
ــال  ــمس در سـ ــه شـ ــه خیریـ ــان، مؤسسـ ــت همراهـ ــد و همـ ــف خداونـ ــه لطـ بـ
گذشـــته دســـتاوردهای متعـــددی داشـــت و فعالیت هـــای چشـــم گیری درزمینـــٔه 
ــاران  ــی بیمـ ــی و حمایتـ ــات درمانـ ــز خدمـ ــش و نیـ ــوزش و پژوهـ ــگیری، آمـ پیشـ
تجربـــه ســـال های  از  بهره گیـــری  بـــا  امیـــدوارم  مبتالبـــه ســـرطان داشـــت. 
گذشـــته امســـال نیـــز بیش ازپیـــش در راســـتای شـــناخت و مهـــار ســـرطان گام 

برداریـــم و بـــه پیشـــبرد اهـــداف کنتـــرل ســـرطان در کشـــور کمـــک کنیـــم.

ـــه ســـرطان و مـــردم اســـت  ـــال ب نشـــریه ســـروش شـــمس کـــه صـــدای بیمـــاران مبت
ـــده  ـــخ داده نش ـــای پاس ـــی از نیازه ـــمس، بخش ـــه ش ـــی خیری ـــداف آموزش ـــار اه در کن
در عرصه هـــای مختلـــف پیشـــگیری و تشـــخیص زودهنـــگام، درمـــان و مراقبـــت 
ـــرای  ـــا ب ـــد ت ـــی کن ـــه م ـــدرکاران عرض ـــت ان ـــان و دس ـــه متخصص ـــکینی را ب ـــای تس ه
رفـــع آن هـــا اقـــدام کننـــد و فعالیت هـــای مـــردم نهـــاد را بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن 
ـــد  ـــه بای ـــد، هم ـــی شناس ـــرزی نم ـــد و م ـــرطان ح ـــا س ـــارزه ب ـــد. مب ـــت کن ـــا هدای نیازه

ـــد. ـــدان بیاین ـــه می ب

ـــی  ـــات عموم ـــش اطالع ـــانی و افزای ـــرای آگاهی رس ـــی ب ـــای مختلف ـــه روش ه ـــا آنک  ب
در زمینـــه پیشـــگیری و کنتـــرل ســـرطان وجـــود دارد و امـــروزه وب ســـایت ها، 
ــا  ــی مـ ــژه ای در زندگـ ــگاه ویـ ــازی جایـ ــوزش مجـ ــای آمـ ــان ها و روش هـ پیام رسـ
ـــاس  ـــر اس ـــا ب ـــت ت ـــروری اس ـــور ض ـــریه ای در کش ـــن نش ـــود چنی ـــد، وج ـــدا کرده ان پی
یـــک اســـتراتژی مشـــخص و برنامـــه منظـــم وظیفـــه آمـــوزش عمومـــی را در زمینـــه 
ـــای  ـــات و یافته ه ـــن اطالع ـــود و آخری ـــده دارد ش ـــرطان عه ـــرل س ـــگیری و کنت پیش

ـــاند.  ـــه برس ـــوم جامع ـــالع عم ـــه اط ـــاده ب ـــان س ـــا زب ـــی را ب علم

تـــا کنـــون ســـه پیـــش شـــماره از ســـروش شـــمس منتشـــر شـــده اســـت و ایـــن 
چهارمیـــن پیـــش شـــماره  ســـروش شـــمس اســـت. تـــالش داریـــم بـــا رفـــع 
کاســـتی های شـــماره های قبـــل، مجلـــه بتوانـــد بـــه عنـــوان رســـانه ای ترویجـــی 
جایـــگاه مناســـبی بـــرای معرفـــی نیازهـــای مـــردم و بیمـــاران، آمـــوزش عمومـــی، 
ـــن  ـــرطان و همچنی ـــه س ـــالمت در زمین ـــام س ـــای نظ ـــتاوردها و چالش ه ـــان دس بی

ــد. ــرل ســـرطان باشـ ــای مختلـــف کنتـ ــانی در زمینه هـ اطـــالع رسـ

در تمـــام بخش هـــای نشـــریه تـــالش داریـــم ســـواد عمومـــی مـــردم و بیمـــاران را 
در موضـــوع ســـرطان افزایـــش دهیـــم و حمایت هـــای همـــه جانبـــه ای را بـــرای 

شـــناخت و مهـــار ســـرطان فراهـــم آوریـــم. 

می دانیـــم کـــه راه دشـــواری در پیـــش رو داریـــم امـــا بـــا همدلـــی بیمـــاران و 
خانواده هـــا و بـــا پشـــتیبانی و مشـــارکت نخبـــگان، متخصصـــان، هنرمنـــدان، 
ـــمس،  ـــروش ش ـــد. س ـــد ش ـــر خواه ـــن راه هموارت ـــی، ای ـــاالن مدن ـــندگان و فع نویس
بســـتری اســـت بـــرای در هم جوشـــی و هم افزایـــی ایـــن همراهـــان و انتشـــار 

ــان. ــای آنـ ــا و پیام هـ ــوزش هـ ــا، آمـ ــدگاه هـ دیـ

 نشـــریه ســـروش شـــمس در هـــر ســـطحی آمـــاده همـــکاری بـــا شماســـت و از 
مشـــارکت و پیشـــنهادهای شـــما اســـتقبال مـــی کنـــد. امیدواریـــم بـــا شـــبکه ای 
ــناخت  ــتای شـ ــه در راسـ ــان مأموریـــت خیریـ ــام ذینفعـ ــد از تمـ ــترده و کارآمـ گسـ

ســـرطان در ســـطوح مختلـــف محقـــق شـــود.

به سوی شبکه ای گسترده و کارآمد برای شناخت و مهار سرطان

این راه دشوار 
باشماهموار می شود
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دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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دونده ماراتن اميد به زندگی

فريدون صديقی
روزنامه نگار، مدرس دانشگاه

همیــن كــه چیــزی می گویــد بــا آن صــدای نــرم و نوازنــده، مــن 
ــای  ــاران روی بام ه ــر ب ــدای تلنگ ــل ص ــه مث ــد ك ــادم می آی ی
ســفالی اســت كــه حــال دنیــا را خــوب می كنــد. می گویــد 
مــن  بمیریــم.  تــا  می آییــم  دنیــا  بــه  مــا  كــه  می دانیــد 
ــا،  ــگاه آدم ه ــه از ن ــم و او ك ــرا می آیی ــس چ ــب پ ــم خ می گوی
ــتكان  ــك اس ــد، ی ــی می كن ــرد مكث ــان را می گی ــال آن ــض ح نب
ــاد الهیجــان، كلوچــه و  ــا مــن ی چــای كمــر باریــك مــی آورد ت
ــر زیرشــیروانی خیاالتــی  بــوی بهارنارنــج بیفتــم و مثــل كبوت
ــد  ــواب می ده ــد ج ــزد. بع ــته می ری ــاران آهس ــی ب ــوم وقت ش
بــه دنیــا می آییــم تــا بــه زندگــی هســتی بدهیــم، معنــی 
ــال  ــد؛ 4س ــودش می كن ــه خ ــان كاری ك ــی هم ــم، یعن بدهی
اســت كــه از مریضــی او خبــر دارم و همــان موقع هــا وقتــی 
پرســیدم چنــد وقــت اســت، جــواب داد: مهــم نیســت. مهــم 
ایــن بــود كــه او بــدون كوچك تریــن واهمــه، افســوس و 
ــود. چــون خــودش بیــش از  ــه ب اندوهــی واقعیــت را پذیرفت
همــه و پیــش از همــه به فكــر مراقبــت و مداوای مســئوالنه 
خــود اســت و هــم ایــن اســت كــه نــگاه او همــه لطــف اســت 

ــتی دارد. ــمان درش ــاری، چش ــرس از بیم ــه ت ــی ك در حال

او نمونــه مثالــی ایمــان، اراده و عشــق بــه زندگــی اســت. 
صبح هــا اولیــن صــدای كوچــه از آن اوســت كــه مــی رود 
نــان ســنگك تــازه بگیــرد تــا مثــل همیشــه هایش، صبحانــه 
ضیافتــی از عطــر نــان، پنیــر لیقــوان، مربــای بــه و چــای 
ــت از آن  ــای دوس ــن آق ــد. ای ــدار باش ــفره گل ــی روی س لیوان
جملــه مردمانــی اســت كــه راز تندرســتی و آرامــش را می دانــد 
یعنــی می دانــد دنیــا همچنــان اســت كــه قلــب شــما و قلــب 
ــه  ــش همیش ــس حال ــت پ ــودت اس ــر و م ــار از مه او سرش
خــوب اســت و بــه همیــن دلیــل دیــدن او بــا آن روی گشــاده و 

ــد. ــاری می كن ــم به ــران را ه ــال دیگ ــی، ح ــان از زندگ امتن

ــان  ــچ دردی بی درم ــه هی ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــد ب ــای امی آق
نیســت بــه شــرطی كــه خودمــان بخواهیــم بــا درد درافتیــم 
ــه  ــق ب ــد: عش ــان. می گوی ــوری، اراده و ایم ــر، صب ــر تدبی از س
را شــفا می دهــد. وقتــی می پرســم  زندگــی همــه دردهــا 
ــف  ــردن تعری ــد از زندگی ك ــدا بای ــد: ابت ــواب می ده ــه، ج چگون

واقع بینانــه و مســئوالنه ای داشــته باشــیم.

- مسئوالنه؟

- یعنــی بپذیریــم مــا در قبــال خــود و دیگــران و خــدای خــود 
ــم و  ــی داری ــه اختیارات ــئولیت ها و البت ــم، مس ــی داری وظایف
همیــن وظایــف و بــه مــا حكــم می كنــد تــا مراقــب ســالمت 
و سختكوشــانه در پــی مــداوای دردهــای خویــش باشــیم. 
ــه گمــان مــن حــال آقــای دوســت از بیشــتر مــا دوســتان  ب
گله منــد و ترس خــورده از روز و روزگار بهتــر اســت. چــرا؟ 
چــون زندگــی را مســئوالنه و عاشــقانه دوســت دارد و راز 
ــد  ــن امی ــده مارات ــت او دون ــن اس ــاری همی ــر بیم ــه او ب غلب
ــه زندگــی اســت. او راه مــی رود، نمی ایســتد. او مــی دود، راه  ب

ــذارد.  ــا بگ ــاری اش را ج ــان بیم ــا همچن ــی رود ت نم
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