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قیمت پوستیژ مقطوع است!
«م.ل» صاحب یکی از صفحات فروش پوســتیژهای طبیعی در اینستاگرام است که وقتی قیمت مدل های موی 
طبیعی را می دهد تأکید دارد که تمام موها طبیعی و از موی انسان هستند. صاحبان موها را می شناسند. موها همه 
با مواد گران قیمت و عالی شست وشــو شده و سالم هســتند. موخوره هم ندارند. کف تمام پوستیژها با دست بافته 
می شــوند و کار ساختشان دشوار و زمان بر است. برای ساخت هر پوستیژ دقت و زمان زیادی صرف می شود «خیلی 
از بیماران خودایمنی، آلوپســی، لیکن پالن، سرطانی و... برای خرید پوســتیژ ها مشکل مالی دارند و گله می کنند که 
چرا قیمت ها آن قدر باال هســتند. در حالی که این پوســتیژها واقعا باارزش و گران هســتند. بعضی از افراد خّیر هم 
همت می کنند و مبلغی برای تهیه آنها واریز می کنند تا پوستیژ ها به دست نیازمندان واقعی برسد». از مشتری هایش 
می گوید که هر کدام سرنوشــت متفاوتی دارند، یک مشــتری که بابت قیمت های باال چانه زنی می کند سرطان خون 
داشــته و باید برای رفتن به یک مراسم عروسی پوســتیژ تهیه کند. بیمار دیگری لوپوس دارد. موهای ابرو هم ندارد 
و ابروی طبیعی و چســبی ســفارش می دهد. پوستیژ به رنگ دودی – زیتونی سفارش می دهد. تمام مشتری های ما 
از نداشــتن موی سر ناراحت هســتند. حتی آقایان که از ما پوستیژ و چسب می خرند هم از نداشتن موی سر عاجز و 
فراری هســتند. واقعا هم مو روی زیبایی تأثیر دارد اما گران بودن محصوالت طبیعی پوســتیژ هم علت منطقی دارد 

و بی دلیل نیست.
آلوپسی چیست

درمورد عارضه آلوپسی صحبت می کنیم؛ عارضه ای که اگرچه بسیار شیوع دارد اما کمتر درمورد آن اطالع رسانی 
و آگاه سازی شده است. شاید تا زمان پیش آمدن حاشیه اسکار، که «ویل اسمیت» به دلیل شوخی با ماجرای طاسی 
همسرش، ســیلی محکمی به مجری اسکار زد، اطالعات کافی درمورد بیماری خودایمنی آلوپسی وجود نداشت و 
همین جنجال باعث شد تا به صورت کامل و شفاف تری درمورد آلوپسی و چالش های فراوان آن اطالع رسانی شود. 
آلوپسی همیشه همراه یك بیماری نیست، اما ممکن است باعث ناراحتی روحی شود. آلوپسی یا از دست دادن موها 
می تواند در هر جایی از بدن به وجود آید و قابل بررســی باشــد. آلوپسی علل متفاوتی مانند هورمونی، خودایمنی، 
عوارض داروها، کم خونی و دیگر عوامل دارد. بیماری «آلوپســی آره  آتا» یکی از انواع بی شماری از بیماری های نادر 
در ایران و جهان شناســایی شــده که در آن سیستم ایمنی به فولیکول و ساختار مو حمله کرده و باعث ریزش مو به 
صورت سکه ای، تکه ای یا تمام سطح مو می شود که بیشتر بیماران نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به صورت 
تمام شــکل، دچار این بیماری می شــوند. هر کدام از بیماران روایت های متفاوت و شنیدنی از مواجهه با این عارضه 
دارند که شاید شنیدن و دانستن آنها بتواند به سایر افراد جامعه آگاهی و شناخت کامل تری از آن بدهد. عدم آگاهی 

از آن اگرچه زیاد است اما اطالع رسانی های گاه به گاه رسانه ها می تواند کمی از فشار روانی مبتالیان کم کند.
دردسرهای آلوپسی

از آرایشــگاه که برگشت، مادرش چند سکه کوچک روی سرش دید. با کمک آینه کوچکی محل طاسی روی سر 
پســرش را برانداز کرد. «مســعود» سراغ آرایشگر رفت و پرسید که چرا پشــت موهایم را سکه ای تراشیدی و خراب 
کردی؟! آرایشــگر که با ریزش های سکه ای موی سر آشنایی کمی داشت، پیشــنهاد داد که حتما سری به یک دکتر 
پوست بزند و احتمال ابتال به یک بیماری پوستی داد... پیش یک متخصص نام آشنای پوست ویزیت شد که تشخیص 
ابتال به قارچ داد و داروهای ضد قارچ تجویز کرد. یک ماه بعد از مصرف ریزش مو ها شــدیدتر شــد. حال روحی او 
هم خراب تر می شــد. دوســتی دکتر دیگری معرفی کرد که درنهایت با نمونه برداری از پوســت به تشخیص نهایی 
عارضه «آلوپســی» رسید. پزشــک توضیح می داد، آرام آرام ذهنش را آماده می کرد که بگوید به زودی تمام موهای 
ســر، ابرو و مژه هم از بین می رود و خالی می شــود. کلمات آخر را هم شــمرده می گفت... چیزی در ســرش چرخ 

خیلــی بچه بودم و در گیر و دار امتحان های ثلث ســوم مدرســه، روی 
تخت دراز کشــیده بودم و دلم می خواســت کال کتاب علــوم را قورت بدم 
کــه یا یهو بره تو ذهنم یا کال دیگه نبینمش. از روی عادت انگشــتامو بردم 
الی موهام و یه تکونی از روی کالفگی بهشــون دادم و وقتی انگشــتامو از 
موهــام جدا کردم صحنــه ای که دیدم باورکردنی نبود؛ یک مشــت مو که 
به سر انگشــتام گیر کرده بود. نمی دونم از شــدت تعجب و ترس چند بار 
دیگه اون حرکــت رو انجام داده بودم که وقتی پریــدم جلوی آینه، تقریبا 
بیشــتر موهام بیــن صفحات کتاب درســیم ریخته بود و روی ســرم نبود. 
نمی دونســتم که در اون لحظه شــرایط جدیدی در زندگی من آغاز شــده 
که قرار بود امتحان ســختی هم پیش رو داشته باشــم بدون هیچ آمادگی 

یا تمرینــی؛ دنیای قشــنگ عروســک بازی و خاله بازی هایم بــا دخترهای 
هم سن و سال فامیل یا همسایه به دکتر رفتن های مداوم و شروع درمان های 
بی نتیجه تبدیل شــد و در آخر صــدای دکتری که مثل زنــگ قبل امتحان 
مدرســه تو گوشــم پیچید که با اطمینان می گفت نام بیماری «آلوپســی» 
اســت و هیچ درمانی هم نــدارد. آن روز، روزی بود که دوســت داشــتم 
آخرین روز زندگیم باشــه. من آلوپســی رو غول بزرگی تجسم می کردم که 
یکبــاره تمام زندگی، سرنوشــت و زیبایــی منو جلوی چشــمام بلعید و با 
لبخندی که شــبیه به یــک دهن کجی بود، قدرت خــودش را با ضربه آخر 
بــه رخم کشــید. روزی کــه یکباره دنیــام تغییر کــرد، از عالــم نوجوانی 
و شــیطنت فاصله گرفتم و زودتــر از آنچه باید، بزرگ شــدم. در تمام این 

سال ها دنیای من شبیه به دنیای هیچ یک از اطرافیانم نبود. دختر شیطونی 
که همیشــه برای حــرف زدن جلوترین نیمکــت کالس رو انتخاب می کرد، 
حاال از تــرس نگاه های عجیب و غریب دوســتانش، از ترس کشیده شــدن 
مقنعــه اش و ده ها دلیــل دیگر، عقب ترین و گوشــه ترین جــای ممکن را 
انتخاب می کرد. همه پر از ســؤال بودن و خــودم گیج و منگ از اتفاقی که 
برایــم افتاده بود. هر روز گوشــه گیرتر و منزوی تر از قبل می شــدم تا روزی 
کــه به مادر و پــدرم گفتم  دیگه نمی خــوام برم مدرســه، دیگه نمی تونم 
ســؤال ها و نگاه های دیگران را تحمل کنم. اما کلماتشون به من قدرت داد 
و وجود امنشــون تکیه گاهم شــد تا برای ادامه دادن مثل تمام این سال ها 
کم کم تمام تالشــم را می کردم تا شــرایط جدید را بپذیرم، اما ناخواسته و 

بی گناه درگیر اتفاقی شــده بودم که ظاهرا رهایــی از آن غیرممکن و البته 
بسیار دشوار بود. با گذشت زمان، احساسات تلخ جای دوران خوش نوجوانی 
و مدرسه رو گرفت؛ روسری و پوستیژ جای خالی موها و من روز به روز دلم 
بیشــتر برای منی که از خود واقعیم فاصله گرفته بود، تنگ می شــد. تمام 
بچه های آلوپسی روزگار و احساسات غریبی را تجربه  کردن که بین تمام ما 
مشترک بوده و فقط و فقط خودمون می تونیم درکش کنیم؛ احساساتی که 
هیچ وقت نتونســتیم حتی با نزدیک ترین و عزیزترین آدم های اطرافمون در 
میان بگذاریم که شــاید اگر گاهی به چشــم هایمان خیره می شدند، متوجه 
غمی بی انتها و بغضی می شــدند که سعی می کردیم پشت لبخندهایمان 
مخفی کنیم. روزهای اول، از دســت موهایم دلخور بودم که بی اجازه منو 

ترک کردند؛ کمی که گذشــت آن چنان دلتنگ رفتنشــون بودم که التماس 
می کردم فقط ماهی یک بار رشد کنند و من کمی ببینم و شانه بزنم. دوباره 
برگردن و ســال ها بعد وقتی از بی بازگشت بودنشون مطمئن شدم، همیشه 
موقع دلتنگی ها و ناراحتی هایم از زمین و زمان، باهاشــون درد دل می کردم 
و می گفتم اصال خوب شــد که رفتین، خوب شــد که مثــل مرغای مهاجر 
پــرواز کردین به یه جای بهتر، به یه دنیای قشــنگ تر. ۲۸ ســال از اون روز 
می گذره، از روزی که فرداش امتحان علوم داشــتم و به نظرم ســخت ترین 
امتحان اون دوره بود و با اتفاقی که افتاد، به آزمونی سخت تر به قیمت کل 
زندگیم تبدیل شد. هیچ وقت ناراحتی و غم زیاد خوردن را دوست نداشتم، 
اما یک وقتایی شــاید در خودم بدون اینکه کسی متوجه بشه، غمگین ترین 

بــودم. ولی از خدا به خاطــر معجزه لبخند و صبری کــه به من آموخت، 
همیشه تشکر کردم که توانســتم از تمام این سال ها با همین دو کلمه گذر 
کنم که یاد بگیرم به دنیای بی رنگم رنگ ببخشــم و به غول دهن کجی که 
همیشــه همراهم بود، محبت کنم. گرچه اون گاهی ناغافل باز مشت های 
گره شد ه ش را نثارم می کرد. ما بچه های آلوپسی پر از حرفیم، پر از دلتنگی، 
پر از انتظار؛ اما شــکر می کنیم که اگر به رســم و حکمت زندگی، بخشــی 
از وجودمــون رو بخشــیدیم، آن بخش موهایمان بود و شــکر می کنیم که 
همچنان می توانیم ببینیم، بسازیم، قدم برداریم در کنار تمام نگاه ها، انگ ها 
و سؤال ها. قوی بودن تنها انتخابی است که باید هر ثانیه برای ادامه زندگی

 تکرارش کنیم.

وقتی موهایم بدون اجازه من را ترک کردند!

پرونده «شرق» با موضوع عارضه آلوپسی

موهایم در باد...

هوی کچل! کالهت را بردار! 
من یک کچل تمام عیارم؛ بی رقیب در کمیت، کیفیت، حجم و اندازه! تا جایی که چشم 
و حافظــه کار می کنــد کچلم! اما کچل بودن و کچل ماندن و شــنیدن روزانه فریاد «هوی 
کچــل» از هر کوی و برزن به همین ســادگی ها هم نیســت! به قــول آن جمله معروف 
«در زندگی کچلی هایی هســت که مثل یک خوره روح آدم را آهســته در انزوا می خورد و 
می تراشــد». بزرگواِر صاحب این جمله را اگر به عکســش خوب دقیق شوید می بینید که 
هر روز و هر روز بر حجم پیشــانی اش افزوده می شد و اصال سر همین بود که آخرش هم 
خودکشی کرد! بله مبحث کچلی خیلی مهم تر از این حرف هاست و اگر خوب تاریخ را به 
شــیوه کچل مآبانه مطالعه کنید، می فهمید که جنگ جهانی دوم خیلی هم تقصیر هیتلر 
نبود. می گویند یک لهستانی شیرپاک نخورده ای از نزدیکی های خانه هیتلر عبور می کرد و 
آدولف تقریبا جوان را کچل خطاب کرد و در رفت! آدولف همواره سعی داشت کچلی  اش 
را پنهان کند اما خب در نهایت شد آنچه شد! نمونه امروزی اش را هم اگر در نظر بگیرید، 
این بنده خدا والدیمیر هم خیلی ســعی دارد کچلی اش را به هزار مدل بپوشاند! یحتمل 

یک اوکراینی شیرپاک نخورده ای هم از نزدیکی های خانه ایشان عبور کرده بوده.

نتیجه تاریخی هم اگر بخواهید بگیرید این می شود که در این دنیا کچل شدن یک روند 
اجتناب ناپذیر است و آنچه مهم است کچل ماندن و درست کچل ماندن! این شد که حکایت 
کچلی خود را اینجا می نویسم تا بلکه دو سه نفری هم درس عبرت بگیرند و کمتر جنگ 
و دعوا در این دنیا راه بیفتد: ســرمایه گذاری روی سکه انتخاب خوبی است اما به شانس 
شــما هم بستگی دارد. من سرمایه گذاری روی سکه را از ۱۳سالگی شروع کردم. دقیقا ۱۲ 
فروردین ۱۳۷۸ بنده به اندازه یک ســکه، کچلی روی ســرم داشــتم و ۱۲ فروردین ۱۳۷۹ 
آن قدر سکه روی هم گذاشته بودم که کچلی تمام عیار من استارت خورد. به هر حال بهتر 
اســت از سرمایه تان هرچه باشد به خوبی محافظت کنید. روند پنهان کردن و محافظت از 
ســکه های بی پایان من با کاله آغاز شــد. کالهی که تقریبا ۱۰ سال همیشه و همه جا یار و 
همراه من بود. تا یک روز به این نتیجه رســیدم که بهتر است پنهان کاری را کنار بگذارم و 
همه را از ثروت بی بدیل کچلی  ســکه ای آگاه کنم. شما هم اگر روی سکه سرمایه گذاری 
کرده اید، پنهان کاری را کنار بگذاریــد و راحت زندگی کنید. به هر حال کنارآمدن با کچلی 
مشــکل دیگران است نه ما! مواجهه و روند درمان کچلی شما را با چیزهای عجیبی آشنا 

می کند؛ از حجم چیزهایی که می توان به کله مالید تا دســتورالعمل  هایی که شبیه ورد و 
جادو هســتند. دکترها و متخصص های یک شــبه، خیلی جدی می گفتند سیر رنده شده را 
با اضافه کاری اســب و موی گربه قاطی کن و به ســرت بمــال! یکی دیگر تمرکزش روی 
روان شناسی بود و معتقد بود اگر شبی ۱۲۰ بار بگویی من کچل نیستم، موهایت به سرعت 
رشــد می کنند. عجیب تر اینکه همیشه یک نفر بود که بر اساس این فرمول های عجیب و 
غریب درمان شده بود. جالب است همان قدر که فریادهای هوی کچل می تواند آزاردهنده 
باشد، مهربانی های بی انتهای اطرافیان و امیدهای واهی دادن هم منزجرکننده است. مثال 
چرا باید به یک بچه ۱۳ساله بگویید که دیوید بکهام هم عین تو کچل شده! به خدا که در 
نهایت چیزی از من کم نشد و به شخصیت بکهام توهین شد. اما در هر صورت مدتی که 
از زندگی همراه با کچلی بگذرد کم کم دســت خودت هم می آید که زیاد هم فرقی ندارد 
به قول معروف: در سر عقل می باید کچلی عار نیست! اساسی ترین فصل زندگی در کشور 
چهارفصل ما رسیدن به این نکته است که هر تهدیدی را باید به فرصت تبدیل کرد. اگر از 
تهدیدهایی که خشتک ما را بادبان کرده فاکتور بگیریم من به خوبی تهدیدهای کچلی را به 

فرصت تبدیل کردم و به فواید مادی و معنوی کچلی به طور خالصه اشاره می کنم. فواید 
مادی: کاهش ۹۹درصدی هزینه شــامپو و مواد آرایشی و بهداشتی، کاهش صددرصدی 
هزینه های اصالح و پیرایش. فواید معنوی: دریافت نمره ۱۰ و پاســی از استادان به بهانه 
شــیمی درمانی، دریافت معافیت سربازی بر اســاس بند کراهت چهره با تأیید چهار دکتر 
معتبر کشــور و رسیدن به مقام واالی معنوی «اگر عقلت بکشه خودت فهمیدی و دست 
از ســر کچل من برداشتی». در نهایت یادمان باشــد که زندگی شعله ای کوچک است در 
فضای عظیم و بی انتها که داشــتن یا نداشتن هزاران تار مو نه چیزی به آن می افزاید و نه 
چیزی از آن کم می کند. اما همین شعله کوچک آن قدر عجیب، دوست داشتنی و غیرقابل 
پیش بینی هست که با چک یک بازیگر در آن سوی دنیا به صورت یک بازیگر دیگر، یک نفر 
از من بخواهد که حکایت کچلی خودم را اینجا با شما به اشتراک بگذارم. پس چه کچل 
هستید یا نه، چه از آلوپسی یا همان کچلی سکه ای رنج می برید یا نه، بهتر است باور کنیم 
که فضیلت های زندگی جایی دیگر و به گونه ای دیگر تعیین می شــود. کالهتان را از ســر 

بردارید، آن را قاضی کنید و به ادامه این مسیر بپردازید.

آلوپسی؛ درس سخت
از نظر من آلوپسی درس سختی اســت که در ابتدا در حد زیادی آدم را می ترساند؛ 
ولی به مرور زندگی را از زاویه ای دیگر می بینیم و متوجه می شــویم که چقدر جادویی 
و شگفت انگیز اســت. این طور به نظر می رسد که زندگی به هر کس آن چیزی را هدیه 
می دهد که به کارش بیاید. من منکر رنجی که کشیده ام، نمی شوم و انکار نمی کنم که 
چقدر این عارضه برای افراد تأیید  طلب، کمال گرا و خجالتی، سخت و طاقت فرساست؛ 
ولی بعد از گذشت ۲۵ سال که از آشنایی من با آلوپسی می گذرد، می توانم درس هایی 
را که از آن گرفتم به اشتراک بگذارم. دیدن اولین عالئم آلوپسی وقتی بود که فقط پنج 
ســال داشــتم و در مقابل آینه مشغول تماشــای خودم بودم، موهای فرفری و مجعد 
خودم را شانه می کردم که متوجه شدم به اندازه سکه ای از قسمت جلوی سرم خالی 
شده. به شدت ترسیدم و سریع فرق سرم را عوض کردم که کسی متوجه نشود. به فاصله 
کوتاهی خودم را با پدر و مادرم در مطب دکتر دیدم. دکتر آمپولی را به قســمت عقب 
ســرم زد و و در آنجا بود که متوجه شدم که همه از این قضیه باخبر هستند. با ازدواج 
در ۱۸ ســالگی دچار ریزش مو شدم و بعد از به دنیا آمدن فرزندانم به اگزمای شدیدی 

نیز مبتال شــدم. تا اینکه در ۳۰ ســالگی بعد از یک استرس شــدید، دچار آلوپسی یونی 
شــدم و این بار دکتر کورتون تجویز کرد. موهایم به دلیل مصرف کورتون رشد می کرد؛ 
ولی چهره ام به شــدت تغییر کرده بود، انگار صورت خودم نبود. مصرف انواع و اقسام 
داروهای کورتونی، اشــعه درمانی و آمپو ل ها، همه به شــدت مخرب بود و یک روز که 
حالتی شبیه سکته به من دست داد، باالخره دکتر به این نتیجه رسید که باید از مصرف 
داروهای کورتونی پرهیز کنم و من هم در کمال درماندگی پذیرفتم. در این زمان موهایم 
که کامال درآمده بود، مجددا شــروع به ریختن کرد. بعد از قطع امید کردن از پزشکانی 
که کورتون تجویز می کردند، مجبور به خرید کاله گیس شــدم. بارها و بارها در خیابان، 
تاکسی، میهمانی و... آدم هایی که اصال من را نمی شناختند، پزشک و انستیتوهای زیبایی 
را معرفی می کردند و پیشــنهاد کاشت مو می دادند. همیشه از خودم می پرسم که چرا 
بعضی از افراد به خودشان اجازه می دهند در زمانی که فردی از آنها درخواست کمک 
نکرده، با راهکارها و پیشــنهادهای بیجا باعث ناراحتی اش شــوند؟باالخره یک روز که 
به عجز کامل رســیده بودم، از خدا کمک خواستم. دســتم را گرفت و من را با خود به 

جلســه ای بزرگ برد که با دعای آرامش شــروع و با دعای آرامش به پایان می رســید. 
باورم نمی شد که در اوج درماندگی مراقبت کردن از خودم را در این جلسات یاد گرفتم. 
تنها مشکلی که در این جلسات داشــتم این بود که درمورد هر موضوعی می توانستم 
صحبت کنم، به جز آلوپسی. گویی صحبت درمورد آلوپسی برای من منطقه ای ممنوعه 
بود که نمی توانســتم واردش شوم. آخرهای هفته با وصل شدن به طبیعت روز به روز 
دنیایم قشــنگ تر شد، کوه نوردی را شروع کردم و همه را از معجزات ورودم به جلسات 
۱۲ قدم می دانســتم. باالخره بعد از ۲۲ ســال که در مقابل دیگران تمام وقت با پوستیژ 
یا پوششــی روی سرم بودم توانستم در کالس یوگا که توســط یکی از همکاران خوبم 
به من معرفی شــده بود، بدون هیچ گونه پوششی روی ســر ظاهر شوم. در ابتدا بسیار 
سخت بود و احساس می کردم به جای یک سر، دو سر دارم (سرم به روی تنم سنگینی 
می کرد) ولی به مرور هر بار جســارتم بیشتر می شد و از این اقدام جدید لذت می بردم 
و ســعی می کردم این کار را در جاهای دیگر هم تکرار کنم. در ســفری که به سوئیس 
داشتم، در یک برنامه تلویزیونی، مجری و گوینده را دیدم که خانمی با عارضه آلوپسی 

بود و من درســت در زمانی به این ســفر رفته بودم که هفته جهانی آلوپسی بود و تازه 
شستم خبردار شد که این عارضه، بیماری ای نادر و جهانی است. بعد از برگشتن از این 
ســفر، از طریق اینستاگرام با دوستان انجمن آلوپســی در ایران آشنا شدم و یکی از این 
دوســتان من را برای دورهمی دعوت کرد. آشنایی با این دوستان، انقالبی در من ایجاد 
کرد و شــنیدن تجربیات شان باعث شد که به این فکر بیفتم که جلسات مشارکت را که 
ســال ها پیش زندگی من را دگرگون کرده بود، به این گــروه تعمیم دهم و هر هفته با 
این دوســتان در منزلم جلساتی برای مشارکت داشته باشیم. در میان دوستان آلوپسی 
افرادی وجود داشــتند که در کار و تحصیل بسیار موفق بودند و گویی با خود به صلح 
رسیده اند؛ ولی متأسفانه تعدادشان انگشت شــمار بود. به هر حال حضور تک تک این 
افراد نقش بسزایی در پذیرش من داشت. برداشتن پوستیژ در مقابل پدر، مادر و پسرانم 
ســخت ترین کاری بود که در تمام عمرم انجام دادم (درمورد افرادی که می دانی تو را 
با تمام وجود دوســت دارند، موضوع فرق می کند). اصال دلم نمی خواســت احساس 

دلسوزی به سراغ شان بیاید. برایم بسیار مهم بود که من را زنی قوی بدانند.

روزنامه نگار
روزبه آرش

فائزه دانش پژوه

چالش در مبتالیان به آلوپسى

مصطفی محقق، مدیرعامل انجمن آلوپســی ایران، مشــکالت مبتالیان به بیماری آلوپســی را بی شمار و مهم 
ارزیابی کرده و ریشه بسیاری از بیماری های خود ایمنی را تشدید استرس و اضطراب اعالم می کند «اگرچه خدمات 
رفتار درمانــی در بیمــاران، از ضرورت زیادی برخوردار اســت؛ اما بــا توجه به اینکه امکانــات کافی برای تبلیغ و 

اطالع رســانی کافی در این زمینه وجود ندارد، روان شناســان و حتی بســیاری 
از پزشــکان از این بیماری و مشــکالت فردی، اجتماعــی و خانوادگی آنها آگاه 
نبوده و در بیشــتر موارد امکان کمك به این بیماران نیز به وجود نمی آید. یك 
بیمار مبتال به آلوپســی که مو های خود را از دســت داده و منزوی شــده است 
به روان شناس می گوید که شــما جای من نیستید و نمی توانید درك کنید، شما 
درمورد آلوپســی اطالعات کافــی ندارید؛ به همین صورت رونــد کار درمان و 

مشاوره با اختالل روبه رو می شود».
او با اشاره به خدمات گران  قیمت روان شناسی و رفتاردرمانی ادامه می دهد: 
بســیاری از مبتالیان بعد از ابتال به بیماری آلوپسی یا لیکن پالن، با چالش های 

فراوانی در محیط کار، دوســتان یا خانواده روبه رو می شــوند، از کار اخراج و گوشه گیر می شوند، دوستان صمیمی 
را از دســت می دهند، مراجعانی هســتند که زندگی مشترك شــان با مشــکالت فراوانی روبه رو شده و در معرض 
فروپاشی هستند در نتیجه از روان شناسان و روان پزشکان این انتظار می رود که برای شناخت چالش ها و مشکالت 

این بیماری گام برداشته و به انجمن و بیماران در این زمینه کمك کنند».
اطالع رســانی در حوزه آلوپســی کــه بیمار را بــا تغییرات ظاهــری فراوانی 
مثــل ریزش مو، ابرو و مژه ها روبه رو می کند بســیار مهم اســت «تبلیغات اگرچه 
مهم اســت؛ اما رســانه ها در این زمینه فعال نیســتند. بیماری آلوپســی نیز مثل 
بیماری های دیگر نیازمند اطالع رســانی و آگاهی بخشــی اســت. بیماران ســاکن 
در شــهرها اگرچه به برخی امکانات دسترســی دارند؛ اما شــرایط بیماران مبتال 
به آلوپســی در شهرســتان های کوچك و محروم بســیار دشــوار بوده و در بیشتر 
موارد بــا چالش ترك تحصیــل، ترك کار، بــی کاری، طالق، انــزوا، اضطراب و...

 روبه رو می شوند».

آلوپسى ها تنها نیستند

بچه های آلوپســی در جلسات مشارکت عکســی از روزهای پر مویی یا مو داشتن می گذارند و یادی از 
گذشته می کنند. عکس و تصاویر جدیدشان را هم که بر اثر آلوپسی طاس شده اند، یه اشتراک می گذارند. 
همه با هم ســوگواری موقت و کوتاهی می کنند. از خاطراتشان می گویند. همدیگر را دلداری می دهند. 

می خندنــد و در نهایت خداوند را برای داشته هایشــان شــکر می کنند. 
در ایــن گــروه از رژیم درمانــی خاصی برای درمان صحبــت نمی کنند، 
دغدغه ای برای مصرف داروهای متنوع ندارند و فقط توکلشان را بیشتر 
کرده اند. تعداد زیادی از بچه های آلوپســی گروه، مهارتی را یاد گرفته اند 
و آن را به شــیوه مؤثر دنبال می کنند تا ذهنشــان برای منحرف شــدن از 
عارضــه باقی مانده بر اثر بیماری آماده باشــد. یک نفر کیف های چرمی 
دست ســاز می ســازد و در فضای مجازی عرضه می کنــد. یکی دیگر از 
بچه ها دنبال موســیقی رفته و دیگری کارهای هنری مختلف را آموزش 
دیده اســت. آنهــا که جذب این گروه شــدند، برای انگیز ش بخشــی به 

یکدیگر تالش می کنند. گروه دیگری که در فضای مجازی تشکیل شده، به رژیم درمانی مربوط به آلوپسی 
و لیکن پالن اختصاص دارد و تمام اعضای گروه برای به اشتراک گذاشــتن تجربیاتشــان از مصرف یا منع 
مصــرف یک ماده غذایی تالش می کنند. اطالعات به روز مطرح می کنند و از اثر بخشــی راه های مختلف 
درمانی صحبت می کنند. بدون شــک فضای مجازی و قدرت آن در انتقال 
و تولید اطالعات و اشــتراک بســیاری از آنها به مبتالیان به عارضه آلوپسی 
کمک زیادی کرده تا احســاس تنهایی نکنند و بدانند که عالوه بر خودشان، 
مبتالیــان دیگری هم وجود دارند که نه تنها موی سرشــان ریخته، بلکه به 
دلیل مصرف داروهای مختلف، دچار عوارض سخت و شدید دیگری شدند 
که دانســتن این تجربه های مختلف می تواند سایرین را در مصرف داروها، 
انتخاب پزشــک و راه های رفته و بی ســرانجام دیگران کمک کند. حاال که 
مشاوره های مختلف روان درمانی و روان شناسی بسیار هزینه بر است، شاید 

عضویت در این گروه های کوچک اما منسجم بتواند مؤثر واقع شود.

پاسخ «نه» به درمان های بیهوده
«فائزه دانش پژوه»، ســر گروه این تیم مشــارکت در گروه است. از بچه های آلوپسی کسی نیست که او را به عنوان 
لیدر و راهنما نشناســد. گروه را خودش تشــکیل داده و از افراد جدید که به تازگی درگیر این عارضه شــده اند، برای 
پیوســتن به گروه و مشــارکت دعوت و تالش می کند. جلســات قدم را با چند نفر از اعضای گروه تشــکیل داده و به 
صورت مرتب و دوره ای جلســات حضوری برگزار می کند. این جلســات همیشه برقرار است و حتی اگر تنها یک نفر 
برای حضور اعالم آمادگی کند، با اشتیاق فراوان به استقبال هم گروهی می رود. او از تجربیاتش در مواجهه با افرادی 
صحبــت می کند که در صفحات مجــازی برایش پیام می گذارند و راه های درمانی گوناگونی را پیشــنهاد می دهند؛ 
انرژی درمانی، طب سوزنی، سنتی، گانودرما و ... که دست رد به تمام آنها زده و اعتقاد دارد باید این بیماری را با جان 
و دل پذیرفت و با آن دوستی کرد. فرار، غصه، جنگ، حسرت و ناراحتی چیزی را تغییر نخواهد داد. او با نداشتن موی 
سر، ابرو و مژه کنار آمده و نمی خواهد مثل گذشته سراغ درمان های بی فایده برود و زمانش را تلف کند. او بزرگ ترین 

دلگرمی و انرژی مثبت برای دوستان دیگری است که به عارضه آلوپسی مبتال شده اند.
اهمیت خدمات روان درمانی در آلوپسی

در آخرین یافته های پزشــکی، درمان قطعی  و صد درصدی برای بیماری آلوپسیا وجود ندارد؛ هرچند راهکارهای 
درمانــی متعــددی برای کنترل و درمــان مقطعی و البته پر عارضــه آن وجود دارد. عالوه بر اینکــه تأثیر هر نوع از 
انواع درمان ها در افراد متفاوت اســت، اما معموال درمان با تجویز مصرف داروهای موضعی مانند «ماینوکسیدیل»، 
«آنترالین»، کرم های کورتیکواســتروئیدی مانند «کلوبتازول» و لوســیون ها و فوم های کاهــش التهاب در فولیکول 
موها آغاز می شــود. تزریق استروئید زیر پوست نواحی آسیب دیده، مصرف داروهای مهارکننده سیستم ایمنی بدن و 
پرتودرمانی نیز از دیگر راهکارهای کنترل آلوپسیا است . مبتالیان دیگر به خوبی می دانند هریک از این داروها عوارض 
متعددی دارند و مصرف خودسرانه آنها بسیار خطرناک است. حتی بسیاری از کورتون درمانی ها نیز به خاطر عوارض 

ناگهانی و متعددی که دارند، نیمه کاره رها شده و مبتالیان به صورت اختیاری ادامه درمان را کنار می گذارند.
«مصطفی محقق» مدیرعامل انجمن آلوپسی ایران هم در گفت وگو با خبرنگار «شرق» از اولویت های پیش روی 
افراد درگیر با بیماری آلوپسی می گوید «خدمات روان درمانی، رفتاردرمانی، کاردرمانی و روان شناسی بر روی بچه های 
آلوپسی بسیار مهم و ضروری است؛ اما هزینه های این خدمات در کنار هزینه دارو درمانی، برای بیماران بسیار باال بوده 
و امکان استفاده از خدمات روان شناسی برای بسیاری از این بیماران امکان پذیر نیست. این در حالی است که دختران 
و پسران درگیر با آلوپسی برای به دست آوردن مهارت های فردی، خانوادگی و اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس و... 

باید در معرض دریافت خدمات روان شناسی مفید، ارزان قیمت و مؤثر باشند».
درگیری بیش از ۵ هزار نفر با آلوپسی

محقق می افزاید: «اگرچه انجمن حمایت از بیماران آلوپسی با کمك تعداد محدودی از روان شناسان توانمند در 
قالب جلسات خصوصی، گروهی، الیو، کلیپ و بسته های آموزشی، اقداماتی برای شناخت و مواجهه با این بیماری 
انجام می دهد؛ اما بدون شک این خدمات بسیار محدود بوده و نیازمند حمایت بیشتر از سوی جامعه روان شناسان و 

مددکاران اجتماعی است تا در این حوزه کمک حال بیماران باشند».
عضو بنیاد بیماری های نادر کشور، با اشاره به جمعیت درگیر با بیماری آلوپسی تأکید می کند: بیماری آلوپسی آره 
آتا ســه نوع است. سکه ای، توتال یا منطقه ای و یونیورسال که کل بدن، سر، گردن، مژه و ابروها را درگیر می کند. اگر 
بخواهیم تمام کســانی را که ریزش سکه ای دارند، در قالب بیماری آلوپسی قرار دهیم آمار بسیار باال می رود؛ اما به 
صورت تقریبی تخمین زده می شــود که بیش از پنج هزار نفر در کشور به بیماری آلوپسی مبتال بوده و در حال حاضر 

حدود دو، سه هزار نفر از آنها به کمك فضای مجازی مثل اینستاگرام، تلگرام و... شناسایی شده اند.
مدیر عامل انجمن آلوپســی ایران اطالع رســانی در حوزه بیماری آلوپســی را هم ردیف با کمک مؤثر به بیماران 
ارزیابی می کند «هدف اصلی از اطالع رسانی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی برای عموم مردم درمورد صدمات ناشی 
از این بیماری است. فرد مبتال در بسیاری از موقعیت های اجتماعی با محدودیت و چالش روبه رو می شود. در خارج 
از کشــور این مســئله و بیماری از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و یک بیمار با مســائل آن کنار می آید؛ اما بسیاری 
از بیمــاران در کشــور ما از نگاه و قضاوت های کنجکاوانه افراد در امان نیســتند. به عنوان مثال ناآشــنایی کادر یك 
مدرســه با این بیماری باعث می شود که دانش آموز مبتال مشــکالت زیادی در طول تحصیل داشته و حتی به افت 
تحصیلی یا ترك تحصیل هم دچار شود. موارد بسیار زیادی از اعتراض های این چنینی در میان والدین به خصوص در 
شهرســتان های محروم وجود داشته که کودك قربانی عدم شناخت اطرافیان شده است. اطالع رسانی در این حوزه 
باعث می شــود که همگان مطلع شوند که بیماری آلوپسی و حتی لیکن پالن، واگیر دار و مسری نبوده و هیچ آسیب 

و خطری برای دیگران به همراه ندارد».
داروی آلوپسی بیمه شود

«محقق» درباره داروی بیماران مبتال به آلوپسی و برخی اشتباهات درمانی در این راستا تأکید می کند: «در گذشته 
به دلیل ناشــناخته بودن این بیماری از داروهای حاوی کورتون برای درمان اســتفاده می شد که این داروها عوارض 
زیادی مثل نارســایی کبد، کلیه، آب مروارید، ترك پوستی، پوکی استخوان و... به همراه داشت؛ به  طوری که کودکان 
در سن پایین، بانوان و آقایان زیادی با عوارض سختی روبه رو شده بودند؛ خوشبختانه با پیگیری و ارتباط مؤثر انجمن 
با اســتادان، کلینیك ها، پزشکان و... در راستای شناخت این بیماری و تغییر مراحل درمانی، اقدامات خوبی در حوزه 
دارو و درمان انجام شده؛ اما هنوز شنیده می شود که برخی پزشکان از کورتون درمانی در این زمینه بهره می برند که 

قابل تأیید نیست».
او بار مالی دارو درمانی برای این عارضه را بســیار هزینه بر دانســته و بر ضــرورت حمایت بیمه ای از مبتالیان به 
عارضه آلوپســی تأکید می کند «جدیدترین دارو برای آلوپســی قرص کمیاب «روفانیب» اســت که قیمت آن نسبت 
به نمونه مشــابه خارجی بســیار ارزان تر اســت؛ با این حال این نگرانی وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی و تداوم 
تحریم ها، قیمت آن باز هم افزایش داشــته باشــد. در حال حاضر یک قوطی از قرص «روفانیب» یک میلیون تومان 
هزینه دارد که باید در مدت زمان یک ماه مصرف شــود. در حال حاضر افراد محدودی از این دارو استفاده می کنند که 
تمکن مالی دارند؛ عالوه بر مصرف این دارو، داروهای مکمل دیگر نیز تجویز می شود و چک آپ های ماهانه، منظم و 
دوره ای نیز ضرورت دارد. در واقع دوره درمانی عارضه «آلوپسی» بسیار هزینه بر بوده و تنها راه حمایت از مبتالیان، 

حمایت های بیمه ای است».

می زد... نمی توانســت واقعیت را قبول کند. پذیرش این همه تحول دشــوار بود. تعداد ســکه های طاسی روی سر 
و حتی ته ریشــش زیاد شــده بود. موهای ابرو خیلی کم پشت بودند. ماجرا به این دکتر ختم نشد. دکترهای معروف 
زیادی که در برنامه های تلویزیونی می آمدند او را ویزیت کردند. نام هر پزشــک که گفته می شــد، با همه آشــنا بود. 
«مســعود» این جمالت را شمرده و بریده می گوید. انگشتان دســتش را هم در یکدیگر فرو می برد و ادامه می دهد: 
«تمــام این قضایا مربوط به ماه و ســال های اول درگیری ام با آلوپســی بود. حاال قضیه فــرق کرده. دغدغه ام دختر 
شش ســاله ام است. گاهی ســرم را بوس می کند، لمس می کند و دلداری می دهد که بابا برایت دعا کردم؛ مطمئنم 
زود خوب می شــوی! آن زمان نگاه مادر و خانواده ام به من پر از ترحم بود. اما خیلی اتفاقات دســت من نبود. محل 
کار پچ پچ می کردند. نگاه های خیره داشتند. از من فاصله می گرفتند. چند سال قبل شغل خوبی داشتم که از دست 
دادم. با مدیر بخش صحبت کردم تا قبول کنند که دوباره به کار قبلی برگردم. وقتی کار روتین شــروع شــد برخورد 
همکارانم جالب نبود. یادم هســت یک بار زمان اســتراحت در رختکن خوابیده بودم کــه یکی از بچه های کنار من 
جلوی چشــم خودم روبالشــی اش را با وســواس زیادی شســت و بلند گفت که همین مان مانده کچل هم بشویم! 
ناراحت شــدم. با مدیر مجموعه صحبت کردم، مشکل و عارضه را توضیح دادم. خدا عمرش دهد، جلسه ای کوتاه 
گذاشت و درمورد آلوپسی توضیح و اطمینان داد که این بیماری قابل سرایت به هیچ کس نیست و حتی از کسانی که 
نگران بودند خواســت درمورد آن تحقیق کنند تا مطمئن شوند. کم کم مشکالتم برطرف شد. همه تا حد زیادی من 
را پذیرفتند و اگر هم احتماال مشــکلی داشته باشند، بروز نمی دهند یا حتی سؤال و کنجکاوی ندارند اما نگاه آدم ها 
را می فهمم. نگاه شــان متفاوت و خیره است. دنباله دار است. به خصوص وقتی کاله روی سر ندارم، طاسی و کچلی 
مژه و ابرو بیشــتر خودنمایی می کند. تابســتان باید کاله لبه دار روی سر بگذارم و زمستان هم کاله بافتنی. غیر از این 
همیشه معذب هستم. همیشه نگاه ها کش دار است. به خصوص وقتی به پلک هایم دقت می کنند. انگار خواه ناخواه 

خودنمایی می کنم. در حالی که از این نگاه ها فراری و معذب هستم. ترجیح می دهم داوطلبانه به افراد توضیح دهم 
که فقط درگیر یک عارضه خودایمنی شده ام. همین و بس!».

آنها که برای برس و شانه دلتنگ هستند
این روزها حدود ۵۰ نفر از بچه های آلوپســی که همه مشــکالت و سختی های یکسانی را تجربه می کنند، در یک 
گروه مشــترک واتس اپی با عنوان «مشــارکت، تجربه، نیرو و امید» کنار هم جمع شدند و گروه بزرگی تشکیل دادند. 
هرکدام وقتی از حاشــیه های عارضه آلوپسی با مســئله جدیدی روبه رو می شوند در این گروه به اشتراک می گذارند 
و بقیــه که با او همدرد و همراه هســتند، راهنمایــی می کنند. همه حال همدیگر را می فهمند. همه دلشــان برای 
تارهای مویشــان تنگ شده، برای شانه و برس های سر، شامپو ها و حتی خیلی هایشان که از ناراحتی احتمالی دیدن 
چهره شــان در آینه، مدت هاســت که خودشــان را در آینه هم نگاه نکرده اند، برای آینه دلتنگ شده اند و در این گروه 
حرف هایشان را به اشتراک می گذارند و از قضاوت شدن نگرانی ندارند. آخرین دغدغه اعضای این گروه این بوده که با 
تزریق واکســن های کرونا، موی ابرو یا سرشان به صورت ُکرکی درآمده یا دیگری می گوید که چند تار باقی مانده روی 
ابرویش را هم بر اثر تزریق واکســن از دســت داده است. همه هم دست به کار شدند و درمورد تأثیر واکسن کرونا بر 
ریزش یا رویش موی سر و ابرو از پزشکان متخصص در این حوزه سؤال کردند و همه به این جواب رسیدند که هنوز 
در این زمینه آزمایش و یافته جدیدی به دســت نیامده اســت. در این گروه به تازه وارد های آلوپسی که تازه تشخیص 
گرفته اند یا تازه به جمع پیوسته اند خوشامدگویی مفصلی هم می شود. و همه مثل یک دوست راه را برای تازه واردها 
باز می کنند. «محدثه» از حضورش در گروه خوشحال است و یکی از عکس های جدیدش را در واتس اپ به اشتراک 
می گذارد و می گوید: «این گروه باعث شد تا بعد از ۱۲ سال بتوانم از خودم عکس بگیرم و آن را با اشتیاق به اشتراک 
بگذارم». هر کدام از بچه ها هم او را به خاطر اعتمادبه نفس، چهره زیبایش و موفقیتش برای پذیرش شرایط سخت 

جدید تحسین می کنند. «امیرعلی» یک آلوپسی دیگر است که در این گروه از آخرین مسئله ای که باعث ناراحتی اش 
شــده، می گوید: «زودرنج شــده ام. خیلی با خودم صحبت می کنم که باید با مسئله فعلی ام کنار بیایم. خیلی زود از 

برخورد و نگاه های خیره دیگران ناراحت می شوم. گاهی تحمل کمترین برخورد ها برایم سخت می شود».
بدون مو  هم می توان موفق بود

«ســعید» عضو دیگر گروه اســت؛ از روزهای اولی حرف می زند که عارضه اش توسط پزشک تشخیص داده شد. 
«وقتی باشــگاه می رفتم و ورزش می کردم، مبتال شدم. بســیار ناگهانی. خانواده عارضه را از همه مخفی می کردند 
و من هم مجبور بودم جلوی فامیل یا دوســت و آشــنا ظاهر نشوم. وقتی داروی کورتون مصرف می کردم و موهایم 
رویش داشت، در جمع فامیل می آمدم اما وقتی دوباره موهایم را از دست دادم باز مخفی کاری های خودم و خانواده 
شــروع شد. از این وضع خسته بودم. خانواده ام تقصیری نداشــتند، آگاه نبودند. اطالعاتی از این عارضه نداشتند به 
همین دلیل خودشــان هم مشارکتی برای کمک نداشتند و من همیشه احســاس تنهایی می کردم. شرم و احساس 
خجالت به خاطر نداشــتن موی ســر از خانواده به من منتقل شــده بود اما بعدها با مطالعه و آگاهی نسبت به این 
عارضه توانســتم خودم را مدیریت کنم و بفهمم که بدون مو هم می توان انسانی موفق و شاد بود و از زندگی لذت 
برد. در این گروه هر هفته جلســه مشــارکتی برگزار می شود. ابتدای جلسه یکی از اعضا به عنوان راهنما و گرداننده 
گروه داوطلب می شــود و جلســه را پیش می برد. ابتدا و انتهای این جلســه دعا و جمــالت آرامش بخش خوانده 
می شــود. اعضای این گروه با شرکت در این جلســات که به صورت مجازی اما مفید برگزار می شود با اعضای دیگر 
همراه می شــوند. هر کدام از تجربه های جدید و تازه شــان حرف می زنند و خواه ناخواه به یکدیگر نهیب می زنند که 
در این راه و مسیر طوالنی و البته پرچالش تنها نیستند. هریک از اعضا می توانند پیام صوتی بگذارند. نوشته ای ثبت 

کنند و فعال باشند. 

آلوپسی در  پسربچه مو  طالیی
مادر آراد از اعضای فعال گروه اســت که پســرش در حدود دو ســالگی به عارضه آلوپسی مبتال شده است. او از 
خاطرات طول درمان پســرش می گوید: «پسرم یک ســال و نیمه بود که برای اولین بار به بیمارستان رازی رفتیم تا به 
خاطر عارضه ناشناخته پسرم ویزیت شود. «آراد» در آغوشم بود که دکتر از آلوپسی صحبت کرد و گفت این عارضه 
ممکن اســت تا همیشــه بدون درمان باقی بماند. من همان جا بی حال از شدت ناراحتی افتادم. خاطره تلخ آن روز 
هرگز فراموشم نمی شود. دکتر خیلی صریح از این عارضه بدون درمان صحبت کرد. پذیرش اولیه آن برایمان بسیار 
دشوار بود. پزشک دیگری که بسیار سرشناس بود، پسرم را ویزیت و باز تأکید کرد که این عارضه بدون درمان است و 
فقط موهای ســر با تزریق کورتون رشد می کند، اما هزاران عارضه دیگر به همراه دارد و پزشکان زیادی هم از تجویز 
آن منع هستند. آنجا دوباره حال من بد شد و به کمک منشی توانستم مطب را ترک کنم. وقتی از کنار این بیمارستان 
رد می شــویم، خاطرات تلخ آن ســال ها زنده می شود. اما هرگز اجازه ندادیم پسرم ناراحتی ما از این موضوع را درک 
کند». مادر آراد حاال با عزت نفس زیادی صحبت می کند؛ از مدیریت شرایط سخت می گوید که با مطالعه و تحقیق 

بر روی این عارضه، توانسته پسرش را در این مسیر همراه کند.
او می گوید: «همیشه آرزو داشتم پسری با موهای بلند داشته باشم. آراد هم قبل از درگیری با این عارضه، موهای 
بلند و طالیی داشــت و بعد از ریختن موهایش شــوک بزرگی به ما وارد شد، اما هرگز ناشکری نکردیم و خدا را برای 

سالمتی، استعداد و توانایی های پسرم شکر کردیم».
«آراد» حاال هشــت ســال دارد و از مبتالیان به عارضه آلوپسی است که از طریق صفحه ای در فضای مجازی به 
هم سن و سال هایش و حتی افراد بزرگسال زبان انگلیسی آموزش می دهد، کالس های رباتیک را دنبال می کند و برای 

آینده و رسیدن به اهدافش تالش دارد.

سمیه جاهدعطائیان: ســوم راهنمایی بودم که جلوی موهایم سکه سکه ریخت. مقنعه روی سرم را آن قدر 
سفت می بستم و جلوی پیشانی می کشیدم که چیزی مشــخص نشود اما باز گاهی مشخص می شد؛ معلم 
تاریخ باردار بود، به من نزدیک نمی شد، فاصله می گرفت اما قبل از اینها از شاگردهایی بودم که بیشتر با من 
ارتباط می گرفت و من را مورد خطابش قرار می داد. بعدها فهمیدم ناظم مدرســه با خانه مان تماس گرفته 
و علت ریزش سکه ای جلوی ســرم را از مادرم پرس وجو کرده. ما هم نمی دانستیم که دلیل چیست، مادرم 
ناراحت بود، از ظاهرش می فهمیدم. از تلفن هایش که پچ پچ می کرد و آدرس دکتر می گرفت. دکتر پشت دکتر؛ 
تزریق روی سر، ابرو، درد داشت. هدیه تولد همان سال برای من یک پوستیژ مشکی رنگ و کوتاه خریدند که 
بوی موهایش حالم را به هم می زد. پوســت سرم زیر موهای نایلونی اش خارش داشت. دیپلم که گرفتم به 
جای دغدغه برای رفتن به دانشگاه و پیگیری تســت های کنکور، پیگیر دکتر و دوا یا درمان بودم. دکترهای 
بیمارستان رازی، همه من را در مطب هایشان ویزیت کرده بودند. دکترهای پوست کرج و تبریز هم رفته بودم، 
که همه بی فایده بودند. «ســهیال» تمام اینها را که می گوید بغــض دارد. از اینکه هنوز ازدواج نکرده ناراحت 
نیست اما از اینکه خواستگارهایش به خاطر شنیدن طاسی سر و دیدن مژه و ابروهای لختش از ادامه مراحل 
خواستگاری امتناع کرده بودند دلخور بود «با شرایطم کنار آمدم. می دانم که مو تأثیر زیادی در زیبایی دارد و 
همه نمی توانند با این شرایط کنار بیایند اما من کنار آمدم و حاال به جای رفتن پیش دکتر، دادن ویزیت و خرید 
داروهای کورتونی و پرعارضه، پولم را جمع کردم تا همین روزها یک پوستیژ با موی طبیعی بخرم. پوستیژها 
خیلی گران هستند. اما باید بخرم و این طاسی را به خاطر روحیه خودم و اطرافیانم مخفی کنم. حس ترحم 

در دیگران آزارم می دهد...».


