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اإلنســـان والتدخــني
“البقـاء لألقــــوى”

إهــــداء
إىل كل من بىل نفسه بالتدخني وألقى بنفسه داخل بئر عميق ُمظلم ميلء
دائم بمثابة عائق كبري
بالدخان واألوهام التي نسجها لعقله والتي كانت اً
أمامه ال جتعله يستطيع أن يتخذ خطوة واحدة نحو ترك التدخني وبدء
حياة جديدة..
إىل كل من يبحث عن يد متتد له لتنقذه من هذا البئر املخيف وخترجه من
هذا الظالم إىل النور وإىل احلياة ..إليك كتابك
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شكرا
ً
شكرا لكل شخص شارك بتجربته معايا يف الكتاب ..وحب يساعد
ً
غريه ويفيده وياخد بإيده من خالل التجربة اليل مر بيها يف إنه يبطل
الدخان..
جزاكم اهلل خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ..وأدام عليكم نعمة الصحة
والعافية ..وأسأل اهلل يل ولكم الثبات وزيادة يف اهلدى واإليامن..
اللهم آمني.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسولنا الكريم سيدنا محمد وعىل
آله وصحبه أجمعني..
وبعد،
من املعقول أن نبتعد عن يشء يوجد به تحذير أنه قاتل ويحتوي عىل مواد
سامة تؤدي إىل الوفاة ..زي سم الفريان أو غريه من املواد الخطرة التي تهدد حياة
اإلنسان إذا ما تعرض لها وتناولها..
ومن املعقول أيضً ا أن نبتعد عن سلك كهرباء عاري ونتجنب ملسه أو االقرتاب
منه حتى ال يصعقنا ومنوت..
لكن ليس من املعقول أبدً ا أن نقرتب من يشء قاتل يحتوي عىل مواد سامة
خصوصا
وضارة جدً ا وقاتلة ..كتدخني السجائر أو الشيشة أو تعاطي املخدرات..
ً
وأن عىل علب الدخان تجد تحذير أنها تسبب الوفاة ..ومع ذلك تشرتيها وترشبها
ليل نهار! ..
فلامذا إذن ترشبها وأنت عىل يقني تام أنها ضارة جدً ا عليك وعىل كل من
حولك وأيضً ا سبب قوي لهالكك!
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أتساءل ..أين عقلك ؟!
إيه اليل يخيل اإلنسان ميقربش من سم الفريان ويكون حذر جدً ا ملا بييجي
يستخدمه أو يستخدم أي نوع من أنواع السموم اليل بيحارب بيها الحرشات أو
الحيوانات الضارة..
ويف نفس الوقت هو هو نفس اإلنسان تالقيه بيقرب من سم قاتل زي
السجاير والشيشة واملخدرات بكل أنواعها وأشكالها!! ..
العجيب إن اإلنسان ميقدرش يهوب من ناحية أي سم وبيتعامل معاه بحذر
شديد جدً ا خوفًا من املوت ..لكنه بيرشب كل خمس دقايق أو أكرت أو أقل
سيجارة فيها مواد سامة تؤدي إىل نفس النتيجة..
قال يل أحد األصدقاء املدخنني أن الرس يف ذلك التناقض الغريب هو أن
اإلنسان املدخن لو كان جرب رضر التدخني واملخدرات من أول لحظة رشب فيها
مكنش هيقرب منها تاين ..لو كانت لسعته زي سلك الكهربا العريان كان خاف
منها وبعد عنها..
طيب أنت كمدخن مفكرتش شوية مع نفسك إن ده سم وده سم ..ده
بيموت وده بيموت..
صديقي املدخن ..يف سم بيبقى عىل املدى القريب ومفعوله رسيع للغاية..
ويف سم برضو بس مفعوله بطيء وعىل املدى البعيد ..ولكنه يف النهاية سم ..ويف
النهاية بيؤدي إىل نفس النتيجة ..املوت ..ولكن ببطء !!
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“يف أشياء تتلصص عىل الصحة ..ومعنى التلصص إنك ما تشعرش
هبا إال ببطء ..وال تشعر برضرها إال حني يستعيص حلها ..وأخطر
أنواع األمراض هي املتلصصة”

إمام الدعاة الشيخ /حممد متويل الشعراوي

أنا مش هكلمك عن األمراض اليل ممكن تجيلك بسبب التدخني ..أو تيجي
لزوجتك وأطفالك واملحيطني بيك ..وال هقعد أرشحلك مواد السيجارة مكونة من
إيه ..ألن كلنا عارفني أرضار التدخني كويس أوي ..وعارفني األمراض الخطرية اليل
بتسببها لإلنسان..
وعارفني كامن املواد املستخدمة يف السيجارة من إيه ..يعني مش محتاج
أقولك كالم أنت عارفه كويس أوي ..بس عايزك تركز كويس جدً ا يف مقولة
الشيخ الشعراوي الله يرحمه ..وتفكر فيها بهدوء“ ...يف أشياء تتلصص عىل
الصحة ..ومعنى التلصص إنك ما تشعرش بها إال ببطء ..وال تشعر برضرها إال
حني يستعيص حلها ..وأخطر أنواع األمراض هي املتلصصة”..
لألسف تكمن خطورة التدخني الحقيقية عىل اإلنسان إنه مش بيبان أثرها
عليه إال بعد سنني طويلة من التدخني ..ولألسف الشديد بتكون خالص دمرت
الجسم وهدت صحة اإلنسان ..وبيبقى صعب جدً ا وقتها معالجة هذا التدمري..
عشان كده التدخني فعلاً خطر جدً ا عىل حياة اإلنسان وحياة اليل حواليه ..عامل
زي والعياذ بالله الرسطان ..ملا بيكتشف بيكون املريض وصل ملرحلة خطرية جدً ا
من املرض ويف حالة شبه متأخرة ..إال من رحم الله..
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ولكل ع ْق ٍل غفو ٌة أو سهو ٌة
واحلر حُمتاج إىل الت ِ
َّنبيه
ٌ
ُّ

ابن ا ُملعت ِّز

صديقي املدخن ..أنعم الله علينا بنعمة العقل والتفكري والتأمل والتدبر...
وعندما ينري الله عقولنا وبصريتنا إىل الحق بنوره عز وجل يتبدد الظالم الذي
يسكن بداخلنا ويتحول إىل نور يشع يف نفوسنا وأرواحنا اليقني واإلميان ..ويصبح
ذلك النور الرباين مبثابة سالح لنا يف مواجهة النفس والهوى والباطل والشيطان..
عشان كده خليني أطرح عليك شوية أسئلة ..وعايز منك تجاوب عىل األسئلة
دي بس بينك وبني نفسك ..وعايزك بعد ما تجاوب يا بطل تستخدم عقلك وتفكر
كويس جدً ا يف إجاباتك بالعقل واملنطق وبصدق..
 عندك كام سنة؟ بترشب سجاير من أمتى؟ “احسب السنني” بترشب كام سيجارة أو علبة يف اليوم؟ رشبتها من نفسك وال حد علمك؟ بتحب السجاير؟ بترشب السجاير ليه؟ تنصح ابنك أو اخوك الصغري بالتدخني؟12

 شايف التدخني حاجة مرضة وال مفيدة؟ إيه اليل بتستفاده من التدخني؟ فكرت قبل كده إنك تبطل تدخني؟ ليه عايز تبطل؟ إيه اليل عملته عشان تبطل؟ بطلتها مرة واحدة وال بالتدريج؟ الفرتة اليل بطلت فيها سجاير كانت قد إيه؟ حسيت بإيه ملا بطلت؟ حسيت بفرق يف حياتك؟ إيه هو الفرق؟ شعورك إيه وأنت مش مدخن وبطلت تدخني؟ رجعت للتدخني بعد ما بطلت؟ إيه السبب اليل خالك ترجع تاين للتدخني؟ بقالك قد إيه بترشب من ساعة ما رجعت تدخن؟ شعورك إيه دلوقتي ملا رجعت تدخن من جديد؟ ملا بييجي يف بالك األيام اليل بطلت فيها تدخني بتحس بإيه؟ ندمان ليه؟ حاسس إن صحتك كويسة وال تعبانة وأنت مدخن؟ من وجهة نظرك إيه هي العوامل اليل بتخيل اإلنسان يدخن؟ من وجهة نظرك إيه هي الصعوبات اليل بتواجه أي مدخن عايز يبطل تدخني؟13

 من وجهة نظرك إيه هي الخطوات اليل لو عملتها تساعدك إنك تبطلتدخني مدى الحياة؟
 من وجهة نظرك إيه أنسب طريقة بالنسبالك عشان تبطل ..مرة واحدةأنسب وال بالتدريج أنسب؟
 لو مرة واحدة ليه؟ لو بالتدريج ليه؟ بترشب مخدرات؟ إيه نوع املخدرات اليل بترشبه؟ بترشب كل يوم وال يف املناسبات بس؟ بترشب بشكل مستمر وال متقطع؟ ليه بترشب مخدرات؟ السجاير واملخدرات أثروا عىل صحتك وحياتك بالسلب وال باإليجاب؟ السجاير واملخدرات سببوا ليك أي تعب أو مرض؟ السجاير واملخدرات حلوا ليك املشاكل اليل بتمر بيها؟ إيه نوع التعب أو املرض؟ احسب متن العلب اليل بترشبها يف اليوم ..وبعد كده ارضبها يف الشهروالناتج ارضبه يف السنة كلها..
 طلع كام؟ يف أشخاص يف حياتك أو أرستك َّسبب التدخني ليهم مشاكل صحية خطريةأدت إىل وفاتهم؟
***
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معظم اليل بطلوا تدخني كانوا فاكرين إنهم مش هيقدروا يبطلوا ..وإن فكرة
اإلقالع عن التدخني أصلاً كانت حاجة صعبة بالنسبالهم ..لكنهم يف النهاية بفضل
الله وعونه سبحانه وتعاىل قدروا يبطلوا وعاشوا حياتهم من غري سيجارة تكون يف
إيديهم طول الوقت..
ومش بس كده ..دول كامن تعافوا متا ًما من التدخني ورجعوا لفطرتهم
السليمة ..ورجعت صحتهم زي األول الحمد لله..
أنت كامن تقدر..
إن الشعوب تبني حضارتها عىل تجارب السابقني وليس األشخاص فقط ..فمن
املهم أن تتعلم من تجارب الناجحني والفاشلني ..ألن مثل هذه التجارب توفر
عليك آالم الفشل ..وتوفر لك الوقت وتخترص لك الطريق..
وإذا كنت تريد أن تنجح يف أي مجال من مجاالت الحياة ابحث عن من نجحوا
يف ذلك املسار وذلك السباق قبلك ..ثم اتبع ذلك املسار وال تتعذر باألعذار.
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جتارب املدخنني
قصدي اللي كانوا مدخنني
بدأت حكايتي مع التدخني وأنا يف سن صغري جدً ا ..كنت يف مرحلة اإلعدادي..
وكان أول نفس أرشبه ملا أبويا الله يرحمه إداين سيجارته عشان أرميها ..أخدت
السيجارة وقبل ما أرميها أخدت منها نفس ..بعد كده بدأت أرشب يف األعياد
واملناسبات ..واستمر الحال عىل كده لحد ما دخلت املرحلة الثانوية ..ومن وقتها
بدأت أرشب بشكل يومي ..وطب ًعا كنت برشبها يف الخفاء خوفًا من أبويا وأخويا
الكبري اليل كانوا برضوا بيرشبوا سجاير وقتها!
شوية بشوية مع مرور األيام والشهور والسنني زاد معدل رشيب للسجاير..
خصوصا ملا عرفوا يف البيت إين بدخن ..وبقيت بدخن بكل حرية بدون قلق أو
ً
خوف ويف أي وقت ..عكس األول ..وفضلت عىل الحال ده لحد ما متيت الـ 26
سنة بكل أسف..
لألسف كنت بحب التدخني جدً ا ..وكان معظم أصدقايئ وأصحايب واملحيطني
بيا بيدخنوا ..وكان ليا صديق مقرب جدً ا بيدخن هو كامن ..كنت داميًا أقوله أنا
مش عايز أبطل تدخني ..وكان داميًا رده ليا “أنا كامن مش عايز أبطل” ..بعد ما
كملت  23سنة بدأت أدور عىل السجاير األخف رض ًرا وأرشبها ..بس مكنش متاح
ليا كل األوقات أرشب سجاير نضيفة شوية عشان سعرها بيبقى غايل زي مانتا
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عارف عن السجاير التانية ..وملا وصلت سن الـ  25بدأت أعاين من ضغط الدم
املرتفع ..ألسباب نفسية كترية جدً ا ..ضغط عصبي وفكري وحياة كانت غلط يف
غلط ..بدأت أروح للدكاترة ..والدكاترة اليل كنت بكشف عندهم والناس اليل
حواليا نصحوين إين الزم أبطل ومع ذلك كنت برشب برضه ..لحد ما جه عليا وقت
 حرف ًيا  -كنت مبوت فيه بسبب التدخني ..كنت بنهج من امليش ..وملا كنت أطلعالسلم لشقتنا أتعب جدً ا وأنهج كأين كنت بجري كام كيلو ..ده غري نغزات مخيفة
جدً ا ومستمرة ناحية القلب ..لدرجة إين شكيت وخُفت ليكون يف حاجة يف القلب
بسبب التدخني ..روحت عملت رسم قلب مرة واتنني والحمد لله مكنش فيه أي
حاجة تقلق أو تخوف ..اليل حصيل إن من كرت الدخان اليل دخل صدري ،صدري
قفل من التدخني ومن أي دخان ..سواء كان دخان سجاير أو دخان العربيات..
روحت كشفت عند دكتور صدر وعملت أشعة عىل الصدر والحمد لله مكنش
فيه حاجة تخوف برضو ..بس الدكتور قايل إن صدري معندوش قابلية يستقبل
أي دخان تاين ..وقتها مكنتش بقدر استحمل أشم أي ريحة دخان ..وطول الوقت
كنت بحط منديل عىل مناخريي عشان كنت بتعب جدً ا جدً ا من استنشاق أي
دخان ..سواء كان دخان سجاير ..أو دخان العربيات وما شابه.
ودي كانت مرحلة رشيب للسجاير ..أما مرحلة التبطيل فعنعرفها دلوقتي حالاً ..
بص يا سيدي ..أول حاجة فكرت فيها إين أرشب سجاير خفيفة جدً ا ..وبدأت
يف شهر رمضان الكريم ساعتها ..أول سيجارة كنت برشبها بعد الفطار كانت
بتبقى الساعة  11بالليل ..ومن  11بالليل للسحور كنت ممكن أرشب تلت
سجاير أو أربعة بالكتري ..وبطلت متا ًما أدخن بعد الفطار والسحور ..عكس
األول ..كنت بعد الفطار مبارش ًة كنت برشب سيجارتني ورا بعض ونفس األمر
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بعد السحور ..فضلت عىل الحال ده طول شهر رمضان ..بعد كده بدأت مارشبش
مع الشاي سجاير كالعادة ..وركز عىل كلمة “العادة” جدً ا ..أو بعد أي أكلة سواء
كانت خفيفة أو تقيلة مارشبش غري بعد ربع ساعة عىل األقل ..شوية بشوية
بدأت مارشبش السيجارة آلخرها كالعادة ..تيجي لنصها وأرميها ..وبقيت بدعي
ربنا يف كل صالة وكل سجدة إنه يكرهني يف السجاير وإنه يعيني ويقويني ..وده
كان أهم سالح بالنسبايل ..االستعانة بالله عز وجل ..ألين مكنتش قادر أبطل ويف
نفس الوقت تعبان منها جدً ا بشكل كبري ..زي ما حكيتلك يف األول..
يف الفرتة دي كانت عالقايت مع كل الناس مقطوعة بشكل كبري ..وكانت فرتة
ما أجملها من فرتة ..ألن كان فيها تغيري كبري يف مجرى حيايت كلها ..بدأت نظريت
تتغري لحاجات كتري ..وربنا أخرجني من الظلامت إىل النور ..وبدأت أستوعب قد
إيه ظلمت نفيس يف أمور كتري ..منها التدخني ..وإن التدخني تعب صحتي وكان
السبب يف الحالة الصحية اليل وصلت ليها ..وإن التدخني كان هيقيض عىل حيايت
لو كنت استمريت يف رشيب ليه..
وشوية بشوية وبفضل الله بدأت مارشبش سجاير خالص ..أول ما بطلت كنت
بقعد بالشهرين والشهرين ونص من غري تدخني ..وألسباب خايبة أرجع أدخن
تاين ..بس مكنتش برجع برشاهة والكالم ده ..ألين كنت لسه يف مرحلة التعب..
أقىص حاجة كنت أرشبها ملدة أسبوع ويف اليوم سجارتني تالتة بالكتري أوي..
فضلت عىل الحال ده أبطل وأرجع حوايل  5مرات ..لحد ما يف مرة جيت كلمت
نفيس وواجهتها و ُقلت إنت كده بتموت نفسك ..وبتعمل يف نفسك كده ليه..
وعشان مني ..مفيش أي حاجة يف الدنيا دي كلها تستاهل إنك تعمل يف نفسك
كده ومتوت نفسك بإيدك ..صحيح كلنا هنموت وكل نفس ذائقة املوت ولكن
19

عىل األقل ماقتلش نفيس بإيدي ..مكنش أنا السبب يف هالك صحتي ..هروح من
ربنا فني طيب ..ومن وقتها بفضل الله تعاىل ورحمته بيا بطلتها ومرجعتش ليها
تاين الحمد لله رب العاملني..
بدأت بقى أهتم بصحتي وأمارس الرياضة والجري زي زمان ..منعت رشب
الشاي والقهوة وبقيت برشب مرشوبات صحية ..شوية بشوية صحتي بدأت
تتحسن بالتدريج بفضل الله ،واختفت كل األعراض املؤملة واملخفية اليل كانت
محوطاين ..عايز أقولك إن الحمد لله عمري ما حسيت بصداع وال بأي حاجة
زي ما كنت بسمع إن املدخن ملا بيبطل بيبدأ يشعر بالصداع عشان النيكوتني
امتنع من الجسم ..وملا كنت بقعد مع أي شخص مدخن مكنتش بتأثر ..ألين
كرهت السجاير وعرفت قد إيه هي أذى مبعنى الكلمة عىل اإلنسان املدخن وغري
املدخن ..وبفضل الله سبحانه وتعاىل نجدين وم ّن عليا بالتوبة والرجوع إليه..
والحمد لله حيايت اتغريت  180درجة لألفضل بفضل الله أولاً وأخ ًريا..
صاحب التجربة :أحمد أبو النور
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***

جتربة التنني مع التدخني
أنا واحد من الناس بدخن من وأنا يف أوىل جامعة ..واليل علمتني التدخني
واحدة صاحبتي كانت عايزة تبطل ..آه والله زي ما بحكيلكم كده  ..كانت قررت
إنها تبطل تدخني واديتني علبة السجاير بتاعتها و كان فيها حوايل  10سجاير..
و قالتيل أوعى لو طلبت منك إنك تديني سيجارة تديني ..أنا عايزة أبطل ..وقد
كان ..مسكتها كلها تنفيخ يف حوايل ساعتني عشان أتعلم أرشب سجاير إزاي ..ومن
هنا بدأت الحكاية ..فضلت حوايل  10سنني بدخن علبتني كل يوم بشكل مستمر..
و كان كل ملا حد يجيي ينصحني ويقويل بطل تدخني مكنتش بسئلوا غري سؤال
واحد ..أنا مش مش عايز أبطل ..أنا أصلاً أبطل ليه ؟؟!! يقويل عشان صحتك..
اقولوا طب ما عم محروس أهو عنده  90سنة ولسه عايش و بيدخن من وهو
يف  5ابتدايئ (عم محروس حارس العقار) وعمره ما راح لدكتور وال عمر صدره
اشتىك ..هتقويل عشان الفلوس دي تستفاد بيها أقولك طب واليل مش بيدخن هل
عنده الفيلل و الشاليهات يف مارينا ..يا أ خي كنت ضارب الدنيا طناش ..وواخدها
عيل صدري أوي زي دخان السجاير بالظبط ..لحد بعد ما أتجوزت عرفت قيمة
الجنيه اليل بيتحرق مع كل سيجارة ..وإن بيتي و كيلو اللنب و ربع الالنشون اليل
بيخلصوا داميًا بدري من التالجه هام أوىل ..وساعتها قررت أبطل تدخني ..ومرة
واحدة ومش بالتدريج ..وحتي مبدلتش التدخني بحاجه تانية ..ساعتها اكتشفت
حاجة واحدة بس ..إن أنا كنت عبد للدخان ليس إال ..أنا كنت تنني تدخني..
بس مش بحرق غري نفيس ..واتأكدت إن املوضوع مش صعب و مش محتاج
إرادة زي ما بنسمع ..إلن هو عبارة عن قرار وحسابات تحسبها مع نفسك ..مش
محتاج أكرت من إنك تبقي راجل مع نفسك قدام نفسك طب ًعا ..ده غري اين بعد ما
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بطلت أبتديت أحس إين بستطعم  ..باكل  ..بتنفس ..بشم ..والتالجة بقى فيها
لنب والنشون وجبنة برمييل.
صاحب التجربة :أحمد متويل
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***

جتربتى فى اإلقالع عن التدخني..
أولاً أنا بدخن تقريبا من أكرت من  20سنة ..وأحب أقول كامن إن تجربتى
مع اإلقالع عن التدخني مش األوىل ..بس أسأل الله عز وجل إنها تكون األخرية..
وبتعدد املحاوالت والتجارب لإلقالع عن التدخني تعددت األسباب الىل أدت
ملحاولة اإلقالع ..يعنى مرة بطلت علشان الفلوس الىل بتستهلكها السجاير كتري..
ومرة علشان صحتى ..ومرة علشان حد بحبه وخايف عليه من السجاير ..زى
بنتى بوىس أول ملا ربنا رزقنى بيها..
كل مرة من املرات دى كنت بناضل وأحاول استمر ..لكن كان بيكون داميًا جوا

دماغى أفكار غال ًبا هى الىل برتجعنى للسجاير تاين ..زى هو أنا خالص كده مش

هرشب سجاير تاين ..هو معقول أنا كده خالص شخص مش مدخن ؟

عايز أقول حاجة مهمة هنا ..وهى إن انشغال املخ بالتفكري ىف التدخني أو
الرتكيز مع ترصفات حد بيدخن أو مجالسة حد بيدخن هى من األسباب الرئيسية
الىل برتجعك تاين للتدخني ..وبرضو من الحاجات املهمة جدً ا ألي حد بيدخن
وعايز يبطل تدخني ..الزم تعرف إنك مدمن عادة ..مش مدمن مادة كيميائية..
أنت مدمن لشكل علبة السجاير ..أنت مدمن لشكل السيجارة ىف إيدك ..لشكل
العلبة ىف إيدك ..لشكلك وأنت بتولع السيجارة زى النجم أو املمثل الفالىن ..ده
غري ثقافة التدخني الىل منترشة ىف السينام ..لحد كده كفاية كالم علشان مكنش
رغاي ..خلينا ىف آخر تجربة ..يف الحقيقة املوضوع مكنش ليه عالقة بالسجاير..
بقدر ما كان مشكلة نفسية عامة ىف حياىت ..وإحسايس بالفشل أو عمل كل
املحاوالت والسعي ناحية يشء ونهايته داميًا بعدم التوفيق ..باإلضافة إىل تراكم
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الضغوط وإحساىس بإين شبه متحارص ما بني ضغط العمل والشغل والعيلة
وحاجات كتري ..وبدأت أحس إن كل اليل أنا فيه بسبب بعدي عن ربنا ..ألين
كامن مكنتش ملتزم بالصالة ..وكل ما حد يكلمني عن الصالة أقوله ادعيىل..
لكن ىف مرة من املرات واحد صديقي عنده جيم (صالة ألعاب رياضية) ..روحتلو
علشان كنت بحب داميًا أدردش معاه ..وقاىل حاجة ميكن هو كان أول واحد
يقويل الكالم ده ..وهى اآلية الىل بتقول { َح َّتى إِ َذا بَلَ َغ أَشُ دَّ ُه َوبَلَ َغ أَ ْربَ ِع َني َس َن ًة}
وهى ذكرت ىف أكرت من موضع ..واملهم هنا إن السن ده تحديدً ا ليه حساب تاين

خالص ..ألنك بلغت منتهى النضج العقىل والجسدى ..فبتتحاسب حساب كامل..
فأبتديت ألتزم ىف الصالة ..ولكن ليس بخشوع كامل وال اجتهاد كامل ..يعنى مش
زين العابدين ..لكن بحاول أخلص املهام الىل ربنا طلبها مني ..بس لسة مفيش
تذوق لحالوة اإلميان أو التقرب لربنا ..وحاسس برضو إين محتاج خشوع أكرت..
وبدأت أحس بتناقض غريب ما بني إين أكون بصيل وبدخن ..أو عايز أذكر ربنا..
ومش رايض أمسك السبحة علشان ىف إيدى سيجارة ..أو مستني أخلص السيجارة
علشان أسبح عىل السبحة ..وهنا بقى حسيت إن السجاير دى شئ بيبعدك عن
كل شئ حلو بتحاول تعمله ..وبدأت أكرهها ..وصادفنى ىف الفرتة دى شخصني
أعرفهم من الناس امللتزمة ..أثناء الحديث معهم اكتشفت بالصدفة إنهم كانوا
مدخنني وبرشاهة ..وبالسؤال أجمع األثنني اليل هام ميعرفوش بعض أصلاً إن الىل
خاله بطل تدخني ملا ألتزم ..وإن السجاير حرام ..بس يا معلم ..أمسك عندك
أيام بفكر ىف الكالم بتاعهم ..وبتعرض ليه بنفىس زى ما قولت قبل كده ملا بحب
أتقرب بالذكر ..وكامن ملا بكون ىف الشارع وأدخل مسجد أصيل ويكون ىف جيبي
علبة سجاير ..بحس أنه عيب قوي تقف قدام ربنا وىف جيبك علبة سجاير ..ومن
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هنا بدأ يحصل عملية النبذ للتدخني ..وقررت فجأة أنا من دلوقتى مش مدخن..
والعلبة الىل معايا هارميها بالىل باقى فيها ..وقد كان ..وال وسيلة مساعدة ..وال
نعناع ..وال أى شيئ ..هى حرام وبس ..والحمدلله انتهى املوضوع عىل كده..

صاحب التجربة :هاين السنويس
***
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بص يا سيدي ..أنا بدأت التدخني وأنا يف الكلية ..كنوع من لفت األنظار
واإلحساس بأين كبري والحاجات الهابلة دى ..وفضلت أدخن ملدة تقري ًبا  ١٥أو ١٨
سنة ..يف األول مكنتش حاسس بالتأثري الضار بتاع التدخني ..وأتذكر إن مرة جوز
خالتي الله يرحمها قعد ينصحني إين أبطل تدخني ..ولكن أنا بغباء وعند الشباب
قولت له “ليه أبطل تدخني ..أنا مش تعبان منها” ..وبعد كده دارت العجلة ويوم
ورا يوم تأثري التدخني بدأ يظهر عليا ..وبدأت ألول مره تجييل فكرة اإلقالع عن
التدخني ..ودي بقى حكاية تانية خاااالص ..أنا حاولت أبطل حوايل  ٣٠مرة وكنت
برجع للتدخني ..برجع أدخن تاين برسعة الصاروخ ..يعني ممكن أبطل  ١٠دقايق..
أو عرشين دقيقة وأرجع أدخن تاين!!! أنت متصور يا مااان!!
ويف بعض املرات كنت برمي علبة السجاير يف الزبالة وأنا لسة شاريها ..بس
لألسف كنت برجع أدور عليها واجيبها من الزبالة علشان مكنش معايا حق إين
اشرتي واحدة تانية! وفضلت عىل كده مدة ..أبطل ساعة وارجع شهور ..لحد ما
حسيت إن التدخني بقى بالنسبة يل حياة أو موت ..يعني إين لو فضلت أدخن
يبقى أنا بنتحر ..وهنا أقدر أقولك إن دي بداية التحول يف موضوع التدخني..
وسبحان الله قدرت أبطل مرة واحدة مش تدريج ًيا ..وقعدت مبطل حوايل ٧
سنني ..ولكن ملا سافرت الخليج رجعت أدخن ملدة ٣سنوات لآلسف ..ولكن
بفضل الله بطلت التدخني تاين ولألبد إن شاء الله ..مش بس بطلت ..دا أنا كامن
بقيت كل ما أقعد مع واحد بيدخن أفضل أكلمه وأحاول أخليه هو كامن يبطل
الزفت ده اليل اسمه التدخني..وتوتة توتة بدأت الحدوتة ..يعني حيايت بدأت من
جديد بعد ما بطلت التدخني الحمدلله..

صاحب التجربة :محمد أمني
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السالم عليكم/
أنا بكتب قصتي مع تبطيل السجاير لعيل أكون سبب يف إن حد يبطلها وأخد
ثوابه..
التدخني سببه األول صحبة السوء ..وبنا ًءا عليه أنا رشبت سجاير يف  3ثانوي..
وبدأت أزيد جامد يف الجامعة ..دخنت من سنة  2002وفضلت أدخن لحد ما
وصل بيا الحال إين معرفش أنام إال لو قفلت األوضة بزجاج النوافذ ودخنت
سيجارة واتنني وتالتة علشان األوضة تتميل دخان وبعدها أنام ..تخيلوا مدى
اإلدمان !! ومش كده وبس ..الء ده أنا لو مش معايا غري فلوس السجاير وأنا
جعان فمش مهم األكل وكنت بجيب سجاير ..أصحايب يف الجامعة كانوا يقولويل
يابني أنت مش بتطفي السجارة خالص ..أقولهم ال مش بطفيها واطفيها إزاي
وأنا بعشقها !!
وفضلت أدخن برشاهة لحد 15/5/2016
جت إزاي بقى ..أنا كنت بفكر يف موضوع التبطيل ده بشكل جدي من فرتة..
لحد ما روحت يف يوم أجيب علبة سجاير لقيتها غليت  2جنيه ..وأنا كنت عارف
إن الزيادة من تاين يوم  ..والبياع أرص أنه يغيل السعر عليا يف يومها ..املهم قلتله
خالص مش هشرتي وروحت البيت وأنا معايا حوايل  4سجاير ..رشبت منهم 3
وفضلت واحدة ..صحيت الصبح وأول ما فتحت عيني قولت لنفيس أيه رأيك
تبطل سجاير النهاردة !! ..وال أقولك أرشب السيجارة دي وبطل بعدها !! أيوة
بس سيجارة ال هتقدم وال هتأخر ..وبعدين النهاردة تاريخ مميز فابطل النهاردة
علشان أفضل فاكر التاريخ..
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وهووووب راحت وخداين الجراءة ورحت ماسك علبة السجاير وراميها من
الشباك وقومت أبدأ يومي..
فطرت وطبيعي بعد الفطار بنعمل أيه ؟؟؟ طب ًعا كوباية الشاي والسيجارة..
قلت مبا أين رابط السجاير بالشاي والقهوة فمش شارب ..ورحت مبطل التالتة
يف نفس الوقت ..وبدأت معاناة مدتها  3أيام ..حاسس إن دماغي عاملة زي
بلونة منفوخة هيليوم ونعسان وهزالن جدً ا ..وكل ما اتعب أزداد إرصار وعناد..
ألين حسيت بكمية عبودية رهيبة ..ألنها متحكمة فيا ..وكامن بتخيل البياع
يغيل السعر عليها ..وكامن بتضيع فلويس وصحتي ..املهم عدى حوايل شهرين
وبعدين الناس قالتيل ارشب شاي وقهوة عادي أهي تنبهك وتصححك علشان
شغلك ومتكرتش فيهم ..املهم إين رجعت أرشب شاي وقهوة ولكن نسيت إين
اربطهم بالسجاير ..وبفضل الله لحد النهاردة مبطل ونسيتها متا ًما وكرهتها جدً ا..
وبيصعب عليا املدخنني والله
أسأل الله العفو والعافية يل ولكم ..وإىل اللقاء مع القصة القادمة وعنوانها
(تبطيل الشاي والقهوة) والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

أخوكم /محمد جرية
***
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توقفت عن التدخني قبل صالة الفجر يوم  ٢٦ديسمرب املايض من فضل الله
يل له الحمد وله الشكر وحده ..أكرب يشء ربحته من توقفي عن التدخني قرب
ع َّ
أكرث من الله وخشوع أكرث وأنا أعبد الله ..سواء صالة أو قراءة قرآن ..إلخ ..بدأت
أحس بسهولة يف التنفس وارتفاع يف اللياقة وراحة يف النوم ..وأصبحت استطيع
امليش ملسافة  ٨كيلو بدون توقف ..ونفسيتي تحسنت وأصبحت أحس برضا أكرب
عن نفيس..
طريقتي يف اإلقالع بكل بساطة هي اإلستغفار بندم شديد ..وأن ترجو من هذا
رضا الله ..استغفر عن كل لحظة ضيعتها ..وعن كل املال اليل رصفته يف الحرام..
وعن كل الناس اليل ترضروا بدخانك ..سواء بإستنشاقه أو تقليدك..واستغفر عن
صحتك التي ضيعتها وعن شبابك الذي أفنيته ..استغفر الله بأنك علقت قلبك
بغري الله وطلبت الراحة والسعادة من غريه ..تذكر كل يشء يتعلق بالتدخني
واستغفر منه بندم شديد وتوبة وواظب عىل االستغفار ..أقسم بالله يا شباب أين
بعد ما عملت هذا مل أحس برغبة شديدة يف التدخني ألول مرة يف حيايت ..ألين
خالصا من قلبك لرضا الله سيعينك
حاولت التوقف كذا مرة وفشلت ..إذا تركته ً
 ...أضمنها لك

صاحب التجربة :خالد صالح
***
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تبدأ الحكاية بتاريخ  ..17/11/2017يوم قررت فيه االمتناع النهايئ عن
التدخني بدون مقدمات وال ترتيبات وال سابق إنذار..
لقد بدأت التدخني من الصغر ..منذ املرحلة االبتدائية ومتاديت فيه ووصل
ذروته يف مرحلة الجامعة إىل أن دخلت ووصلت إىل مرحلة اإلدمان – نعم -اعرتف
وأقول إين وبعد مرحلة الجامعة وصلت مع التدخني إىل مرحلة اإلدمان !
لقد ارتبط التدخني معي ببعض العادات اليومية وهذا أكرب خطر وفخ وقعت
فيه ..عند الصحيان من النوم ..وبعد األكل ..ومع تناول الشاي والقهوة ..وقبل
النوم ..لدرجة االستيقاظ من النوم لرشب سيجارة..
ولقد أصيبت بثقب يف الرئة اليمنى بسبب التدخني ..وأخذت أدوية..
والحمدلله تحسنت ..ومع ذلك لآلسف مل امتنع عن التدخني ..نعم مل امتنع بعد
كل ذلك..
لقد مررت مبواقف أصعب وأصعب مع التدخني ..عندما تنفر منك زوجتك
وأوالدك بسبب رائحة التدخني من فمك ..أعرتف طوال تلك السنوات مل أحاول أن
امتنع عن التدخني ..إىل أن جاء ذلك اليوم ..جلست بعد إطفاء السيجارة وفكرت
وأدركت أنني أكرهها ..نعم أكره السجاير وأكره التدخني ..لدرجة أين مسكت
علبة السجاير وقمت برميها يف القاممة ..وقررت االمتناع عن التدخني ..ومن ذلك
اليوم الحمد لله مل أعود أو أحن إىل التدخني ..وأدركت أنه ذنب يجب أن يتوب
الله عليك أولاً يك تقلع عنه ..وأدركت أن ارتباط الرنفزة والعصبية بالتدخني سوف
يرجعك إليها مرة أخرى ..فال تقل لقد مررت مبوقف معني أو عصبية معينة لذلك
رشبت سيجارة ..بتلك الطريقة لن ومل تقلع عن التدخني أبدً ا..
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لذلك ..اجلس ..فكر ..قرر ..استعن بالله باإلقالع عن ذلك الذنب أولاً  ..والله
لن ومل تندم أبدً ا ..وبعد فرتة سوف تجد نفسك إنسان جديد ..يكفي نفسك الذي
يدخل ويخرج من رئتيك وحنجرتك بإرتياحية وبدون أن تنهج ..وال تضعف أبدً ا
وال تقل سوف أجرب ..ال ..ولكن قل سوف أقلع عن التدخني نهائ ًيا..
استعن بالله ..وأدعو الله أن يتوب عليك أولاً  ..ثم عزميتك وإرصارك وقرارك..
وتذكر سوف تحاسب عىل أموالك وصحتك وعىل كل من ترضهم بدخانك..
وتذكر ..ال تكن عبدً ا لشئ غري الله ..ال تكن عبدً ا للسيجارة..
تاب الله علينا وعليكم جمي ًعا من تلك العادة السئية املدمرة ..ودامئًا ردد
وأدعو ..اللهم تُب عل ّيا يك أتوب..

صاحب التجربة :محمود طلب
***
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اخلراب امللون
قرار إقالعي عن التدخني مل يكن قرا ًرا وليد اللحظة ..ومل يكن قرا ًرا مفاج ًئا..
كنت أنوي اتخاذه منذ فرتة طويلة ..ولكني مل أكن مهي ًئا لذلك ..أو باألحرى كنت
أوهم نفيس بأنني غري مهيأ التخاذ قرار كهذا يف الوقت الحايل ..القرار نفسه مل
يأيت فجأة ..ولكن البدء يف تنفيذ القرار هو الذي جاء مصادفة ..أنا ال أسميها
صدفة بقدر ما أظنها كانت اللحظة املناسبة يف تنفيذ القرار واإلقالع عن التدخني.
ذات مساء كانت علبة سجائري قد شارفت عىل النفاذ ومل يتبق منها سوى أربع
سجائر فقط ..وكان الليل يف بدايته ..وكان أمامي ليل طويل حافل بامللل واإلجهاد
وضغط العمل الشديد ..فكان ال بد من رشاء علبتني أو علبة عىل األقل ..أعطيت
النقود للبائع وطلبت منه علبة ولكنه قال أن النقود التي أعطيتها له ال تكفي..
وأنه يريد املزيد منها ألن (السجائر غلت) ..أعطيته نقو ًدا إضافية وحصلت عىل
علبة السجائر ..وذهبت إىل الشقة وأنا أغيل يف داخيل وأقول لنفيس (دي ما
بقتش عيشة ..كل يوم السجائر عاملة تغىل تغىل ..لغاية ما ييجي يوم ويوصل
فيه مثن أرخص نوع من السجائر ألكرت من عرشين جنيه) ..وعقدت مقارنة بني
النوع الذي كنت أدخنه يف هذه األيام ..وبني النوع الذي كنت أدخنه من سنتني
مثالً ..منذ عامني كنت أدخت نوع (أنضف) من النوع الشعبي املعروف ..وكان
مثن العلبة  12جنيه ..وكان مثن العلبة من النوع الشعبي املعروف  6جنيهات..
وملا بدأ مثن علبة السجائر (النضيفة) يرفع قلت لنفيس (أدخن نوع رخيص عشان
أوفر وبعدين حرام عليا أدفع أكرت من  12جنيه يف علبة سجاير ..آل يعني مش
حرام أدفع  12جنيه يف العلبة وحرام أدفع أكرت من 12؟! ما علينا ..املهم حولت
لنوع رخيص ..ويوم بعد يوم لقيت نفيس بدفع نفس املبلغ اليل كنت بدفعه
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زمان يف السجائر النضيفة وبدخن سجائر شعبية!!) ..اليوم أصبح مثن العلبة من
النوع الشعبي املعروف  12جنيه وأكبد طب ًعا مثن علبة ( النوع النضيف) أصبح
ضعف مثنه القديم ..وبعد هذه املقارنة تأكدت بالفعل أن مثن علبة السجائر
(من النوع الشعبي املعروف) سوف يصل يف مدة قصرية إىل الضعف ..وطب ًعا
(النوع النضيف) سوف يرفع فوق (يف العاليل) ..يعني مثن علبة السجائر من
النوع الشعبي املعروف سوف يصل يو ًما إىل  20جنيه!!.
وأفزعني الخاطر جدً ا 20 ..جنيه للسجائر يف اليوم؟ يعني  40جنيه ليل بيدخن
علبتني ..ويا ريت كامن سجاير نضيفة ..دي سجاير شعبية ومنفسة وتسد
النفس كامن!! أومال متن السجاير النضيفة هيوصل لكام؟!  100جنيه مثالً؟ يادي
الخراب امللون!!!
ليه؟ فييك إيه يا سيجارة يخيل الواحد يتمسك بييك كدة ويدفع دم قلبه
فييك؟ ويعمل حساب فلوسك يف امليزانية أول كل شهر قبل ما يعمل حساب أي
يشء تاين؟!
خالل الدقائق القليلة التي كنت أفكر فيها يف (الحسبة اليل فاتت) كنت
بالطبع قد توترت وتعصبت وأعصايب (باظت) وبدون ما (أدرك) وال (أشعر) كنت
قد دخنت األربع سجاير اليل كانوا يف العلبة القدمية ودخلت عىل العلبة الجديدة
اليل لسه شاربها (بالتمن الجديد) وسحبت منها سيجارة ..يعني حرقت  5سجاير
يف أقل من نصف ساعة ! والسبب إيه؟ إن السجاير غلت؟ يعني بدل ما أخفف
منها عشان غلت ...أقوم أدخن (بغباء)؟!!!
بس!! أنا كدة فهمت!!!
اللعبة الذهنية
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يااااه 17 ...سنة وأنا بيتضحك عليا؟
يا ترى فهمت اللعبة زي ما أنا فهمتها؟
لو ما كنتش فهمتها تعاىل أحكيلك عليها من األول واحدة واحدة!!
يف البداية بس أحب أوضح إن السبب يف إقالعي عن التدخني مل يكن يف املقام
األول إن مثنها ارتفع ..يعني بالبلدي كدة أنا مبطلتش سجاير عشان متنها رفع..
دي بس مجرد الرشارة األوىل ..عشان كدة بقول ليل عاوز يبطل سجاير ..لو كنت
هتبطل سجاير بس عشان بتغىل مع الوقت ..وكل يوم متنها بريفع..أحب أقولك
إنك ممكن تبطلها لفرتة ..لكن مع الوقت هرتجع تدخن تاين ..عشان كدة الزم
تفهم اللعبة الذهنية كويس ..يعني من اآلخر الزم تعرف الرس ..ألنك لو عرفت
الرس ..هتبطل سجاير خالص ومش هتشرتيها تاين نهايئ ..وساعتها هتهتف بأعىل
صوتك وتقول :أنا عرفت الرس ..عشان كدة أنا ُحر.
قبل ما ندخل يف التفاصيل أحب أسألك شوية أسئلة.
 تعرف ليه بيحطوا الصور املقرفة عىل علب السجاير؟ تعرف ليه بيكتبوا العبارة الشهرية عىل علبة السجاير (التدخني مرض بالصحةويسبب الوفاة)؟
 تعرف ليه علبة السجاير فيها  20سيجارة بالتحديد؟ هو ليه مفيش إعالنات عن السجاير يف التليفزيون؟ أو إعالنات السجايرقليلة؟
لو مش عارف اإلجابة عىل األسئلة ...فكر فيها تاين وانت هتعرف اإلجابة
بنفسك.
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ودلوقتي تعاىل يا عزيزي املدخن معي يف هذه الجولة الصغرية...
تخيل نفسك كدة قمت الصبح من النوم (مقريف) وعاوز تولع سيجارة..
وطب ًعا انت عارف قيمة سيجارة الصبحية دي ..وجيت تسحب سيجارة من
العلبة لقيتها خلصانة ..طب ًعا هتتفزع زي ما تكون لدغك تعبان ..وتيجي ناطر
البطانية وتنزل (ب ُعامسك) وشعرك املنكوش املكرمش عىل أقرب كشك سجاير
وتجيب علبة ..وتسحب السيجارة عىل طول – طب ًعا ما عندكش صرب لغاية ما
تطلع شقتك  -وتولع من أي حد مايش يف الشارع ..وقبل ما تطلع الشقة يكون
خلصت السيجارة ..وبعدين تيجي مولع التانية وراها.
طيب يا عزيزي ..تخيل بقى لو لقيت الكشك قافل ..هرتوح كشك تاين
طب ًعا ..وأول ما تالقي الكشك فاتح تتنهد وتقول الحمد لله ..ومتد إيدك بالفلوس
وانت بتنهج وتقول لعمك (برعي) هات علبة سجاير يا عم (برعي) ....يقوم عمك
(برعي) يقولك :ما عنديش سجاير...نعم؟؟؟! تتلفت شامل وميني – ال مؤاخذة
– زي الحرامية ..وعينك بتدور عىل أي دكان أو كشك ..وأخ ًريا تلمح من بعيد
– عىل الجانب التاين – دكان عمك (أو معتز) فاتح ..تلمع عينك من الفرحة
وتعدي الطريق وانت مش واخد بالك من العربية اليل جاية بأقىص رسعة..
يشتمك السواق ويقولك (مش تاخد بالك يا مغفل؟) ..طب ًعا انت معندكش وقت
(أو معندكش دماغ ترد عليه) ..هتسامحه عشان مش فايض له ..انت عاوز
تجيب سجاير ..وكالكيت تاين مرة عمك (قرين) يقولك مفيش سجاير ..أيه اليوم
الغريب ده؟ وتلف دكاكني واكشاك البلد كلها ويف النهاية مفيش سجاير ..طب ًعا
هتبص يف الساعة (ده لو أصالً انت افتكرت تاخد الساعة معاك وانت نازل من
ساعتني) ..ساعتني؟؟!! يا خرب أبيض هو أن بقايل يف الشوارع ساعتني بدور عىل
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سجاير؟ الشغل؟ شغل مني يابا بقى ما خالص انت غياب النهاردة ..أمرك لله بقى..
تالقي نفسك رجليك واخداك عىل أقرب قهوة ..هات كباية شاي وحجر شيشة يا
أبو السيد ..أمرك لله ترشبلك حجر شيشة وخالص ..ويفاجئك (أبو السيد) ويقولك:
مفيش معسل يا أستاذ ..ماانتاش واخد بالك من اليل بيحصل وال أيه؟ انت مش من
البلد دي؟ ويبص لك من فوق لتحت ويكتشف إنك حايف ..حايف؟!!! يا خرب أبيض؟!!
تبص لرجليك تالقي نفسك فعالً حايف ..سيبك من موضوع (حفياين) دلوقتي
يا أبو السيد وقويل هو إيه اليل بيحصل؟؟؟ أبو السيد ألنه مش بيدخن ..مش
فارقة معاه ..هصدمك بالخرب وهو بيضحك :فيه أزمة يف السجاير واملعسل يا
أستاذ ..من النهاردة مفيش سجاير وال معسل؟
إيه؟؟؟
إيه؟؟؟
إيه؟؟؟
مفيش سجاير وال معسل؟؟؟؟
دماغك تدوخ ..وتتعصب أكرت ما انت متعصب ..وتبقى ناقص تطبق يف زمارة
رقبة أبو السيد.
تخيل لو السيناريو ده حصل يا عزيزي املدخن؟ هتعمل إيه؟
طب ًعا وال حاجة ..هتتعامل مع الواقع ومش هترشب ال سجاير وال معسل..
وهتبقى يا عيني مدخن مع إيقاف التنفيذ ..بس خيل بالك ..انت يف الحالة دي
هتبطل سجاير عشان (مفيش سجاير) يعني ما تزعلش مني هتبطل غصب عنك..
مش برضاك ..ويف الحالة دي يا صديقي املدخن ..اسمح يل أقولك من غري زعل..
انت مش ُحر.
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طيب وليه تسيب نفسك للحالة دي؟ ليه ما يكونش القرار قرارك انت؟
ويكون نابع من جواك وإرادتك انت؟ من غري ما الظروف تفرضه عليك؟ هتقويل
ما اقدرش استغنى عن السيجارة ..طيب ليه؟ قول يل ليه؟ أومال اشمعنى ممكن
تستغنى عنها لو دورت عليها يف كل حتة وملقتش سجاير متوفرة وفيه أزمة
بالفعل يف وفرة السجاير؟ طيب جرب كدة تقعد يوم واحد 24 ..ساعة من غري
ما تدخن ..مش هتموت والله ..ما تخفش.
طاملا انك تقدر تستغنى عنها لو حدثت أزمة يف صناعتها ..يبقى تقدر
تستغنى عنها برضاك ..لو قدرت توصل ملرحلة إنك بتدخن (عشان عاوز تدخن...
مش عشان السيجارة هي اليل بتتحكم فيك) ..هتقدر تبطل التدخني بسهولة..
قولها ببساطة  ..أنا مش هدخن عشان أنا مش عاوز أدخن.
جرب ملدة يوم ...وصدقني مش هتخرس حاجة.
اللعبة الذهنية يا عزيزي املدخن مبنية عىل الوهم ..تبدأ الحكاية بسيجارة
مجانية ..قد يعطيها زميل لك يف املدرسة أو يف العمل أو يف الشارع ..سيجارة
واحدة فقط تجر خلفها سلسلة طويلة من السنني واملعاناة والنزيف ..نزيف
للامل ونزيف للصحة ..ثم ترتبط السيجارة بالذكريات ..مع األصدقاء ..يف
الحفالت ..يف ساعات العمل ..يف األمسيات الجميلة ..ومير يوم ..وشهر..
وسنة ..وتصبح السيجارة (صديقتك) املفضلة ..رفيقتك املقربة ..حينام تقوم
من نومك هي أول من (تص ّبح عليه) ..ويف عملك هي (الرفيقة) التي ته ّون عليك
ساعات العمل الشاقة واململة ..ويف احتفالك هي التي تستحق االحتفال ..هكذا
تنصب الشبكة حولك دومنا إدراك منك..

صاحب التجربة :عبد الله رجب
***
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مشاهري حتدثوا عن التدخني
الشاعر “الراحل” عبد الرمحن األبنودي..
هكلمك عن الحالة الطبية ..أنا بال رئة اآلن ..أنا واحد من املاليني املرصيني اليل
أفسدوا وبوظوا حياتهم بالسجاير ..بهذه اللعبة الحقرية اليل اسمها السيجارة..
وكل إنسان يدخن يتهيأله إن الناس كلها هتعيا ماعدا هو ..فأنا كنت بدخن
وصلت لحالة من الرشاهة يف التدخني ..الرئة فسدت ..يعني ملخص الكالم..
أنا دلوقتي زي السمك بتنفس من الخياشيم ..أشياء صغرية جدً ا ..هذه األشياء
الصغرية طالها ميكروب عجيب ..و الرئتني تضخمتا وبقيت كورة ..يعني لو رميتها
لكلب ميكولهاش..
***
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الفنان سامح الصريطي:
أنا كنت مدخن ..وعايز أقولكم كام مشهد كده من اليل كنت بعيشهم
وأنا مدخن ..كنت بروح مثلاً الحج ..وأنا يف الحج أو يف العمرة كان ليا أصدقاء
الحمدلله أقلعوا ..كان فيه مثلاً الحاج جامل إسامعيل ..هو أقلع عن التدخني
وأقلع عن الحياة كامن كلها الله يرحمه ..فكنا يف الحج أو يف العمرة أو يف العرشة
األخرية من صالة التهجد كنا قاعدين يعني بنصيل ومستنني بس أي باب عشان
نجري والناس تبقى عايزة تسلم علينا نجري عشان نخرج برة الحرم ونروح يف
أقرب أوتيل ونخش يف أي حامم ونروح مدخنني ونروح راجعني تاين زي الفل وآخر
متام ..كان شكلنا قدام نفسنا وحش ..وأقوله أمتى يا عم جامل  ..يقويل أنا عارف..
وكان شكلنا سيئ جدً ا ..إن احنا واحنا يف الحج أو يف العمرة ويف هذا املكان مش
مستمتعني بإن احنا نقعد يف هذا املكان ..مجرد ما نالقي ساحة فاضية نغادر
املكان عشان ناخد سيجارة ونرجع ..ودي مسألة كانت بشعة جدً ا..
ملا كنا بنسافر مع الناس نروح مثلاً يف مطار من املطارات ..نروح مثلاً مطار
فيينا ده واقعد ادور عىل مكان عايز أدخن ..أالقي أوضة إزاز ..هام الغوها
دلوقتي ..أوضة إزاز تخش فيها تدخن ..هذه األوضة ستيم روم ..بس دخان
سجاير بقا ..ونروح داخلني وافقني وناس مناظر كده ..كنت بحس إن أنا جرز،
فار ,جزام ..حاجة كده حبسنهم يف أوضة عشان دول ضارين باملجتمع ..منظر
سيئ جدً ا..
كنا نروح يف مطار نقعد بالـ  11ساعة ترانزيت ..نعاين معاناة شديدة ونرسق
إزاي إن احنا ندخن ..يعني كانت حياة ,,يف حاجة تانية متحكمة فينا ..مش احنا
اليل متحكمني فينا ..يعني مش أنا اليل متحكم فيها ..وكان نفيس أبطلها بقا
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عشان أبطل العادة دي ..بس أيه أقول أيه ..طب أنا هدعي ربنا وأنا قدام بيته
كده أقول يارب أبطل ..تخليني أبطل ..فخوفت قولت ال ..احسن ربنا يستجيب
ويخليني أبطل غصب عني بأمر الدكتور ..ال يا عم خليها ..بالش ..لحد ما جيت
يف يوم وأنا فاكر يف  2010وبعد صالة الفجر وأالقي ..مالقيش أكجسني يف الجو..
وشوفت املوت فعلاً  ..كان كل مرة عايز أبطل أقوم أقول أيه خالص ..أنا من أول
يوم السبت هبطل ..أول يوم يف السنة الجديدة أبطل ..ومفيش برضو ..لو دخنت
سيجارة جرت ..أقول طب تاين يوم عيد ميالدي ..خالص عشان أبدأ بقا سنة
جديدة بال تدخني ..وأجي صابح تاين يوم أدخن ..فخالص كملت السنة كلها ..طب
أول ما اخلص الخرطوشة دي ..وبرضو تخلص الخرطوشة واشرتي تاين ..يف اليوم
ده أنا القيت نفيس فعلاً قدام حالة موت ..بقيت أقول يا رب امهلني ..ليه؟؟
عشان مبقاش أنا اليل قتلت نفيس ..يعني أنا مش بخاف من املوت ..بس مكنش
أنا القاتل ..مكنش أنا املنتحر ..فيارب املهني أقلع عن التدخني وبعدين خدين..
عشان تدخني مش أنا اليل موت نفيس ..متخدنيش قاتل ..متخدنيش منتحر..
ويف اللحظة دي موجودة الخرطوشة كان أول علبة سجاير فيها وأول سيجارة..
فضلت موجودة يف نفس املكان ملدة سنتني ..وهي قدامي ..ال ميكن حتة سجارة
دي هي اليل تتحكم فيا ..والدكتور اليل كان بيقول إنه مينفعش تبطل التدخني
مرة واحدة ..القيت الء ..دانا بطلته مرة واحدة ..وكنت أياميها عىل فكرة بصور
شيخ العرب هامم ..وكان معايا يحيى الفخراين كان السنة اليل فاتت كان بيدخن
شيشة وبطلها ..فجه بيقويل أيه التدخني ده يا أخي ..قولتله دانتا كنت لسه..
ففي نفس املسلسل روحت والقاين مبطل تدخني ..محدش كان مصدق ..إىل وقتنا
هذا ..الخرطوشة قعدت سنتني ..عشان تعرف إن اإلنسان بإرادته..
40

أنا بس بحيك الواقعة دي ليه ..إنها سهل إنك تبطلها مرة واحدة ..املشكلة
بقا بعد ما بطلتها ..والله العظيم ..إن أنا ندمت عىل أن يف يوم من األيام خدت
سيجارة ..ندمت عىل كل يوم كنت بدخن فيه ..ندمت عىل كل سنة كنت بدخن
فيها ..ندمت عىل كل لحظة عيشتها بال صحة متكاملة ..ومتنيت لو أنت قولتيل لو
رجعت حياتك من أول وجديد تحب تعمل أيه؟ أقولك مدخنش..
***
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الفنان حممد صبحي:
أنا عايز اشتيك من مشكلة أنا صادفتها ..هي مشكلة عاطفية ..أنا حبتها ..كان
فيه عشق بيني وبينها ..كنت متوهم إن ده حب وعشق ..بس برصاحة ادايت
قوي ألين لقيت أصدقاء كتري وناس حواليا بيحبوها !!
إزاي بتخوين يعني ؟!
ادايت ..ادايت أكرت بعد كده ملا اكتشفت اليل بحبها دي وبعشقها مش بس
كتري بيحبوبها حواليا ..الء ..كامن موتت ناس كتري منهم أنا فقدتهم ..فخوفت
وقولت الدور جاي عليا ..فبرصاحة ابتديت اكرها والفظتها ورميتها ودوستها
عليها..
السيجارة( ........أنتوا فهمتوا حاجة تاين)
***
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“ َم ْن َس َّن فيِ الإْ ِْسلاَ ِم ُس َّن ًة َح َس َن ًة َف ُع ِم َل ِب َها بَ ْعدَ ُه كُ ِت َب َلهُ ِمث ُْل أَ ْج ِر َم ْن َع ِم َل
ِب َها َ ،ولاَ َي ْنق ُُص ِم ْن أُ ُجو ِر ِه ْم شيَ ْ ٌء َ .و َم ْن َس َّن فيِ الإْ ِْسلاَ ِم ُس َّن ًة َس ِّي َئ ًة َف ُع ِم َل ِب َها َب ْعدَ ُه
كُ ِت َب َعلَ ْي ِه ِمث ُْل ِو ْز ِر َم ْن َع ِم َل ِب َها َ ،ولاَ يَ ْنق ُُص ِم ْن أَ ْوزَا ِر ِه ْم شيَ ْ ٌء”
صديقي املدخن ..حط يف بالك كويس واعرف إن كل إنسان هيرشب سجاير
بسببك سواء كان ابنك أو شباب صغري هتاخد عليهم سيئات ..ألنك كنت قدوة
ليهم فقلدوك ..وكل إنسان هيدمن أي نوع من أنواع املخدرات وكنت أنت
السبب إنه يدمن ويتعاطى مخدرات هتحاسب عليه وتشيل وزره يوم القيامة..
الزم تعرف إن األمر خطري بجد..والزم تستوعب حديث رسول الله صل الله عليه
وسلم.
***
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حصل معايا موقفني مع اتنني من أصدقايئ ..املوقف األول كنت يف زيارة
لصديق ليا مدخن ..وكان عنده طفل معداش عمره  4سنني ..كنا قاعدين مع
بعض يف الصالون وفوجئت بإبنه الصغري ماسك والعة بايظة ومعاه طفاية وورق
ملفوف عىل هيئة السيجارة ..بسأل صاحبي أيه ده ..قايل لقيت الواد عايز ميسك
السجاير الحقيقية ويرشبها زيي ..فاديته الوالعة البايظة والورق عشان يسكت !!
***

املوقف التاين لصديق آخر مدخن ليه طفل يف نفس عمر الطفل األوالين..
كنت بعمل حاجة مع أبوه يف الشقة عندهم وملا دخلنا أوضة الضيوف القينا الولد
ماسك سيجارة مش مولعة وبيحاول إنه يرشبها ..نفس الولد يف موقف تاين ماسك
عود الكربيت كإنه سيجارة وبياخد منها نفس ويطلعه ..وملا جينا ناخد منه عود
الكربيت مسكتش وفضل يعيط وكان ناقص يتخانق معانا !!
ميكن هام موقفني بس اليل شوفتهم بالطريقة دي ..لكن مام ال شك فيه إن
أغلب األطفال اليل أباهتهم مدخنني عملوا نفس اليل عملوا الطفلني دول..
***

لكل أب ُمدخن ..متكونش سبب يف قتل ابنك ..احمي طفلك الصغري من رشب
التدخني يف املستقبل ..متكونش أنت سبب إنه يشوفك بتدخن فيقلدك وهو
مش عارف خطورة ورضر التدخني عليه وعىل اليل حواليه فيام بعد ..ويبقى يف
املستقبل مدخن رشه بسببك وتصيبه األمراض برضو بسببك..
خليك قدوة طيبة وصالحة ألبناءك الصغريين ..خليك قدوة طيبة وصالحة
ألبناء جريانك وأقاربك ..خليك قدوة طيبة وصالحة لكل شاب يف مقتبل العمر
والحياة..
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وافتكر داميًا حديث رسول الله صل الله عليه وسلمَ “ :م ْن َس َّن فيِ الإْ ِْسلاَ ِم ُس َّن ًة
َح َس َن ًة َف ُع ِم َل ِب َها َب ْعدَ ُه كُ ِت َب لَهُ ِمث ُْل أَ ْج ِر َم ْن َع ِم َل ِب َها َ ،ولاَ َي ْنق ُُص ِم ْن أُ ُجو ِر ِه ْم
شيَ ْ ٌء َ .و َم ْن َس َّن فيِ الإْ ِْسلاَ ِم ُس َّن ًة َس ِّي َئ ًة َف ُع ِم َل ِب َها بَ ْعدَ ُه كُ ِت َب َعلَ ْي ِه ِمث ُْل ِو ْز ِر َم ْن
َع ِم َل ِب َها َ ،ولاَ َي ْنق ُُص ِم ْن أَ ْوزَا ِر ِه ْم شيَ ْ ٌء”
***

إن الشئ الذي تتوهم إنك ال تستطيعه
هو الذي ال تريد أن تفعله...
يعني توهمك طول الوقت إنك مش هتقدر تبطل التدخني أو املخدرات،
واألوهام اليل بتحطها لنفسك كل شوية ألي سبب من األسباب معناه إنك مش
عايز تبطل وحابب حياتك كده!! ..
كسر صنم األوهام

لآلسف املدخن بيحط لنفسه عواقب وهمية مش بتخليه يقدر ياخد الخطوة
بشكل صحيح وسليم ..زي مثلاً أصحابه اليل بيقعد معاهم وبيدخنوا ..أو زي
املشاكل الكتري اليل هو فيها ..أو ضغط العمل ..وظروف الحياة واملعيشة ..كل
دي عقبات بيحطها قدام نفسه وصنم ملوش الزمة خالص وال منه فايدة صنعه
بإيده لنفسه لآلسف..
األوهام دي عاملة كده زي خط بارليف “الحائط املنيع” ..بشوية مية مبئاش
ليه أي وجود ..كذلك األوهام اليل أنت خلقتها جواك وقعدت تبني فيها يوم بعد
يوم لحد ما كربت وبقت حاجز ال ميكن أنك تتخطاه من وجهة نظرك ..بشوية
صدق وإرادة حقيقية من جواك إنك عايز تبطل هتالقي املوضوع أسهل مام
يكون..
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وطب ًعا باإلستعانة بالله والدعاء وطلب القوة والعون منه هيبقى فعلاً
املوضوع أسهل مام كنت تتصور..
يال بينا حنطم صنم األوهام

***

أول وهم هنحطمه بإذن الله هو وهم إن املوضوع صعب ..وإنك حاولت
قبل كده وفشلت..
عايز أقولك املوضوع مش صعب أوي زي مانتا متخيل ..لو استعنت بالله
سبحانه وتعاىل بصدق وإخالص هتالقي املوضوع بسيط ..وحط  100خط تحت
كلمة لو استعنت بالله بصدق وإخالص ..ألن اإلنسان منا فعلاً وال حاجة من غري
ربنا سبحانه وتعاىل ..وبيبقى ضعيف جدً ا وميقدرش يتغلب عىل أي مشكلة أو
ذنب نفسه يرتكه ويبطله من غري اإلستعانة بالله عز و جل والدعاء الصادق النابع
من القلب والروح م ًعا..
تاين وهم هنحطمه بإذن الله هو وهم ضغوط الحياة وهمومها ومشاكلها..
فكر معايا كده وقويل الشخص اليل مش بيدخن بيعمل أيه ملا بيبقى مضغوط
أو مهموم أو واقع يف أي مشكلة سواء كانت صغرية أو كبرية ومش القي ليها
حل ؟
تفتكر بيترصف إزاي يف املواقف اليل زي دي ؟؟
ميكن مبيتعصبش زيك أو معندوش هموم ومشاكل وضغوطات زيك ! أكيد
الء ..أومال ليه مش بيرشب سجاير أو مخدرات طيب رغم إنه بيمر بنفس اليل
بتمر بيه ؟؟
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الفكرة هنا يف الوهم ..أنت وهمت نفسك إن السيجارة بتخفف عنك عبء
وضغوط الحياة ..وإنها بتقلل من توترك أو عصبيتك ..لكن الحقيقة غري كده
أصلاً  ..ألنها بتديك إيحاء نفيس كاذب لكام دقيقة إنك بقيت كويس وهادئ..
اسأل نفسك سؤال واضح ورصيح ..هل رشبك للدخان وأنت متعصب أو
مخنوق أو واقع يف أي مشكلة حللك املشكلة اليل أنت واقع فيها ..أكيد اإلجابة
الء
صدقني مفيش حاجة ممكن تخليك وسط همومك ومشاكلك ومتاعب الحياة
هادي ومطمن زي ذكر الله سبحانه وتعاىل وتقربك منه ولجوءك ليه ..ألن ربنا
هو اليل يف إيده حل كل مشاكلك وهمومك ..وهو الوحيد القادر عىل حلها ..مش
أي حاجة تاين وال أي شخص يف الوجود كله ..ورشبك للدخان أو املخدرات مش
هيغريلك حياتك البائسة وال هيساعدك عىل حل مشاكلك..
اسمع كده ..قال تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْع َر َض َعن ِذكْرِي َف ِإنَّ َلهُ َم ِعيشَ ًة ضَ نكًا}
َّ
ْ هَّ َ اَ ْ هَّ َ ْ
{ال ِذ ي نَ� َآم ُنوا َو َت ْط َم ئ ِ نُّ� ُق ُل بهُ ُ
الل تط َم ئ ِ نُّ�
وقال تعاىل:
الل ۗ أل ِب ِذك ِر ِ
و�م ِب ِذك ِر ِ
ْال ُق ُل ُ
وب}
تالت وهم هنحطمه بإذن الله هو وهم أصحايب اليل يف الشغل اليل بيدخنوا
وضغط العمل..
بص يا سيدي قيس نفس الكالم عىل املثال اليل اديناه لسه من شوية وانت
تعرف إن كل ده أوهام يف أوهام اقنعت بيها نفسك وحاططها قدام عينك
باستمرار ..عشان كده مش قادر تاخد قرار بجد من جواك وتاخد الخطوة وتبطل
سجاير أو مخدرات..
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رابع وهم هنحطمه بإذن الله هو وهم إنها بتخيل مزاجك أحسن وبتساعدك
عىل الرتكيز..
ارتبط عندنا صورة ذهنية إن املفكر أو الفنان الزم يكون بيدخن كتري وبيرشب
قهوة كتري ..وإنه كده بيدل عىل إنه إنسان عميق يف نفسه بقا ..وإن السيجارة
والقهوة بيساعدوا عىل اإلبداع والتفكري ..وده مش صحيح باملرة ..ألن يف ناس
كترية مبدعة مش بتدخن وال بترشب سجاير ..ارضبلك مثال بسيط جدً ا ..املرأة
اليل بتألف وتكتب روايات أو ما شابه ..شوف كام رواية مكتوبة بقلم بنت..
هتالقيهم كتري جدً ا والله ..ومبدعني كامن ..ومش بيرشبوا سجاير وممكن تالقي
فيهم اليل مابترشبش قهوة كامن..
***

صديقي املدخن ..األوهام مش هيبقى ليها أي وجود حقيقي إال ملا تبقى
صادق من جواك وعايز فعلاً تبطل التدخني أو املخدرات ..ساعتها هتعرف أن
األوهام دي حاجة ضعيفة جدً ا وملهاش أي أساس من الصحة ..بس أنت اليل
عملت منها فزاعة كبرية جواك ..وخلقت منها وهم من ال شيئ..
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غري نظرتك..
خليني أقولك إنك كمدخن صنعت لنفسك وبنيت سور عايل من األوهام
سهل جدً ا مبشيئة الله تحطيمه ..بس أهم حاجة يا بطل تغري نظرتك لألوهام
دي بشكل إيجايب ..وسيبك من املحبطني اليل حواليك ..واليل بيكرسوا مآديفك
كل شوية ..أهم حاجة إنك تستعني بالله وتتوكل عليه ومتشغلش بالك بأي كالم
محبط وسيبك منه خالص ..زي إنك يومني وهرتجع ترشب تاين ..والكالم السلبي
اليل أنت عارفه من العينة دي..
حط يف بالك وارد إنك ترجع ..وساعتها هتالقي اليل يقولك“ ..شوفت ..مش
قولتلك كلها يومني وترجع ترشب تاين” ...سيبك منهم ومن كالمهم وكمل يف
طريقك وحاول تاين ميهمكش..
أفضل طريقة لإلقالع عن التدخني
يا ترى أيه أفضل طريقة لتبطيل التدخني ..بالتدريج وال مرة واحدة ؟؟
أول جملة كنت بسمعها من أصدقايئ وأصحايب اليل بيدخنوا ملا بيعرفوا إين
كنت مدخن وبطلت تدخني ..جملة “إزاي بطلت” ..وده حقيقي شيئ طيب
منهم وبيدل إنهم نفسهم يبطلوا ..بس ممكن يكونوا مش صادقني مع نفسهم
أكرت ..أو ميكن يكونوا فعلاً نفسهم بس مش عارفني إزاي يطلعوا من الفخ ده..
فخ الدخان..
وجملة أنت بطلت إزاي دي اتكررت كتري باختالف األشخاص ..وهنا خليني
أقولك عىل حاجة مهمة جدً ا جدً ا جدً ا ..أال وهي “إن مفيش حاجة اسمها أفضل
طريقة أو أسهل طريقة لإلقالع عن التدخني ..وكامن حتة أيه أفضل طريقة
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للتبطيل ..اليل بالتدريج وال اليل هي مرة واحدة” ..عايز أقولك مفيش الكالم ده!
أيوة مفيش الكالم ده..
أومال أيه طيب الحل؟
األول قبل ما أقولك خليني أصحح حاجة مهمة ..هي أنسب طريقة وليست
أفضل طريقة ..ألن كل شخص ليه طريقة مناسبة ليه هو ..وممكن تكون الطريقة
دي مش مناسبة لغريه ..عشان كده هنقول أنسب طريقة..
***

بص يا سيدي ..ركز معايا واحدة واحدة عشان تفهم املوضوع بالظبط رايح
فني وجاي منني..
موضوع التبطيل بيختلف من شخص للتاين ..وزي ماحنا كلنا عارفني إن
صوابعنا مش زي بعضها ..يعني كل واحد غري التاين ..يف واحد يقدر يبطلها مرة
واحدة ..ويف شخص تاين ميقدرش يبطلها مرة واحدة ..فبيلجأ للطريقة التانية
اليل هي بالتدريج ..وبالتايل أنا هنا مقدرش أقولك أفضل طريقة هي إنك تبطل
مرة واحدة ..وال أقدر أقولك إن أفضل طريقة هي إنك تبطل بالتدريج ..عشان
زي ما اتفقنا إن صوابعنا مش زي بعضها ..وإن كل إنسان بيختلف عن الشخص
التاين ..سواء فسيولوج ًيا أو نفس ًيا ..وكل شخص بيختلف عن غريه وطريقة حياته
وعيشته بتختلف سواء من دراسة أو عمل أو بيئة اتولد فيها أو صحاب عرفهم..
كل ده بيأثر عىل طريقة تفكريه ورؤيته لألمور أو املشاكل اليل بيواجها يف الحياة..
حتة بقا أنسب طريقة أيه ..دي برتجع للشخص نفسه ..ألن كل شخص عارف
نفسه ويقدر يحدد أيه الطريقة األنسب ليه ولشخصيته حسب طريقة تفكريه..
وسواء بطلت بالتدريج أو مرة واحدة ..فالطريقتني هام أفضل الطرق لإلقالع عن
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التدخني أو املخدرات ..ألن نتيجتهم يف النهاية بيدوا نفس النتيجة“ ..اإلقالع عن
التدخني واملخدرات”..
***

طيب بالنسبة لإلقالع مرة واحدة ..إزاي؟؟
سهلة وبسيطة يا سيدي..
ببساطة شديدة جدً ا بتيجي لحظة عليك بتاخد فيها قرار صادق مع نفسك
إنك من اللحظة الفالنية مش هترشب سجاير تاين ..والقرار ده مش بيبقى قرار
مفاجئ أو مكنش ليه دوافع سابقة أو وليد اللحظة ..بيبقى أكيد جواك دوافع
كتري ..بس يف لحظة معينة بتحسم املوضوع جواك وبتاخد القرار وبتبطلها مرة
واحدة..
طيب وبالنسبة لإلقالع بالتدريج ..إزاي؟؟
برضوا بتاخد قرار صادق من جواك إنك خالص عايز تبطل تدخني نهايئ ..ويف
الحالة دي بتبدأ مرتبطش حياتك بالسيجارة ..ألن السيجارة ارتبطت معاك بكل
حاجة بتمر بيها يف حياتك ..من فرح أو حزن أو خنقة أو ضغط نفيس أو متخانق
مع مراتك ..أو عندك مشكلة يف الشغل ..بعد األكل ومع الشاي والقهوة ..وأنت
داخل الحامم ..إلخ
يف ناس متعودة أول ما تصحى من النوم أول حاجة بيعملوها يرشبوا سيجارة..
لو أنت من الناس دي هتبدأ إنك مش من أول ما تصحى من النوم ترشب
سيجارة ..خليها بعد ربع ساعة أو نص ساعة..
بعد ما تفطر أو تتغدى أو تاكل عمو ًما أخر السيجارة اليل بعد األكل مبارش ًة
دي شوية ..خود بريك وليكن ربع ساعة أو تلت وبعدها ابدأ ارشب سيجارة.
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مع كوباية الشاي أو القهوة بالش السيجارة ..ارشب قهوتك أو شايك عادي
جدً ا بس من غري سيجارة ..وبعد  10دقايق أو ربع ساعة بالكتري ولع سيجارتك..
يف حالة الرنفزة أو الغضب حاول عىل قد ما تقدر ماتدخنش كتري ..وافتكر
وقتها اخوانها اليل مش بيدخنوا بيترصفوا إزاي وهام يف نفس موقفك..
بعد كده ابدأ قلل عدد السجاير اليل بترشبها يف اليوم ..شوية بشوية مترشبش
السيجارة كلها ..ارشب نصها مثلاً وارميها..
وأنت بتعمل كل الخطوات دي متنساش أهم خطوة وأقوى سالح عندك
“الدعاء” ..الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء واإلستعانة بالله عز وجل..
وإن شاء الله جسمك هيبدأ يتعاىف شوية بشوية من السموم اليل دخلتها
لجسمك بسبب التدخني وصحتك هتبدأ بالتدريج تتحسن وتبقى عال العال بإذن
الله ..ولكن املوضوع محتاج شوية وقت مش أكرت..
***

خصوصا شمس
عارف أنت ملا تعرض برشتك للشمس كل يوم لفرتات طويلة..
ً
الصيف املحرقة ..أيه اليل هيحصل لبرشتك ؟ أكيد البرشة هتغري لونها وتسود..
صح ؟
طيب لو أنت حابب إن لون برشتك يرجع زي األول وترجع طبيعية زي ما
كانت قبل ما تتعرض للشمس كل يوم لفرتات طويلة ..تعمل أيه ؟
هتبعد عن الشمس ..مظبوط ؟ مظبوط
ملا تبعد عن الشمس ومتتعرضش ليها لفرتات طويلة هل برشتك من أول يوم
هرتجع زي طبيعتها ؟ أكيد الء
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لكن يوم بعد يوم هتحس بفرق يف تغري لون برشتك وأنها بدأت تاخد اللون
الطبيعي بتاعها..
نفس املوضوع بالظبط ..مش من أول يوم هتبطل فيه تدخني هتحس بتحسن
يف صحتك ..وإن صحتك بقت بومب ..لكن إن شاء الله تعاىل يوم بعد يوم
هتتعاىف وتتحسن وترجع صحتك زي األول بفضل الله أولاً وأخريًا
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ماذا بعد أن تقلع عن التدخني..
من الحاجات املهمة جدً ا جدً ا جدً ا ملا تبطل بإذن الله تعاىل هي إنك متقعدش
كل شوية تحسب لنفسك أنت بقالك قد أيه مبطل تدخني ..يعني متقعدش تقول
انهاردة كده كملت شهر ..أو انهاردة كملت سنة بدون تدخني ..متقعدش تحسب
لنفسك األيام واألسابيع والشهور اليل أنت مبطلها ..الكالم ده مش صحيح خالص
وخطري ..ألنك طول مانتا حاطط التدخني يف دماغك والفكرة بتدور لسة يف عقلك
ده يخليك تقع وترجعلها تاين..
يف ناس شايفة إنك ملا تقول لنفسك أو لغريك إن النهاردة كملت سنة بدون
دخان وتحتفل باليوم ده ..ده نوع من أنواع التحفيز لروحك ..بس من وجهة نظري
ده غلط ..ألن طول ما الفكرة مستحوذة عليك وبتدور جوه دماغك باستمرار ده
عرضة إنك ممكن ترجع للتدخني يف يوم من األيام ..فخيل بالك كويس جدً ا من
الفخ ده ..واطرد الفكرة زي ما قولتلك من دماغك متا ًما ومتخلهاش مستحوذة
عليك وعىل تفكريك طول الوقت ..وابدأ اتعامل عىل إنك شخص مدخنش قبل
كده يف حياته خالص ..وملا تبقى يف مكان عام وحد ميعرفكش وال يعرف إنك
كنت بترشب قبل كده وبطلت ويعزم عليك بسيجارة ..ابتسم وقوله“ ..الحمدلله
مبدخنش” ومتقولوش “مبطل” استبدل كلمة “مبطل” بـ “مبدخنش” ..هتفرق
معاك نفس ًيا كتري.
لكن مفيش مشكلة متا ًما لو ال قدر الله ورجعت للتدخني مرة تاين ..وده أمر
وارد إنه يحصل ألي حد بطل ..بس لو حصل يا بطل متيأس أبدً ا من نفسك وال
من روح الله ..قاوم األفكار السلبية اليل خلتك ترجع تاين للتدخني ..وواجه روحك
بالعقل واملنطق ..واستعن بالله من جديد وإن شاء الله هتتعاىف منها إىل األبد..
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أيه األسباب أو العوامل اليل بتخيل اإلنسان يبيل نفسه بالتدخني أو
املخدرات؟؟
يف أسباب كتري ومختلفة ..زي البيئة الصغرية اليل نشأ فيها واليل متمثلة يف
البيت ..ألن البيت عليه عامل كبري جدً ا ..ألن الطفل وهو يف عمر سنتني فام فوق
بيبدأ يقلد أبوه أو أمه يف سلوكياتهم اليل بيشوفها بتصدر منهم عىل مدار اليوم
بشكل يومي..
وزي برضو البيئة الكبرية اليل نشأ فيها واليل متمثلة يف املنطقة اليل اتولد فيها
وصحابه وجريانه وأقاربه وزمايله اليل يف املدرسة أو الجامعة أو يف الشغل ..ودول
أثرهم كبري جدً ا عليه ..سواء باإليجاب أو بالسلب ..فلو كانوا أصدقاء غري صالحني
بالرضورة هيأثروا عىل بعضهم بالسلب يف كل حاجة ..ولو كانوا صالحني هيأثروا
برضو عىل بعض يف كل حاجة بس باإليجاب ..وشتان الفارق بني املفسد والصالح..
بني السالب واملوجب.
تأمل معايا هذه الكلامت..
الصاحب ساحب ..إذا كان صال ًحا أخذك معه إىل طريق الخري والفالح ..وإذا
كان فاسدً ا أخذك معه إىل طريق الرش والهالك..
وسيدنا النبي صل الله عليه وسلم رضب لينا مثل جميل جدً ا بخصوص الكالم
السو ِء :كَ َحا ِملِ املِ ْس ِكَ ،ونَا ِف ِخ الْ ِكريِ،
الصالِ ِح َو َجلِ ِ
ده ..قال“ :إِنمَّ ا مث َُل الجلِيس َّ
يس ُّ
فَحا ِم ُل املِ ْس ِك إِ َّما أَنْ يُ ْح ِذيَكَ َ ،وإِ َّما أَنْ تَ ْب َتا َع ِم ْنهُ َ ،وإِ َّما أَنْ تَجِ دَ ِم ْنهُ ري ًحا ط ِّيب ًة،
ونَا ِفخُ ال ِكريِ إِ َّما أَن َي ْحر َِق ثِيا َبكَ  ،وإ َّما أَنْ تَجِ دَ ِم ْنهُ رِي ًحا ُم ْن ِت َن ًة”
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فالصالحب الصالح هينوبك منه كل خري ..ياخدك معاه يف طريق الخري
والفالح ..تروحوا تصلوا سوا ..أو تقرأوا قرآن وتتدبروا اآليات ومعانيها مع بعض..
تروحوا تسألوا عىل مريض ..أو تساعدوا شخص محتاج ..أما بقا صاحب السوء
الفاسد مش هينوبك منه إال كل رضر ورش ..وهياخدك لطريق الضياع والهالك..
زي مثلاً يورطك يف خناقة ..يقولك ارشب السيجارة دي ..طب جرب حتة الحشيش
دي ..طب كلم فالنة ..طب جرب كاس الخمرة ده ..ويفضل يعرض عليك أي يشء
منكر يغضب الله سبحانه وتعاىل ويرضك ..كإنه شيطانه وليعاذ بالله ..ده غري
إنه هياخدك لطريق طويل من املعايص والذنوب عكس الصاحب الصالح اليل
هياخدك لطريق طويل برضو بس من الحسنات والثواب واألجر العظيم..
ين َخلِيلِ ِه َفلْ َي ْنظُ ْر َأ َحدُ ك ُْم َم ْن
وسيدنا النبي قالنا برضو إن “الْ َم ْر ُء َعلىَ ِد ِ
يُخَالِ ُل”..

يعني صاحبك أو صديقك لو متمسك بدينه هتكون أنت زيه ،والعكس ..لو
مش متمسك بدينه هتكون برضو زيه ..فاختار اليل ينفعك لدينك وياخدك معاه
لطريق الخري والحسنات ..مش اليل يرضك يف دينك وياخدك لطريق املعايص
والسيئات..
ومن األسباب برضو اليل بتخيل اإلنسان يرشب مخدرات أو يدخن هو ظلمه
لنفسه ..وده يشء خطري معظمنا بيقع فيه بكل آسف..
لآلسف اإلنسان بيظلم نفسه يف حاجات كتري ويلقي بها إىل التهلكة من غري
ما يشعر باليل بيعمله يف روحه ..ألنه بيبقى عايش يف غفلة وظلامت ..وربنا
َ اَ ُ ْ ُ أَ ْ مُ ىَ هَّ ُ َ َ
َّ هَّ َ حُ
قالنا يف كتابه الكريم{ :ول تلقوا ِب�ي ِد ْ
يك ِإل ت ْ
الل ي ِ� ُّب
ال�لك ِة ۛ َوأ ْح ِس ُنوا ۛ ِإن
مْ ُ
ال ْح ِس ِن ي نَ�}
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والسجاير واملخدرات والشيشة وكل أنواع الدخان واملخدرات من التهلكة..
ألنها بتهلك الروح ..وبتدمر الصحة ..وبتهد فيها ويف فلوسك..
الصحة راس مالك

محدش ينكر وال يختلف عىل إن الصحة هي أهم حاجة يف حياتنا وراس
مالنا ..والزم تعرف إن أغىل حاجة ميتلكها اإلنسان يف الدنيا هي الصحة والعافية..
ودي نعمة عظيمة جدً ا ال تقدر مبال الدنيا..
لو إنك متلك الدنيا كلها مبا فيها ..وال متلك الصحة والعافية يبقى لزمتها أيه
الدنيا ..أيه الفايدة من غري صحة وعافية ؟
الواحد مننا مبيعرفش قيمة الصحة إال ملا يجيله دور تعب شديد ..بيعرف
وقتها قيمة الصحة والنعمة اليل ربنا ادهلنا ..فبالش أنت بقا تقعد تهد فيها
وتدمر فيها عشان خاطر حاجة متستاهلش أصلاً إنك تبص ليها ..وكل سيجارة
أنت بتطفيها أنت بتطفي معاها شبابك وصحتك وعافيتك..
حب نفسك ..وخاف عليها ..واكره أي حاجة ممكن تدمر صحتك وتفسد
عليك حياتك ..حب صحتك وحب الحياة ..صحتك دي كنز غايل ميتعوضش..
صحتك دي حاجة غالية أوي ..من غريها أنت وال حاجة ..بالش تهد فيها ليل
نهار ..ده بدل ما تحافظ عليها عشان تحافظ عليك !
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لو أنت زارع يف بيتك أي نوع من الزهور أو الخرضة ..بتعمل أيه عشان الزهرة
دي تكرب وتحافظ عليها ..مش بتهتم بيها وبتسقيها بانتظام وبتديها تقاوي عشان
متمرضش ومتوت؟ صح  ..طيب لو أنت أهملت الزرعة دي يوم بعد يوم ومبئتش
تراعيها وال تحطلها مية وأهملتها ..أيه اليل هيصحلها؟ مش هتدبل ومتوت ؟ صح..
أهي صحتك زي الزرعة بالظبط ..لو مرعتهاش وأهملتها ودخلت السموم يف
جسمك هتمرض وهتضعف ومتوت ..ولو اهتميت بيها وراعتها وحافظت عليها
واديتها الغذا الكويس هتكرب وتقوى..
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“إن القرار الذي يتخذه اإلنسان يف شأن مصريه قلام تنقضه األيام إذا
صادرا ح ًقا عن إرادة وصدق وإيامن”
كان
ً

الدكتور /حممد راتب النابليس

يف محارضة للشيخ محمد مختار الشنقيطي يتحدث فيها عن التوبة وذنوب
الخلوات ،تتطرق أثناء املحارضة إىل رشب الدخان فقال ...واعرف رجلاً أنه كان
مبتىل برشب الدخان أكرث من  50سنة ..وجاء يف مزرعة الوالد رحمه الله كان
يعمل مبزرعة الوالد وعمره يف السبعني ..ويقول من عمر خمسة عرش وهو يرشب
الدخان..
فقلت له يا فالن استعن بالله عز و جل ..قال هذا العمر كله واترك الدخان..
إي والله ..قلت والله إن صدقت مع الله يصدق الله معك ..إن صدقت مع الله..
يوم واحد ..ومكث عندنا قرابة ثالث
يصدق الله معك ..اقسم بالله أنه تركه يف ٍ
سنوات ومل يدخن..
إذن هذا خيال ..هذا وهم ..يشعر اإلنسان به نفسه ..هذه النفس فيها طاقة
عجيبة ..ألن الله خلق اإلنسان فأحسن خلق اإلنسان ..وقدر سبحانه وتعاىل
فأحسن تقديره ..فليس يف اإلنسان شئ أعظم بال ًء من اإلنهزام أمام الشيطان..
أعظم بالء عىل اإلنسان أن ينهزم أمام املعصية ..فإذا صدقت مع الله وعزمت فإن
الله نعم املوىل ونعم النصري ..فإياك أن تقول ال استطيع أن اتركها ..بل عليك أن
تتوكل عىل الله ..ثق يف الله ..وإياك ثم إياك وضعف اليقني بالله ..بل عليك دامئًا
أن تثق بالله سبحانه وتعاىل أن الله ميدك بحوله وميدك بتوفيقه..

59

ِ
تزول َقدَ ما ٍ
القيامة حتَّى ُي َ
سأل عن أرب ٍع َعن ُع ُم ِره فيام
عبد يو َم
“ال ُ َ
لم ِه ماذا ع ِم َل ِ
جسد ِه فيام أباله وعن ِع ِ
ِ
فيه وعن مالِ ِه ِم ْن َأ ْي َن
أفنا ُه وعن
َ
ُ
ا ْكت ََس َب ُه وفيام أنف َق ُه”

طب ًعا الحديث كله مهم وخطري ..بس اليل يخصنا منه دلوقتي هو املال..

بنكسبه إزاي وبنرصفه يف أيه؟؟

واخد بالك يا صديقي املدخن ؟
والله العظيم املوضوع فعلاً خطري  ..ألنك كمدخن بترصف فلوسك يف حاجة
محرمة ومفيش منها أي شئ مفيد ليك ولصحتك ..واألسوأ لو بترشب جنب
السجاير أي نوع من أنواع املخدرات ..شوف أنت بقا تحب يوم القيامة تقول
لربنا ملا يسألك عن الفلوس دي رصفتها يف أيه تقوله يا رب أنا رصفتها يف معصيتك
وال رصفتها يف طاعتك ..تخيل معايا لو بفلوس السجاير بتساعد قريب ليك أو جار
محتاج ..أو متكفل بجزء ولو بسيط من دخلك لطفل يتيم..
تخيل معايا مدى الحسنات اليل ربنا هيديهالك عىل عملك ده ..بالله مش
أفضل من إنك ترصفها يف معصية الله وترشب بيها سجاير ومخدرات ..وكامن
بتاخد سيئات طول الوقت بسببها..
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***

هل التدخني حرام أم مكروه ؟
أغلب العلامء املعارصين اتفقوا عىل حرمة التدخني ملا يسببه من أرضار بليغة
عىل اإلنسان ..سوان كان مدخن أو غري مدخن..
ومعنى ده إن بيعها حرام ..واليل بيبعها بيدخل بيته وجيبه فلوس حرام..
وصاحب القهوة اليل بيقدم شيشة للزبائن ..برضو بيدخل يف جيبه فلوس حرام..
وكلنا يعلم أن الله ال يبارك يف املال الحرام وإن كرث ..وأن الله يبارك يف املال الحالل
وإن قل..

اللهم إين ظلمت نفيس ظل ًام كثري ًا وال يغفر الذنوب إال أنت ..فاغفر
يل مغفرة من عندك وارمحني إنك أنت الغفور الرحيم . .وصل اللهم
وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

إن الرصاع الذي بني اإلنسان والسيجارة هو رصاع بني احلق
والباطل ..رصاع بني اإلنسان والشيطان ..رصاع بني اإلنسان وشياطني
اإلنس ..رصاع بني النفس اإلمارة بالسوء واهلوى وبني النفس اللوامة..
هو رصاع من أجل البقاء ..من أجل احلياة  ..رصاع ..البقاء فيه
لألقوى.

