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ال�سرطان لي�س ً
وح�شا
كتابة :أفيفة شتسربج .مر ّبية ،اختصاص دمج الفنون يف الرتبية والتعليم.
رسومات :طاليا تسيون عطية ،فنّانة.

املقدمة

رسطان الثدي هو أحد أنواع الرسطان األكرث انتشا ًرا يف
إرسائيل .ميكن أن ُتصاب واحدة من ّ
كل مثاين نساء برسطان
الثدي خالل حياتها .يظهر معظم حاالت رسطان الثدي
لدى نساء كبريات يف السنّ  ،لكنّ نحو ربع حاالت رسطان
الثدي يظهر لدى شا ّبات ،وهو معطى جدير بالذكر.

أحد املواضيع الصعبة التي تشغل بال املريضات بالرسطان
وأزواجهنّ هو كيفية تأثري املرض يف األوالد .فالوالدون
تحيرّ هم مسألة كيفية إخبار أبنائهم باملرض وكمية
املعلومات التي عليهم كشفها لهم .يرغب معظم الوالدين
طبيعي يف حامية األوالد وتجنيبهم األملّ .
وألن
بشكل
ٍ
ّ
ّ
بعض الوالدين يظنّون أن أوالدهم ال ميكنهم فهم إصابة
األ ّم بالرسطان والتعايش مع ذلك ،ميتنعون عن إخبارهم
باملرض.
لكنّ االختصاصيني اليوم يوصون بعدم إخفاء املعلومات
املستحسن توضيح املرض والعالج
عن األطفال .فمن
َ
مهم ملعرفة
للطفل وفق سنّه ،وعيه ،ومن ّوه العاطفي .هذا ّ
األوالد مبرض أحد والديهم ،وذلك لعدّة أسباب:
 .1ميكن أن يكتشف األوالد الحقيقة من محيطهم .فهم
يحصلون عىل معلومات من محادثات مختلفة .تكون
النتيجة ّأن املعلومات التي تصل الولد تكون غري دقيقة،
ناقصة ،وخاضعة لتفسريه .يبقى الطفل وحده مع
معلومات مخيفة قد ُتنتج لديه شعو ًرا بالبلبلة ،القلق،
وعدم الثقة.

 .2يشعر األوالد بالتغيريات .يؤدي إخفاء الحقيقة ونقص
املعلومات إىل صعوبة فهم الواقع ،وقد يؤديان إىل من ّو
مخاوف قد تكون مخيفة ورمبا خطرية أكرث من الحقيقة
نفسها.
 .3حني يغيب النقاش يف إطار العائلة ،تصعب معرفة ما
يحس الطفل بالج ّو يف البيت،
مي ّر به الطفل وما يزعجهّ .
رسا يمُ نَع التك ّلم عنه .يجعله هذا وحيدًا
ويفهم ّأن هناك ًّ
يف الضائقة التي مير بها.
 .4هناك أطفال يشعرون بأنهم امللومون عىل مرض
والدهم .فهم يعتربونه عقا ًبا عىل خطأ ارتكبوه .يس ّهل
ُ
الرصيح مواجهة الولد لهذا الشعور.
التواصل
ُ
قصد بذلك إجراء محادثة واحدة مع الولد ،بل حوار
ال ُي َ
ّ
مستم ّر متعلق بطبيعة العالج وآثاره عىل متل ّقية العالج
والعائلة .هناك أهمية أن يحصل الولد عىل معلومات عن
الخاصة ،وفق أسلوب االتصال
املرض من والدَيه بكلامتهام ّ
املتّبع يف العائلة .إىل جانب الرشح عن املرض ،يجب
التشديد عىل األمل ا ُملعطى مع العالج الطبي.

عن املرض وطرق املعا َلجة

تنقسم معالجة رسطان الثدي إىل عالج مح ّ
يل يف الثدي
وعالج ّ
الجسم .تشمل املعالجة املحلية للثدي عملية
لكل ِ
جراحية الستئصال الورم الرسطاين ،الذي هو غال ًبا العالج
األويل .يخضع قسم من النساء ً
أيضا لعالج إشعاعي يف
وقت الحق .فضلاً عن العالج املحيلُ ،يقدَّم ِعالج لكلّ
ٍ

الجسم وفق قرار الطبيب املعالِج .يشمل العالج ّ
لكل
ِ
عالجا باألدوية املضادّة
عالجا كيميائ ًّيا و/أو ً
الجسم ً
ِ
للهرمونات أو عالج باألشعة .هناك نساء يحصلنَ عىل
عالج كيميايئ فقط ،عالج يشمل أدوية ُتح َقن للوريد ،فيام
تحصل نساء أخريات عىل عالج مضا ّد للهرمونات عىل
شكل أقراص لالبتالع ،ونساء يحصلنَ عىل كليهامُ .يحت َمل
أحيا ًنا أن ُيقدَّم عالج كيميايئ قبل العمل ّية الجراح ّية بهدف
تصغري الورم الرسطاين.
ميكن أن يكون عالج رسطان الثدي مستم ًّرا وطويلاً  ،وقد
ميت ّد عىل مدى نحو سنة .فضلاً عن ذلك ،يحصل عدد من
النساء عىل عالج دوايئ مضا ّد للهرمونات ُيعطى عىل مدى
سنوات .من املهم جدًا تزويد األوالد ،حتى الصغار بينهم،
رشحا ومعلومات حول اإلجراء الذي ستخضع له األ ّمّ .
لكل
ً
واحد من العالجات أعراض جانبية.
يتم ّيز العالج الكيميايئ غال ًبا بظواهر مثل تسا ُقط َشعر
الرأس ،التعب ،الغثيان ،والتق ّيؤ .ميكن أن يؤدي العالج
اإلشعاعي ً
أيضا إىل التعب ،االحمرار ،والحساسية
املوضعيةّ .
ستحسن أن
كل هذه هي ظواهر موضع ّية ُي َ
تجري مواجهتها كعائلة .من املهم جدًا التأكيد ّأن األعراض
الجانبية للعالجات تزولّ ،
وأن األ ّم ستعود إىل روتينها،
أدائها ،وشكلها الخارجي يف نهاية العالجات .يس ّهل هذا
الرشح مواجهة الوضع عىل األوالد.

تصف أفيفة شتسربج ،فتاة ُأصيبت برسطان الثدي ،يف
كتابها بشجاعة ومع الكثري جدًّا من الهزل واملحبة ،عامل
طفل ُأصيبت أمه برسطان الثدي .ميكن أن يكون هذا
الكتاب أداة ُمسا ِعدة للوالدين للبدء بنقاش ومحادثة يف
أيضا أن ّ
موضوع مرض األم .ميكن للكتاب ً
يحث األوالد
عىل التعبري عن مشاعرهم حول مرض األم.
هذا املقطع يستند إىل كراسة "ماذا سأقول ألوالدي
عن مرض الرسطان لديّ " ،من إصدار جمعية مكافحة
الرسطان .للحصول عىل موا ّد إضافية حول املرض وعالجه،
ميكن التوجه إىل "تيليميداع" التابع لجمعية مكافحة
الرسطان مبكاملة مجانية عىل هاتف رقم:
 1-800-36-36-55أو الدخول إىل موقع جمع ّية مكافحة
الرسطان عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il :
د .إيالنا كادمون
لصحة الثدي
ممرضة أخصائية رسيرية ّ
مستشفى هداسا عني كارم ،القدس
متار كوهني
عاملة اجتامعية يف مجال رسطان الثدي
مستشفى هداسا عني كارم ،القدس

يف

نحب أخذ راحتنا ،التمثيل،
عائلتي ّ
والضحك كث ًريا.
أخي األك�بر يعزف عىل الغيتار،
ويؤ ّلف كلامت مضحكة لألغاين.
يحب التقليد
أخي األوس��ط األك�بر منّي ّ
والعروض املضحكة.
أ ّما أنا فأصنع تعابري وجه مضحكة.
أيب يلعب معنا عىل السجادة ،ويؤلف من
قصصا مثرية لالهتامم .تضع أ ّمي
رأس��ه
ً
موسيقى تح ّبها وترقص معنا يف الصالون،
لكن ذلك أصعب عليها اآلن بسبب والدة
طفل جديد.
يقول األصدقاء أل ّمي ّإن لديها فريق كرة
سلة يف البيت ،وإنها هي املد ّربة .أ ّما أ ّمي
فارسا وأربعة أمراء يف املنزل
فتقول ّإن لديها ً
وإنها هي  -األمرية!

حني

ُولد أخي الصغري ،أكلنا البقالوة ،رشبنا
املغيل ،وفرحنا م ًعا .يف املساء ُ
سألت
"أصحيح ّأن األطفال يرشبون
أ ّمي:
ٌ
الحليب؟" ،فردّت" :صحيح"" .فهل سريضع الحليب
من ثديك؟" ُ
سألت" .كال" ،قالت أ ّمي" ،بل سيرشب
الحليب من القنينة ّ
ألن ثدي املاما مريض وليس فيه
ُ
حليب"" .آه"ُ ،
وذهبت أللعب بـ"الليغو".
قلت

بعد

أيام قليلة ،قال املاما والبابا إنهام يريدان أن يخربانا
شي ًئا .نظر أحدهام إىل اآلخرُ ،
ورأيت من تعابري
وجههام أنهام قلقان .قال البابا ّإن املاما مصابة
مبرض الرسطانُ .يدعى مرضها رسطان الثديُ .
"رأيت م ّرة الرسطان
ُ
حي يزحف
(السلطعون) يف شاطئ سيناء!"،
وتابعت" :هذا كائن ّ
حي ُيدعى الرسطان،
عىل الرمل" .قالت أ ّمي" :صحيح ،هناك كائن ّ
لكنّ هذا ً
أيضا اسم مرض  -مرض املاما".

رشح

أيب ّإن ثدي املاما مريض كث ًريا جدًّا ،ولذلك ستذهب
بعد وقت قصري إىل املستشفى ل ُيجروا لها عمل ّية.
يف العملية ،سيزيلون ثدي املاما ،ولن يكون لها
ثدي فيام بعد .بدأ أخواي الكبريان بالبكاءُ .
رأيت ّأن يف عينَي أ ّمي
أيضا ِبركة من الدموعّ ،ثم قالت ّإن البكاء مسموح ّ
ً
ألن هذا حزين
و ُمخيف.

عان َقنا

أيب وأ ّمي ،وقاال ّإن املاما ستبدأ فرتة
طويلة وصعبة لك��نّ األط ّباء الذين
يعالجون املاما أط ّباء ممتازون،
وهن��اك الكثري من األدوية التي ميكنها مس��اعدتها ،ويف
النهاية ستشفى.

"لكنني

ال أريد أن تذهبي إىل املستشفى"،
ُ
قلت" .سأذهب لبضعة أ ّيام فقط،
ّثم أع��ود إىل البيت" ،أوضحت
أ ّمي" ،وميكنك أن تزورين إن َ
أردت".
حني عادت أ ّميُ ،
خفت من االقرتاب منها.
أردت كث ًريا أن أعانقها ،لكنني ُ
ُ
خفت أن أس ّبب لها األمل.
نادتني أ ّم��ي ،عانقتني ،وق ّبلتني ،وأوضحت يل أنه
ميكنني أن أعانقها  -يف الجهة اليمنى بق ّوة ،ولكن يف
الجهة ال ُيرسى بحذر.
رسين أن أعانق أ ّمي.
ّ

بعد

أسبو َعني ،أوضحت يل أ ّمي أنها ستبدأ بـ "عالجات".
ُتدعى هذه العالجات "العالج الكيميايئ".
"ما هذه العالجات؟" ُ
سألت.
أوضحت أ ّمي ّأن األط ّباء س ُيعطونها أدوية
قو ّية جدًّاُ ،تحارب مرض الرسطان.
تقيض هذه األدوية عىل املرض الرشير،
ّ
فسترض بأجزاء سليمة
لكن ألنها قو ّية جدًّا،
من الجسم ً
أيضا ،ولذلك ستكون ماما ضعيفة جدًّا" .ماذا ،سيكون
لديك جرح يف اليد؟" ُ
سألت" .ال" ،أوضح أيب" ،لكن ميكن أن تتأمل
ِ
املاما يف بطنها ،رمبا تتق ّيأ ،أو حتى يتساقط شعرها".
"أنا ال أريد أن تكون أل ّمي صلعةّ .
كل األوالد يف الروضة سيضحكون
يل" .الطفت أ ّمي شعري وقالت" :ال تقلق ،سأضع ق ّبعة أو منديلاً
ع ّ
عىل رأيس ،ويف النهاية ستعود ّ
كل شعرايت".

يف

اليوم الذي سقطت فيه شعرات املاما ،دعانا البابا وقال:
"حفلة صلعة"!!
حلق أيب رأس أ ّمي ،وبعد ذلك حلق رأسه هو!
وضعت أ ّمي منديلاً  ،ووضعت لنا مناديل نحن ً
أيضا .تص ّورنا
كث ًريا وضحكنا كث ًريا.

يو ًما

عدت من الروضةُ ،
ماُ ،
وقلت أل ّمي
لك ثدي".
"هوكوس فوكوس ،لينبت ِ
ضحكت أ ّمي كث ًريا وقال أيب ّإن الثدي الحقيقي لن
صناعي ،وهي تدخله
يعود من جديد ،لكن للامما اليوم ثدي
ّ
إىل الصدرية ،ويكون لديها ثدي "شبيه بثديها"ُ .
ملست الثدي
االصطناعي ،وكان لطيفا ورقيقا ،متا ًما كالثدي الحقيقي.

بدأ

الصيف ،وأصبح الطقس جميلاً يف الخارج.
أريد أن تلعب أ ّمي معي بالطابة وتأيت
لنتنزه م ًعا ،لكنّ املاما ليست لديها ق ّوة،
وهي تعبانة وضعيفة جدًّا.
أحيا ًنا أغضب عىل أ ّمي .أريد أن تكون لديها ق ّوة كام
يف املايض.
تنام أ ّمي كث ًريا عىل الصوفا يف الصالون ،لكننا نلعب
م ًعا عىل السجادة ،أو أستلقي إىل جانبها وتقرأ هي
قصصا ،فأسامحها.
يل ً
أحيا ًنا ،يبيك أخي الصغري ويبيك ،ويكون صع ًبا عىل
أ ّمي أن تحمله.
يرفعه أيب ،يطعمه بالقنينةّ ،ثم يعطيه أل ّمي لتعانقه
وتق ّبله.

هناك

أ ّيام تبيك فيها املاما وتبيك.
أنت حزينة؟" أسألها.
"هل ِ
"نعم" ،تقول أ ّمي"" ،أنا
موجوعة ،لذلك أبيك".
"أنا أح ّبك ،ماما" ،أقول وأعطيها قبلة .بني
الدموع ،أرى طرف ابتسامة.
يف املرة التالية التي أنظر فيها إىل أ ّمي ،أرى
ّأن الدموع اختفت وأنها تضحك ألخي األصغر
وتصنع له أصوا ًتا مضحكة.
أنا فرحان ّ
ألن أ ّمي انترصت .بالتأكيد هذا
بسبب ُقبلتي.

بني

الحني والحني ،يذهب أيب وأ ّمي إىل
املستشفى ،فيبقى جدّي وجدّيت لالعتناء بنا.
أشتاق إىل املاما ،لكنني أستمتع عند جدّي
ويرش جدّي ع ّ
وجدّيت .تعطيني جدّيت حلوياتّ ،
يل املاء
من األنبوب يف الحديقة.

أتت

عطلة الصيف ،وسأذهب إىل ا ُملخ ًّيم.
قالت أ ّمي إنها أنهت العالجات ،وستبدأ اآلن
باإلشعاع.
"ماذا ،ستتعرضني ألش ّعة شمس؟!" سألتُها.
ويشع
تضحك أ ّمي وتقول" :كلاّ  ،سأنام عىل تخت خصويصّ ،
جهاز خصويص لجسمي أش ّعة ف ّعالة ،تساعدين عىل القضاء
عىل األجزاء املريضة التي بقيت يف ِجسمي.
هذا مثل الدواء ،لكنه عىل شكل أشعة ال نراها" .أظنّ ّأن
"دواء األشعة" هذا أمر مضحك جدًّا.

بعد

قليل ،تبدأ السنة الدراسية الجديدة،
ومعها يبدأ الخريف.
مل ُتعد أ ّمي ضعيفة كث ًريا.
بدأ شعرها ينمو ،ولديها شعر مثل الشوك
"أنت ماما قنفذ!" ،أقول لها" ،لكنّ
عىل صلعتهاِ .
شوكك لطيف".
ِ
كانت أ ّمي مريضة برسطان الثدي ،لكنّها تعافت.
يقول البابا إنها املرأة األكرث شجاع َة يف العامل .أف ّكر
أنا ّأن ماما بطلة.
"أنا أح ّبك ،ماما" ،أقول لها
وأعانقها معانقة قو ّية ،قو ّية جدًّا.

لخدمات معلومات متقدّ مة وقواعد معلومات إضافية:
مركز املعلومات واملكتبة 03-5721608
أو

info@cancer.org.il

النفيس األو ّيل:
لخدمة الدعم
ّ
"تيليتميخاه"'® 1-800-200-444
للنساء اللوايت يواجهنَ رسطان الثدي:
"يد للشفاء"® 1-800-36-07-07
زورونا يف موقعنا عىل اإلنرتنت:

www.cancer.org.il

للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :
جمعية مكافحة الرسطان
ِقسم اإلعالم واإلرشاد
هاتف03-5719577 :
فاكس03-7322780 :

info@cancer.org.il
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نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهري ّية،
دون متويل من ميزانية أية وزارة حكومية
*الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمعرتَف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل

تنسيق :ستوديو بيلت

للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية حول أمراض الرسطان وطرق الوقاية منها
مجا ًنا:
توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطانّ ،
ّ
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-36-36-55 :
"تليميداع"® باللغة العربية1-800-599-995 :
"تليميداع"® باللغة الروسية1-800-34-33-44 :

