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نشسته اى در انتظار روزهايى 
ديدن  انتظار  در  شيرين؛ 
ريشه  نوزادت،  خنده هاى 
بزرگ  دندان هايش،  زدن 
شدنش، مدرسه رفتنش و... اما به يكباره همه 
چيز بر سرت آوار مى شود. تويى كه زمين 
خوردن فرزندت برايت فاجعه است، چطور 
مى خواهى باور كنى كه او سخت بيمار است 
و بيمارى اش درمان قطعى ندارد؟شنيدن  اسم 
سرطان براى خيلى ها هولناك است، چه برسد 
به اينكه بگويند كودك ات، فرزندت سرطان 
دارد. خيال مى كنى اين براى تو پايان راه 
است اما با جايى آشنا مى شوى كه محكم و 
اميدوارانه به تو مى گويند سرطان پايان زندگى 
نيست؛ دستت را مى گيرند و همراهت مى شوند 

تا سختى ها را با آنها پشت سر بگذارى.
اينجا محك است و براى آنهايى كه كودك شان 
سرطان دارد، جايى است آشنا. هفتم دى ماه روز 
تولد كياناست،  دختر سعيده قدس، بنيانگذار 
موسسه محك. كيانا حاال در يكى از دانشگاه هاى 
انگليس تحصيل مى كند. بازگشت دوباره او به 
زندگى و شكست سرطان، اين اميد را به بقيه 
والدين هم داده است كه آنها هم مى توانند. راهى 
كه سعيده قدس شروع كرده، ادامه دارد. دوران 
نااميدى اى كه او گذرانده، راه اميدى براى بقيه 
شده. هفتم دى ماه به بهانه اى تبديل شده است 
تا كسانى كه سرطان را شكست داده اند، از 
سختى هاى راه بگويند و به بقيه هم بگويند كه 
مى توانند. آرين صادقى يكى از اين كودكان 
است كه به مرحله بهبود رسيده؛ پسرى كه از 
6 ماهگى درگير اين بيمارى بوده است. با مادرش 
به بيمارستان آمده و از خاطراتشان بگويند. 
همكاران محك گفته  اند كه  آرين كوچك است 
و نمى تواند مصاحبه كند و با مادرش صحبت 
كنيد. آرين با جثه كوچك و عينك ذره بينى اى 
كه دارد،  پشت ميز مى نشيند و از عدس پلويى 
كه در بيمارستان خورده، صحبت مى كند و 
اين شروع گفت وگويمان مى شود.كالس دوم 
است و فارسى شان رسيده به درس كوشا و 
نوشا؛ دو پرنده اى كه يكى مى خواهد درس 
پرواز  دارد  دوست  فقط  ديگرى  و  بخواند 
كند. مى گويد: «من مى خواهم درس بخوانم، 
پليس شوم و دزدها را بگيرم.» همين طور كه 
صحبت مى كند، روى ميز هم با دستش ضرب 
مى گيرد. منيژه بشيرى، مادر آرين مى گويد 
اين ضرب زدن، صداى معلم هايشان را در 
آورده. بيشتر درس ها آهنگ دارند و آرين 

هم موقع درس دادن معلم ها، با ضرب زدن 
آنها را همراهى مى كند. آرين ضرب زدن را 
در بيمارستان و كالس هاى بيرون ياد گرفته. 
با اينكه تومور چشمى، چشم راستش را تخليه 
كرده و چشم چپش هم فقط تا سه قدمى جلوى 
پايش را مى بيند، اما فوتبال هم بازى مى كند: 
«پرسپوليسى ام. عليرضا حقيقى را خيلى دوست 
دارم.» اين دوست داشتن به واسطه حضورهاى 
پى درپى حقيقى در بيمارستان محك است. در 
بازى كه ملى پوشان با بچه هاى محك داشتند، 
آرين به عليرضا گل زده: «يك ذره از من 
گل خورد. مى خواستم گل نزم. فكر مى كردم 
ناراحت شود ولى خوشحال شد و بغلم كرد. 
اما من گريه كردم. ناراحت شدم چرا بهش 
گل زدم.» آرين هادى نوروزى را هم دوست 
داشته: «وقتى مرد، خيلى ناراحت شدم.» جواد 
نكونام هم يكى از بازيكنان محبوب اوست. 
آرين بارسلونايى است. شبكه ورزش كه تكرار 
بازى هاى بارسا را نشان مى دهد، آرين حتما 
بايد جلوى تلويزيون باشد. مسى، نيمار، اينيستا، 
پيكه و سوارس را هم دوست دارد. در خانه 
هم با پدر و پدربزرگش فوتبال بازى مى كند 
و بيشتر دروازه مى ايستد. مادرش مى گويد 

تشخيص اش در مسير توپ خيلى خوب است. 
چيز ديگرى كه آرين دوست دارد، خاله هاى 
محك است: «آنها هميشه با من بازى مى كنند.»

بعد از شيرين  زبانى هاى آرين نوبت داستان 
تلخ زندگى او مى شود كه مادرش روايت 
مى كند. مادرش محكم و استوار است. در ميان 
صحبت ها گاهى بغضش مى گيرد اما قدرت 
به  كه  قدرتى  ديد،  كالمش  در  مى شود  را 
او كمك كرده با بيمارى پسرش كنار بيايد.

: چطور متوجه بيمارى آرين شديد؟
شش ماهش كه بود، متوجه انحراف چشم 
آرين شديم. كرج زندگى مى كنيم و در همان 
مراجعه اول به پزشك متوجه مشكل جدى او 
شدند و ما را به تهران ارجاع دادند. در اتاق 
جراحى، جواب نهايى را دادند. متاسفانه مشكل 
چشم آرين هر دو طرف را درگير كرده بود. 
از ارديبهشت ماه سال 1386 در راه بيمارستان 
چشم و محك بوديم. براى تشخيص ميزان 
رشد بايد به بيمارستان چشم مى رفتيم و براى 

شيمى درمانى به محك مى آمديم.
: كنار آمدن با اسم بيمارى خيلى 

سخت بود.

آرين، بچه اول و نوه اول بود. تازه داشت روزهاى 
شيرين بچگى اش شروع مى شد كه اينطور شد. 
اسم شيمى درمانى را كه آوردند، همه اميدم را 
از دست دادم. در ميان اطرافيان ديده بودم كه 
وقتى شيمى درمانى مى شوند، يك مدت بيشتر 
زنده نمى مانند. 3 جلسه كه شيمى درمانى انجام 
شد، دكترش راضى بود. در اين 6 سال هر ماه 
جلوى در اتاق جراحى بوديم و هر ماه با استرس 
كه چه جوابى مى دهند. خيلى وقت ها مى شد 
كه تومور ثابت مانده بود و بعضى وقت ها هم 
رشد مى كرد. به هر حال عادت كرديم به اين 
كه درمان قطعى ندارد. هى اميدوار مى شديم 

و هى نااميد.
: اين نااميدى ها بهتر از اين نبود كه 

يك دفعه چشم را تخليه كنند؟
كه  بوديم  رسيده  مرحله اى  به  درست 
استرس هايمان كم شده بود. تومور رشد نداشت 
و ما هم خيالمان راحت شده بود كه درمان به 
مرحله قطعى رسيده. اما در آن شرايط گفتند 
بايد چشم آرين تخليه شود. بعد از 68 جلسه 
شيمى درمانى دوباره تومورش رشد كرده بود. 
در سرطان ترس اصلى در اين است كه هيچ چيز 
معلوم نيست. وقتى نااميدى درى به رويت باز 

مى شود و وقتى هم خيلى اميدوارى همه چيز به 
هم مى ريزد. ناراحتى ما از اين بود كه اگر قرار 
بود چشم تخليه شود، چرا روز اول اين كار را 
نكردند. من آن روز از درون تخليه شدم. االن 
چشم راست آرين پروتز است. تومور چشم 
چپ ثابت است. دكتر رگ هاى چشم راست 
را هم باز نگه داشته. مى گويد شايد در آينده 
اتفاقات خوبى بيفتد و راهى براى پيوند يا كار 
ديگرى باز باشد. االن پيوند چشم اصال وجود 

ندارد ولى علم در حال پيشرفت است.
: براى مدرسه رفتن مشكلى ندارد؟

ثابت  وضعيتش  كه  سال  هفت هشت  از  بعد 
شد، گفتم خيالم راحت است من هم مثل همه 
خانواده ها آرين را به مدرسه بردم و ثبت نام كردم 
اما بعد از يكى دو ماه ديدم جاى آرين پيش 
بچه هاى عادى نيست. خيلى با خودم كلنجار 
رفتم كه او را به مدرسه نابينايان ببرم. دوباره 
گريه هايم شروع شد. دوباره به محك آمدم و با 
روان شناسان و مددكاران صحبت كردم. با پاهاى 
لرزان رفتم و ثبت نامش كردم. اما بعد ايراد را از 
خودم گرفتم كه چرا زود قضاوت كردم. آرين 
به قدرى بين اين بچه ها خوب جا افتاد كه من 

هيچ حرفى براى گفتن نداشتم.
چرا  كه  نكرد  سوالى  خودش   :

مدرسه اش را عوض كرده ايد؟
من چيزى نگفتم. روان شناسان محك با او صحبت 
كرده بودند. آرين يك بار از من پرسيد كه چرا 
همه دو چشم دارند و من يك چشم؟ برايش 
توضيح دادم كه چشم راستت اذيت مى كرد 
و انداختيمش بيرون. روزهاى اول كه پروتز 
گذاشته بود، پروتزش بزرگ تر بود. در مدرسه 
بچه ها بهش گفته بودند آدم فضايى! چون مدام 
در راه بيمارستان بوديم، خيلى تلويزيون نديده 
بود و تصورى از آدم فضايى نداشت. در يكى 

از كارتون ها نشانش دادم و چيزى نگفت.
مى توانستيد  كه  سال ها  اين  در   :
دوران خوشى با آرين داشته باشيد،  مدام در 
بيمارستان بوديد، حسرت هاى زيادى به دلتان 

مانده. بعضى وقت ها شايد از خدا شكايت 
كنيد كه چرا اين اتفاق در زندگى شما افتاده.

آرين كه به دنيا آمد، مو نداشت و تا شش ماهگى 
هم موهايش بلند نشد. چهارسالگى ما تازه قيافه 
با موى آرين را ديديم و خيلى برايمان تازگى 
داشت. به عقب كه برمى  گردم، مى بينم به چيزهايى 
رسيده ام كه در هيچ مدرسه اى نمى توانستم بهش 
برسم. حسى دارم كه نمى توانم بيانش كنم. من 
در اين سال ها رشد كردم و محكم شدم. درونم 
انقالب شد. االن در محك كميته اى درست 
مشكل  فرزندانشان  كه  مادرانى  از  و  كرده اند 
داشته، خواسته اند كنار روان شناسان گروه هايى 
را براى خانواده هاى جديد تشكيل بدهند. اين 
كمك كردن براى من خيلى لذت بخش است. 
براى مادرانى كه در بحران هستند، حرف ما 
مادرانى كه خودمان اين شرايط را پشت سر 
گذاشته ايم، قابل فهم تر است. به هرحال هر كارى 
حكمتى دارد و من مى گويم االن حكمت به 
مرحله رحمت رسيده . هيچكسى اين حرف 
من را نمى فهمد. به خواهر خودم مى گويم اين 

رحمت است، تعجب مى كند.
: حاضريد اين رحمت را با سالمتى 

آرين عوض كنيد؟
اين دوران سخت به اين رشدى كه كردم،  مى ارزيد. 
من به مرحله تسليم شدن رسيدم. دقيقا همان 
موقع كه گفتند بايد چشم تخليه شود، گفتم 
هرچه خواست خداست. به خودم گفتم كاش 
االن  مى رسيدم.  روحى  مرحله  اين  به  زودتر 
دوست دارم به مردم بگويم كه با كوچك ترين 
مشكل از پا درنياييد. مشكل مسكن و كار و 

اينها مشكل نيستند.
: دركنار همه اين سختى ها،  هزينه هاى 
سنگين درمان هم بود. با آن چطور كنار آمديد؟
اوايل كه ما را به محك معرفى كردند، فكر 
مى كرديم كمكشان در حد كمكى است كه بيمه ها 
مى كنند. بعد متوجه شديم، تفاوت خيلى زياد 
است. همسرم  هم خوشش نمى آمد، مى گفت 
خودم هزينه ها را مى دهم. بعد از يك سال ونيم، 
ديديم نمى شود. همسرم خودش تقاضاى كمك 
مى كرد و مى گفت ما اين هزينه را مى خواهيم. ما 
براى كمك خواستن از پدرشوهرم بايد ضوابطى 
را رعايت كنيم ولى در محك همه چيز راحت تر 
بود. اوايل همسرم خجالت مى كشيد، ولى بعد 
راحت شد. پروتز آرين خيلى هزينه نداشت. 
بچه هايى هستند كه جراحى سنگين با هزينه هاى 
خيلى باال دارند و واقعا به تنهايى نمى توانند از 

پس اين هزينه ها بربيايند.

از سرطان تا درمان در گفت وگو با منيژه بشيرى كه پسرش آرين صادقى از سن 6ماهگى با نوعى سرطان چشم  درگير بوده است

با آرين رشد كردم و محكم شدمبا آرين رشد كردم و محكم شدم
 ليلى خرسند

شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

به عقب كه برمى  گردم، مى بينم به عقب كه برمى  گردم، مى بينم 
به چيزهايى رسيده ام كه در هيچ به چيزهايى رسيده ام كه در هيچ 

مدرسه اى نمى توانستم بهش برسم. مدرسه اى نمى توانستم بهش برسم. 
حسى دارم كه نمى توانم بيانش كنم. حسى دارم كه نمى توانم بيانش كنم. 

من در اين سال ها رشد كردم و من در اين سال ها رشد كردم و 
محكم شدم. درونم انقالب شدمحكم شدم. درونم انقالب شد
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به هر حال تعدادى از بچه ها به درمان جواب نمى دهند اما باز هم اين مهم 
است كه آنها تا روزى كه در قيد حيات هستند، بتوانند از امكانات يك 
زندگى عادى بهره مند باشند. اقتصاد خانواده به خاطر سرويس هايى كه 
به اين بچه مى دهد، فلج نشود و بچه هاى ديگرى كه در خانواده هستند، 
فراموش نشوند. در كنار اينها هم بهداشت روانى خانواده حفظ شود. 
ماموريت هاى محك شامل اين موارد است.  خوشحاليم كه در خانواده 
بزرگ محك؛ كودكان بيمار و خانواده هايشان، همكاران ما، دواطلبان 
و خيران و در كل جامعه اى كه محك را تشكيل مى دهند، درجه اى از 
عتمادى وجود داشته است كه االن ما مى توانيم از موفقيت ها بگوييم. 
كيانا و صدها بچه هاى ديگر داستان ظرفيت اجتماعى موجود درجامعه 

مدنى ما هستند.

در يك شكل تمثيلى محك سازمان همت هاى بلند و آرزوهاى بزرگ 
است. موتور محركش آرزوهاى بزرگ بوده، آرزوهاى مادرى كه كودكش 
سرطان داشته و قصد مى كند به همه مادرانى كه كودك مبتال به سرطان 
دارد، كمك كند. چون آن مادر خودش مسير را رفته بوده و مشكالت را 
به خوبى مى شناخته. اين آرزوهاى بزرگ با همت هاى بلندى برخورد كرده 
است كه اجازه داده اند اين آرزوهاى برزگ برآورده شود و بعد فرصت 
داده اند كه اين آرزوهاى بزرگترى مطرح شود. باز همت ها بزرگترى به 
آن اضافه شده. اين چرخه دائم در محك تكرار شده. ورود محك به 
اين مساله كه براى خودش بيمارستان داشته باشد، براى اين بود كه ما به 
استاندارد جديد در موضوع درمان كودكان مبتال به سرطان فكر مى كرديم. 
به موضوع اتاق هاى بازى ، سرويس  هاى روان شناسى و... حتى قبل از 
اين كه در بيمارستان محك اين چيزها اجرايى شود، در بيمارستان هاى 

ديگرى كه بچه هاى تحت حمايت ما بسترى بودند اين برنامه ها را اجرا 
مى كرديم. بيمارستان على اصغر خيلى سال است كه اتاق بازى دارد و ما 
براى بچه هاى سرطانى  تغذيه ميان روز مى فرستيم. اين ايده وجود داشته 
و كم كم اجرا شده است. البته هرچه جلوتر مى رويم، از يافته هاى جديد 
جهان، چيزهاى جديدترى ياد مى گيريم. علم امروز مى گويد درمان فقط 
توسط پزشك انجام نمى شود و اين تيم است كه درمان را پيش مى برد؛  
تيمى متشكل از پزشك، پرستار، مددكار، روان شناس و حتى تك تك 
اعضاى خانواده. محك هيچ گونه كمك كننده اصلى و ثابت ندارد. منابع 
مالى محك از كمك هاى تعداد زيادى رقم هاى كوچك و بزرگ شكل 
مى گيرد. ما تقريبا با ميانگين رشد 15 درصد در سال بيمار جديد روبرو 
هستيم. اين امار محك است نه كشورى. تقريبا رشد سرانه هزينه درمان 
هر كودك هم حدود 16 درصد بوده. ما اگر قادريم هزينه ها را تامين 

كنيم، به خاطر بيشتر شدن حمايت هاى مردمى است.
تعداد نيروهاى داوطلبى كه به درمان كودكان كمك مى كند، در حال 
افزايش است. سال 1392 حدود 6 درصد رشد داشته و سال 1393 اين 
رشد به بيش از 10 درصد رسيده است. بين اين داوطلبين، انكولوژيست 

و جراح و متخصص هم كم نداريم.
به هر حال، ما مشاركت مردم را گرفته ايم و اين مشاركت را نه به شكل 
اعانه بلكه به شكل سيستماتيك به سرويس هايى تبديل كرده ايم تا به كودكان 
مبتال به سرطان كمك كند و پايدار باشد. اين مشاركت ها در 25سال جان 
نزديك به 5 هزار كودك را نجات داده. مى خواهم بگويم چه ظرفيت 
عظيم مدنى در كشور وجود دارد كه نه مى تواند توسط دولت فعال شود 
و نه توسط بخش خصوصى. اين مشاركت هاى مردمى و سازمان هاى 

مردم نهاد هستند كه به خوبى مى توانند اين ظرفيت ها را فعال كنند.

4933 نفر از كودكان ما بهبود يافته اند و 13هزار كودك در حال درمانند

 آذين زنجانى/ سالمت


