
»من خیلی خوشحالم، برم 
یک نخ سیگار بکشم!«، »من 
خیلی عصبانی ام، یک نخ 
برام روشن کن!«،  سیگار 
نمی توانم  را  اندوه  و  غم  حجم  این  »من 
تحمل کنم، یک نخ سیگار آرامم می کند!« 
این جمالت برای همه افراد سیگاری و البته 
افراد سیگاری  با  که  غیرسیگاری ای  افراد 
زندگی کرده اند، بسیار آشناست. درحقیقت، 
این جمله ها، بهانه هایی برای سیگار کشیدن 
است. دقیقا »بهانه« بهترین واژه ای است که 
برای توجیه اعتیادمان به سیگار می گوییم. 
چه کسی هست که نداند سیگار چیست و 
چه مضراتی دارد؟ در جواب به این سوال 
می توانم به طور قاطع بگویم که هیچ کس! 
بله! هیچ کسی به معنای واقعی کلمه نمی داند 
مجموعه  یک  در  ما  همه  چیست.  سیگار 
شامل  سیگار  که  می دانیم  کلی  اطالعات 
ترکیب  و  است  تار  و  قطران  و  نیکوتین 
هر 3 باعث ایجاد بیماری سرطان می شود. 
اصال همین میزانش را بدانیم هم کافی است. 
نیازی نیست خیلی حرفه ای تر سراغش برویم. 
سیگار می کشد. به همین راحتی. اما مطلب من 
چیز دیگری است. من خودم فارغ التحصیل 
رشته بازیگری تئاتر از دانشکده هنر و معماری 
هستم. فعالیت اصلی من در حوزه نویسندگی 
و کارگردانی تئاتر است. من پس از یک 
توانستم  سیگار،  به  اعتیاد  ساله   12 دوره 
سیگار را برای همیشه ترک کنم. اعتراف به 
این قضیه کار راحتی نیست، ولی شهامت 
بازگو کردنش برای من بسیار مهم است. 
در زمانه ای که متاسفانه آمار سنی اعتیاد به 
سیگار به سنین زیر 10 سال در پسران و زیر 
14 سال در دختران رسیده، کنار گذاشتن 
سیگار و همچنین تبلیغ و تشویق بقیه افراد 
سیگاری به ترک آن امر بسیار مهمی است. 
جامعه ما در دستان همین جوانان و نوجوانانی 
است که این روزها »سیگار کشیدن« را مایه 
بزرگ شدن و افتخار می دانند و این یک 
زنگ خطر است برای نسل بعدی ما که قرار 
است نفس جامعه را در دستانشان بگیرند. 
به  محدود  فقط  سیگار«  »ترک  اتفاق  این 
من نشد، بلکه »سپند امیرسلیمانی«، بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون که از همکاران و 
دوستان خوب من است را نیز همراه کرد 
و وی پس از 20 سال سیگار کشیدن، برای 
همیشه این لوله 10 سانتی نیکوتینی را از 
بار  را  سالمت  تا  کرد  حذف  زندگی اش 
دیگر از زاویه ای دیگر بچشد. به بهانه ترک 
سیگار سپند امیرسلیمانی با وی به گپ و 
گفتی خودمانی نشستیم. با ما همراه شوید.

: من سیگار را ترک کردم، 10 کیلو 
چاق شدم، )می خندم( شما چطور؟

من 16 کیلو! )می خندد(. تازه همین طور دارم 
چاق تر هم می شم! )می خندد(

: می ارزید؟
بشویم  می توانیم الغر  معلومه! چاق شدیم، 
هنوز  بود  قرار  اگر  کنید  فکر  ولی  دوباره، 

سیگاری باشیم!
:اصال چه شد سیگاری شدی؟

حدود 20 سال سیگار کشیدم. تقریبا از 20 
سالگی. اصال قضیه کلیشه ای دوست ناباب هم 
نبود. یک روز خودم رفتم یک سوپرمارکت، 

گفتم یک نخ سیگار بدهید، گرفتم کشیدم و 
همین. از آن روز به بعد دیگر سیگار کشیدم.

بروی  کردی  فکر  که  شد  چه   :
سیگار را ترک کنی بعد از 20 سال؟ مگر 
سیگار را دوست نداشتی؟ سیگار کشیدن 
از  بعد  و  داشت  برایت  چه جذابیت هایی 

ترک چه حسی به آن پیدا کردی؟
هیچ وقت برایم جذابیت نداشت واقعا. من 
شاید یکی از معدود کسانی بودم که همیشه 
فکر  وقت  هیچ  ولی  می آمد،  بدم  سیگار  از 
نمی کردم به ترک کردنش. یعنی همیشه بود 
با من. یکی- دو بار کم کردم یا چند روزی 
نکشیدم، اما این بار یک تصمیم جدی گرفتم 
که بروم ترک کنم و البته بگویم که اصال فکر 

نمی کردم موفقیت آمیز باشد.
: فکر می کنی بدون رفتن پیش مشاور 
یا کالس های ترک سیگار نمی شود سیگار 

را کنار گذاشت؟
اینکه بگویم بدون کالس نمی شود، به نظرم 
حرف بی خودی است چون آدم هایی را دیدم در 
زندگی ام که تا 20 سال پیش سیگار می کشیده اند 
و االن لب به آن نمی زنند و بدون هیچ کالس 
و مشاوره ای این کار را کرده اند، اما ممکن 
نباشد.  است سخت باشد. شاید هم سخت 
من یکی-دو بار به آن شکل تجربه کردم و 
شکست خوردم، ولی تا االنی که دارم با شما 
حرف می زنم ماندگاری این ترک کردن بیشتر 
است. حاال آینده را نمی دانم، ولی من هیچ 
موقعی در زندگی ام نبود که نزدیک به 8 ماه 

باشد که سیگار نکشیده باشم.
: در دوره ترک سیگاری که رفتی 

آمپولی  برچسبی،  دارویی،  قرصی، 
پیشنهاد دادند برای کمک به ترک؟

)می خندد(. نه، هیچ کدام از اینها نبوده.
بگویی سیگاری  اینکه  از   :

بودی، خجالت می کشیدی؟
از اینکه بگویم سیگاری بودم خجالت 
سیگاری  هرحال  به  چون  نمی کشم 
بودم. 20 سال از 40 سال زندگی ام را 
من سیگار کشیدم و طبیعتا نمی توانم از 
زندگی ام حذفش کنم، ولی االن بعضی 
از سیگاری ها را که اطراف خودم می بینم 
که برای کشیدن یک نخ سیگار چکار 
می کنند و یادم می آید که خودم هم 
یک زمانی این کار را می کردم، خنده ام 
می گیرد و راستش برایم عجیب است. 
خودم شاید کارهای آن زمان خودم را 

درک نمی کنم.

: می توانی برایم یک مثال بزنی؟
آره، من االن که دارم این مصاحبه را با شما 
روسیه  در  هستم.  روسیه  در  می دهم  انجام 
کال در فضاهای بسته سیگار کشیدن ممنوع 
است؛ یعنی هیچ جایی نمی توانی سیگار بکشی. 
حتی رستوران هایی هستند که قلیان می دهند، 

اینکه  کشید.  نمی شود  سیگار  آنجا  ولی 
سیگاری ها سریع و بدو بدو می روند 

جایی را پیدا کنند که بتوانند یک نخ 
سیگار سریع بکشند برایم عجیب 
است. همان کارهایی که خود من 
و خود شما قطعا انجام می دادیم 
برای کشیدن یک نخ سیگار. همان 
کالفگی هایی که ما داشتیم یا اینکه 
طوری  را  برنامه هایمان  همه 
حداقل  بتوانیم  تا  می چیدیم 
فواصلش  در  سیگار  نخ  چند 
برخوردها  این  همه  بکشیم، 
ترک  را  سیگار  که  االن  برایم 

کرده ام، عجیب است.
: آیا تا به حال 

تشویق  را  کسی 
به  کرده ای 

ترک سیگار؟
راستش نه خیلی. برای اینکه فکر می کنم آدم ها 
به این شیوه موضع می گیرند. خودشان باید یک 
جایی دلشان بخواهد که سیگار نکشند. من هم 
خودم یک روز به این 
حال 

نمی خواست  دلم  دیگر  شدم.  دچار 
سیگار بکشم.

فرد  یک  به عنوان  االن   :
به  نسبت  احساست  غیرسیگاری، 
افرادی که سیگار می کشند، چیست؟ 
به هر حال تو االن به عنوان کسی که 
سیگار را ترک کرده ای، اطالعاتی راجع 
به سیگار داری که یک فرد سیگاری قطعا 

ندارد. حسی شبیه ترحم یا نصیحت؟
نه واقعا، اصال. حس خاصی ندارم که بروم 
به آنها بگویم من این اطالعات را دارم پس تو 
دیگر سیگار نکش. برای اینکه اصال فکر کردن 
به این ماجرا کمی غیرممکن است چون آنقدر 
تعداد سیگاری ها زیاد است و در طول روز 
آنقدر سیگاری می بینی که طبیعتا نمی توانی 
بابتش  بخواهی  و  بکنی  را  فکر ها  این  همه 
کم  را  روز  ساعت   24 واقعا  بگذاری  زمان 
خواهی آورد. من خیلی هم نمی توانم ابراز 
بهتر  شاید  دارم.  بیشتری  اطالعات  که  کنم 
باشد بگویم اطالعات کامل تری دارم وگرنه 
چه کسی هست که نداند سیگار بد است؟ 
بهتر است بگویم که من یک زمان خواستم 
و ترک کردم، سیگاری ها هنوز نخواستند و 
هم  دیگری  زمان  هیچ  شاید  نکردند،  ترک 
نخواهند، ولی من االن در مرحله ای هستم 

که آنها هنوز قرار نگرفته اند.
سیگار  هم  باز  بیایی  دنیا  اگر   :

می کشی؟
دوباره  شاید  آره.  بیایم،  دنیا  دوباره  اگر 
سیگاری بشوم و بعد ترک کنم چون شاید 
قرار بوده در این مقطع از زندگی به این 
نتیجه برسم و این تجربه را کسب کنم. به 
هر حال »ترک سیگار« تجربه خوبی است. 
چون صرفا ترک سیگار نیست، بلکه به تو 
این شهامت را می دهد که از عادت های بد 

دیگری هم که داری دست بکشی.
: فواید سیگار نکشیدن چه بود؟

به  را  کارها  خیلی  و  راحت ترم  خیلی  االن 
راحتی می توانم انجام بدهم. حس مهمی که 
برای من دارد این است که من همیشه کاری که 
در ذهنم غیرممکن بود و همین طور در ذهن 
اطرافیانم )ترک سیگار( را باالخره انجام دادم 
و این بسیار زیاد حس خوبی به من می دهد. 
بابت ترک سیگار حسابی تشویق  را  خودم 
می کنم و به خودم بابت آن تبریک می گویم.

: رضا سلیمانی که در ترک سیگار به 
تو کمک کرد چقدر موثر بود؟ به نظرت بدون 
ایشان می شد به این راحتی کنار گذاشت؟
طبیعتا من مطالبی راجع به سیگار را از رضا 
یاد گرفتم و اگر کالس هایش نبود، من هنوز 
داشتم سیگار می کشیدم. روزهای اول خیلی 
حرفش را باور نمی کردم چون برایم عجیب 
بود که بعد از سیگار کشیدن، در عرض 8 
ساعت بشود دیگر سیگار نکشید، اما به او 
اعتماد کردم. ببینید، خیلی ها خیلی حرف ها 
ترک سیگار  به کالس ها و دوره های  راجع 
می گویند. حرف هایی شبیه به اینکه این دوره ها 
الکی است و هیچ اتفاقی نمی افتد. فقط پولی 
را هزینه می کنی و بعدا بدتر به سمتش سوق 
پیدا می کنی، اما من می گویم برای من اصال 
و  درست  شما  حرف  اصال  نمی کند.  فرقی 
همه این حرف هایی که می زنید راجع به این 
این  مهم  من  برای  می کند.  صدق  کالس ها 
است که آن اتفاقی را که می خواستم بیفتد، 
افتاد. من می خواستم سیگار را ترک کنم و به 
کمک رضا و دوره های ترک سیگارش توانستم.

: سوال خوبی نیست پرسیدنش، اما 
به نظرم خالی از لطف هم نیست. آینده غیر 
قابل پیش بینی است. فکر می کنی ممکن است 

روزی دوباره وسوسه شوی؟
حتی  یا  نه  صددرصد  گفتن  است.  ممکن 
است  ممکن  است.  اشتباه  بله،  صددرصد 
وسوسه شوم. ممکن است دوباره دلم بخواهد 
و هزار ممکن دیگر، اما مهم اینجاست که من 
تا امروز سعی کردم این اتفاق نیفتد و نیفتاده 
پس  من  زندگی  در  عجیبی  اتفاقات  است. 
از  یکی  که  افتاد  سیگارم  ترک  روزهای  از 
بدترین هایش فوت دوست عزیزمان عارف 
را  روزهایی  بدترین  واقعا  که  بود  لرستانی 
هنوز  هم  یادآوری اش  که  می کردیم  سپری 
دگرگونم می کند، اما در تمامی آن لحظات غم 
و اندوه و عجز، حتی یک بار هم این وسوسه 
سراغم نیامد که بگویم مثال االن خیلی ناراحتم 
یا عصبی ام بروم یک نخ سیگار روشن کنم. 
اتفاقا عده زیادی در همان ساعات اولیه فوت 
عارف در منزلشان جمع بودند که پشت به 
پشت هم سیگار روشن می کردند و گرفتن 
سیگار از آنها اصال کار سختی نبود، اما واقعا 
من حتی فکر نمی کردم که بخواهم مثل آنها 
سیگار بکشم. نه اینکه جلوی خودم را گرفته 

باشم. اصال دلم نخواست که سیگار بکشم.
پای  صادقانه  اینکه  از  مرسی   :
گفت وگو با ما نشستید و بی پرده راجع به 
روزهای سیگاری بودنتان صحبت کردید. 
همین  به  و  باشید  همیشه سالمت  انشاا... 
سیگار  به  توانستید  که  راسخی  و  راحتی 
و  سفت  و  راحتی  همین  به  بگویید،  »نه« 

سختی هم سر »نه« گفتنتان بمانید.
ممنون از شما و همین طور برای شما.

گپی با سپند امیرسلیمانی بازیگری که پس از 20 سال باالخره به سیگار »نه« گفت و پای این »نه«گفتن ایستاد

بهخودمبابتترکسیگارتبریکمیگویم
ازاینکهبگویمسیگاریبودم،خجالت
نمیکشم،چونبههرحالسیگاری

بودهام.20سالاز40سالزندگیام
رامنسیگارکشیدموطبیعتا

نمیتوانماززندگیامحذفشکنم.اما
بههرحال»ترکسیگار«تجربهخوبی
است،چونصرفاترکسیگارنیست،
بلکهبهتواینشهامترامیدهد
کهازعادتهایبددیگریهمکه

داری،دستبکشی
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حرفهایشتمامحرفهاییبودکهمنهمتجربهاشکردهام

حرف هایش تمام حرف هایی بود که من هم تجربه اش کرده ام، باالخص اینکه »من کاری 
را توانستم انجام بدهم که در ذهن خودم و اطرافیانم برایم غیرممکن بود!« و من به این 
ماجرا فراتر از یک »ترک سیگار« فکر کردم. به این فکر کردم که: »همه چیز یک روزی 
برای همیشه از دست می رود. یا تو دوستشان داری و از کفت می روند یا به نقطه تنفر 
می رسی و کنارشان می گذاری. پس تمرین کن که تا هنوز دوست داری کنارشان بگذاری، 
نه برای فلسفه »پیشگیری بهتر از درمان«، بلکه برای اینکه در ترک هر چیزی که هنوز 
دوستش داری، قدرت در دستان تو متبلور می شود و در ترک آنچه که روح و نفس تو را 
سست کرده، چیزی غیر از ندامت اینکه »چرا زودتر ازش نگذشتم« وجود ندارد! کدام را 
می پسندی؟ روح رنج دیده ای که دیگر با هیچ ترکی مرمت نمی شود، یا روح عصیانگری 
که عقلش را سکان  دار کرده و آنچه که دوست دارد، ولی می داند عاقبت خوشی ندارد را 

کنار می گذارد؟ در کدام حالت عزت نفس تو درخشان تر می شود؟ بگذار تا هنوز چیزی را 
دوست داری و عقل سالمت می گوید بس است، ضرر دارد، باالخره روزی تو را می کشد، 
کنار بگذاری. هرچه که باشد ؛ سیگار باشد، الکل باشد، مخدر باشد، هرگونه اعتیادی 
باشد... به همین راحتی! کنارش بگذار قبل از اینکه کنارت بگذارد. با خودت روراست 
باش و ببین قرار است در از دست دادنش چه چیزی به دست آوری؟ تو قرار است در 
ترک سیگار چه چیزی به دست بیاوری؟! تو قرار است در ترک الکل چه چیزی به دست 
بیاوری ؟! تو قرار است در ترک مواد مخدر چه چیزهایی به دست بیاوری؟! تو قرار است 
در ترک عادت های بدت چه چیزی به دست بیاوری؟!... اصال بگذار تعمیمش بدهم به 
اشتباه، واقعا در ترکشان چه  اشتباه! ترک حضور آدم های  مسائل مهم تر... ترک روابط 
چیزی از دست می دهی؟ در ترکشان چه چیزی به دست می آوری؟« با خودت خلوت 
کن. به نظرم نیاز است در این پاییز دل انگیز پیش رو، تصمیم بگیری که زندگی ات را از 

وجود خیلی چیزها عاری کنی. از همین سیگار شروع کن. تو می توانی.


