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فرهنگ سالمت شماره پانصدوهشتادودو  پنجشنبه هفت مرداد نودوپنج6

: خانم تقی زاده! کتاب »به اندازه یک 
نقطه« از زمانی شروع می شود که شما برای 
بیماری سرطان می شوید،  بار پنجم درگیر 
اما اگر اجازه بدهید، می خواهم برگردیم به 
بیماری روبرو  این  با  باری که شما  اولین 
شدید؛ البته اگر برای شما آزاردهنده نیست. 
نه... نه... اذیت نمی شوم. اولین باری که من درگیر 
بیماری شدم، دخترم –افروز-خیلی کوچک بود 
و هنوز مدرسه نمی رفت. یادم می آید داشتم 
یقه لباسم را درست می کردم که احساس کردم 
باالی سینه ام درد می کند. این موضوع را که به 
دیگران گفتم، حدس زدند به خاطر شیردادن به 
دخترم بوده که 2 سال و 8 ماه طول کشیده بود 
و گفتند شاید غده های شیری است که هنوز 
جمع نشده اند، اما به این حرف اکتفا نکردم 
و به دکتر مراجعه کردم چون می دیدم موقع 
راه رفتن و حرکت هم درد دارم. آزمایش که 
گفته  مادرم  و  همسرم  به  پنهانی  دکتر  دادم، 
بود بله، من سرطان دارم و 6 ماه بیشتر زنده 
نمی مانم و بهتر است عمرشان را در راه بردن 
و آوردن من برای درمان هدر ندهند و من را 
ببرند سفر و زیارت و بگذارند هر کاری که 

دوست دارم، بکنم... 
: اما تشخیصشان درست نبود. 

بله، االن 15 سال از آن روزها گذشته. )می خندد( 
با همین دیدگاه که من زنده  این دکتر  ولی 

اینکه  با  بنا به تشخیص خودش  نمی مانم و 
همسر و مادرم گفته بودند هر درمانی که الزم 
است برای من انجام بدهد زیرا آنها به همان 
یک ذره روشنایی ای هم که هست امید دارند، 
یک داروی اصلی که قرصی بود که باید حدود 
5 سال می خوردم، از من دریغ کرده بود و همین 
مساله باعث شد با اینکه من شیمی درمانی کردم، 
برق گذاشتم و هر کار دیگری را که الزم بود، 
انجام دادم و خوب هم شدم اما بارها بیماری ام 

متاستاز )دست اندازی( داد و برگشت.
: این موضوع را که قرصی به شما 

نداده، چگونه متوجه شدید؟ 
زمانی که بیماری ام دوباره برگشت و به دکتر 
جدیدی مراجعه کردیم، ایشان بعد از دیدن 
جواب آزمایش ها به ما گفتند این قرص برای 

من ضروری بوده. 
: این موضوع را به پزشک قبلی گفتید؟ 
نه، ایشان بازنشسته شده بودند. حتی ما به شکایت 
هم فکر کردیم ولی آنقدر درگیر درمان و مخارج 
پیش آمده شده بودیم که زمان از دست رفت. 
بعد  سال  چند  دوم  بار  بیماری   :

برگشت؟ 
7 سال بعد در حالی که اصال فکرش را نمی کردیم 
و اگر آن قرص را مصرف کرده بودم شاید اصال 
دیگر برنمی گشت اما هم به دلیل تصمیم اشتباه 
پزشک قبلی و هم جوانی و بی تجربگی خودم 

که خبر نداشتم و نمی دانستم قرار است این 
بیماری آنقدر سراغ من بیاید که حسابی با تجربه 
بشوم )لبخندی روی لب هایش می نشیند(، این 
بیماری برگشت. همان طور هم که در کتابم 
به  داشتم  فوق العاده خوبی  من جراح  گفتم 
بودند  ارتشی  ایشان  که  لشکری«  »دکتر  نام 
و چنان با بیماری برخورد می کردند که یک 
وقت هایی من به شوخی به ایشان می گفتم 
بعثی نیست ها!  این بدن است، دشمن  دکتر 
و ایشان بودند که کامل توضیح می دادند که 
اگر قرار است این بیماری مدام متاستاز بدهد 
و برگردد، در طول زمان فاصله های برگشت 

مدام به هم نزدیک تر می شود. 
به خود  مستقیم  را  این موضوع   :

شما گفتند؟ 
بله، دکتر لشکری به من گفت: »به این دلیل این 
حرف را به تو می زنم که آدم نترسی در مقابل 
بیماری هستی و احساس می کنم در مقابل یک 
متخصص یا همکارم نشستم و نه یک بیمار!« 
: یعنی اطالعاتتان را در زمینه بیماری 

هم باال برده بودید؟ 
دلیل  می کنم  فکر  اطالعات  موضوع  جز  به 
حرفشان روحیه خیلی باالیی بود که داشتم 
بگویند.  من  به  را  حرفی  هر  می توانستند  و 
مثال من به دکترم گفتم: »دکتر! اگر قرار است 
از اینجا تا آنجا بدوم، شما راستش را به من 

بگویید تا نیروی خودم را جمع کنم و آماده 
بشوم برای این فاصله و با من این طور رفتار 
نکنید که بگویید 3 قدم مانده، بعد از 3 قدم 
بگویید حاال 4 قدم دیگر و حاال نفس بکش و 
استراحت کن برای قدم های بعدی چون من با 
این روش باتری خالی می کنم. همیشه ته مسیر 
را به من بگویید تا از اول بدانم انرژی ام را برای 

چه مقدار مسیر باید جمع کنم.« 
: خیلی جالب بوده حرفی که زدید! 
بله و دکتر لشکری هم خیلی راحت گفتند: 
»پس بدانید فاصله برگشت بیماری به هم نزدیک 
می شود.« و همین هم شد؛ بار اول بعد از 7 
سال بیماری من عود کرد و تمام لنف زیر بغلم 
را گرفت، دفعه دوم 5 سال بعد به ریه ام زد 
و همان زمان که مشغول درمان ریه بودم به 

استخوان پایم هم زد! 
: یعنی بار سوم و چهارم برگشت 

بیماری با هم تداخل کرد؟ 
انجام  شیمی درمانی  که  زمانی  درست  بله، 
می دادم این بیماری به استخوان پای من زده 
بود؛ آن را نازک کرد و شکست، طوری که 
وسط شیمی درمانی مجبور شدم عمل کنم و در 
پایم پالتین بگذارند. این بار حدود 2سال ونیم 
درگیر بیماری بودم و در این مدت حدود 7 

بار جراحی شدم. 
: اما بازهم بیماری برگشت؟ 

بله، 1سال ونیم بعد بود که برای بار پنجم بیماری 
برگشت و باز به ریه ام زد که نتیجه اش کتابی 
شد که االن دست شماست و خوشبختانه حاال 

2سال ونیم می شود که دیگر برنگشته. 
: امیدواریم دیگر هم برنگردد! 

بله، امیدوارم آدرس خانه من را گم کرده باشد. 
)می خندد(

: هر بار که بیماری برمی گشت، آیا 
یا همان آدم  تغییری می کرد  برخورد شما 
امیدوار و محکمی بودید که صادقانه می شد 

از روند بیماری و درمان با او حرف زد؟ 
دفعه اول که دکتر به من گفت)سکوت( به قول 
»دلم روشن است«  بزرگ ترها که می گویند: 
من هم دلم روشن بود و می دانستم که خوب 
می شوم. خود دکتر لشکری هم به من گفت 
ما خیلی به درمان تو امیدواریم زیرا هم بچه 
شیر دادی، هم جوان هستی و اگر یک مقدار 
مقاومت کنی، بیماری تمام می شود و می رود. 
از طرفی هم می دیدم تنها نیستم)لبخند می زند( 
همه کنارم هستند. مادر و پدرم، دخترم و همسرم 
و مادرش، خواهرهایم با همسر ها و فرزندانشان 
و این شد که رفتم وسط میدان و واقعا از ته دل 

احساس می کردم خوب می شوم. 
: احساسی که شاید خیلی ها وقتی 
این  ندارند و خود  را می شنوند،  این خبر 
موضوع باعث شدت گرفتن بیماری و عدم  

بهبود شان می شود.
دقیقا! خیلی ها تا جواب آزمایش را می گیرند، 
هنوز پزشک چیزی نگفته خودشان را می بازند. 
اخیرا کسی را سراغ دارم که تا جواب آزمایش 
را گرفت و به خانواده اش خبر داد، همسر و 
خواهر و بچه هایش دور تختش نشستند و زار 
زدند، خودش هم 40 روز از خانه اش بیرون 
نرفت. زمانی هم که من به واسطه دوستی با 
حرف زدن و فرستادن فایل صدا راضی اش 
کردم دنبال درمان برود، دیگر دیر شده بود و 

زیر شیمی درمانی اول از دست رفت! 
: یعنی روحیه خود فرد و اطرافیان 

به اندازه درمان مهم است. 
بله، می خواهم بگویم جدا از دکتر خوب و 
داشتن پول برای مخارج درمان روحیه اطرافیان 
خیلی مهم است و حتی اگر خود فرد ناامید 

باشد آنها باید کمکش کنند. 
کتاب  این  نوشتن  از  می خواهم   :
بگویید. با چه دورنمایی نوشتن این کتاب را 
در زمانی که برای بار پنجم به سرطان مبتال 
شدید، شروع کردید؟ آن هم سرطانی که به 
گفته خودتان قوی تر از دفعه های پیش بود؟ 
قبل از جواب دادن به این سوال باید توضیحی 
درباره خودم بدهم. من کال خیلی اهل یادگیری 
هستم. عاشق جزوه نوشتن هستم و با اینکه 
سال هاست هنرجو دارم اما مقام شاگردی را 

گریه و زاری، راه درمان نیست! 
من با نوشتن این کتاب خواستم تمام تجربیات و نوع 
برخوردهای درست اولیه را به بیمارانی مثل خودم بگویم. 
می خواستم بگویم گریه و زاری راه برخورد با این بیماری 
نیست و همان طور که به دخترم یاد داده بودم اگر در 
مدرسه برخوردی پیش آمد و معلم به تو چیزی گفت 
که فکر می کردی اشتباه است، اول حرفت را تا آخر بزن 
و بعد برو در راهرو و گریه ات را بکن ولی نه زمانی که 
باید محکم بایستی و حرف بزنی، به بیماران هم بگویم 
شما در مقابل بیماری بدخیمی هستید که مثل یک میهمان 
ناخوانده سمج است که نباید جلوی او گریه کنید، بلکه 
باید اول از همه بگردید و بهترین دکتر را پیدا کنید و 
بعد آزمایش ها را بدهید و وقت را هدر ندهید و بعد که 
شروع کردید به اولین شیمی درمانی که 3 یا 4 ساعت هم 
طول می کشد، آن وقت دارو کارش را می کند و اصال چرا 
گریه؟ چون دارو هست، دکتر هست، امید هست، خدا 

هست و اگر او بخواهد حتما زنده می مانید.

سال هاست گیاهخوارم! 
من گیاهخوار صددرصد هستم و فکر می کنم این روش 

تغذیه به نفعم بود زیرا تحقیق های االن هم می گویند اگر 
مواد گوشتی و پروتئینی کمتر مصرف شوند، خیلی بهتر 
است. در زمان بیماری هم بیشتر وقت ها از انجمن دیابت 
خرید می کردیم اما کسانی هم بودند که از زیر شیمی درمانی 
می رفتند و 2 سیخ جگر می خوردند و نمی شد به آنها 

بگویی این کار درست نیست! 

احوالپرسی با گل ها
به دلیل شیمی درمانی سنگینی که بار پنجم داشتم، دکتر 
گفت باید در قرنطینه باشم. دوران قرنطینه هم به این 
شکل بود که هر 21 روز یکبار که باید شیمی می شدم، 15 
روزش در قرنطینه بودم و 5 یا 6 روز در خانه خودم. در 
این مدت به ایوان و حیاط می رفتم، به گل ها سر می زدم، 
می نوشتم، با همسایه ها سالم و احوالپرسی می کردم و تمام 
مدت افروز و همسرم، مهرداد، مراقب بودند و با اسپری 
آب ونمک یا آب الکل همه جا را ضدعفونی می کردند. 

 با سرطان حرف بزن! 
من یک زن دایی دارم که برای من مثل یک قهرمان است 
و فکر می کنم باید مجسمه اش را بسازند و وسط میدان 

شهر بگذارند. او که همسن و سال مادرم است، از نوجوانی 
این بیماری را داشته و حدود 15 بار آن را شکست داده. 
یک روز به من گفت: »ببین ژیال! باهاش حرف بزن... 
ببین این بیماری چی از جسم تو می خواهد؟ ببین چرا 
آمده؟ چه جوری می رود؟« این حرف در گوش من بود 
تا روزی که می خواستم برای گذاشتن پالتین در پایم 
بروم اتاق عمل. 40 روزی بود روی برانکارد بودم چون 
در حال شیمی درمانی بودم و نباید تکان می خوردم و درد 
نفسم را بریده بود. یاد حرف زن دایی ام افتادم و دستم را 
گذاشتم روی پایم و گفتم: »آرام باش... آرام باش تا من 

بروم جراحی شوم« و درد آرام شد. 

زندگی باید کرد
در جلسه نقد و بررسی کتاب در فرهنگسرای خیابان 
آذری، جوانی که ظاهر مومنی هم داشت، به من گفت: 
»اگر به من می گفتند 6 ماه بیشتر زنده نمی مانی، تنها کاری 
که می کردم، این بود که هر روز می رفتم بهشت زهرا)س( 
و می آمدم تا بمیرم!« من تعجب کردم و گفتم: »چرا این 
کار را بکنی؟ خدا لطف کرده و تو را خبر کرده از مرگ... 
خیلی ها از مرگشان خبر ندارند. شب می خوابند و صبح 

دیگر بیدار نمی شوند اما این بیماری هم دارو دارد و هم 
درمان و پزشک. چرا باید منتظر مرگ ماند؟ به من گفتند 
6 ماه زنده ای و من 15 سال است زنده ام. اگر تا االن 
به آرزوهایمان نرسیدیم، دلیل نمی شود که دیگر نرسیم.  

از تاریکی نترس! 
بیماری مثل تاریکی می ماند چون نمی شناسی اش، اما 
وقتی با آن حرف می زنی و می شناسی اش، تاریکی کم 
می شود و سایه های ترسناک می روند، ترس هایی که از 
این بیماری داریم به دلیل تعریف هایی که شنیده ایم، اما 
نباید جلوی سرطان زانو زد و با اشک از آن پذیرایی کرد. 

نشانه ها را ببینیم
می گویند اجل سراغ یک نفر آمد و گفت: »بیا برویم.« آن 
فرد گفت: »نه، من را این جوری بی خبر نبر.« اجل رفت 
و 50 سال بعد آمد و گفت: »بیا برویم.« آن فرد گفت: 
»باز بی خبر آمدی؟« اجل گفت: »من بی خبر نیامدم. من 
در تمام این سال ها همه دوستانت را گرفتم، همه فامیل ها 
را گرفتم، پدر و مادر و زن و بچه ات را گرفتم، چقدر به 
تو خبر بدهم؟« پس این ما هستیم که نشانه ها را می بینیم 

اما توجه نمی کنیم. 

باور به خوب شدن شفا می دهد
پدر یکی از دوستانم پزشک بود و مبتال به این بیماری، 
اما دوستانش که پزشک بودند به او نگفته بودند و او خبر 
نداشت سرطان دارد. هر روز مثل همیشه می رفت مطب 
و می آمد و هیچ اثری از بیماری در او نبود تا اینکه یک 
روز پرونده اش را دید و با ناامیدی از فردا سر کار نرفت. 
در رختخواب دراز کشید و 1 هفته نشد که از دنیا رفت. 

استاد ممیز به من می گفت: »سمج« 
من دانشجوی گرافیک بودم و شاگرد استاد زنده یاد »مرتضی 
ممیز«. ایشان همیشه به من می گفت: »تقی زاده! تو خیلی 
سمج هستی و همین سماجتت مایه موفقیتت می شود.« 
آن موقع من برداشت خوبی از این حرف نداشتم و فکر 
می کردم دارند دعوایم می کنند اما بعدها زمانی که برای 
زنده ماندن با همه مشکالت هر کاری که می توانستم 
می کردم، دیدم استاد چه حرف بزرگ و درستی به من 
گفت و هنگام مشکالت با سماجت و به سختی راهش 

را پیدا می کنم.

»روزی که قرار شد سی تی اسکن بگیرم، فکر کردم نکند باز توموری، 
نباید باشد! نه نفس تنگی  نه!  چیزی باشد. نفس عمیقی کشیدم. 
داشتم و نه خس خس سینه و نه اصوال ضعف عمومی یا چیزی 
شبیه اینها. رفتم و گرفتم. پولش هم زیاد شد، ولی حسی، چیزی 
ته دلم بود. نمی دانستم چرا هی یاد آن روزها می افتادم. 4 سال پیش که همه موهایم 
ریخته بود از شیمی درمانی که هیچ، ابروها و مژه ها هم. لیلی هم طاس بود همان 
روزها...« خط های اول کتاب با همین سادگی و همین اضطراب شروع می شوند. 
اوج می گیرند و داستان مبارزه زنی را می گویند که 5 بار با سرطان جنگیده. زنی 
که هر بار که بیماری را پس زده به شکرگزاری زندگی و زنده بودن، دفتر و قلم 
برداشته و درسی تازه یاد گرفته. نقاشی کرده، زبان تازه ای خوانده و کار جدیدی 
را شروع کرده و دست آخر هم این کتاب را نوشته؛ کتاب »به اندازه یک نقطه« 
داستانی واقعی –تماما واقعی -که پیشکشش شده است به کسانی که شجاعانه با 
سرطان مبارزه کردند؛ چه آنها که رفتند، چه آنها که ماندند. آفتاب داغ تابستان تن 
شهر را اتو می کند و صدای گرمش از آن سوی خط می آید که به دفتر »سالمت« 
رسیده و منتظر نشسته. منتظر ما که در راه مانده ایم و لحظه های زندگی را با دندان های 
به هم فشرده پشت چراغی که سبز نمی شود، می گذرانیم. روسری صورتی بر سر 
دارد و خنده ای آبی بر صورت و دستانی که مدام قفل در هم می شوند موقع گفتن 
از روزهایی که بر او رفته. روزهایی که حسابشان را دقیق دارد: »222 روز مبارزه، 
درد، امید، ناامیدی، بی خوابی، فراموشی، تنهایی، انرژی، شادمانی، ابهام، آرزو، 
تسلیم و سوگ.« او ژیال تقی زاده است. نویسنده و نقاش و بیشتر از همه شاید یک 
مبارز پر امید در راه زندگی. کسی که هر روز میان درد و تاریکی دنبال روشنی 
و امید بوده و تعریف تازه ای از خوشبختی. به بهانه انتشار کتابش )به اندازه یک 

نقطه( در »فرهنگ سالمت« این هفته با او به گفت وگو نشسته ایم.

 سارا 
جمال آبادی

ت
الم

/ س
کیا

کر
نا 

 یل

گفت وگوی »سالمت«  با ژیال تقی زاده نویسنده و نقاشی که 5 بار سرطان را شکست داده است

چرا گریه؟! درمان هست،
امید هست، خدا هست...

گفت وگوی »سالمت«  با ژیال تقی زاده نویسنده و نقاشی که 5 بار سرطان را شکست داده است

چرا گریه؟! درمان هست،
امید هست، خدا هست...

گفت وگوی »سالمت«  با ژیال تقی زاده نویسنده و نقاشی که 5 بار سرطان را شکست داده است

چرا گریه؟! درمان هست،
امید هست، خدا هست...

گفت وگوی »سالمت«  با ژیال تقی زاده نویسنده و نقاشی که 5 بار سرطان را شکست داده است

چرا گریه؟! درمان هست،
امید هست، خدا هست...

گفت وگوی »سالمت«  با ژیال تقی زاده نویسنده و نقاشی که 5 بار سرطان را شکست داده است

چرا گریه؟! درمان هست،
امید هست، خدا هست...

گفت وگوی »سالمت«  با ژیال تقی زاده نویسنده و نقاشی که 5 بار سرطان را شکست داده است

چرا گریه؟! درمان هست،
امید هست، خدا هست...



 –



ITMO

AP

CHINHUA

email:weeklysalamat@gmail.com www.salamat.ir  @salamatweekly  @salamatweekly





–





info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat



C
E

C

C

C E

A A

E

B

B

info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat







@salamatweekly





B

C

"













info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat

–

The Psychology of cyberspace





BMI
BMI



B

D
D

D
D

D

D

D



B

B

B





MedisiteMedisite



B



weeklysalamat@gmail com

involve


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

