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آن ها چالـــــش ابتــال به ســرطان
را به ســـالمت از سر گذرانده اند، 
تجربه ای ارزنده از شـــوک ابتدای 

بیمــــــاری و بیم و امیــدها و 
نگرانی ها و نیز سختــــــی ها 

و درد و رنـــج خود و خانواده را  دارند. 
تجربـــه هر یک از آن ها، 

قصه ای شنیدنی است. 
آن ها به شکرانه بازیافتن 

ســـالمت خویش؛ به یاری مبتالیان 
دیگر آمده اند.

 یک روز، یک توده و یک شـــوک بزرگ 
مینو اسدی خمامی

بـــه  دیگـــر  می کنـــی  فکـــر  تـــازه  و  کشـــیده ای  بســـیار  ســـختی های 
ـــده ای.  ـــال ش ـــرطان مبت ـــه س ـــی ب ـــان می بین ـــه ناگه ـــیده ای ک ـــودگی رس آس
نمی دانـــی چـــه کنـــی. مراجعـــه بـــه پزشـــک، پروســـه ســـنگین تشـــخیص 
ـــه  ـــی، هم ـــو درمان ـــیمی درمانی و پرت ـــی، ش ـــرگ، جراح ـــرس از م ـــان، ت و درم

سخت و جانکاه است.

ـــه  ـــیمی درمانی هم ـــی ش ـــف و ناتوان ـــو، درد و ضع ـــن م ـــتکتومی، ریخت مس
ـــو  ـــاره از ن ـــی را دوب ـــرطان، زندگ ـــه س ـــالی ب ـــر مبت ـــل ه ـــی. مث ـــی می کن را ط
ـــه  ـــو  را ب ـــاری ت ـــرده ای؟ بیم ـــری ک ـــه تغیی ـــه؟ چ ـــا چگون ـــی. ام ـــروع می کن ش
ـــرگ  ـــه م ـــی ب ـــس نزدیک ـــم ح ـــر بگوی ـــا بهت ـــد و ی ـــل می کن ـــری تبدی آدم دیگ
ایـــن کار را می کنـــد. می خنـــدی امـــا خنـــده ات از دل غـــم شـــکفته اســـت، 

تالش می کنی اما تالشـــت از دل ضعف برخاســـته است.

لحظه هـــا را جـــدا جـــدا حـــس می کنـــی چـــون می بینـــی کـــه دیگـــر 
ــان.  ــد گرفتشـ ــا ندیـ ــرد یـ ــان کـ ــا خرجشـ ــخاوتمندانه یکجـ ــود سـ نمی شـ

خوشـــی ها را بـــا ولـــع بیشـــتری جســـتجو می کنـــی و از ذره ذره آن لـــذت 
می بری.

بـــه چشـــمان همـــدرت عمیق تـــر خیـــره می شـــوی و رازش را می فهمـــی. 
انســـانی تر بـــه انســـان نـــگاه می کنـــی، همـــدردی دیگـــر یـــک ســـخاوت از 
ـــازه  ـــه ت ـــس ک ـــا آن ک ـــی ب ـــت. همراه ـــرورت اس ـــک ض ـــت، ی ـــیری نیس ـــر س س
ــته اســـت. یـــک »بایـــد« بی چـــون و  ــو قـــدم گذاشـ در راه طـــی شـــده ی تـ
چـــرای زندگـــی ات می شـــود. می دانـــی کـــه اگـــر بـــه او بگویـــی تـــو را 
می فهمـــم، گـــذر از رنج هـــا را برایـــش راحت تـــر می کنـــی و بـــا 

جان ودل می خواهی که این کار را بکنی.

ـــا  ـــت ب ـــی اس ـــس خوب ـــه ح ـــت و چ ـــن اس ـــن همی ـــاری م ـــه بیم قص
جـــان و دل کاری برای دیگری انجام دادن.

 به خاطر نی نی
فرزانه یگانه

روزهـــای شـــیمی درمانی همـــه اش هـــم بـــد نبـــود؛ درســـته کـــه ســـخت 
ــیرین هـــم داشـــت. خاطراتـــی کـــه وقتـــی اآلن  ــود، ولـــی خاطـــرات شـ بـ

بهش فکر می کنم لبخند بر لبانم می نشـــاند.

ــوت  ــد دع ــن تول ــک جش ــه ی ــه ب ــود ک ــی ام ب ــیمی درمان ــارم ش ــه چه جلس
شــدم، هیــچ مویــی نداشــتم بــه خاطــر همیــن یــک پوســتیژ مشــکی ســر 
کــردم و یــک لبــاس زرد باالتنــه کوتــاه پوشــیدم، بــر اثــر عــوارض داروهــا، گــرد 
و قلمبــه شــده بــودم و لپــام بــاد کــرده بــود به طوری کــه همــه فکــر 
ــو و  ــد جل ــوام اوم ــی از اق ــی، یک ــط مهمون ــتم، وس ــاردار هس ــد ب می کردن
ســالم و علیکــی کــرد و تبریــک گفــت بــا تعجــب گفتــم تبریــک بــرای چــی؟ 
خندیــد و اشــاره ای بــه شــکم مــن کــرد و گفــت: »بخاطــر نی نــی دیگــه« منــم 
کــم نیــاوردم و تشــکر کــردم. خنــده ام گرفتــه بــود و تــه دل می خندیــدم کــه 
چطــور اون ایــن حــدس را زده بــود ، کمــی بعــد شــام را ســرو کردنــد میزبــان 
از میهمانــان دعــوت کــرد تــا ســر میــز شــام برونــد ، مــن هــم رفتــم ســمت 
ــه اومــد عقــب و از  ــود یک مرتب ــوی مــن ب ــز شــام کــه... خانمــی کــه جل می

مــن عــذر خواهــی کــرد و بــه مــن تعــارف کــرد کــه حــق تقــدم بــا 
ــون  ــت چ ــوم گف ــرا و آن خان ــیدم چ ــب پرس ــا تعج ــت ب شماس
شــما بارداریــن بایــد اول شــما غــذا بکشــید و مــن بــاز خندیــدم... 
اون شــب همــه فکــر کردنــد مــن بــاردارم و همیــن موضــوع مــرا 
ســاعاتی  بــرای  داشــتم  کــه  را  دردی  و  انداخــت  خنــده  بــه 

فراموش کردم.

 چرا این ها همه شـــبیه هم اند؟
فروزان یافتیان

جلســـه  چنـــد  بایـــد  گفـــت  بهـــم  و  دکتـــر  مطـــب  رفتـــم  وقتـــی 
شـــیمی درمانی بشـــی خنـــده ام گرفـــت. نمی دونـــم شـــاید بـــاورش بـــرام 
ـــده ای  ـــدم؛ خن ـــودم کـــه همیشـــه بخن ـــه ب ـــاد گرفت ـــی مـــن ی ـــود ول ســـخت ب
ـــه  ـــا را ب ـــه داروه ـــد روز ک ـــد از چن ـــر... بع ـــای دکت ـــم آق ـــم چش ـــردم و گفت ک
تنهایـــی تهیـــه کـــردم، رفتـــم بیمارســـتان کـــه مثـــالً فکـــر می کـــردم بایـــد 
داروهـــا را اونجـــا تحویـــل بـــدم و روز دیگـــه بـــرم بـــرای شـــیمی درمانی... 
ـــردم و  ـــاده ک ـــار را  آم ـــام دادم. ناه ـــه را انج ـــای خون ـــدم کاره ـــح زود پاش صب
ـــوی  ـــرو ت ـــم ب ـــی خونســـرد بهـــم گفـــت خان ـــم بیمارســـتان. پرســـتار خیل رفت
ــرف  ــه طـ ــم بـ ــرد رفتـ ــی خونسـ ــم خیلـ ــن هـ ــو. مـ ــاده شـ ــاق آمـ اون اطـ
ــاز کـــردم چشـــمتون روز بـــد نبینـــه یـــک  اطـــاق، در اطـــاق را بـ
ـــم  ـــک خان ـــا تخـــت. روی هـــر تخـــت ی ـــد ت ـــود و چن ـــزرگ ب ســـالن ب
ـــه  ـــرا هم ـــا چ ـــن! این ـــدای م ـــیده... وای خ ـــا دراز کش ـــته و ی نشس
شـــبیه هم انـــد؟ یـــه دفعـــه یـــاد فیلـــم هفـــت کچلـــون افتـــادم. 
ـــا  ـــده ام گرفـــت ب ـــود، خن ـــه  وارد شـــده ب ـــی و شـــوکی ک از شـــدت ناراحت
ــدم  ــدا قصـ ــم بخـ ــدم بگـ ــا اومـ ــد. تـ ــم خندیدنـ ــه هـ ــن بقیـ ــدن مـ خندیـ
ـــا  ـــور، ماه ـــه نخ ـــت غص ـــی گف ـــا مهربون ـــی ب ـــت، خانم ـــردن نیس ـــخره ک مس
ــدم و  ــال خوابیـ ــه هرحـ ــتیم بـ ــما را داشـ ــال شـ ــن حـ ــم روز اول همیـ هـ
ـــتی  ـــرون. دربس ـــدم بی ـــتان اوم ـــی از بیمارس ـــه تنهای ـــد. ب ـــام ش ـــم انج تزریق
ــوی  ــا جلـ ــه اون بیمارهـ ــول راه قیافـ ــام طـ ــه. تمـ ــدم خونـ ــم اومـ گرفتـ

ـــط  ـــردم فق ـــور ک ـــار را ج ـــاط ناه ـــه بس ـــدم خون ـــود. اوم ـــمم ب چش
ــه بیهـــوش  ــاد کـ ــاق افتـ ــد وکـــی ایـــن اتفـ نمی دونـــم چـــی شـ
شـــدم. تـــازه فهمیـــدم داروهـــای شـــیمی درمانی اثـــر کـــرده؛ 

وقتـــی کمـــی حالـــم بهتـــر شـــد قیافـــه کچـــل اون خانم هـــا منـــو 
بـــه خنـــده وا می داشـــت و روحیـــه خوبـــی کـــه داشـــتند. بعـــد بـــا 

خـــودم گفتـــم چـــه جالـــب منـــم کچـــل می شـــم مثـــل اینـــا خنـــده 
دار می شـــم البتـــه تـــو تنهـــای ام گریـــه می کـــردم و خجالـــت داشـــتم از 
کچـــل شـــدنم .... به هرحـــال دوره درمـــان تمـــام شـــد. االن دوســـال بیشـــتر 
از آن روز می گـــذره خـــدا را شـــکر می کنـــم کـــه تمـــام شـــد. بـــا تمـــام 
خوبـــی و بدی هـــاش، تمـــام شـــد و اینکـــه یـــاد و خاطـــره اون تعـــداد آدم 

بدون مو هنوز برای من قشـــنگه و یادآور خاطره آن روز اســـت.

االن هرجـــا خانمـــی را می بینـــم کـــه شـــیمی درمانـــی شـــده و موهـــاش 
ــوری خـــوب  ــه نخـ ــوری حســـن کچـــل غصـ ــه، بهـــش می گـــم چطـ ریختـ

می شـــی و اونا هم شروع می کنن به خندیدن.
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