و گرفتن انواع و اقسام بیماری ها. واقعا زندگی ارزش این 
را ندارد که آدم به تن خود آسیب برساند. زمانی که به دلیل عمل قلب باز در بیمارستان بستری 
بودم، با افراد زیادی روبرو شدم که به دلیل کشیدن سیگار آن هم طی سالیان دراز چگونه جسم 
خود را از بین برده بودند. به  هرحال پیشنهاد می کنم از استفاده هر گونه مواد مخدر و اعتیادآور 
جدا بپرهیزید و سعی کنید به عادات خوب روی بیاورید، مثال هر بار که هوس سیگار کشیدن به 
سرتان زد، ورزش کنید یا آدامس بجوید، به  هرحال خوشحالم که در تمام طول زندگی ام حتی 

یک بار هم سیگار نکشیدم.« 

سپند امیرسلیمانی: با خودم فکر كردم كه سیگار 
جز ضرر برای من چیز 

دیگری ندارد
سپند امیرسلیمانی، یکی دیگر از 
بازیگران سینما و تلویزیون است 
که با اراده ای که داشته، توانسته 
سیگار را کنار بگذارد و مدتی پیش 
نیز در یک برنامه تلویریونی این 

مساله را عنوان کرد. 
وی درباره اینکه چگونه توانسته 
سیگارش را کنار بگذارد، می گوید: 

»با خودم فکر کردم که سیگار جز ضرر برای من چیز دیگری 
تا جایی که دیگر  به مرور آن را کم و کمتر کردم  ندارد و 
سیگار نمی کشم و امروز خیلی خوشحالم که سیگار را ترک 
کردم چون احساس می کنم هم راحت تر نفس می کشم و هم 
راحت تر می توانم ورزش کنم و کمتر خسته می شوم یا نفس 
کم می  آورم. به  هرحال خدا را شکر می کنم که توانستم این 
عادت مضر را کنار بگذارم و امیدوارم روزی برسد که دیگر 
هیچ سیگاری ای در کشور ما نباشد چون در حال حاضر بسیاری 
از افراد به خاطر همین سیگار جان خود را از دست می دهند 
که بسیار دردناک است. به نظرم برای ترک سیگار باید ایجاد 
انگیزه کرد. انگیزه یعنی تالش برای رسیدن فرد سیگاری به 
اینکه خود بخواهد، نه دیگران. به عبارت دیگر، اطرافیان تنها 
می توانند در ایجاد انگیزه کمک کننده باشند و این خود فرد 

است که باید انگیزه را در خود ایجاد کند. 
در ضمن بهتر است فهرستی از معایب و فواید سیگار تهیه کنید. 
آن را منصفانه بخوانید. با توجه به تمام جزییات، اگر تمایل به 
ترک سیگار پیدا کردید، آن را عقب نیندازید و حتما شروع کنید. 
زمان و نوع کاری را که با آن سیگار می کشید، مشخص کنید 
و به دالیل سیگارکشی خود در آن زمان و احساسی که بعد 
از مصرف سیگار داشته اید، فکر کنید. قطعا همه این راه ها به 

شما کمک خواهد کرد.

سروش صحت: 8ماه 
طول كشید تا توانستم 

سیگارم را ترک كنم
سروش صحت، بازیگر وکارگردان 
جمله  از  تلویزیون  و  سینما 
هنرمندانی است که توانسته پس 
از 15سال سیگار کشیدن آن را 
کنار بگذارد. وی درباره اینکه اولین 
بار کی سیگار کشیدن را تجربه 
کرده، گفت: »من وقتی 21ساله 

بودم، سیگار کشیدم. یک روز از یک ماجرا ناراحت بودم و برای 
همین یک نخ سیگار خریدم و فردا این یک نخ سیگار به یک 
پاکت تبدیل شد و رفته رفته آنقدر به سیگار عادت کردم که در 
همه حال از کتاب خواندن گرفته تا فیلم دیدن و قدم زدن سیگارم 
با من بود، تا جایی که دیگر احساس کردم سیگار به من هیچ حسی 
نمی دهد و از آن لذت نمی برم. ضمن اینکه از بوی دهانم بدم 
آمده و پشت لبم هم تماما سیاه شده بود، حتی دچار تنگی نفس 
هم شده بودم به همین دلیل تصمیم گرفتم سیگار را کنار بگذارم.« 
صحت در ادامه در مورد اینکه چگونه این کار را کرده، گفت: 
»تقریبا 8 ماه این روند طول کشید اما ناامید نمی شدم، مثال شب 
سیگار نمی کشیدم، اما صبح چرا در ضمن ابتدا خیلی اعصابم به 
هم ریخت و عصبی شده بودم، اما به مرور به آن عادت کردم و 
االن خوشحالم که این اتفاق برایم افتاده و امیدوارم افرادی که هنوز 
سیگار می کشند این عادت بد و مضر خود را کنار بگذارند و به 
فکر سالمتشان باشند. متاسفانه طی یک روز میلیون ها نفر به دلیل 
سیگار کشیدن جان خود را از دست می دهند. ضمن اینکه افرادی 

هم که در معرض آدم های سیگاری هستند خیلی اذیت می شوند. «

پژمان بازغی: سیگار را 
ترک كردم چون برای 

سالمتم ضرر داشت
پژمان بازغی از جمله هنرمندانی 
است که مدتی است سیگار خود 
را کنار گذاشته، اما اینکه چگونه 
توانسته این عادت خود را کنار 
بگذارد را از زبان خودش بخوانید. 
سال گذشته در ماه رمضان مشغول 
بازی در فیلمی بودم که در بیمارستان 

ضبط می شد. از آنجایی که آسانسورهای این بیمارستان همیشه 
شلوغ بود، چند باری از پله ها باال و پایین رفتم. پس از اتمام 
کارم نیز به باشگاه رفتم و کمی ورزش کردم و پس از آن برای 
بازی فوتبال در جام رمضان به ورزشگاه رفتم. در آن زمان من 
روزی دو پاکت سیگار می کشیدم و گمان می کردم ورزش کردن 
ضرر آن را جبران می کند، در حالی که فعالیت زیاد من تنها 
باعث می شد غلظت خونم افزایش یابد. حین بازی بودم که 
ناگهان بیهوش شدم. درحقیقت، 2۰ ثانیه ایست قلبی کردم و 
پس از 8 دقیقه، قلبم دوباره شروع به فعالیت کرد. پس از این 
اتفاق بود که سیگار کشیدن را ترک کردم و به خودم قول دادم 
که دیگر سراغ این ماده مخدر مضر نروم و پیشنهاد می کنم اگر 
هنوز سیگار می کشید، آن را کنار بگذارید چرا که جز بیماری 
و خطر چیز دیگری برایتان نخواهد داشت. به  هرحال سیگار 

را کنار گذاشتم چون برای سالمتم ضرر داشت. 

جمشید مشایخی: بعد از 
60سال سیگار را كنار 

گذاشتم
کمتر کسی است که او را نشناسد 
یا از بازی هایش خاطره ای نداشته 
باشد. جمشید مشایخی نه تنها یک 
هنرمند پیشکسوت است، بلکه 
نیز  ملی  و  هنری  افتخار  یک 
به  »نزدیک  می گوید:  او  است. 
به  اما  کشیده ام  سیگار  6۰سال 

عادت  این  شده ام  مجبور  حاال  دارم،  که  بیماری ای  خاطر 
6۰ساله  را کنار بگذارم. بعد از حدود 6۰ سال باالخره سیگار 
کشیدن را ترک کردم و خود این موضوع چند روزی باعث 
بی حوصلگی ام شده اما حالم نامساعد نیست وخدا را شکر 
بهتر شده ام.« این بازیگر در ادامه درباره این ترک دیرینه گفت: 
»ابتدا ترک سیگار برایم خیلی دشوار بود، اما به دلیل وضعیت 
جسمی ام مجبور شدم آن را کنار بگذارم که برایم سخت بود 
پیروز شوم و حاال کمی  قدیمی  این عادت  بر  توانستم  اما 
سبک تر و راحت تر هستم و از این بابت خدا را شاکرم و از 

پزشک معالجم هم سپاسگزاری می کنم.« 


