
ــادت  ــد:» تاریـــخ 25 اســـفند یـ ــه بیـــرون مـــی رود، می گویـ پســـرم دارد از خانـ
ــادآوری  ــودم یـ ــه خـ ــار بـ ــخ را صدبـ ــن تاریـ ــزد. ایـ ــری می ریـ ــم ُهـ ــه.« دلـ باشـ

کرده ام... 

» خونـــه باشـــی هـــا!« کاغـــذی را کنـــار میـــز تلفـــن می گـــذارد و می گویـــد: 
»رســـید قالیشـــویی اســـت. بیســـت و پنجـــم تـــا قبـــل از ظهـــر قالـــی را 

میارن.«

شـــب عیـــد نزدیـــک اســـت. بچه هـــا دارنـــد بـــرای خانه تکانـــی کارهایـــی 
ــد.  ــز می کنـ ــه را تمیـ ــای خانـ ــه جـ ــرد همـ ــرد ُخـ ــرم ُخـ ــد، دختـ می کننـ
مـــن هـــم گاهـــی کمـــک می کنـــم، امـــا دســـت و دلـــم بـــه هیـــچ کاری 
نمـــی رود. حالـــم بـــد نیســـت ولـــی تـــرس از تکـــرار دوبـــاره درمـــان و 
اضطـــراب و نگرانـــی از طـــی کـــردن دوبـــاره ی راه گـــذر از رنج هـــا ، 

درونـــم را چنـــگ می انـــدازد،  همـــه اش دارم ســـناریوی 25 اســـفند را در 
نتیجـــه  اســـت  قـــرار  اســـفند   25 می نویســـم.  خـــودم  خیـــال 

ــردم،  ــروع کـ ــیمی درمانی را شـ ــه شـ ــار دوم کـ ــرم.  بـ ــم را بگیـ آزمایش هایـ
بعـــد از عمـــل و شـــیمی درمانی و پرتودرمانـــی دفعـــه قبـــل، دیگـــر تـــوان 

ـــم«،  ـــه ندی ـــم؛ ادام ـــش کنی ـــودم »ول ـــه ب ـــرم گفت ـــه همس ـــار ب ـــد ب ـــتم. چن نداش
ـــل  ـــردم و عم ـــدا ک ـــودم را پی ـــاره خ ـــا دوب ـــش بچه ه ـــاری و خواه ـــا پافش ـــا ب ام

دوم و شـــیمی درمانی و رادیوتراپی ها را انجام دادیم.

تـــا 25 اســـفند، 25 بـــار می میـــرم و زنـــده می شـــوم. ایـــن دفعـــه دیگـــر اگـــر 
ماجـــرای ســـرطان تمـــام نشـــد، خـــودم تمامـــش می کنـــم. اگـــر ایـــن لعنتـــی 
دســـت از ســـر مـــن برنداشـــت مـــن از او دســـت برمـــی دارم. بگـــذار هـــر جـــا کـــه 
می خواهـــد متاســـتاز بدهـــد. مثـــل همیشـــه ســـعی می کنـــم نگرانـــی را 
ـــرم  ـــل دخت ـــی ناغاف ـــد، وقت ـــا می فهمن ـــه آنه ـــی هم ـــه دارم ول ـــودم نگ ـــرای خ ب

می پرد و بغلم می کند و می پرســـد »کجایی؟«، دســـتم رو می شود.

ــی ام را  ــای داغ زندگـ ــرات آن روزهـ ــار خاطـ ــت دارم صدبـ ــفند وقـ ــا 25 اسـ .تـ
مرور کنم.

 ... ناگهـــان دیـــدم  دیـــر شـــده اســـت. یکبـــاره  وارد ماجرایـــی شـــدم کـــه خوابـــش 
ــاز کـــردم، دیـــدم روی تخـــت شـــیمی درمانی  را هـــم نمی دیـــدم. تـــا چشـــم بـ
ــان  ــه موهایشـ ــتند کـ ــی هسـ ــم زن هایـ ــرف و آن طرفـ ــن طـ ــته ام و ایـ نشسـ
ـــزم  ـــره ام عاج ـــای روزم ـــام کاره ـــت داده ام از انج ـــت؛  کارم را از دس ـــه اس ریخت
جـــای  بـــه  کـــه  دانش آمـــوزم  پســـر  و  دختـــر  دســـت  روی  افتـــاده ام  و 
ــد.  ــان می رفتنـ ــرگرمی خودشـ ــازی و سـ ــال بـ ــه دنبـ ــد بـ ــن بایـ ــتن مـ نگه داشـ
چقـــدر خـــودم را ســـرزنش کـــردم کـــه بـــه نشـــانه های بیمـــاری بی توجـــه 

بودم. اگر می دانســـتم .... اگر یک بار پیش دکتر می رفتم...

ـــم  ـــاالت ه ـــر و خی ـــن فک ـــوب ای ـــرف، آش ـــک ط ـــاری ی ـــف بیم ـــج و درد و ضع  رن
یـــک طـــرف، هرچـــه بیشـــتر فکـــر می کنـــم، فاجعـــه بیشـــتر دهـــان بـــاز 
ــای  ــلول ها و بافت هـ ــه سـ ــه بـ ــت کـ ــلولی نیسـ ــا سـ ــرطان تنهـ ــد. سـ می کنـ
ـــت پا  ـــل هش ـــه مث ـــت ک ـــکلی اس ـــه مش ـــدازد، بلک ـــگ می ان ـــودش چن ـــراف خ اط
همـــه طـــرف زندگـــی را می گیـــرد. همـــه اطرافیـــان را بـــه نحـــوی درگیـــر 
می کنـــد. گاهـــی مشـــکالت کوچـــک هـــم بـــا آمـــدن ایـــن بیمـــاری بزرگ تـــر و 
ســـخت تر می شـــوند، بی پولـــی و اختـــالف خانوادگـــی و... حتـــی ضعـــف 
فرهنگـــی خانواده هـــا ممکـــن اســـت تشـــدید شـــود. از نشســـتن کنـــار 
بیمـــاران دیگـــر در انســـتیتو کانســـر ایـــران و مشـــاوره مـــددکاران، خیلـــی از 
ــن  ــار ایـ ــش گرفتـ ــم و بیـ ــم کـ ــودم هـ ــنیدم. خـ ــدم و شـ ــا را دیـ ــن چیزهـ ایـ

مسائل شدم.

تحمـــل ایـــن مشـــکالت بـــا ضعـــف بدنـــی و درماندگـــی، دشـــوار بـــود، خیلـــی 
دشـــوار. بدتـــر از همـــه ایـــن بـــود کـــه روحیـــه ام روز بـــه روز بدتـــر می شـــد و 
افـــکار منفـــی هجـــوم می آوردنـــد. یـــاد حـــرف پـــدرم  افتـــادم کـــه می گفـــت: 
ــش  ــت بهـ ــه، آفـ ــورده باشـ ــوب آب نخـ ــا خـ ــه یـ ــف بشـ ــه ضعیـ ــی کـ »درختـ
حملـــه مـــی کنـــه، یک شـــبه می بینـــی شـــته همه جـــای اونـــو گرفتـــه«.  فکـــر 
و خیـــال منفـــی مثـــل شـــته بـــه ذهنـــم چســـبیده بـــود. احســـاس می کـــردم 
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مثـــل خمپـــاره ای وســـط خانـــواده ترکیـــده ام و ترکش هایـــم بـــه همـــه 
اصابت می کند.

- من بیمار شـــده ام و همه خانواده باید تاوانش را بدهند.

- مـــن بـــرای داروهـــا ، آزمایـــش و درمـــان، پـــول الزم دارم و پســـرم بایـــد 
از خیـــر کالس موســـیقی اش بگـــذرد؛ دختـــرم بایـــد از خریـــد لبـــاس 

دلخواهش صرف نظر کند.

ـــا همـــه تـــوان در خدمـــت مـــن باشـــند  ـــد ب - مـــن ناتوانـــم و همـــه بای
و زیـــر بال و پرم را بگیرند.

- من پای همه را بسته ام آن ها ناچار هستند از سفر و تفریح خود 
بزنند.

 - من مراقبت می خواهم و آنها باید شـــب بیداری بکشـــند؛

- من موهایم را ازدســـت داده ام و سینه ام را؛ همسرم.........

زن بـــودن مـــن زیـــر ســـؤال رفتـــه؛ همســـرم چـــه گناهـــی کـــرده؟ او هـــم 
دارد افسرده می شود......

 مـــن چقـــدر حـــق دارم؟ بـــه زودی زبـــان همـــه بـــه مـــن دراز می شـــود؛ 
ــن  ــالمتی مـ ــا سـ ــا آیـ ــه این هـ ــد از همـ ــود.... بعـ ــروع می شـ ــرکوفت ها شـ سـ
برمی گـــردد؟.... اگـــر هـــم برگـــردد، آیـــا ســـرطان برنمی گـــردد؟... ســـالم هـــم 
کـــه باشـــم، دیگـــر نمی توانـــم همـــان آدم قبلـــی باشـــم؛ بـــا ایـــن وضـــع 

نمی توانم با دوســـتانم به استخر بروم....

غـــرق ایـــن افـــکارم، ناگهـــان فشـــار دســـتهای دختـــرم را حـــس می کنـــم کـــه 
ــت  ــان مثبـ ــد: »مامـ ــوا می کنـ ــم نجـ ــر گوشـ ــد و زیـ ــه می زنـ ــم حلقـ دور بدنـ

فکر کن!«

راســـت می گویـــد: چیزهـــای مثبـــت هـــم کـــم نیســـتند. مثـــل همیـــن رابطـــه 
ــه  ــم گالیـ ــه اش از هـ ــن، همـ ــاری مـ ــش از بیمـ ــه پیـ ــرادرش کـ ــود او و بـ خـ
ـــه اون بگـــو« حـــاال در کارهـــای  ـــن می گفـــت: »ب داشـــتند و هـــر کاری داشـــتم ای
ـــر و  ـــک س ـــاال ی ـــرم ح ـــد. دخت ـــه می گذارن ـــری مای ـــتر از دیگ ـــدام بیش ـــه، هرک خان
گـــردن از هـــم ســـن وســـاالن خـــود باالتـــر اســـت. خیلـــی مســـئولیت پذیر و 

مهربان تر شده.

همســـرم اوایـــل قاطـــی کـــرده بـــود، همـــه اش فکـــر می کـــردم مـــرا دوســـت 
ـــاید  ـــدم. ش ـــور می ش ـــرد، دلخ ـــت می ک ـــن محب ـــه م ـــادی ب ـــر زی ـــی اگ ـــدارد. حت ن
ــم  ــرم ترحـ ــه نظـ ــران بـ ــورد دیگـ ــون برخـ ــود، چـ ــودم بـ ــکار خـ ــل اش افـ دلیـ

برانگیـــر می آمد. متنفرم از این حس ترحم. 

دور دوم شـــیمی درمانی، چیزهـــای بیشـــتری یـــاد گرفتـــه بـــودم، احساســـات 
خـــودم را هـــم بهتـــر از اول می فهمیـــدم و قضاوت هایـــم منطقی تـــر شـــده 
ـــر  ـــود حتـــی در مـــورد خواهرشـــوهرم کـــه دوســـت نداشـــتم از بیمـــاری ام باخب ب
شـــود، نظـــرم عـــوض شـــد. یک بـــار مجبـــور شـــدم همـــراه او بـــه انســـتیتو 
ـــن بیمـــاری عـــوض شـــد.  ـــه ای ـــه بعـــد نظـــرش ب ـــروم از آن روز ب ـــران ب کانســـر ای
ــرطان  ــه سـ ــه خیریـ ــک بـ ــع آوری کمـ ــان جمـ ــی از داوطلبـ ــودش یکـ ــاال خـ حـ
ـــاط  ـــت و ارتب ـــت، محب ـــرا اس ـــن ماج ـــان ای ـــک قهرم ـــرم بی ش ـــا همس ـــت ام اس
ـــخت ترین  ـــت و درس ـــه داش ـــا نگ ـــر پ ـــرا س ـــه م ـــود ک ـــه او ب ـــی و صمیمان عاطف
روزهـــا کـــه خواســـتم درمـــان را تـــرک کنـــم ، مـــرا بـــه زندگـــی برگردانـــد. حـــاال 
نســـبت بـــه قبـــل از بیمـــاری ، بـــا همســـرم و حتـــی بـــا خانـــواده اش روابـــط 
صمیمانه تـــری دارم. ایـــن بلـــوغ عاطفـــی را مدیـــون همیـــن دوره مبـــارزه بـــا 

بیماری هستم.

 ســـرانجام لحظـــه گرفتـــن جـــواب آزمایـــش رســـید. تنهـــا آمـــده بـــودم 
بیمارســـتان، فاصلـــه در بیمارســـتان تـــا آزمایشـــگاه را بـــه ســـختی قـــدم 
ــم هایم  ــم چشـ ــه گرفتـ ــه را کـ ــود. برگـ ــده بـ ــت شـ ــم سسـ ــتم، پاهایـ برداشـ
ســـیاهی رفـــت؛ روی صندلـــی نشســـتم. تـــا اینکـــه بـــا صـــدای همســـرم بـــه 

چرخیـــدم، طــرف در 
همراهـــش بـــود، مـــددکار بخـــش 

مــــــــن تا آن لحظـــه هنـــوز نتـــیجه 
را نخــــــوانده بــــــــودم، وقتـــــــــی 
همســـــــرم مـــرا بـــه ســـینه اش 
فشـــــــــرد و اشـــــک هایـــش را 

روی گونـــــــــه هایم پــــــــــاک 
کـــــــــرد، از زبـــــــــــان او 

شنــــیـــــــــدم که 
گـــــفـــــت 

 :

»مرســــــی که سالمـــی عزیـــــــزم!«
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