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در ستایش اکنون

به سمت ساحل شنا کن

دکتر حمیدرضا
 رحمانی زاده دهکردی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

گیتی خامنه
نویســنده، کارگــردان ســینما، برنامه ســاز، 

مجــری رادیــو و تلویزیــون

اولین  بنویسم،  در مورد سرطان  کردند  تکلیف  به من  وقتی 
اجازه ی  بود که؛ مگر من  این  به ذهنم خطور کرد  سؤالی که 
این  شنیدن  از  هرگز  که  منی  دارم!؟  را  دراین باره  اظهارنظر 
واژه ی غریب تلخ، مثل تویی که دچاری، زیرورو نشده ام، منی 
که وقتی از دردهای بی امان ات می گویی، حتی از تجسم حال 
تو هم ناتوانم، منی که وقتی توی مبتال از روزهایی به سیاهی 
تاریک ترین شب ها ِشکِوه می کنی، از تجسم عمق و طول این 
تاریکی عاجزم و منی که سرطان ندارم چگونه برای تو از این 
شدن ات  بیمار  زمان  از  که  بگویم  تو  همراه  همواره  دشمن 

لحظه ای تنهایت نگذاشته است!؟

اما و صد اما، به عنوان یک انسان، مانند تک تک انسان های این 
دیار خاک، درد، قرین لحظه های زندگی من بوده و هست و 
اتفاقاً جنس یکی از دردهای عظیم طاقت سوزم بی شباهت به 
عفریتی که تو با آن دست وپنجه نرم می کنی نبوده است. من 
هم  زمانی سخت بیمار بوده ام و مفهوم حسرت لحظه ای در 
غیاب لحظه های استخوان تراش مهیب سر کردن را با تک تک 
سلول های وجودم، احساس کرده ام، فراوان به آن ها که به باور 
من رها و شاد و آزاد زمان می گذرانند و نمی دانند چه موهبت 

با قلب شکسته ام غبطه خورده ام  ارزانی شده،  آن ها  به  نابی 
و در آرزوی رسیدن به آن لحظه ی ناب سبز اجابت دعایم، به 
درگاه آنچه ارزش پرستیدن داشته، سال های سال خاضعانه 
اقیانوس  در  امروز-  -توی  تو،  درحالی که مثل  کرده ام،  سجده 
متالطمی از بیم و امید با همه ی توان و بضاعت اندک روحی 
و جسمی ام، برای یافتن ساحل نجات شنا کرده ام و اینک من، 
بازمانده ای از روزها و شب های طوالنی در ساحل امن نجات 
بازدم  و  دم  از  ریه هایت  چطور  که  ایستاده ام  تو  نظاره ی  به 
امیدها و ناکامی اشباع می شود و چگونه دست ها و پاهایت 
در جستجوی مقری در خشکی، تو را به سمت بیرون آبی های 

پرخروش هدایت می کند.

 مرا ببین رفیق، با همه ی توان برایت دست تکان می دهم! تو را به 
کن! تماشا مرا زمین، عمر طی در بشر تالشهای همهی حرمت

من از مهلکه جان به دربرده ام و اگر من توانسته ام، یعنی تو 
میتوانی! هم

نجات یافته های فراوانی در ساحل های کوچک و بزرگ ناشناخته  
برایت دست تکان میدهند!

نگاهشان کن! آن ها همه روزه، درست درجایی که تو هستی، 
با  میپنداشتندش بیانتها که متالطم اقیانوس همان در
و  دشوار  بس  رقابتی  در  مرگ،  نام  به  غریبی  آشنای  پدیدهی 
نفسگیر، پنجه درافکندهاند و درنهایت بهت و ناباوری، او را 
مغلوب کردهاند و ادامهی زندگی را در ساحل امن امید و عشق 

گرفتهاند! جشن افتخار، و
 خسته نشو، ناامید نشو، تلخ نشو! به سمت ساحل شنا کن، 

آن ها همه در انتظار تو هستند...
 تماشایشان کن!

التماس دعا،  قلب من)پدرم(، روی تخت بیمارستان است و 
من به معجزه دعا امیدوارم.

کهن  معرفت  در  حکیمانه ای  و  شگفت  سخن  َدم  در  هوش 
بیان ها یی  اما  مشابه  بامعنایی  که  عبارت  این  است.  پارسی 
حاوی  می  شود،  یافت   شرقی  متون  از  بسیاری  در  متفاوت، 
دو  دست کم  متضمن  َدم  در  هوش  است.  مهمی  نکته ی  
به  عمیق  تمرکز  و  »توجه  آن  نخست  معنای  معناست: 
باستانی  آئین های  و  فرهنگ ها  از  برخی  که  است  تنفس« 
کنفوسیوسی(  و  شینتو  آئین ها ی  کندالینی،  یوگی ها ،  )نظیر 
می  دانند  فراتر   جهان  با  فروتر  جهان  ارتباطی  سرپل  را  آن 
آئین  در  مثالً  می  زنند.  گره   آن  با  را  بشر  نوع  سعادتمندی  و 
که  بازدم(  و حبس  بازدم  دم،  )دم، حبس  تنفس  ارزش  یوگا 
 )Relaxation( و نوعی تن آرامی )Meditation( غالباً با مراقبه
همراه است، ارزش فراتری از فهم و درک بشری دارد. معنای 
دیگر هوش در َدم، که مکمل معنای نخست است، »حضور 
که  آینده،  و  گذشته  از  بی اندیشه  است؛  لحظه«  در  ماندن  و 
و  اضطراب  مولد  دیگری  و  افسردگی  منشأ  اولی  ظاهراً 

تشویش است.

چکیده ی  حاصل  این  دست،  از  مفاهیمی  که  است  پرواضح 
سده ها  تأمل و آگاهی بشر است که چند صباحی در اثر سلطه 
به محاق رفتند و چنان  فراگیر تجربه گرائی و علوم طبیعی 
شد که برخی از پزشکان، جامعه شناسان، روانشناسان متأخر 
تجربه گرا، معارف این چنینی را در ردیف خرافه ها یی بی معنی 

دسته بندی کردند که شایسته توجه و عنایت ویژه ای نیستند

ازجمله  لحظه«  در  »حضور  و  دم«  در  »هوش  مفاهیم 
غرب  در  امروزه  که  است  بشری  بزرگ  دستاوردهای 
به صورت تکنیک ها  و آموزه های درسی بانام حضور در لحظه 
از پژوهشگران،  )Mindfulness( تئوریزه و در اختیار بسیاری 
و  است  قرارگرفته  روان کاوان   / شناسان  روان  و  مددکاران 
نیز  ما  درمان  و  بهداشت  دست اندرکاران  که  است  شایسته 
را در  آورند و چنین آموزه ها یی  از آستین همت به در  دستی 
اختیار افرادی از جامعه قرار دهند که هم اکنون به واسطه ی 
مشکالت عدیده اجتماعی، اقتصادی و ...، بهداشت روانی شان 
در معرض آسیب ها ی جدی  است. با بهره گیری از معارف و 
بیماران  از  بسیاری  که  است  ازاین دست  لطیفی  دانش ها ی 
صعب العالج   ما  می   آموزند که با کاربست آن تکنیک    ها نظیر 
مراقبه و حضور در لحظه، بر قسمت ها ی »شادی بخش« و 
»لذت آفرین« زندگی تکیه کنند و از آن ها  سرپلی برای ارتقای 

بهداشت روانی خویش در مواجه  با بیماری بسازند.

این رباعی تأثیرگذار از خیام در واقع بیانیه ای است در ستایش اکنون:

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن
فردا که نیامده ست فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

به بهانه انتشار اولین شماره ماهنامه سروش شمس

سفیر امید
و صدای بیماران هستیم

دکتر کاظم زنده دل
دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
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و خانواده ها

خدا را شاکرم که با دریافت مجوز رسمی از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی امکان انتشار نخستین شماره ماهنامه 
سرطان  تخصصی  مجله  به عنوان  شمس  سروش 
شمس  سروش  شد.  فراهم  شمس  خیریه  ارگان  و 
و  محققان  تجربه  و  دانش  از  بهره مندی  با  تا  می کوشد 
پژوهشکده سرطان  و  ایران  انستیتو کانسر  متخصصان 
آگاهی  به  نسبت  متخصصان کشور  و  محققان  سایر  و 
مردم و بیماران مبتال به سرطان اقدام کند و به شناخت 

و مهار سرطان در ایران کمک رساند.   

بسیاری از ما یا سرطان را تجربه کرده ایم یا شاهد درد و رنج 
بیماری عزیزانمان بوده ایم. در مواجهه با سرطان سؤاالت 
دنبال  به  و سرگردان  حیران  پیش آمده که  برایمان  زیادی 
چندی  از  هر  بیابیم.  را  آن ها  پاسخ  تا  گشته ایم  مرجعی 
و  یا شایعه ای در مورد سرطان می شنویم  خبری  هم که 
برخی  و  مجازی  فضاهای  در  اشتباه  و  ناقص  اطالعات 
است  مصمم  شمس  خیریه  می کنیم.  دریافت  رسانه ها 
فعالیت های  و  اجتماعی  شبکه های  و  وب سایت  کنار  در 
و  را منتشر کند  خود، ماهنامه سروش شمس  آموزشی 
برای اطالعات صحیح در مورد عوامل سرطان و  مرجعی 
باشد.  سرطان  درمان  و  تشخیص  پیشگیری،  روش های 
مورد  در  باید  که  داریم  اعتقاد  اما  است،  سخت  هر چند 
و  متخصصان  ارتباط  واسطه  و  بزنیم  حرف  سرطان 

پزشکان با مردم و بیماران باشیم.

با  شمس  سروش  پیش شماره   چهار  خوشبختانه 
استقبال مخاطبان روبرو شده است و با همه مشکالتی 
که در مسیر نشر وجود دارد، روز به روز اراده ما را در انجام 
برای  امید  سفیر  که  برآنیم  کرد.  قوی تر  مأموریت  این 
باشیم.  آن ها  صدای  و  سرطان  به  مبتال  بیماران  تمام 
تالش می کنیم عوامل خطر و علل سرطان و روش های 
خرافات  و  بشناسانیم  مردم  به  را  سرطان  از  پیشگیری 
اولیه  با عالئم  را  بزداییم. می خواهیم مردم  از جامعه  را 
مراجعه  پزشک  به  زودتر  بیماران  تا  کنیم  آشنا  سرطان 
به  درمان،  عوارض  و  سختی  علیرغم  همچنین  کنند، 
درمان های استاندارد تَن بدهند. چرا که می دانیم سرطان 
درمان دارد و حدود نیمی از بیماران با درمان مناسب و 

زنده می مانند.  استاندارد 

و  داوطلبانـه  کار  حاصـل  شـمس  سـروش  ماهنامـه 
مـردم  )موسسـه  خیریـه شـمس  در  مـا  خیریـن  حمایـت 

همـکاری  بـا  و  اسـت  سـرطان(  مهـار  و  شـناخت  نهـاد 
داوطلبانـه و خیر خواهانـه شـبکه وسـیعی از دانشـمندان، 
روزنامه نـگاران،  نویسـندگان،  هنرمنـدان،  متخصصـان، 
سـالمت  بخـش  در  داوطلـب  همراهـان  سـایر  و  خیریـن 
بـرای  عوامـل  همـه  کـه  خوشـوقتیم  می شـود.  منتشـر 
انتشـار ایـن ماهنامـه تخصصی، جمع اسـت تـا بتوانیم به 
هـدف مهمـی کـه در برابـر خود نهاده ایم، برسـیم. سـروش 
شـمس بـه خـود می بالـد کـه در کنـار بیمـاران مبتـال بـه 
سـرطان، شـفا یافتگان و خانواده هـای رنجدیـده و خیریـن 

اسـت.  پـا گرفتـه  نیک اندیـش، 

با  نشریه  توزیع  و  چاپ  آماده سازی،  هزینه های  تاکنون 
حمایت داوطلبان، خیرین و مساعدت چاپخانه ها و حمایت 
مالی مؤسسه خیریه شمس تأمین  شده است. برای ادامه 
و دست  نیاز داریم  و همکاری شما  به حمایت  مسیر هم 
شما  حمایت  ساده ترین  می کنیم.  دراز  به  سویتان  یاری 
گرفتن اشتراک این نشریه و رساندن اطالعات منتشر شده 

به خانواده و اطرافیان است.  

شمس  ماهنامه  دست اندرکاران  برای  پاداش  باالترین 
نوپا  نهاد  این  حیات  تداوم  شماست.  رضایت  لبخند 
نقدها  ایده ها،  با  تا  شماست  مؤثر  و  گرم  ارتباط  درگرو 
جامعه  در  آن  اثر بخشی  به  خود  سازنده  پیشنهادهای  و 

کمک کنید. 
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