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تخـت  روی  را  زیـادی  شـب های 
بیمارسـتان در انتظار بهبودی سـپری 
و  زخم هـا  مانـدن،  زنـده  بـرای  کـردم؛ 
تـن  بـر  را  بی شـماری  جراحت هـای 
خریـدم و با عشـق و امیـد و اعتماد به 
خـدای متعال و دکتر دلسـوزم و تمام 
کـه  زمینـی  فرشـته های  و  خوب هـا 
خـدا برایـم فرسـتاد روزگارم را سـپری 
کـردم. اعتمـاد بـه پزشـکان حاذقی که 
از  یک به یـک  درمانـم  طـول  تمـام  در 
صمیـم قلب برای بهبودی جسـمی و 
تـالش می کردنـد. کسـانی کـه  روحـی 
سـالیان متمـادی بـا کسـب دانـش و 
تحمـل سـختی و بی خوابی هدفشـان 
را نجـات جـان انسـان ها قـرار داده و 
خدایشـان  بـا  و  می کننـد  یـاد  قسـم 
عهـد می بندنـد کـه بندگانـش را یـاری 
می تـوان  چگونـه  براسـتی  دهنـد، 
باورشان نکرد و ذره ای در عملکردشان 
شـک کـرد؟ آن هـا بـا دردهـای مـا درد 
مرهـم  زخم هایمـان  بـر  و  می کشـند 
عشـق می دهنـد آمـده ام کـه بگویم به 
خـودت  بـه  و  پزشـکت  بـه  خدایـت 
اعتمـاد داشـته بـاش و بدان کـه آن ها 
از هیـچ کوششـی بـرای زنـده ماندنـت 
دریـغ نخواهنـد کـرد و بیشـتر از همه، 
ایـن خـودت هسـتی کـه بایـد بسـتری 
عزیـزان  ایـن  تالش هـای  بـرای 
بیمـارت  جسـم  بـر  و  فراهم سـازی 
و  مثبـت  انـرژی  بـا  و  دهـی  فرمـان 
دسـتورات پزشـکان حـاذق جسـمت را 
از ورطـه بیمـاری نجات دهی، دوسـتم 
در  تـو  همپـای  و  می کنـم  درکـت 
نیـز  مـن  چـون  شـریکم  دردهایـت 
و  کـردم  حـس  را  زیـادی  زخم هـای 
شـب های بی شـماری را از درد، چشـم 
برهـم ننهـادم. ولـی آن نیـز گذشـت و 
دوبـاره فصـل بهـار و عشـق و زندگـی 
جوانـه زد و شـکوفه های زیبـای بهاری 
بـا عطـر و بوی زیبایشـان بـه زندگی ام 
حـاال  بخشـیدند.  دیگـر  بـوی  و  رنـگ 

دیگـر می دانـم زندگـی چیسـت و چـرا 
زنـده ام. آمده ام که از تمـام خوبی های 
زندگـی لذت ببرم و تمـام نامالیمات و 
پشـت  و  کنـم  مدیریـت  را  بحران هـا 
شـیرین  لبخنـدی  بـا  و  بگـذارم،  سـر 
بگویـم که مـن دیگر بـزرگ شـده ام، به 
کوهـی سـده ام اسـتوار، کـه تندبـاد و 
سـیل و غـرش ابرهـا تکانـم نمی دهـد. 
بلکـه اسـتوارتر از سـابق می خنـدم و 
یـک  بعنـوان  بحران هـا  تمـام  بـه 
چـون  می کنـم،  نـگاه  الهـی  نعمـت 

تندباد غبارها را پاک می کند، 

تلـخ  زندگـی  نیسـت  سـخت  زندگـی 
نت هـای  همچـون  زندگـی  نیسـت 
موسـیقی بـاال و پائیـن دارد گاهی آرام 
و دلنـواز گاهی سـخت و خشـن گاهی 
شـاد، گاهـی پـر از غـم، زندگـی را بایـد 

احساس کرد.

دوسـت عزیـزم اجـازه نـده تـرس تـو را 
فلـج سـازد بـا هـر شکسـت یـا بیماری 
می بینـی کـه شـخصیت تـو قوی تـر و 
از  بایـد  اسـت.  شـده  تواناتـر  روحـت 
اسـت  روشـن  درونـت  در  کـه  نـوری 
کـه  بدرخشـد  چنـان  تـا  کنـی  تغذیـه 

همه آن را ببینند.

یزدان به تو عمری دگر و روز دگر داد

 یـک صبـح دگـر، ظهـر دگـر، شـام دگر 
داد

پـس سـجده و صـد شـکر کـه پیمانـه 
نشد پر

این روز مبارک که خدا لطف دگر داد

و  پـاک کـردن می خواهنـد  شیشـه ها 
مـن بـه دنبـال روزنامـه ای بـرای پـاک 
آهـان  هسـتم.  شیشـه ها  کـردن 
خوانـده  روزنامه هـای  انجاسـت، 
مـرا  مبهـم  دردی  احسـاس  نشـده. 
دردی  می کنـد،  سـینه ام  متوجـه 
غریـب، دسـت می بـرم تـا جویـا شـوم.
هراسـان  تـوده؟  ایـن  بـود  کجـا  آه!!! 
کنـاری  بـه  را  روزنامه هـا  می شـوم 
می انـدازم و مـی روم بـرای یافتن علت 
مـاه  سـه  ناخوانـده.  مهمـان  آن 
عمـل  کـه  گفتنـد  پزشـکان  گذشـته، 
شـیمی درمانی  بایـد  گفتنـد  داری، 
شـوی. قـرار نبـود این طـور عید شـود، 
قـرار بـود شـکوفه ها شـکفته شـوند، 
بنفشـه  خانـه  ایـوان  بـرای  بـود  قـرار 

بخرم.

را  بدنـم  شـیمی درمانی  خسـته ام، 
ضعیـف کرده، دکتـر با لبخنـدی باالی 
شـد،  تمـام  اسـت.  ایسـتاده  سـرم 
امـا  شـد،  تمـام  سـخت درمان  دوران 
منتظـر  و  می آمـدی  زودتـر  کاش 
نگاهـش  نمی شـدی،  تـوده  لمـس 

آرامم می کند.

بـه خانـه برمی گـردم، دسـته روزنامـه 
را  در کنـار شیشه هاسـت، شیشـه ها 
روزنامه هـا  سـمت  بـه  گرفتـه،  غبـار 
بـزرگ  تیتـر  روی  نگاهـم  مـی روم، 
معاینـه  می مانـد،  خیـره  روزنامـه 
غربالگـری،  و  پسـتان ها  دوره ای 
مؤثـر،  درمـان  به موقـع،  تشـخیص 
نخوانـده بودمش، نخوانـده بودمش، 
نشـنیده بودمـش ، یک سـال نگاهش 
کـردن  شـفاف  بـرای  بـودم  داشـته 
بودمـش، شـاید  شیشـه ها، نخوانـده 
بـه مـن  خطایـش  نداشـتم کـه  بـاور 
غبارگرفتـه،  شیشـه ها  هسـت.  هـم 
شیشـه ها  برمـی دارم،  را  روزنامـه 
پاک شـده، آن بیـرون بهـار تمام  شـده، 
بیمـاری  بسـتر  در  مـن  کـه  بهـاری 

را  پاییـز  بیشـتر  موهایـم  ندیدمـش، 
بهـار  ریختـه،  موهـای  کـرد،  تداعـی 
گذشـته.اما مـن ایسـتاده ام، آمـاده ام 
بـرای دیدن صـد بهار دیگر، قرار اسـت 
مـن پرسـتوی بهـار باشـم بـرای زنـان 
بـرای  همـه  دعـوت  بـا  کشـورم، 
بهـار  صـد  مـن  پسـتان،  غربالگـری 
خواهـم مانـد و بـه مسـئولین خواهم 
زنـان  سـالمت  بـرای  بایـد  کـه  گفـت 
مـن  باشـند.  داشـته  برنامـه  کشـورم 
تـا   ، خواهـم ایسـتاد، خواهـم جنگیـد 

دیگر بهاِر هیچ دختری پاییز نشود.

شب عيد 
...
شیشه
روزنامه
تومور
دكتر مريم طباطبائيان- بورد
تخصصی جراح عمومی - جراحی 
پستان
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تخـــت  روی  را  زیـــادی  شـــب های 
بهبـــودی  انتظـــار  در  بیمارســـتان 
ــدن،  ــده مانـ ــرای زنـ ــردم؛ بـ ــپری کـ سـ
زخم هـــا و جراحت هـــای بی شـــماری 
ـــا عشـــق و امیـــد  ـــدم و ب ـــر تـــن خری را ب
ـــر  ـــال و دکت ـــدای متع ـــه خ ـــاد ب و اعتم
و  خوب هـــا  تمـــام  و  دلســـوزم 
فرشـــته های زمینـــی کـــه خـــدا برایـــم 
را ســـپری کـــردم.  فرســـتاد روزگارم 
ـــه در  ـــی ک ـــکان حاذق ـــه پزش ـــاد ب اعتم
تمـــام طـــول درمانـــم یک به یـــک از 
بهبـــودی  بـــرای  قلـــب  صمیـــم 
جســـمی و روحـــی تـــالش می کردنـــد. 
ــا  ــادی بـ ــالیان متمـ ــه سـ ــانی کـ کسـ
ــختی و  ــل سـ کســـب دانـــش و تحمـ
بی خوابـــی هدفشـــان را نجـــات جـــان 
انســـان ها قـــرار داده و قســـم یـــاد 
عهـــد  خدایشـــان  بـــا  و  می کننـــد 
می بندنـــد کـــه بندگانـــش را یـــاری 
دهنـــد، براســـتی چگونـــه می تـــوان 
در  ذره ای  و  نکـــرد  باورشـــان 
عملکردشـــان شـــک کـــرد؟ آن هـــا بـــا 
دردهـــای مـــا درد می کشـــند و بـــر 
عشـــق  مرهـــم  زخم هایمـــان 
ــه  ــم بـ ــه بگویـ ــده ام کـ ــد آمـ می دهنـ
ــه پزشـــکت و بـــه خـــودت  خدایـــت بـ
ــه  ــدان کـ ــاش و بـ ــته بـ ــاد داشـ اعتمـ
ـــده  ـــرای زن ـــی ب ـــچ کوشش ـــا از هی آن ه
و  کـــرد  نخواهنـــد  دریـــغ  ماندنـــت 
بیشـــتر از همـــه، ایـــن خـــودت هســـتی 
کـــه بایـــد بســـتری بـــرای تالش هـــای 
بـــر  و  فراهم ســـازی  عزیـــزان  ایـــن 
جســـم بیمـــارت فرمـــان دهـــی و بـــا 
انـــرژی مثبـــت و دســـتورات پزشـــکان 
ـــاری  ـــه بیم ـــمت را از ورط ـــاذق جس ح
درکـــت  دوســـتم  دهـــی،  نجـــات 
می کنـــم و همپـــای تـــو در دردهایـــت 
ــای  ــز زخم هـ ــن نیـ ــون مـ ــریکم چـ شـ
ــب های  ــردم و شـ ــس کـ ــادی را حـ زیـ
بی شـــماری را از درد، چشـــم برهـــم 
آن نیـــز گذشـــت و  ننهـــادم. ولـــی 

و  عشـــق  و  بهـــار  فصـــل  دوبـــاره 
شـــکوفه های  و  زد  جوانـــه  زندگـــی 
بـــوی  و  عطـــر  بـــا  بهـــاری  زیبـــای 
ـــوی  ـــگ و ب ـــی ام رن ـــه زندگ ـــان ب زیبایش
دیگـــر  حـــاال  بخشـــیدند.  دیگـــر 
چـــرا  و  چیســـت  زندگـــی  می دانـــم 
تمـــام  از  کـــه  آمـــده ام  زنـــده ام. 
و  ببـــرم  لـــذت  زندگـــی  خوبی هـــای 
را  بحران هـــا  و  نامالیمـــات  تمـــام 
ـــذارم،  ـــر بگ ـــت س ـــم و پش ـــت کن مدیری
ــه  ــم کـ ــیرین بگویـ ــدی شـ ــا لبخنـ و بـ
ـــه کوهـــی  ـــزرگ شـــده ام، ب ـــر ب مـــن دیگ
ـــیل  ـــاد و س ـــه تندب ـــتوار، ک ـــده ام اس ش
و غـــرش ابرهـــا تکانـــم نمی دهـــد. 
بلکـــه اســـتوارتر از ســـابق می خنـــدم 
و بـــه تمـــام بحران هـــا بعنـــوان یـــک 
نعمـــت الهـــی نـــگاه می کنـــم، چـــون 

تندباد غبارها را پاک می کند، 

ـــخ  ـــی تل ـــت، زندگ ـــخت نیس ـــی س زندگ
ــای  ــون نت هـ ــی همچـ ــت، زندگـ نیسـ
موســـیقی بـــاال و پائیـــن دارد گاهـــی 
آرام و دلنـــواز گاهـــی ســـخت و خشـــن 
غـــم،  از  پـــر  گاهـــی شـــاد، گاهـــی 

زندگی را باید احساس کرد.

ـــو  ـــده تـــرس ت ـــزم اجـــازه ن دوســـت عزی
ــا  ــر شکســـت یـ ــا هـ ــازد بـ را فلـــج سـ
بیمـــاری می بینـــی کـــه شـــخصیت 
تـــو قوی تـــر و روحـــت تواناتـــر شـــده 
اســـت. بایـــد از نـــوری کـــه در درونـــت 
ـــان  ـــا چن ـــی ت ـــه کن ـــت تغذی ـــن اس روش

بدرخشد که همه آن را ببینند.

یزدان به تو عمری دگر و روز دگر داد
 یک صبح دگر، ظهر دگر، شام دگر داد
پس سجده و صد شکر که پیمانه نشد پر

این روز مبارک که خدا لطف دگر داد

شب عيد 
...
شیشه
روزنامه
تومور
دكتر مريم طباطبائيان
بورد تخصصی جراح عمومی
جراحی پستان

به خدایت
به 
پزشکت و 
به خودت 
اعتماد 
کن
مرتضی تفرشی

شیشـــه ها پـــاک کـــردن می خواهنـــد 
و مـــن بـــه دنبـــال روزنامـــه ای بـــرای 
هســـتم.  شیشـــه ها  کـــردن  پـــاک 
روزنامه هـــای  آنجاســـت،  آهـــان 
دردی  احســـاس  نشـــده.  خوانـــده 
ســـینه ام  متوجـــه  مـــرا  مبهـــم 
دســـت  غریـــب،  دردی  می کنـــد، 
ــا  ــوم.آه!!! کجـ ــا شـ ــا جویـ ــرم تـ می بـ
ـــوم  ـــان می ش ـــوده؟ هراس ـــن ت ـــود ای ب
ــدازم  ــاری می انـ ــه کنـ ــا را بـ روزنامه هـ
و مـــی روم بـــرای یافتـــن علـــت آن 
مـــاه  ســـه  ناخوانـــده.  مهمـــان 
ـــل  ـــه عم ـــد ک ـــکان گفتن ـــته، پزش گذش
شـــیمی درمانی  بایـــد  گفتنـــد  داری، 
شـــوی. قـــرار نبـــود این طـــور عیـــد 
شـــکوفه ها  بـــود  قـــرار  شـــود، 
شـــکفته شـــوند، قـــرار بـــود بـــرای 

ایوان خانه بنفشه بخرم.

را  بدنـــم  خســـته ام، شـــیمی درمانی 
ــدی  ــا لبخنـ ــر بـ ــرده، دکتـ ضعیـــف کـ
بـــاالی ســـرم ایســـتاده اســـت. تمـــام 
تمـــام  ســـخت درمان  دوران  شـــد، 
ــدی و  ــر می آمـ ــا کاش زودتـ ــد، امـ شـ
منتظـــر لمـــس تـــوده نمی شـــدی، 

نگاهش آرامم می کند.

دســـته  برمی گـــردم،  خانـــه  بـــه 
شیشه هاســـت،  کنـــار  در  روزنامـــه 
شیشـــه ها را غبـــار گرفتـــه، بـــه ســـمت 
روی  نگاهـــم  مـــی روم،  روزنامه هـــا 
ـــد،  ـــره می مان ـــه خی ـــزرگ روزنام ـــر ب تیت
و  پســـتان ها  دوره ای  معاینـــه 
به موقـــع،  تشـــخیص  غربالگـــری، 
ــش،  ــده بودمـ ــر، نخوانـ ــان مؤثـ درمـ
نشـــنیده  بودمـــش،  نخوانـــده 
نگاهـــش  ســـال  یـــک   ، بودمـــش 
داشـــته بـــودم بـــرای شـــفاف کـــردن 
بودمـــش،  نخوانـــده  شیشـــه ها، 
شـــاید بـــاور نداشـــتم کـــه خطابـــش 
بـــه مـــن هـــم هســـت. شیشـــه ها 
غبارگرفتـــه، روزنامـــه را برمـــی دارم، 

بیـــرون  آن  پاک شـــده،  شیشـــه ها 
بهـــار تمـــام  شـــده، بهـــاری کـــه مـــن در 
بســـتر بیمـــاری ندیدمـــش، موهایـــم 
بیشـــتر پاییـــز را تداعـــی کـــرد، موهـــای 
مـــن  گذشـــته.اما  بهـــار  ریختـــه، 
ــدن  ــرای دیـ ــاده ام بـ ــتاده ام، آمـ ایسـ
صـــد بهـــار دیگـــر، قـــرار اســـت مـــن 
ــان  ــرای زنـ ــم بـ ــار باشـ ــتوی بهـ پرسـ
کشـــورم، بـــا دعـــوت همـــه بـــرای 
غربالگـــری پســـتان، مـــن صـــد بهـــار 
مســـئولین  بـــه  و  مانـــد  خواهـــم 
بـــرای  بایـــد  کـــه  گفـــت  خواهـــم 
برنامـــه  کشـــورم  زنـــان  ســـالمت 
خواهـــم  مـــن  باشـــند.  داشـــته 
ایســـتاد، خواهـــم جنگیـــد ، تـــا دیگـــر 

بهاِر هیچ دختری پاییز نشود.
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