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همس��رم كتي كنار من در مطب دكتر بود .در
آن لحظ��ه و آنج��ا به حضورش نياز داش��تم چون
ميدانستم بدون حضور او طاقت شنيدن حرفهاي
دكت��ر را ندارم .وقتي اكس��يژن كافي در ريههايت
نداري يعني مغزت هم درگير ميشود .سه سال بود
از مطب اين دكتر به مطب دكتر بعدي ميرفتم اما
هيچكدام موفق نشده بودند مشكل من را تشخيص
بدهند .افس��رده ش��ده بودم .مدام بيمار و بدحال
ب��ودم و در اين مدت آنقدر ضعيف ش��ده بودم كه
به س��ختي ميتوانستم به كارهايم برسم يا در خانه
مراقب اوضاع باش��م و باري از روي دوش همسرم
بردارم .براي هر نفسي كه ميكشيدم بايد به سختي
تق�لا ميكردم و از اينكه نميتوانس��تم به كارهايم
برسم ،حس��ابي خس��ته بودم .از خودم ،از بيماري
كه حتي نميدانستم اسمش چيست .بريده بودم و
ميخواس��تم يا پزشكان دردم را تشخيص بدهند يا
هرچه زودتر بميرم و خالص شوم.
دكت��ر با دقت به پروندهام ن��گاه كرد .به نظرم
ورق زدن هر صفحه و مطالعه آن يك ساعت طول
ميكش��يد .بعد از پش��ت عينك به من نگاه كرد و
گفت :׳׳از تمام چيزهايي كه خودت گفتي و چيزي
 Cداري.׳׳
كه آزمايشها نشون ميده ،شما OPD
تا وقت��ي دكتر برايم توضيح نداد كه اين اس��م
عجيب و غريب چه معنايي دارد ،هنوز نميدانستم
به چه بيماري مبتال ش��دهام .بيماري مزمن انسداد
ريه ،نوعي بيماري است كه با محدود بودن عالمت
مس��ير هوايي به صورت مزمن شناسايي ميشود.
اصليترين نش��انههاي اين بيم��اري تنگي نفس و
سرفه است .دكتر همچنين برايم توضيح داد كه اين
بيماري يكي از شايعترين علتهاي مرگومير ناشي
از بيماريهاي ريوي است .صداي دكتر را ميشنيدم
ام��ا توضيحاتش را خوب نميفهميدم .گويي مقابل
يك قاضي نشس��ته بودم و او داشت حكم مرگم را
ميخواند .جملههاي پاياني دكتر ،حكم تير خالص
را داشت و مطمئن ش��دم اين بيماري هيچ درماني
ن��دارد و حالم هر روز بدتر ميش��ود و آنقدر زجر
ميكش��م تا باالخره خالص شوم.همسرم دستم را
محكم در در دس��تش گرفت .از دكتر چند س��وال
پرس��يد اما نه س��والهاي او را ش��نيدم نه جوابهاي
دكتر را .ميخواستم خيلي سريع از مطب فرار كنم.
بيماري مزمن انسداد ريه بدترين خبري بود كه تا
آن لحظه در تمام عمرم شنيده بودم.
پدر و مادرم به دليل بيماريهاي مرتبط با ريه از
پا درآمده بودند .ش��بانهروز سيگار دستشان بود و
پدرم حتي شبها با سيگار روشن در دهان ميخوابيد.
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من به اميدواري مزمن مبتال هستم!
هميش��ه از اين متعجب بودم كه چ��را خانه آتش
نميگيرد و نميسوزد؟ پدرم كارخانه كاشيسازي
داشت و من و برادرهايم هم به او كمك ميكرديم.
هربار كه پدرم ه��م كارخانه بود ،در ابرهايي كه از
دود س��يگار در فضاي اطراف تشكيل ميشد نفس
ميكشيديم و كار ميكرديم.
اولين درگيري مس��تقيم پدرم با بيماري وقتي
ش��روع شد كه تازه وارد  40س��الگي شده بود .پدر
به س��رطان ريه مبتال شده بود .هر روز با چشمهاي
خ��ودم ميديدم كه چه زجر كش��ندهاي را تحمل
ميكن��د .با همه اينها عمر پدر تا  48س��ال ديگر به
دني��ا بود هرچند مجبور بود س��الهاي آخر عمرش
كپس��ول اكس��يژن را همهجا با خودش حمل كند.
مادرم هم درس��ت يك دهه بعد به بيماري عجيبي
ب��ه نام آمفيزم مبتال ش��د ،يك بيم��اري ريوي كه
سبب ضعف تنفس ميشود.
من اما نميخواس��تم مثل آنها بيمار شوم .اوايل

جواني س��يگاري بودم ولي وقتي وضع پدر و مادرم
را ديدم ،س��يگار را ترك ك��ردم .هدفم اين بود كه
س��الم زندگي كنم و به خودم و بعدها به خانوادهام
كمترين آس��يب را برس��انم .به ورزش رو آوردم.
هر روز ميدويدم ،هفتهاي س��ه بار ش��نا ميكردم
و ب��ا دوس��تانم فوتبال ب��ازي ميكردم .از ش��روع
فعاليتهاي ورزش��يام چند ماه نگذش��ته بود كه به
يك ورزش��كار تبديل ش��دم.در اين سالها زندگي
خوب��ي داش��تم و از همه نظر موفق ب��ودم .تا اينكه
به  50س��الگي رس��يدم .تا به اين دهه از عمرم قدم
گذاشتم ناگهان ورق برگشت و هر روز اوضاع بدتر
از قبل ش��د .ميخواس��تم مثل قبل ورزش كنم اما
وقتي ميدويدم س��ردرد ب��دي ميگرفتم و ناچار
ورزش را نيمه رها ميكردم و به خانه برميگشتم.
گاهي سعي ميكردم سردردها را ناديده بگيرم اما
درد كش��ندهاي در تمام قفسه س��ينهام ميپيچيد
و نفس��م باال نميآمد .با خ��ودم ميگفتم امروز هوا
چقدر س��نگين شده .يك بار كه همسرم با من آمده
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بود ،باز هم احس��اس كردم هوا سنگين شده .اين را
به همس��رم گفتم .او با تعج��ب نگاهم كرد و گفت
هوا مثل ديروز است و هيچ تغييري نكرده ...هر بار
كه فوتبال بازي ميكردم بيش��تر از سه چهار دقيقه
نميتوانستم بدوم .روي نيمكت مينشستم ،نفسي
تازه ميكردم و دوباره به زمين برميگش��تم .مربي
ش��نايم كه فكر ميكرد اين اتفاق فقط در اس��تخر
ميافتد ،به من تذكر داد كه بهتر اس��ت ديگر ش��نا
نكنم و ورزشهاي سبك ديگري را انتخاب كنم.
مدتها بود كه ش��غل خانوادگي را كنار گذاشته
ب��ودم و ب��ا همس��رم رس��تورانداري ميكردم.
رستورانداري براي من به اين معني نبود كه پشت
صندوق بنش��ينم و نظارهگر باشم .عاشق اين بودم
كه خودم در آش��پزخانه بر كارها نظارت داش��ته
باش��م يا هنگام سرو غذا حضور داشته باشم و بدانم
مشتريان چه ميخواهند و آيا واقعًا از كيفيت غذاها
راضي هس��تند يا نه .هميش��ه به همسرم ميگفتم
رستوران من يعني مشتري هر ساعت و لحظهاي كه
بيايد خودم را هم ببيند .اما ناگهان عفونت تنفس��ي
گريبانم را گرفت و من را دو هفته خانهنش��ين كرد.
دكتر به من داروهايي داد كه به شدت روي خلق و
خويم اثر گذاشت .وقتي بعد از دو هفته به رستوران
برگشتم آنقدر بداخالق بودم كه كاركنانم ترجيح
ميدادند دور و برم نباشند .با همسرم هم مشكالتي
داش��تم .حتي نميتوانس��تيم ش��بها زير يك سقف
بخوابيم .به سختي خوابم ميبرد و نيمههاي شب از
سرفه بيخواب ميشدم و آنقدر سرفه ميكردم كه
به نظرم چيزي نمان��ده بود ريههايم بتركد .نگران
ب��ودم .نگران اينك��ه بميرم .نگ��ران اينكه بيماري
آنقدر جدي و حتي مس��ري باشد كه همسرم را به
كشتن بدهد.
هر روز دكتر تازهاي پيدا ميكرديم .يكي دوتا از
آنها عقيده داشتند كه من كاملًا سالم هستم و حتي
ب��ه دارو نيازي ندارم .اين حرف فقط چند س��اعت
به من آرام��ش ميداد و دوباره وقتي س��رفههايم
شروع ميشد ،به خودم ميگفتم مساله جدي است
و حتمًا اتفاق بدي در حال وقوع است .نتايج عكسها،
آزمايش��ها ،س��يتي اس��كن و امآرآي همگي تنها
گزينههاي احتمالي پيش روي پزش��كان را بيشتر
ميكردن��د و مرا بيش��تر از قب��ل در ترديد و ترس
غرق ميكردند .برونش��يت ،آلرژي ،آسم ،سرطان
ريه و ...همه اينها احتمالي بود كه پزش��كان مطرح
ميكردند و براي هر حدس مقداري دارو ميدادند
اما هنوز حالم بد بود .ديگر نميتوانستم به اين وضع
ادامه بدهم .مدام دنبال اين بودم كه يك پزش��ك

