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جلسه نقد كتاب در فرهنگسراي ابنسينا

هنوز موناليزا نبود
كه من بودم

مجموعه شعر «هنوز موناليزا نبود كه من بودم» به نويسندگي «اعظم كمالي»
شاعر معاصر در فرهنگسراي ابنسينا نقد و بررسي شد .به گزارش خبرنگار
همشهري محله ،اين مجموعه شعر از سرودههاي جديد كمالي است كه در
قطع رقعي و در صد صفحه ،حاوي 64شعر از اين شاعر است و به زبان ساده،

روايي و تصويري به دوس��تداران ش��عر و ادب منتشر ش��ده است .در جلسه
نقد و بررس��ي اين مجموعه ش��عر براي آش��نايي به ش��يوههاي نقد عملي،
ساختارشناسي در شعر و آشنايي بيشتر دوستداران شعر و ترانه با تازههاي
اين حوزه ،يكشنبه اين هفته برپا شد .

راهكار

ف دخانیات
ت

یگاری!
سيگار ميكشند

توجه افراد سيگاري منطقه به نوشته
هشداردهنده روي پاكتهاي سيگار
روانش��ناس هممحل��هاي در تحليل نتيجه اين بخش از نظرس��نجي
توضيح ميدهد« :س��يگار كشيدن باعث تغيير در نحوه عملكرد ميشود.
اين تغييرات در طول زماني كه سيگار خريداري ،روشن و كشيده ميشود
رخ ميدهد .همانطور كه نتيجه اين نمودار نش��ان ميدهد70 ،درصد از
سيگاريهاي منطقه با اينكه ميدانند روي پاكت سيگار ،هشدار داده شده
كه سيگار ،عامل اصلي سرطان است متأسفانه بدون توجه به هشدارها آن
را خريداري و مصرف ميكنند».

ا نشان ميدهد كه سيگار اكنون مسئول 12/5درصد از مرگها،

اي قلبي و 75درصد بيماريهاي ريوي است .در نظرسنجي اين

ي بررسي كرديم .در اين نظرسنجي كه جمعي از اهالي محلههاي

از ضررهاي سيگار ،دليلشان براي سيگار كشيدن ،ميزان توجه

به نوشته روی پاکت
توجه می کنم
 30درصد

شد و نتايج به دست آمده را در اختيار «بيتا مدرس» كارشناس

وانشناسي سالمت روان و مشاور نوجوانان در ترك اعتياد قرار

به نوشته روی پاکت توجه
نمی کنم  70درصد

يري از مصرف سيگار بيان كنند.

سفبار در مورد
ار در منطقه

منطقه سيگار ميكشند.
منطقه سيگار ميكشند.
نطقه سيگار ميكشند.
سن مصرفكنندگان
منطقه شده است.

سيگار نيست .بلكه سيگار نخستين قدم براي اعتياد
بودن سيگار را در فرزندانتان شناسايي كنيد.
ن را از ياد نبريد.
فرزندتان بياموزيد.
رد سيگار حمله كنيد.
دن فرزندتان مخالفت كنيد.

ر 18سال ممنوع است.
ي ممنوع است.
وني است و حتي اجناسي مانند آدامس نبايد با اسم
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ميزان تمايل افراد براي ترك سيگار
مدرس در توضيح نمودار ميزان تمايل افراد براي ترك سيگار ميگويد:
«همه س��يگاريها از بوي بد دهانش��ان و نفرت افراد سالم غيرسيگاري
نسبت به خودشان آگاه هستند .آنان ميدانند سيگار يكي از عوامل مهم
اختالفات با خانواده و همسرش��ان به ش��مار ميرود و مطلع هستند كه
سالمتشان در خطر است .به همين دليل ميخواهند سيگار را ترك كنند
ولي متأس��فانه نميتوانند ،زيرا عادت كردهاند كه وقتي عصباني ميشوند
يا وقتي باران ميآيد ،س��يگار بكش��ند » .وي ميافزايد« :عامل مهم براي
ترك س��يگار ،خواستن و پايبند بودن فرد سيگاري به تصميم براي ترك
آن است .آمار  85درصدي تمايل افراد به ترك سيگار نشانه بسيار خوبي
است ،به شرطي كه با اراده افراد سيگاري و حمايت مسئوالن به سرانجام
برسد».
تمایلی به ترک سیگار ندارم
 15درصد

می خواهم سیگار را ترک کنم
 85درصد

 16راهكار براي ترك
سيگار
دکت�ر «بي�وك تاج�ري» متخص�ص
روانشناس�ي سلامت روان و مش�اور
نوجوان�ان در ت�رك اعتي�اد ،راهكاره�اي
مفیدی براي ترك سيگار دارد.
اعتماد به نفس داش��ته باشيد و به كارهاي
س��ختي كه قب ً
ال در مقابل شما قرار گرفته و به
آساني از عهده آن برآمدهايد فكر كنيد.
هدف از ترك سيگار را در خودتان مشخص
كنيد.
فايدههاي ترك س��يگار را در يك فهرس��ت
بنويس��يد و هر روز مطالعه كنيد؛ بهطور مثال:
عمر طوالني ،احس��اس بهتر در ف��رد ،پسانداز
مالي و استشمام بوي بهتر.
از افراد خانواده و دوس��تان خود درخواست
كمك روحي و معنوي كنيد به نحوي كه به شما
كمك فكري كنند.
براي ترك س��يگار روز مش��خصي را تعيين
كنيد و فراموش نكنيد كه اين روز ،شروع زندگي
جديد شما محسوب ميشود.
براي ترك س��يگار ميتواني��د از كمكهاي
پزشكان استفاده كنيد.
ورزش را در رأس فعاليته��اي خ��ود ق��رار
دهيد؛ حين ورزش كسي به فكر سيگار كشيدن
نيست.
 3ت��ا 5دقيقه در روز تمرين تنفس��ي كنيد.
چشمهاي خود را ببنديد و از بيني نفس عميق
بكشيد .براي چند ثانيه نفس خود را نگه داريد
و ب��ه آرامي بازدم خ��ود را از دهان خارج كنيد.
خواهيد ديد كه با پيشرفت اينگونه تمرينها در
تنفستان تغييراتي حاصل ميشود.
اگر كس��ي به ش��ما س��يگار تع��ارف كرد با
قاطعي��ت كام��ل دس��تش را رد و او را از ترك
سيگار خود مطلع كنيد.
چن��د روز قبل از آغاز ترك س��يگار ،تعداد
س��يگارها را كم كنيد .پاكت س��يگار خود را به
ف��ردي ك��ه صميمانه ش��ما را دوس��ت دارد و
س�لامتي شما براي وي بسيار مهم است بدهيد
و تا روز ترك س��يگار از وي بخواهيد كه روزانه
مقدار مصرف را به تدريج كم كند.
دندانهاي خود را هميشه تميز نگاه داريد.
پ��س از ترك س��يگار حتماً ب��ه خود جايزه
بدهيد.
ب��راي دفع س��موم بدن ك��ه زايیده مصرف
س��يگار اس��ت روزانه به مقدار زياد آب مصرف
كني��د .مصرف آب از خوردن م��واد غذايي زياد
جلوگيري ميكند و از مشكل چاقي بعد از ترك
سيگار هم رهايي خواهيد يافت.
نظر خود را درخصوص ترك سيگار بنويسيد
و هر روز بخوانيد.
پشت عكس عزيزترين فرد زندگيتان جمله
«به تو قول ميدهم كه ديگر س��يگار نكشم» را
بنويس��يد و هر روز اين عك��س را نگاه كنيد و
جمله را بخوانيد.
در صورت تمايل به استفاده سيگار به جاي
روش��ن كردن يك سيگار ،احس��اس خود را در
دفتر خاطرات خود بنويسيد؛ اين دفتر را هر روز
به همراه داشته باشيد.

