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دیگر هیچ لبخندی بر صورتش نمی نشــیند، هیچ اشکی جاری نمی شود، مدتی 
اســت که چیزی نمی شنود و شاید در آینده ای نه چندان دور به طور کامل نابینا شود 

و سیاهی، تصویر همیشگی  دو چشمش باشد.
جمله ای خنده دار می شنود و می گوید ببخشید، به خاطر فلجی عضالت صورتم 
معلوم نمی شــود که می خندم، ولی واقعا خنده دار بود و خندیدم. شــقایق یکی از 
بیمــاران نوروفیبروماتوز نوع دو اســت که در این حالت بیماری شــرایط جدی تر و 
خطرناک تری دارد، تومورها روی سیســتم های عصبی و در عمق آنها رشــد می کند 
و در قســمت های مختلف بدن پراکنده می شــود، اما نوع یــک فقط دچار تغییرات 
پوستی شده است. حاال شقایق به دلیل این بیماری هم عصب شنوایی خود را کامل 

از دست داده و هم نصف صورت جوانش کامل فلج شده است.
در خانه آرام راه می رود، با دســتش به طرف آشپزخانه اشاره می کند و می گوید 
هیچ کاری نمی توانم انجام دهم، تفریحم خوابیدن اســت، گاهی فیلم زیر نویس دار 
پیــدا کنم تا بتوانم نوشــته ها را بخوانم، اما غیر آن تفریحی نــدارم. تو تفریحی به 

ذهنت نمی رسد تا انجام دهم؟
شروع یک دنیای دیگر

سؤاالتی را که حین مصاحبه داریم، روی کاغذ می نویسیم تا جواب دهد. خودش 
با صــدای خنده ای از حنجره می گوید نه گوش دارم بشــنوم و نه چشــم دارم که 
ببینم. مردی که چند سالی است حامی این دختر شده، برایش سؤاالت را لب خوانی 
می کند و رو به ما زیر لب اشــاره می کند این بچه مگر چند وقت اســت که ناشــنوا 
شــده؟ هنوز زبان اشاره نمی داند. بعد شــقایق با صدای بلند می گوید آهان، آهان 
ســؤال  را فهمیدم و شــروع می کند به حرف زدن. بین صحبت هایش گاهی صدای 
گریه های این مرد جوان بلند می شــود و بعد ســعی می کند اثری از اشک هایش بر 

صورت باقی نماند.
شــقایق در حال آماده شــدن برای مصاحبه اســت که این مرد جــوان رو به ما 
می کند؛ «این دختر فقط دو تا لیسانس دارد، برای کارشناسی ارشد هم می خواند، اما 
االن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد». شــقایق این صحبت ها را نمی شنود و شروع 
به معرفی بیماری اش می کند: من درگیر یک بیماری ژنتیکی هســتم که از دو طریق 
وراثت یا جهش ژنتیکی به وجود می آید که من درگیر نوع جهشــی آن هستم. نوع 
یک بیماری ما بیشــتر ظاهری اســت و پوســت را خراب می کند، اما نوع دو که من 
هســتم، داخلی اســت؛ یعنی مغز و نخاع را درگیر می کند و شایع ترین اثرش هم بر 
شــنوایی و عصب تعادلی دیده می شود. برای همین تومورهای داخلی، من به طور 
کامل شــنوایی ام را از دســت داده ام و تعادل بدنی هم ندارم. مثال دیگر نمی توانم 
کفش پاشنه بلند بپوشم یا جاهای باریک راه بروم. مشکل دیگرم فلج صورت است.

بعد به صورت خودش اشــاره می کند که ببینید مثل این، االن نصف صورت من 
کامل فلج اســت، دیگر نمی توانم روی صورتم لبخندی داشــته باشم یا اخم کنم؛ 
چون عضالتش کامل فلج شــده اســت. در مغزم تومورهای زیادی ایجاد شده که 
مســتقیم بر اعصاب مثال روی عصب های پا و نخاع اثر گذاشــته است. جراحی هم 
نمی توانم انجام دهم؛ چون این تومورها به جراحی حساس هستند و وقتی به آنها 
دســت زده شود شروع به تکثیر می کنند. مثال چند سال پیش توموری در گردنم بود 
که جراحی کردم، اول یکی بود ولی بعد به بیش از ۳۰ تومور تبدیل شد. برای همین 
پزشــکان به ما می گویند بهتر است تا بحرانی نشــده جراحی نکنید، اما آن موقعی 
هم که بخواهیم جراحی کنیم امکان دارد کار از کار گذشــته باشــد. مثال زمانی که 
شــنوایی ام از دســت رفت، عمل کردم ولی دیگر فایده ای نداشت، شنوایی کامل از 

دست رفته بود.

می دانید درد کجاست؟ اینکه بیماری ما هیچ درمانی ندارد، حتی برای بچه های 
نوع یک پمــادی هم وجود ندارد تا کمکشــان کند. جدا از این مشــکالت، برخورد 
جامعــه هم با ما خیلی خوب نیســت، مثال من یک نمونه به شــما بگویم تا کامل 
درک کنید، وقتی برای کار اداری، مثل مراجعه به بانک می روم، نمی شــنوم که چه 
می گویند ازشان می خواهم بنویســند ولی واقعا خیلی وقت ها این کار را نمی کنند، 
حتــی خیلی وقت ها مردم می بینند که ضعف بدنی دارم اما اصال محل نمی دهند. 
بارها شــده که به بانک مراجعــه کرده ام و به متصدی گفته ام که نمی شــنوم چه 
می گویید، لطفا بنویسید، که آخر هم نمی نویسد. یا جواب های سر باال زیاد می دهند. 
حتی با وجود اینکه به شدت نوع یک مشکل ظاهری ندارم، اما در خیابان و میهمانی 
می گویند چرا عمل نمی کنی، چرا دکتر نمی روی، ما داروی گیاهی می شناســیم که 
خوب می شوی. وقتی می خواهم صحبت کنم چون صورتم حرکت نمی کند خیلی 
بد به من نگاه می کنند. همه اینها باعث شده من منزوی شوم و برای همین در جمع 

و جامعه حضور پیدا نمی کنم، اصال از هر جمعی فرار می کنم.
شقایق طی این سال ها هزینه های باالیی برای درمان پرداخت کرده، هزینه هایی 
که هرگز مؤثر هم نبوده و طبق صحبت هایی که می کند، تابه حال هیچ عمل جراحی 
بر بدنش پاســخ مثبت نداشــته و با صدایی بلند و رســا ادامه می دهد: هزینه های 
درمان و پزشــکی ما بسیار باالست، مثال بیماری ما منجر به پوکی استخوان می شود 
که مستقیم روی دندان ها اثر می گذارد، یعنی دندانمان یک دفعه پودر می شود ولی 
بیمــه حمایت نمی کند و باید آزاد هزینه کنیم کــه این فقط یکی از مخارج کوچک 
اســت، ما بیماران هم باید مشکل مالی را تحمل کنیم و هم مشکالت رفتار جامعه 

و هرکدام آزارهای جداگانه خود را دارد.
شقایق حس طردشــدگی را در این سال ها خوب فهمیده، از مدرسه تا دانشگاه، 
تمام لحظاتی که تنها و جدا از دیگران بوده، خودش می گوید: من حتی ارشــد هم 
خواندم، اما با وجود بیماری خیلی ســخت بود، با وجود این هیچ کدام از استادان با 
من همکاری نمی کردند، آ ن قدر دوره ارشــد ســخت گذشت که ترم دوم رها کردم، 
واقعا فشــار روحی ای را کــه به من وارد می شــد، از اســتادان تحصیل کرده توقع 
نداشــتم، توقع داشــتم مشــکالتم را درک کنند که با این همه بیماری وقتی تالش 
می کنم درس بخوانم، مدارا و همراهی وجود داشــته باشــد، خالصه طوری رفتار 
می کنند که ما ناخواسته منزوی شویم، برای همین دانشگاه را در مقطع کارشناسی 

ارشد رها کردم.
کلمات درشــت روی کاغذ را نگاه می کند، ســؤال درمورد چگونه بیمارشدنش 
اســت، چند ثانیه نگاه می کند و خودش شروع به صحبت می کند که: من ۱۵ سالم 
بود که درگیر این بیماری شــدم، در جنینی هم به چشــم چپم ضربه خورده بود که 
بینایی ندارد، االن تنها بینایی من از چشــم ســمت راست است که این چشم برایم 
بسیار مهم است. حاال برگردیم به ماجرای شروع بیماری، همان ۱۵ سالگی احساس 
کــردم دیگر راحت نمی توانم پلک بزنم و تاری دید پیدا کردم، چشم پزشــکی رفتم 
کــه گفت باید دکتر مغز و اعصــاب بروم، خالصه پیگیری زیــاد کردم که نتیجه ای 
نداشت و آخر پزشکی متوجه توموری در مغز شد که بر اعصاب فشار آورده، همان 
موقع عمل کردم که به جای بهترشــدن، همه چیز بدتر شد و کل صورتم فلج شد و 
شــنوایی سمت راستم هم از بین رفت، شرایط به شــکلی بود که من حتی مدرسه 
هم نمی توانستم بروم، کم کم شنوایی سمت چپم برگشت ولی متوجه شدیم سمت 
چپ هم تومور است که دکتر گفت اصال معلوم نیست چه زمان تأثیر خود را نشان 
دهد. بعد از آن کنکور دادم و وارد دانشــگاه شــدم، اما ترم های اول احساس کردم 
صداهایی سر کالس در گوشــم بلند و کم می شود، همهمه می شود و شکل توفان 
می گیرد، لحظه ای خوب می شد و لحظه ای بد، مجبور شدم آن ترم مرخصی بگیرم، 
صداها هنوز وجود داشــت تا اینکه یک دفعه صداها کامل قطع شــد و شنوایی ام 

کامل از بین رفت. در آن دوران مادرم را هم از دســت دادم و دیگر تنها شــده بودم، 
بعد از آن دکتر گفت حاال که شنوایی تو کامل رفته، عملی انجام دهیم شاید دوباره 
شــنوایی برگشت، یک عمل خیلی سخت را انجام دادم که تأثیری هم نداشت چون 
شــنوایی کال رفته بود و این باعث شد مجرای اشکی چشــم هم از بین برود و االن 
هر دو چشــم من خشکی خیلی شدید دارد و حتی در این سن آب مروارید هم دارم، 
کم کم مشــکالت دیگری هم برای من ظاهر شد چون اصال بیماری قابل پیش بینی 
نیست، یک دفعه تومور در یک جایی از بدن می زند و برای همین باید مدام ام آر آی 
بدهم که هزینه آن بســیار باالســت، بعد از آن متوجه شدم تومور دیگری در گردنم 
وجــود دارد و این عمل وحشــتناک ترین لحظه های عمرم بود، ۱۲ ســاعت جراحی 
طول کشــید، دو روز در آی سی یو و دو هفته در بخش بستری بودم، من تا یک سال 
نمی توانستم گردنم را تکان دهم، این عمل شرایط را بهتر نکرد که هیچ تازه تحریک 
شــد و االن کل نخاع را تومور گرفته، از آن بــه بعد تصمیم گرفتم تا چیزی بحرانی 
نشده به آن دست نزنم و االن به خاطر همین تومورهایی که دارم مچ دستم حرکت 
نمی کند، انگشــت های دستم کار نمی کند، یعنی نمی توانم با چاقو چیزی را ببرم یا 
بلند کنم، تا االن هر عملی کردم اوضاع بدتر شــده، دوست خودم با همین بیماری 
متوجه توموری پشــت چشمش شده که باید برای درمان به خارج از کشور برود که 
هزینه باالیی می خواهد، در صورتی که یک خانواده مســتأجر با درآمد بازنشستگی 
هســتند، االن فقط غصه می خورد که چه زمان عصب بینایی اش کامل از بین برود. 
حتــی بیمه هم حمایت درســتی ندارد، من چند ســال پیش کلــی هزینه کردم تا 
صورتم را پیونــد اعصاب دهم که تأثیرش را هم می بینیــد، هیچ اتفاقی نیفتاد، در 
کنارش می گویند عملی به اســم کاشت ساقه مغز اســت که دستگاه دیجیتالی در 
مغــز قرار می گیرد تا صدا را منتقل کند اما شــاید این عمل هم جواب ندهد، یعنی 
بــدون حمایت بیمه این قدر هزینه کنیم که شــاید جواب بدهد و شــاید ندهد. این 
هزینه ها واقعا کمرشــکن است. با این شــرایط ترجیح می دهیم دنبال درمان نرویم  
چون معموال به دلیل شــرایطی که داریم شغلی هم نداریم تا درآمد داشته باشیم، 
من خودم اکثر روزها مریض هستم یا تشنج پیدا می کنم، یا به دلیل ظاهری که داریم 
به ما کار نمی دهند، االن پدر و مادر من فوت شده اند، یعنی حامی ندارم، در صورتی 
که ســاده ترین خواســته ما از دولت این اســت که ما را حمایت کنند تا بتوانیم این 
مشکالت را تحمل کنیم، زمانی که دانشگاه می رفتم بعد از اینکه شنوایی را کامال از 
دســت داده بودم، خیلی احساس تنهایی می کردم، سر کالس ها چیزی نمی شنیدم 
نمی توانســتم با کسی دوست شــوم، هیچ کس حوصله این را نداشت که سؤالم را 
جواب دهد یا جوابش را برایم بنویســد، آن زمان تازه شــنوایی ام را از دســت داده 
بودم، ولی هیچ کس کمکم نمی کرد، برای همین بیشــتر روزها دانشــگاه نمی رفتم 
چون رفتن و نرفتن من فرقی نداشــت. فقط اواخر تــرم می رفتم تا جزوه بگیرم اما 
جزوه هم درســت به من نمی دادند، تا متوجه می شدند مریض هستم از من دوری 
می کردند. در کنار این، رشــته تحصیلی ما واحد عملی زیاد داشــت و در آزمایشگاه 
متوجه نمی شدم استاد چه می گوید تا انجام دهم، بیشتر وقت ها گوشه ای می رفتم 

و یواشکی گریه می کردم، روزهای دانشگاه خیلی بد گذشت.
شــقایق دردهای زیادی دارد که شــاید می خواهد در این زمــان کم از تمام آنها 
حرف بزند، بین صحبت هایش گاهی بغض می کند و گاهی می خندد؛ احساســاتی 
که صورتش نشــانی از آنها را بــه نمایش نمی گذارد. او می گویــد: از قبِل مریضی 
دوســت هایی برای خودم داشــتم که آنها هم کم کم از من فاصلــه گرفتند، در هر 
صورت ارتباط برقرار کردن با من برایشان سخت بود، اول هفته ای یک بار، بعد ماهی 
یک بار، با وجودی که می توانستیم از گوشی همراه استفاده کنیم؛ ولی با بهانه های 
مختلف ارتباط شــان تمام شد، من فقط به خودم می گفتم مقصر این بیماری نبودم 

و انتخاب من این زندگی نبوده.

بین صحبت های شــقایق مــرد حامی دســتانش را جلوی صورتــش گرفته و 
بلند بلنــد گریــه می کند. این دختــر جوان صدایی نمی شــنود، بــرای همین بدون 
مکثــی ادامه می دهد؛ اما بــا وجود نبود تغییر ظاهــری، صدایش می لرزد و حرف 
می زند: حتی در خانواده هم این مشــکل برای من پیــش آمد، اوایل بیماری خیلی 
دلســوزی می کردند؛ ولی وقتی دیدند یک نفر دائم مریض اســت، برای شــان مدام 
بیمارســتان رفتن و جراحی تکراری شــد، به شکلی که جراحی می کردم دیگر کسی 
نبود تا کنارم باشــد، همه رفته بودند دنبال زندگی شان، خیلی وقت ها آرزو می کنم 
کاش سرطان داشتم، یک مریضی دوره ای که یا خوب می شوم یا می مردم. بعد کنار 
اینها، می بینم بعضی مردم درگیر چه مشکالت ساده ای هستند، می گویم خدایا پس 
این عدالتت کجاست؟ یکی از دوستانم با بیماری خفیف و ۲۲ سال سن دختر واقعا 
زیبایی بود، عید دور هم که بودیم ســرفه می کرد، همه فکر کردیم سرما خورده؛ اما 
بعد چند روز معلوم شــد در نای اش توده ای وجود دارد، شیمی درمانی کرد، تومور 
دوباره برگشــت، عمل جراحی کــرد و ۴۰ روز در کما بود، بعد هم فوت کرد، خیلی 
وقت ها می گویم کاش من جای او بودم، منی که از ۱۵ سالگی در درد هستم و دیگر 
نمی توانــم هیچ کاری انجام دهم، نه درس بخوانم، نه کار کنم و نه حتی با کســی 
حرف بزنم و هم صحبت شــوم، حتی اگر همه دنیا با ما مهربان باشــد، ما از درون 

خودمان درگیر درد و رنج هستیم.
بالی جانی به نام ناشنوایی و نابینایی

روی کاغذ می نویســیم تا به حال به خاطر شرایطت در خیابان زمین خورده ای؟ 
کــه با صدای بلند می گوید: مــن اگر از مریضی نمیرم، از تصــادف خواهم مرد، در 
خیابان که راه می روم صدای هیچ ماشــینی را نمی شــنوم، بعد یک دفعه می بینم 
چیزی با ســرعت از کنارم عبور کرد، یکی، دو بار هم چرخ ماشین از روی پاهایم رد 
شــد، حتی چون تعادل بدنم هم دچار مشکل است، خیلی وقت ها مچ پاهایم هم 
پیــچ می خورد و به زمین می افتم. یک بار در میدان ولیعصر راه می رفتم که پاهایم 
به یک سری وسایل تعمیر شهرداری که روی زمین بود، گیر کرد و خوردم زمین، بلند 
شــدم دیدم صورتم پر از خون شده، همان موقع چند نفر اطراف من جمع شدند و 
با اورژانس تماس گرفتند، آمبوالنس آمد و می خواســت من را به بیمارستان ببرد؛ 
ولی یاد این افتادم که شــاید در بیمارســتان پولی از من بگیرند، بلند شــدم و رفتم، 
هرچه گفتند حالت بد اســت صبر کن، گفتــم خوبم و رفتم. آن روز صدای صحبت 
آدم ها را هم نمی شــنیدم تا بتوانم جواب بدهم، واقعا ناشنوایی سخت است، انگار 
در یک دنیای ناشــناخته، خلوت و منزوی زندگی می کنی، دوست دارم دوباره با یک 
دوســت حرف بزنم و صدایش را بشــنوم، تلویزیون ببینم، آهنگ گوش دهم، اینها 

همه آرزوی من شده.
محوشدن آرزویی برای بهبودی

شــقایق بین تمام ناامیدی ها چهار ســال پیش به پیشــنهاد فردی، برای درمان 
خارج از کشور، تمام دارایی خود حتی خانه ای را که در آن زندگی می کرد، فروخت 
تا از کشــور برود؛ اما یکباره آن فرد ناپدید می شــود و شــقایق می ماند با چمدانی 
در دســت. مرد حامی بعد از اتمام صحبت های شــقایق ســرش را بلند می کند و 
بــا صورتی درهم می گویــد: این دختر تمام آهنگ هایی را که قبل ناشــنوایی گوش 
می داد، بلد اســت، االن فقط یک کلمــه از آن را بگویید، کامل تــا انتها می خواند، 
االن نه می شــنود و نه کامل می بیند، شاید سال دیگر بینایی اش هم تمام شود، من 
نمی دانم باید چه کار کنم، همان جا قرص می خورد و خودش را می کشــد، من باید 
چه کار کنم. تا به حال ســر این ماجرا جانش را نجات دادم، االن نه مادر دارد و نه 
پدر، هیچ کس را ندارد، چند سال پیش هم همه زندگی اش را فروخت تا برای درمان 
از کشــور برود که پولش را خوردند، بعد خــودش ماند با یک چمدان. برایش خانه 
گرفتم، هر روز غذایش را درســت می کنم، مرتب پیگیرش هســتم، خودم را حامی 

صد درصدش کردم. چند ســال پیش هم آن شــخص کالهبردار وارد زندگی خواهر 
شــد و با این بهانه که در خارج به بیمارانی مثل تو رسیدگی ویژه می شود و پناهنده 
شــوی به تو پرســتار می دهند، تمام دارایی این بچه را گرفت و رفت، من از اول هم 
مخالف بودم؛ ولی می گفت دیگر هیچ امیدی در ایران ندارم که این اتفاق افتاد؛ اما 
با کمک آگاهی شهر قدس به اصلی ترین فرد کالهبردار رسیدیم، البته االن با وجود 
محکومیت از ایران فرار کرده و منتظر هســتیم که چــه اتفاقی خواهد افتاد، چهار 
سال اســت که تمام زندگی این دختر این شده تا بتواند دوباره خانه اش را به دست 
آورد، با وجود این تورمی که وجود دارد، اگر پولش را پس بگیرد، شاید باز هم نتواند 
آن خانه را بخرد. االن هزینه های دارو و درمان معموال ماهی پنج میلیون می شود؛ 

با وجود این من هر کاری می کنم تا این دختر خوشحال باشد.
بعد از تمام شــدن صحبت هایش شــقایق را تماشــا می کند که آرام آرام با تنی 
نحیــف و بی جان از کنار دیوار قدم می زنــد، در کنارش راه می رود و مراقب هم قدم 
این دختر است. شــقایق نمی شنود؛ اما حامی با صدای نیمه بلند می گوید هر کاری 

می کنم تا این دختر خوشحال باشد.
سکانس دوم

نوری که از میان درد آمده
شــاید لبخند روی صورتش همیشــگی باشد، زنی میانســال که شور جوانی در 
جانش غلیان دارد و این از طراحی خانه رنگارنگش هم مشخص است، از تابلوهای 
بزرگ و کوچک معرق که هنر دســت خودش است تا دوچرخه ای که وسیله ثابت 
برای برنامه هفتگی اش شــده. فائزه حاال با ۵۶ ســال ســن، یکی از افراد پرانرژی و 

امید بخش انجمن آلوپسی محسوب می شود.
کودکی که از پنج سالگی نشانه های این بیماری یعنی ریزش سکه ای موی سر در 
او مشخص می شــود؛ اما طبق صحبت های خودش آن قدر موهای پر پشتی داشته 
که هرگز ریزش موهای ســرش قابل اهمیت نبوده، تا اینکه به مرور بیشــتر و بیشتر 
می شــود و فائزه در ۳۰ سالگی از خجالت بی موشدن ســرش از پوستیژ مو استفاده 
می کنــد، زنی پرمو که حاال برای ترس از طردشــدگی و خجالــت همه جا حتی در 
خانــه و جلوی خانواده موی مصنوعی به ســر می گذارد؛ امــا االن با چهره واقعی 
خودش، بدون مخفی کردن سری بدون مو جلوی ما نشسته است. دلش می خواهد 
تــا از حس خجالت دیگر بیماران آلوپســی کم کند، برای همیــن با انرژی ماجرای 
روزهای ســخت خودش را شــروع می کند و می گوید: اولین بار در سن چهار یا پنج 
ســالگی جلوی سرم سکه ای خالی شد؛ اما پزشــکان چیزی از آن نمی دانستند، من 
تازه در ۳۰ سالگی اسم این بیماری را شنیدم، آن روزها در استرس شدید بودم؛ چون 
ریزش کامل یک دفعه اتفاق افتاد، من هم شــروع کــردم دکتر های مختلف رفتن و 
داروهای کورتونی مصرف می کردم؛ اما این داروها عوارض خیلی زیادی داشــت و 
خود دکتر می گفت باید مصرف را قطع کنید، مدل به مدل پزشــک امتحان می کردم 
و برنامه های تغذیه درمانی پیش می گرفتم، هر چیزی را که پیشــنهاد می شد، انجام 
می دادم؛ اما االن که ۲۶ ســال از آن ماجرا می گــذرد و به آن نگاه می کنم، می بینم 
اگر از همان اول به جای این کارها با روان کاوی و گروه های درمانی آشــنا می شدم، 
شرایط خیلی بهتر پیش می رفت، البته همان زمان هم به نظرم بهترین کار را انجام 
دادم، مــن آن روزها خیلی نگران بودم و فکر می کردم واگیر دار باشــد. دقیقا همین 
فکری که االن برخی به دلیل ناآگاهی نســبت به ما دارند؛ ولی آن زمان به شدت در 
خانه می ترســیدم، دو پسر داشتم که می ترســیدم به این مشکل دچار شوند. آن قدر 
موهای پرپشــتی داشــتم که اصال تصور نمی کردم یک روز کچلی به سراغم بیاید، 
ریزش شــدید داشتم و فکر می کردم که معمول است و مثل بقیه خانم ها که دچار 
این موضوع می شــوند؛ ولــی مرتب دکتر می رفتم. خالصه تا ۳۰ ســالگی اصال این 
موضوع خودش را نشــان نداده بود، تا اینکه با حالت سکه ای موهای بدنم ریخت، 

بعد موهای سرم، مژه و ابرو که اینها تفاوت من با دیگران را کامال مشهود کرد.
با آرامشــی در صدا ادامه می دهد: حاال بین آدم ها، بعضی خیلی موشکافانه به 
آدم نگاه می کنند که آن نگاه ها معموال اذیت کننده است. آن روزها بلد نبودم که در 

برابر این رفتارها چه کاری انجام دهم که برای خودم سراسر فشار بود.
بیــن صحبت هایش درمورد اینکه اهل آرایشــگاه رفتن و رنگ کردن موهای خود 
بوده یا نه، می گوید: راســتش را بگویم، نه، اتفاقا جزء خانم های ساده بودم که هیچ 
وقت هم فضای آرایشــگاه را دوست نداشتم، االن هم که ابرو و خط چشم کشیدم 
فقط برای این اســت که هیچ مویی برای ابرو و مژه نداشــتم و این کاری اســت که 
معمــوال بچه های آلوپســی انجام می دهند؛ اما من قیافه اصلی خودم را دوســت 
دارم، حدود ســه سالی هم می شود که از پوستیژ اســتفاده نمی کنم، در صورتی که 
قبال مثل مرگ بود برایم اگر چیزی روی ســرم نباشــد. جلوی همسر و فرزندانم هم 
همیشــه کاله یا پوستیژ به سر داشتم. حاال در این شرایط آدم هایی پیدا می شدند که 
حتی گاهی از ســر محبــت دکتر معرفی می کردند؛ اما باز هــم این کار من را اذیت 
می کرد، یادم اســت که باشگاه می رفتم و استفاده از پوستیژ آنجا خیلی سخت بود. 
بعد بعضی با بدجنســی ســؤال می کردند که مثال موهایــت را کجا رنگ می کنی، 
چقدر قشــنگ است و من چون می دانستم با بدجنسی سؤال می کنند، جواب سرباال 

می دادم.
اما از شــکل زندگی این زن مشــخص است که دیگر خشــم روزهای اول شروع 
بیمــاری را ندارد، از تماس تلفنی کوتاهی که با دوســتش داشــت تا عالقه اش به 
طبیعت که او را مملو از آرامش می کند و خودش هم می گوید: دیگر از این موضوع 
خشــمی ندارم؛ ولی واقعا یکی از مشــکالت این اســت که اطالع رســانی درستی 
نشــده، این بیماری خیلی آسیب زننده نیست. به نظرم خوشبخت ترین  بیماران نادر، 
بچه های آلوپســی هســتند که اگر بتوانند با خودشــان کنار بیایند و به صلح برسند 
مجبور نیستند تا داروهای مو را مصرف کنند که سالمتی شان هم به مشکل بخورد.
از آن روزها و تعاملــش با خانواده یاد می کند که: آن روزها این طفلی ها خیلی 
اذیت شــدند و چون آدمی بودم که دوست داشتم خودم ماجرا را مدیریت کنم، در 
خانه با هیچ کس درمورد این موضوع حرف نمی زدم، حتی فرزندانم یک بار درمورد 
این موضوع ســؤال نپرسیدند، شرایط روحی بدی داشــتم؛ ولی این بیماری سکوی 
پرتابم شد، شروع به کار چوب کردم. با این کار شرایط روحی بهتری پیدا کردم، یعنی 
تازه احساس زنده بودن کردم، روی بخش هایی از زندگی ام که کار نکرده بودم تمرکز 
کردم، در ۴۵ ســالگی تازه به دانشگاه رفتم. نمایشگاه چوب گذاشتم و به طور جدی 
کار معرق می کردم، اصال باورم نمی شد من آدمی بودم که از لحاظ روحی شکسته 
بودم و اصال به خودم اعتماد نداشتم؛ اما تازه بعد از آلوپسی اعتماد به نفسم را پیدا 
کردم. این در حالی است که خیلی وقت ها بچه ها ناکامی ها و مشکالت شان را از این 

بیماری می دانند. خالصه اینکه دیدم روز به روز حالم بهتر می شود.
با لبخندی که دندان های ســفیدش را نشــانه گرفته، از اولین روزی که با سر باز 
و بدون پوســتیژ به خیابان آمده، می گوید که بعد از آن روند بیماری شــکلی دیگر 
گرفته، یاد آن روزها می افتد و ادامه می دهد: اولین بار در سفر خارجی بودم، ساعت 
۱۱ شب در ایستگاه قطار بودم که پوستیژ را برداشتم. احساس خیلی خوبی داشتم. 

فکر کردم برای اولین بار است که مهتاب به سرم می خورد.
از حســش به عکس های قدیم آلبومش می گوید که وقتی آنها را می بیند اصال حس 
افســوس ندارد و فقط دلش برای سادگی آن روزها می سوزد که چقدر به خودش سخت 
گذرانده، بعد ادامه می دهد: اوایل می گفتم چرا این اتفاق برای من افتاده؛ اما االن به نظرم 
بخش مهمی از هستی هستم و رسالتی برای زندگی دارم و همینی که االن هستم، عالی 
است. االن چیزی که خوشحالم می کند، این است که بچه هایی که تازه با آلوپسی مواجه 

می شوند، با آگاهی رسانی درست رنجی نبرند.

بیمارانــی که تفاوت ظاهری دارند، از اقشــاری هســتند که بــه دلیل عدم حضور 
باکیفیــت در جامعه، بــه خدمات جدی مشــاوره و مددکاری نیــاز دارند؛ موضوعی 
که ارگان هایی مثل بهزیســتی و وزارت بهداشــت می توانند در ارائه آن مؤثر باشــند . 
حمیدرضا ادراکی، مدیر عامل بنیاد بیماری های نادر ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی، در گفت وگو با «شرق» به تأثیر مشکالت روحی بیماران 
نادر بر روند درمانشان اشــاره می کند و می گوید: افرادی به خاطر مشکالت ظاهری و 
نه فقط بیماران نادر، بلکه خیلی از بیمارها درگیر این مســائل هستند. برخی بیماران 
به دلیل ضایعات پوستی یا ظاهری در شرایط خاصی قرار دارند و ترجیح می دهند در 
مجامع عمومی ظاهر نشــوند. البته دلیل این موضوع فقط خود بیمار نیست و باید در 
جامعه این موضوع در نظر گرفته شــود که افراد برای ظاهر خود خجالت نکشند و ما 
باید پذیرای این عزیزان باشیم؛ چون در هر حال امکان دارد این افراد در جمع، دانشگاه 
و محل کار به این فکــر کنند که دیگران راجع به آنها چه فکری می کنند. برای همین 
باید در فضای کاری، دانشگاهی و ... از آنها استقبال کرد و تسهیالتی را برایشان در نظر 

گرفت. اینها مســائلی اســت که از خانواده و محیط باید بربیاید. در هر حال تالشمان 
بر این اســت که تسهیالت در نظر گرفته شــده برای بیماران عقب نیفتد. البته سازمان 

بهزیستی باید خدمات مشاوره و مددکاری نیز در نظر بگیرد.
ادراکی درباره اینکه آیا تجربه اطالع رســانی رفتار صحیح در ســطح شــهر انجام 
شــده یا نه که تأثیر آن قابل مشــاهده باشــد، می گوید: چنین چیزی نداشــتیم؛ یعنی 
چنین تجربه ای وجود نداشــته اســت. در هر حال همه باید این بیماری های پوستی و 
غیر پوســتی را بشناســند، چون این افراد هم حق حیات دارند. بهترین قدم این اســت 
که بیماری به شــکل منظم و مستمر شناسایی شود که سازمان های امدادگر بهزیستی 
کمیته، معاونت های بهداشــتی و ارگان های دیگر باید در این زمینه بررســی های خود 
را انجــام دهند. در حال حاضر هم نزدیک به پنج هزار بیمار نادر تحت پوشــش بنیاد 
بیماری های نادر هستند که نزدیک به ۳۷۳ بیماری نادر را در کشور شناسایی کرده ایم 
و در ســامانه بیماران نادر ایران ثبت نام شــده اند و اسامی ریز و کد ملی افراد را هم به 

وزارت بهداشت برای اینکه بتوانند خدماتشان را راحت تر بگیرند، ارائه کرده ایم.

این آدم ها حق زندگی دارند

نسترن فرخه: هر کدامشان را به شکلی طرد کردند؛ یکی توان جنگیدن داشته اما دیگری از رنج زیاد بیماری فرصتی برای این جنگ نابرابر پیدا نکرده، یکی 
را با وجود صورت زیبا و جوان ولی نیمه فلجش، دیگری را با بشاشــی چهره اما سری بدون مو کنار گذاشتند؛ کنارگذاشتن هایی که تنها ابزارش یک نگاه، 

یک حرکت ساده در بدن یا حتما یک کالم سرد است و همین برای شروع درد شدیدی در جانشان کافی است تا یادآور بسیاری از بی عدالتی ها باشد.
بیماران نادر با تفاوت های ظاهری که جامعه آنها را با دیواری از جنس نادانی برای همیشــه کنار می گذارد و این آدم هایی که ســهم درســتی از زندگی 
نبرده اند، تمام عمر به انزوا می روند؛ دیگر نه توان تحصیل و اشتغال دارند و نه حضور فعال در جامعه. ماجرایی که شاید تبلیغات در سطح شهر و رسانه 
از شــدت این ناآگاهی جمعی کم کند. اغلب این آدم ها درگیر دنیای ناشــناخته ای می شوند که یکباره یا آرام آرام در آن غرق خواهند شد؛ مانند شقایق 
که حاال نوروفیبروماتوز نه گوشی برای شــنیدن برایش باقی گذاشته و نه بینایی کاملی برای دیدن آنچه نامش را زندگی می گذارد تا جایی که این روزها 
حسرت بزرگش هم صحبتی دوباره با یک دوســت یا گوش  دادن به لیست آهنگ هایی است که قبل از ناشنوایی هر کدام را گلچین کرده بود. در کنار این 
روایت، در روزهای اوج جوانی و زیبایی، فائزه نیز با شــدت بیماری آلوپسی، موهای پر پشــتش را به طور کامل از دست داد. حاال هر دو با وجود تفاوت 

نوع بیماری، تجربه ای مشابه دارند؛ آن هم حس طرد شدگی در جامعه است؛ حسی که با وجود درد بیماری، شرایط را برای بیمار سخت تر خواهد کرد.
طبق آمار، بنیاد بیماران نادر تاکنون حدود پنج هزار بیمار را تحت پوشــش قرار داده که البته این فقط تعداد بیماران شناسایی شــده اســت و بیماران 
دیگری هم هستند که هنوز نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز تشخیص داده نشده اند. بنابراین حتی با در نظر گرفتن آمار بیماران شناسایی شده 
از ســوی بنیاد بیماری های نادر، این تعداد به اندازه ای خواهد بود که لزوم تمرکز ارگان های مربوطه برای حمایت معنوی و فرهنگی از آنها را طلب کند. 
با وجود هزینه های باالی درمان برای اغلب این بیماران، بســیاری از آنها به دلیل بیماری امکان اشــتغال محــدودی دارند و این موضوع بر پیچیدگی 

مشکالت می افزاید.

گزارش «شرق» از طردشدگی بیمارانی با ظاهر متفاوت

دیوارهای اشتباه
یــادداشـت

شقایق درویشی*: تقریبا همه افراد حس طردشدگی و رهاشدگی را چشیده اند. کمتر افرادی 
هستند که تا به  حال این احساسات را تجربه نکرده باشند. افراد در دهه های اول یا سال های 
اول زندگی به خوبی این حس را تجربه می کنند. از این رو درمی یابند که قرار نیســت همیشه 
مورد توجه قرار گیرند. حس طردشدگی یک نوع اختالل اضطرابی است که می تواند به  مرور 
زمان فرد مبتال به این اختالل را دچار استرس و نگرانی کند. به وجودآمدن این احساسات در 
زندگی فرد تغییراتی ایجاد می کند که گاهی این تغییرات کامال منفی اســت. به بیانی دیگر 
می توان طردشدن و رهاشدگی را محرومیت از عاطفه و توجه از افرادی دانست که برای فرد 

مبتال شده به اختالل از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

اختالل ترس از طردشدن
ترس از طردشدن یا رهاشدگی جزء اختالالت اضطرابی محسوب می شود که می تواند در 
زندگی فرد، مشکالتی را ایجاد کند. دچار شدن به این نوع اختالل می تواند دالیل خاص خود 
را داشته باشد. افرادی که دچار ترس از طردشدن می شوند، به  مرور زمان اضطراب زیادی را 
متحمل می شــوند و حتی این اضطراب می تواند بر زندگی شان تأثیر زیادی بگذارد. در ادامه 
درباره چیســتی، درمان و عالئم این اختالل صحبت می کنیم. اگر فکر می کنید دچار اختالل 
ترس از طردشــدن شدید و اطالعات کاملی در این زمینه ندارید، در ادامه مقاله با ما باشید. 
قطعا داشتن آگاهی کمک می کند که مسیر درست تری را انتخاب کنید. دقت داشته باشید که 
میزان این اختالل می تواند در افراد مختلف، متفاوت باشد؛ بنابراین راهکارهای ارائه شده تنها 
برای افرادی است که در میزان متوسط یا کمی هستند. البته افراد دیگر هم می توانند از آن 

استفاده کنند و در صورت جواب نگرفتن سپس به روان شناس مراجعه کنند.
علت ترس از طردشدن

زمانی که این احســاس به وجود می آید، فرد هنوز چنین اتفاقی برایش رخ نداده است 
و پیشــاپیش دچار رنج کشیدن از طردشدگی می شود. در تحقیقات مختلف بیان شده است 
افرادی که دارای عزت نفس پایین تری هســتند، بیشــتر دچار این آســیب می شوند. از این رو 
افرادی که چندین بار حس طردشــدگی را تجربه کرده باشــند، ترس بیشتری را درون خود 
دارند. از این رو از قرار گرفتن در موقعیت هایی که ممکن است پایان طردشدگی را داشته باشد، 

دوری می کنند.
ایــن افراد عالئمی خاص دارند که با توجه به آنها می توانید دریابید خود و اطرافیان تان 
دچار این اختالل هستید یا خیر. البته در ادامه درباره راهکارها و درمان های این اختالل هم 

صحبت می کنیم.
عالئم ترس از طردشدن چیست؟

افرادی که همیشــه ترس از طردشــدن دارند، اغلب خود را از دیگر افراد دور می کنند. 
گاهی این دســته از افراد گمان می کنند با گرفتن تأییدیه از دیگران به آرامش می رســند؛ اما 
متأســفانه بعد از گرفتن تأیید همچنان اســترس درون آنها وجــود دارد. این روند اگر ادامه 
داشته باشد، باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود. در نهایت اگر این روند ادامه داشته 
باشــد، این استرس و اضطراب باعث فرسودگی و افسردگی می شود. این افراد به  مرور زمان 
به هیچ چیز عالقه خاصی پیدا نمی کنند و رابطه خود را با دیگران کم رنگ می کنند. در ادامه 

به همه عالئم ترس از طردشدن می پردازیم.
مقصر دانستن خود

یکی از واکنش هایی که افراد بعد از طردشــدن زیاد آن را تکرار می کنند، مقصر دانســتن 
خود است. در واقع این افراد همه چیز را به گردن خود می اندازند و خود را مقصر هر اتفاقی 
می دانند. معموال با گذشــت زمان فرد با کاهش اعتماد به نفس روبه رو می شود و مشکالت 

دیگری برای او رخ می دهد.
تخریب قدرت تفکر درست

زمانی که یک شــخص دچار ترس از طردشدگی می شــود، دچار اختالالتی می شود که 
نمی تواند تصمیم درست بگیرد. دقیقا مانند زمانی که فرد دچار مشکالت جسمی می شود، 
قدرت تصمیم گیری صحیح برایش سخت می شود. در این مواقع فرد باید برای مدتی خود 
را از دیگران دور نگه دارد تا به آرامش برسد. البته این افراد می توانند از افراد مورد اطمینان 

و سالم کمک گرفته تا به زودی به روند نرمال خود دست یابند.
بروز خشم و پرخاشگری

یکی از واکنش های شــایع بعد از طردشــدگی یا احســاس رهاشــدگی، بروز خشــم و 
پرخاشگری است. خود فرد شــاید متوجه این واکنش نشود؛ اما دیگران به خوبی می توانند 
شاهد بروز این واکنش باشند. از طرفی بروز این واکنش می تواند دامان همه اطرافیان فرد را 

بگیرد و مشکالت زیادی را ناخواسته ایجاد کند.
بدبین شدن به همه افراد

زمانی که فرد یک بار احساس طردشدگی یا رهاشدگی را احساس می کند، برای همیشه 
در ذهنش ماندگار خواهد شــد. ماندگار شــدن این اتفاق باعث می شود که هر چیزی را به 
این اتفاق ربط دهد و حتی نســبت به رفتار دیگران حســاس شــود. این حساس شــدن به 
حدی پیش می رود که دچار بدبینی می شــود و در نهایت گمان می کند که همه افراد قصد 
طرد کردن او را دارند. شاید در افراد مختلف، بروز عوامل ناشی از طردشدگی متفاوت باشد؛ 
اما موارد گفته شده معموال در همه افراد یکسان است و اکثرا افراد در زمان طردشدن یا ترس 

رهاشدگی با این واکنش ها روبه رو می شوند.
طرد شدگی

درمان ترس از طردشدگی یا رهاشدگی
از آنجایی که ترس از طردشدگی امروزه جزء معضالت جامعه شده است، سعی کرده ایم 
راهکارهای درمانی آن را بنویسیم. توجه داشته باشید که اگر شما هم جزء این افراد هستید 
و در حد معمولی قرار ندارید، از روان شناسان و تراپیست ها کمک بگیرید. در غیر این صورت 

با اعمال روش های زیر می توانید به بهبود خود کمک کنید.
مشکالت خود را روی کاغذ بنویسید

یکــی از روش های مهم و پربازده، نوشــتن مشــکالت روی کاغذ اســت. ایــن روش را 
تراپیست ها و روان شناسان هم توصیه می کنند؛ چرا که می تواند بسیار اثر بخش باشد. در واقع 
در علم پزشــکی گفته می شود نیمی از درمان در تشخیص دقیق است که این مرحله دقیقا 
همین کار را انجام می دهد. بنابراین دفترچه ای بردارید و به پاسخ پرسش «برای چه چیزی 
نگرانم؟» بپردازید. این کار را به قدری ادامه دهید که مطمئن شوید تمام موارد را نوشته اید 

و چیزی را از قلم نینداخته اید.
بدترین پیامدهای ممکن را بنویسید

در مرحلــه دوم، تمامی پیامدهای ممکن را بررســی کنید و آنهــا را روی کاغذ بیاورید. 
در واقع در این مرحله باید به ســؤال «پیامدهای ممکن چیست؟» جواب دهید. شاید پاسخ 
این پرسش از دست دادن مال، رابطه، خانواده، دوست و... باشد. نوشتن این موارد روی کاغذ 
کمک می کند تا حد زیادی نگرانی شما رفع شود. شاید در ابتدا گمان کنید این راهکار نتواند 
برایتان پاسخ گو باشد، اما بعد از انجام دادن متوجه خواهید شد تا چه اندازه تأثیرگذار است. 
طبق تحقیقات انجام شــده، افراد مبتال به این اختالل با انجام روش اول و دوم به ســرعت 
استرسشان کاهش یافته اســت. در واقع در این روش با بدترین پیامدها روبه رو می شوید که 
همین سبب می شود در برابر پیامدها مقاومت نداشته باشید. نداشتن مقاومت کمک می کند 

استرس و نگرانی تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کند.
بدترین پیامد را بپذیرید

در این مرحله شــما باید خودتــان را برای بروز بدترین اتفاق آماده کنید. ســعی کنید با 
فکرکردن به آن و پیدا کردن راه حل، پیشاپیش آن را بپذیرید. این کار باعث می شود در صورت 
رخ دادن آن پیامد بتوانید به درســتی با آن روبه رو شــوید و با آن مقابله کنید. زمانی که شما 
این کار را انجام می دهید و با دلیل و منطق، پیامدی را که به وجود آمده اســت، می پذیرید، 

استرس و نگرانی را از خود دور می کنید.
خود را برای بهترکردن بدترین اتفاق آماده کنید

در مرحله چهارم باید به دنبال روش های صحیح برای بهتر کردن شرایط باشید. در واقع 
بایــد تالش کنیــد راه حلی را پیدا کنید که در صورت بروز بدترین پیامــد، بتوانید آن را به کار 
گیرید. زمانی که به بدترین پیامد آگاه شــوید و از آن هیچ گونه ترســی نداشــته باشید، بسیار 
راحت تر می توانید درباره آن و راه حل های ممکن فکر کنید. به این دلیل که هیچ گونه ترس و 

اضطرابی ندارید و با ذهنی آرام می توانید به موردهای مدنظر فکر کنید.
به یاد داشــته باشــید ترس و نگرانی خود را به قدری پرورش ندهیــد که به اضطراب 
و نگرانی تبدیل شــود. همچنین آگاه باشــید که تنها راه از بین رفتن اضطراب، انجام عملی 
هدفمند است. پس به این دلیل به حدی خود را مشغول انجام کارهای مرتبط با مشکلتان 
کنید که زمانی برای نگرانی به آن موضوع نداشته باشید. زمانی که اقدام به انجام این امور 
می کنید، متوجه می شوید اعتمادبه نفس، عزت نفس و شهامت در شما افزایش پیدا می کند 

و به  مرور زمان شرایط بهتر می شود.
مهارت  برای مقابله با ترس از رهاشدگی

برای اینکه بتوانید با احســاس رهاشــدگی به خوبی مقابله کنید، باید برخی مهارت ها 
را در خــود تقویت کنید. در ادامــه به این مهارت ها می پردازیم و به طــور کامل درباره آنها 

صحبت می کنیم.
شناخت محاسن و ویژگی های مثبت خود:

شناخت محاسن و ویژگی های مثبت کمک می کند بتوانید در شرایط حساس با یادآوری 
آنها احساس خوبی را به دست آورید. از این رو می بایست در قدم اول به خوبی از محاسن و 

نقاط قوت خود با خبر باشید و آنها را به خود یادآوری کنید.
تقویت شهامت و عدم ترس:

برای اینکه اعتماد به نفس خود را از دست ندهید و غرق در مشکالت نشوید، باید ترس را 
کنار بگذارید و آگاه باشید که در برابر ترس ها شهامت داشته باشید؛ چرا که همه افراد حتی 
موفق ترین و بزرگ ترین افراد هم ترس ها و دلهره هایی دارند. نکته مهم این است که در برابر 

آنها تسلیم نمی شوند و به خوبی با آن مقابله می کنند.
قرار دادن خود در جمع های بزرگ:

توجه داشته باشید که حتما خود را در جمع های بزرگ دوستی قرار دهید و سپس نقاط 
قوت و محاسن خود را به نمایش بگذارید. این کار سبب بروز اتفاقات زیادی از جمله افزایش 

اعتماد به نفس می شود.
آگاهی نسبت به تنها بودن:

باید پذیرید همه افراد تنها هســتند و تنهایی بخشــی از زندگی ما انسان ها ســت. هیچ 
شــخصی نمی تواند دوست داشتن را همیشــه و در زمان مورد نیاز به شما تزریق کند. پس 
آگاهی و پذیرفتن این موضوع، یکی از مهارت های مهم در احســاس طردشــدگی شــمرده 

می شود.
داشتن توقع سطح پایین از دیگران:

باید توقع خود را از دیگران به صفر برســانید. در واقع داشــتن توقع همان طلبکار بودن 
است که می تواند صدمات زیادی را وارد کند. زمانی که خواسته بر آورده نشود، شما یا فردی 
که در این موقعیت قرار گرفته اســت، به راحتی دچار آسیب روحی می شوید. اگر هیچ گونه 

انتظاری وجود نداشته باشد، احتمال به وجود آمدن آسیب هم کاهش پیدا می کند.
رهاشدگی و تنهایی

تأثیرات اختالل اضطرابی و احساس طردشدگی
احســاس طردشدگی می تواند به شــدت ناراحت  کننده و صدمه زننده باشد به ویژه برای 
افرادی که زمانی طوالنی اســت با آن دســت و پنجه نرم می کنند. این احساس می تواند در 
هــر جامعه ای و به هــر علتی به وجود آید. این افراد زمانی که به حس طردشــدگی مبتال 
می شوند احساس می کنند ناخواستنی هستند یا برای دیگران جذاب و مورد پذیرش نیستند. 
معموال حس طردشــدگی زمانی که تحت درمان قرار گیرد به زودی قابل حل شــدن است؛ 
اما در این میان افرادی هم هســتند که برای مدت طوالنی با این حس روبه رو هســتند و در 
نهایت صدمات زیادی را متقبل می شــوند. در ادامه به اثرات مخرب در اختالل اضطرابی و 
احساس طردشدن می پردازیم که بیشــتر به آنها آگاه باشید و در صورت روبه رو شدن با این 

اختالل به فکر رهایی باشید.
تغییر در وضعیت نرمال روحیه:

طردشــدن طوالنی مدت می تواند آسیب روحی زیادی داشته باشــد. به گونه ای که فرد 
وضعیــت نرمال روحی خود را از دســت می دهد و دچار مشــکالت متعــددی در جامعه 
می شــود؛ برای مثال زمانی که یک کودک فکر می کند از سمت خانواده طرد شده است، در 
ایجاد ارتباط با هم سن وســاالن خود ضعیف تر عمــل می کند. همین امر اگر به زودی درمان 
نشــود، فرد را در مراتب باالتر دچار مشکالت می کند و در نهایت کناره گیری و برطرف کردن 

آن سخت خواهد شد.
افسردگی:

در نوجوانان دختر افسردگی حاصل از احساس طردشدن بسیار بیشتر است. چراکه این 
دسته از افراد نسبت به دیگران دارای روحیه حساس تری هستند و همچنین آسیب بیشتری 
را می پذیرند. عالوه بر افســردگی، قلدری و زورگویی در افراد بروز پیدا می کند. در این مواقع 
فرد نمی داند که به چه دلیلی به افسردگی دچار شده است و وارد یک مرحله از سردرگمی 
می شود تا دلیل بروز این واکنش را متوجه شود. و اگر دچار افسردگی شدید، حتما از مشاوره 

افسردگی کمک بگیرید.
اضطراب و استرس مداوم:

احساس طردشدگی با خود استرس و اضطراب را به وجود می آورد. فرد دچار تفکراتی 
می شود که برای وی، استرس و اضطراب به وجود می آورد.

سوءاستفاده:
در یک تحقیق روان شناختی مشخص شده اســت که سوءاستفاده قرارگرفتن در مردان 
به ویژه در روابط صمیمی با تجربه طردشــدگی از والدین در دوران کودکی ارتباط مستقیمی 
دارد. اگر فرد به مقدار زیادی این عالئم را داشــته باشد با مراجعه به یک روان شناس خوب 
می تواند میــزان تأثیرات را کم کند. همچنین با انجــام مهارت های تخصصی به مرور زمان 

می توان فرد را از این تأثیرات رها کرد.
انواع طردشدگی و رهاشدگی

طردشــدن و رهاشــدن می تواند از جوانب مختلف صورت گیرد که هرکدام عوارض و 
تأثیراتی دارند. برخی از انواع احساس طردشدگی شامل موارد زیر است:

طردشدگی از طرف خانواده: 
طردشــدن از ســوی خانواده جزء بیشترین آمار طردشدگی اســت. زمانی که والدین به 
فرزند توجه نمی کند یا به او عشــق نمی دهد، فرزند را دچار احســاس طردشدگی می کند. 
در این مواقع فرزند نسبت به خانواده احساسات نامناسبی را دریافت می کند و در درازمدت 

می تواند باعث ایجاد مشکالت زیادی شود.
طردشدگی از طرف اجتماع (طردشدگی اجتماعی):

طردشدن از اجتماع می تواند در هر سنی به وجود آید. زمانی که فرد در اجتماع حضور 
دارد اما به وی توجه نمی شــود یا نادیده گرفته می شــود، احســاس رهاشــدگی به او داده 
می شــود. برای رهایی از مشکل راه حل هایی وجود دارد که فرد باید به روان شناس مراجعه 
کند یا با مطالعه کتاب های مرتبط مشــکل خود را بهبود ببخشد تا به سایر اختالل ها مانند 

اضطراب اجتماعی و... مبتال نشده و اختالل تشدید نشود.
طردشدگی در روابط عاشقانه (رهاشدگی عاطفی):

طردشــدن در روابط عاشقانه در نوجوانان و جوانان بسیار رخ می دهد. اگر در رنج سنی 
۲۰، ۳۰ سال باشید احتماال نام طردشدگی در رابط عاشقانه را شنیده باشید یا حداقل یک بار 
با آن روبه رو شــده باشید. در این مدل از طردشدگی فرد درخواست رابطه می دهد اما طرف 
مقابل نمی پذیرد. از این رو ممکن اســت به شخص پیشنهادکننده احساس طردشدگی داده 
شود و تا مدتی ترس از پیشنهاد داشته باشد. البته این اتفاق در تمامی افراد به وجود نمی آید، 

به ویژه اگر فرد آگاهی الزم را داشته باشد و آسیب پذیر نباشد.
طردشدن در رابطه:

برخی از رابطه ها به گونه ای اســت که تنها یک فرد ابراز احساســات دارد و طرف دیگر 
دوست داشــتن و احساسات خود را بروز نمی دهد. این افراد می توانند در یک رابطه دوستی 
باشــند یا ازدواج کرده باشــند. در هر صورت هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت، نکته مهم 
احساس طردشدگی در یکی از طرفین است. در این مواقع فرد سعی می کند به رابطه خود 

پایان دهد. در این زمان است که احساس طردشدگی به طرف مقابل داده می شود.
*روان شناس

رفتارهای نامناســب، نگاه های آزاردهنده و جمالت بدون فکر بسیاری هنوز در 
برخورد با بیمارانی که تفاوت ظاهری دارند دیده می شود و در اغلب موارد روحیه 
فرد بیمار را در هم می شــکند. محمدرضا ایمانی در گفت و گو با «شرق» به عوامل 
مؤثر بر حس طردشدگی برخی افراد با تفاوت های ظاهری که عمدتا هم از بیماری 
جسمی رنج می برند، می گوید: راستش هر وقت که می خواهم درباره این موضوع 
صحبــت کنم، یــاد عزیزی می افتم که آن فروغ فرخزاد عزیز اســت، آن هم زمانی 

که درمورد بیماران جزامی مستندی تهیه کرد، او حقیقتا یک انسان واقعی بود.
این روان شــناس ادامه می دهد: اما مســئله این اســت که وقتی ما الگوهای 
درســتی از رفتــار نداریم، پس برای کنــش ارتباطی هم فهمــی نداریم و در این 
صــورت مجموعه تعارضات زندگی ما را در بر می گیرد. آن هم فارغ از اینکه چنین 
تعارضاتی به روح تک تک ما و جامعه آســیب می زند، در هر حال ما یک جامعه 
هســتیم و همه در کنار هم معنــا و مفهوم پیدا می کنیم، تمــام آن چیزهایی که 
خداونــد خلق کرده به صورت سیســتمی با یکدیگر ارتباط دارنــد. هرکدام از ما 

دیگــری را نفی و تحقیر کند، تردید نکنیم که روحیه انســانی را در خودمان از بین 
می بریم، در این مسائل هم خودمان را به تجاهل و غفلت می زنیم. ما جدا از اینکه 
چه کســی هستیم، چه مســئولیتی داریم، در جامعه چه می کنیم، فعال هستیم. 
هیچ کــدام از این موارد به ظاهــر ما ربطی ندارد، با وجود ایــن می توانیم با روند 
رفتاری اشــتباه، در یک فرد احســاس تحقیر و ناراحتی ایجاد کنیم. در واقع باعث 

یک شکنجه خواهیم شد.
ایمانی اضافه می کند: ما ظاهر خودمان را موجه درست می کنیم و در برخورد 
بــا این افراد می گوییم ما که کاری نکردیم، فقط نگاه نکردیم، رفتاری که از نظر ما 
ساده بوده اما تأثیر خودش را بر آن فرد گذاشته است. اما وقتی به درستی صحبت 
کنید و یک گام جلو بروید، ارتباط صمیمانه و بهتری شــکل می گیرد، این در واقع 
شاخص فطری برای مشــخصه های رفتار انسانی است، ما باید یک فرد را با تمام 
خصوصیاتش به عنوان یک آدم عادی بپذیریم، آن هم با متغیرهایی که برای همه 
مناطق متفاوت اســت. اگر شما به عنوان یک انسان کامال طبیعی درست برخورد 

کنید، کنجکاوی نکنید، رفتار واکنشــی نداشته باشید، ســؤاالت عجیب نپرسید، با 
ارتباط درســت، احساس خوبی بر جای می گذارید. شاید رفتار اشتباه ما ناخودآگاه 
باشــد ولی منجر به ناراحتی های روانی، افســردگی و حمالت پنیک می شــود که 
همه متأثر از رفتارهای غیرعادی ماســت. اگر مسئوالنه رفتار کنیم، باید همه اینها 
را بپذیریم که برخی از افراد با مشــخصات و یک ســری خصوصیات خاص به دنیا 
می آیند؛ بنابراین وقتی در چنین جامعه ای زندگی می کنیم که امکان دارد بیماری 

برای هرکسی پیش بیاید، بهتر است آگاهانه تر رفتار کنیم.
این روان شــناس می گویــد: ما برای رفتارهــای ناگهانی و پذیرش مســئولیت 
اجتماعی آموزشــی ندیده ایــم، در حالی که این گونه هر آســیبی به روح جمعی 
جامعه وارد می شــود. در صورتی کــه همین نگاه ظاهــری در جامعه که منجر 
به طردشدن بسیاری شــده، برای برخی هم باعث به دست آوردن مسئولیت هایی 
شــده که آن را تنها براســاس قضاوت ظاهر به دست آورده اند و تخصصی در آن 

نداشته اند.

اختالل ترس از طردشدن چیست؟

رفتارهایی که به روح جامعه آسیب می زند


