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جی پی واسوانی

پيدا شود و فقط بگويد مشكل چيست؟
ديگر برايم مهم نبود دردم درماني دارد يا نه.
ح��اال در مطب دكتر نشس��ته ب��ودم و باالخره
بعد از كش و قوس��هاي بسيار فهميده بودم مشكلم
چيست .كاملًا خوب ميدانستم كه بيماريام درمان
قطعي ندارد .من و همس��رم از مطب دكتر به خانه
برگشتيم .دلم ميخواست گوشهاي بخزم و بميرم.
دوست نداشتم كسي را ببينم يا به محل كارم بروم.
حتي هيچ تمايلي نداش��تم از كس��ي بخواهم برايم
دع��ا كند .همه خانواده آدمه��اي معتقد و باايماني
بودند اما چ��را بايد براي من دعا ميكردند؟ وقتي
بيم��اريام هيچ درماني نداش��ت ،دعا كردن چاره
ك��دام درد بود؟ ميتوانس��تم تصور كنم دلش��ان
ميخواه��د نصيحتم كنند كه به خدا ايمان داش��ته
باشم و دعا كنم اما من در وضعيتي نبودم كه تمايل
داشته باشم اين حرفها را بشنوم.
يك روز صبح ،تنها در آشپزخانه نشسته بودم،
ب��راي خ��ودم فنجاني قهوه آماده ك��رده بودم و به
ش��بكه راديويي دلخواهم گوش ميكردم .موضوع
برنامه من را به قديمها برد .وقتي خيلي جوان بودم
چند س��ال در يك رستوران ظرف ميشستم .شايد
اي��ن كار براي خيليها آن ه��م در اوج غرور جواني
ناخوشايند باشد اما براي من خيلي لذتبخش بود.
ميخواستم براي خودم رستوراني داشته باشم و چه
كاريخوشايندترازاينكهجاييكاركنيوازتهمانده
ظرف مش��تريان بفهمي به چه غذايي عالقه دارند
و از چه غذايي خوشش��ان نميآيد .كاش ميش��د
بش��قاب وجودم را از باقيماندههاي خشم ،نااميدي
و درماندگي پاك ميكردم .اما نميتوانس��تم.يكي
از داليلي كه دوس��ت داشتم رستوران داشته باشم
اين بود كه با آدمهاي مختلف ارتباط بگيرم .خوشم
ميآمد پشت ميزم بنشينم و به آدمهايي كه خيلي
مرتب پش��ت ميز غذا نشسته بودند و در آرامش و
س��كوت غذا ميخوردند نگاه كنم و در ذهنم به اين
فكر كنم كه داس��تان زندگي آنها چيست .حاال اما
فقط به مرگ فكر ميكردم و اينكه از بيماري و درد
خالص ش��وم .اما فكر ك��ردن و غصه خوردن هيچ
دردي را دوا نميكرد .حتي من را خالص نميكرد.
بايد صاف زل ميزدم به چش��مهاي بيماري و با آن
رو در رو ميشدم.
در همين فكرها بودم كه ناگهان صداي گوينده
راديو توجهم را جلب کرد .گوينده ميگفت:
زمين خوردن چه اهميتي دارد ،مهم برخاستن
اس��ت .بارها اين جمله را ش��نيده بودم ولي اين بار
گويي مخاطبش مس��تقيم من ب��ودم .تا حاال مبارز
نبودم و به س��ختي با مش��كالت زندگ��ي نجنگيده
بودم؟ شايد كافي نبود.
ش��روع كردم به جم��عآوري اطالعات درباره
بيم��اريام .هم��ه مقالههاي اينترن��ت را خواندم.
نظرهايپزشكانمختلفرادرسرتاسردنياخواندم.
همينطور حرف و نظرهايي كه بيماران ديگر درباره

اين بيماري داده بودند و اينكه داروهاي مختلف چه
كمكي به آنها كرده بودند .بعد از چند روز فهميدم
بايد مراقب باش��م و نميتوانم نديده و نشناخته به
ه��ر چيزي كه در اينترنت ميخوان��م اعتماد كنم.
بعضيه��ا اميدواركننده حرف زده بودند .بعضيها
فقط بقيه را ترسانده بودند .و گروهي هم گفته بودند
اي��ن بيماري هيچ درماني ندارد اما آنقدر كش��نده
نيس��ت كه فوري ما را از پا دربي��اورد .ميتوانيم با
ناراحتيهاي بيماري بس��ازيم و ب��ا آن كنار بياييم.
من نميخواس��تم هرطور ش��ده با حال ب��د و بيمار
زندگي كنم .از طرفي دوس��ت نداشتم بيشتر از اين
در افسردگي و نااميدي غرق باشم و هم خودم رنج
بكش��م هم بقيه را ناراحت كنم و از زندگي بيندازم.
 يك ليس��ت بلند براي خودم تهيه كردم .ليس��تي
از كارهايي كه ميتوانس��تم و دوست داشتم انجام
بدهم .يك ليست از كارهايي كه هر روز ميتوانستم
انجام بدهم :ورزش كردن ،تغذيه سالم ،دعا كردن
و به خدا نزديكتر ش��دن ،انج��ام تكنيكهاي تنفس
صحي��ح .همه اينها هم��ان كارهايي بودند كه براي
غلبه بر بيماري و دوباره از جا برخاس��تن بايد انجام
ميدادم.ديگر نميتوانستم مثل قديمها بدوم يا شنا
كنم اما ميتوانستم همه ورزشها را تركيب كنم و از
اين تركيب جديد ورزش��ي بسازم كه مناسب حال
و روز و موقعيت جديد من باش��د .ميتوانس��تم هر
روز كنار درياچه نزديك خانهمان پيادهروي كنم و
آهس��ته قدم بزنم .ديگر ورزشكار سابق نبودم ولي
ميتوانستم سرعتم را تنظيم كنم.
بعد از آن ميتوانس��تم الب��هالي علفها و چمنها
دراز بكشم و تكنيكهاي تنفس صحيح را تمرين كنم.
اين تكنيكها را هم از پزشك معالجم گرفته بودم هم
از اينترنت پيدا كرده بودم و خدا را شكر ،چند روزي
كه آنها را انجام داده بودم ،با وضعيت بيماريام هيچ
مشكلي ايجاد نكرده بود و به راحتي ميتوانستم آنها
را ادامه بدهم .تازه يكجورهايي به من كمك كرده

بودند كمتر سرفه كنم .ورزشها قرار بود ريههايم را
باز كنند و من ميخواستم اين اتفاق بيفتد.
ه��ر روز چش��مهايم را ميبس��تم ،نفس عميق
ميكش��يدم و از خدا ميخواستم بيماري و نااميدي
را از وج��ودم بب��رد .در تم��ام آن لحظههاي��ي كه
چش��مانم بس��ته بود ،خدا را با تكتك س��لولهايم
ح��س ميكردم .ه��ر صبح من ب��ا تمرينهاي ذهن
آگاهي و مديتيش��ن آغاز ميشد بعد در سكوت و
آرامش چند دقيقهاي دعا ميكردم .روي تنفس��م
تمركز ميكردم و با خودم ميگفتم االن ميخواهم
هواي پاكيزه را به ريههايم بفرس��تم و هواي ناپاك
و سياه را در ريههايم نابود كنم .درست مانند همان
ظرفهايي كه در آن س��الها در رستوران ميشستم
و تميز ميكردم .مطمئن بودم غذايي كه ميخورم
كاملًا سالم است .مصرف مواد غذايي مضر را كاملًا
ترك كردم و به خوردن ميوه و س��بزي بيش��تر ،و
گوشت س��فيد رو آوردم .با گذشت زمان فهميدم
ك��دام غذاها و ك��دام كارها و فعاليته��ا برايم مفيد
است و كدام ضرر دارد و حالم را بد ميكند .كمكم
توانستم به رس��تورانم برگردم و مثل قبل فعاليت
كنم .تصميم گرفتم در منوي رستوران هم تغييراتي
بدهم .پزشك معالجم هم داروهاي متفاوتي تجويز
كرد 18 .ماه طول كش��يد تا باالخره دكترم فهميد
كدام دارو به من س��ازگار اس��ت .م��ن هم بايد در
اين دوره صبور و مقاوم ميبودم و همه دردس��رها
و مش��كالت عوارض داروه��اي مختلف را تحمل
ميكردم .اما خوب ميدانستم كه يك دكتر بزرگتر
هم هست كه درمان اصلي درد من با اوست.
حاال هر روز به رس��توران ميروم و كار ميكنم.
ميدانم من ديگر آدم قبل نميش��وم .آهس��ته كار
ميكنم و هر وقت خس��ته شدم به خانه برميگردم
و اس��تراحت ميكنم .شايد نااميد بودن در شرايط
من و مدام اندوه خوردن كار آس��اني باشد .اما من
نميخواه��م اجازه بدهم ش��رايط به من غلبه كند و
جاي من تصميم بگيرد چه فرجامي براي زندگيام
بنويس��د .ه��ر بار ك��ه در فاز غم و افس��ردگي فرو
ميروم ،ساعت گوش��يام را روي  15دقيقه كوك
ميكنم .وقتي  15دقيقه تمام شد ،زنگ بلند ساعت
به من هشدار ميدهد كه ناراحتي ديگر بس است!
دوباره حواس��م جمع كارهاي رستوران و كارهايي
كه دوس��ت دارم ميشود .وضعيتم را انكار و مخفي
نميكن��م .دربارهاش ح��رف ميزنم .بل��ه ،من به
بيماري مزمني مبتال هستم كه درمان قطعي ندارد.
اما چيز ديگري هم دارد :اميدواري مزمن .اميدي
كه تا روز آخر عمرم از آن دست نميكشم.
اين همان چيزي است كه بعد از بيماري كشف
كردهام .اميد بذري است كه ميتواني آن را بكاري و
پرورش دهي و در عوض كاملًا خاطرجمع باشي كه
به بار مينشيند و ميوه ميدهد .تشخيص بيماريام
مثل گرفتن حكم مرگ بود ولي در عوض من راهي
ِ
زندگي دوباره رسيد .
پيدا كردم كه به

