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 بیشتر از 30  ثانیه نمی توانم بایستم

                 شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت

: بیماری شما با چه عالئمی خود را نشان 
داد و چطور متوجه شدید به ام اس مبتال هستید؟

اواخر سال 88 و اوایل 89 بود که مدتی احساس گزگز 
در کف پا و بی حسی داشتم اما به این دلیل که گودی 
کمر و کف پای صاف دارم، فکر می کردم این احساس 
ناشی از این مشکالت است. به همین دلیل برای کفشم 
کفی طبی خریدم اما مشکلم برطرف نشد و از آنجایی 
که معموال اگر اتفاقی برای من بیفتد تا جایی که خیلی 
جدی و آزاردهنده نباشد، اقدامی انجام نمی دهم و بیشتر 
سعی می کنم از طریق تغذیه سالم مشکلم را حل کنم 
و به سمت دکتر و دارو نروم، اهمیتی ندادم و درست 
بعد از این قضیه بود که سر کار »قهوه تلخ« رفتم و 
در همان روزهای بازی در این مجموعه بود که دچار 
تاری دید و به دنبال آن نابینایی کامل شدم. این اتفاق به 
سرعت برای من رخ داد و با مراجعه به پزشک متوجه 
شدم دچار »ام اس« شده ام. با کورتون درمانی بینایی ام 
برگشت اما بی حسی کف پا مدت بیشتری طول کشید 

تا از بین برود.
مطرح  ام اس  بروز  برای  متفاوتی  دالیل   :

می شود. در این باره چه اطالعاتی دارید؟
یکی از عواملی که ممکن  است در پیدایش بیماری 
ام اس نقش داشته باشد، کمبود ویتامین D است. به 
همین دلیل افرادی که در کالنشهرها زندگی می کنند 
باید در معرض نور آفتاب قرار بگیرند، البته جایی که 
آالینده های کمتری وجود داشته باشد. از طرفی، برخی 
از ویروس ها هم ممکن است در بروز این بیماری موثر 
باشند. کنار این عوامل حساس بودن، خلق و شخصیت 
نیست. درواقع،  بی تاثیر  بیماری  این  به  ابتال  افراد در 
من  می شوند.  معرفی  ام اس  با  رابطه  در  زیادی  علل 

گربه خانگی دارم. خیلی ها گفتند 
نگهداری از حیوانات خانگی مثل گربه 

باعث ام اس می شود و از قدیم می گفتند 
ام اس  کند  نگهداری  گربه  خانه  در  هرکس 

می گیرد اما این باور غلط است و نقشی ندارد.
: اشاره کردید که حساسیت و خلق پایین 
در افراد ممکن است زمینه ساز بروز این بیماری شود. 
آیا شما فرد حساسی هستید و دچار مشکالت روانی 

مثل افسردگی بوده اید؟
نه، من افسردگی نداشتم و نزد دوستانم دقیقا همان 
در  ذوالفقاری  پوریا  اول  بار  برای  که  بودم  کسی 
شنگول،  ماندانای  همان  من  نوشت؛  من  با  رابطه 
بازیگوش و شر بودم که استاد سمندریان، روحشان 
می کردند  خطاب  سرتق  دختر  را  من  همیشه  شاد، 
اما اعتراف می کنم که عصبی بودم، به این دلیل که 
به علت  بود و  با دوران جنگ  تولدم مصادف  سال 
هر  به  همیشه  دوران  آن  و وضعیت خاص  بمباران 
می دانم  و  می دادم  نشان  شدید  واکنش های  صدایی 
این موضوعات بی تاثیر نیست اما  ذاتا افسرده نبودم، 
حتی همسرم هم فردی شاد و بذله گو بود و با هم 
مشکلی نداشتیم اما معتقدم همه افراد درون خود در 
و  می شوند  روبرو  افسردگی  از  درجاتی  با  مواقعی 

الزما نمود بیرونی ندارد.
: برخی افراد به طور نمونه »امیرمهدی ژوله« 
در واکنش به خبر بیماری شما گفتند که بازیگران 
دیگری هم هستند که مبتال به ام اس هستند اما کار 
می کنند و با بیماری خود را محدود نکرده اند، مشکل 
خانم سوری این است که مدت زیادی خانه نشین 
شده و کار نکرده است. آیا روند بیماری شما به 

گونه ای است که بتوانید کار کنید؟
بله، من می توانستم کار کنم و به این موضوع اعتقاد 
و  دارد  بستگی  ذهن  قدرت  به  چیز  همه  که  دارم 
آقای ژوله درست گفتند. اگر من بیکار نمی ماندم و 
با عالقه ای که به تئاتر داشتم در این صحنه می ماندم، 
بهتر با بیماری کنار می آمدم. البته آقای مدیری همیشه 
به من لطف داشتند و معرف من به سینمای خانگی و 
تلویزیون بودند و بابت این قضیه از ایشان سپاسگزارم 
در  بودم  که عالقه مند  است  دیگری  دنیای  تئاتر  اما 
آن فعالیت کنم. االن قبل از شروع درمان اولیه جنب 
و جوشم کند شده ولی بیماری من به اندازه ای که 

شرایطم وحشتناک بوده، شدید نیست.
: در رابطه با شرایطی که به واسطه بیماری 

درگیر آن بودید، بگویید.
به  اطرافیان  بیکاری من و کم لطفی برخی دوستان و 
جز خانواده ام باعث پیشرفت بیماری من شد؛ درواقع، 
ام اس باعث بیکاری من نشد، بلکه ناراحتی و بیکاری 

باعث این قضیه شد.
: آیا با »انجمن ام اس« آشنایی دارید؟

قرار بود سفیر ام اس در این انجمن باشم اما به این دلیل 
که این بیماری باعث می شود شخص بیمار به نسبت 
سایرین زودتر احساس خستگی کند و تحرک کمتری 
داشته باشد، این فعالیت های من کاهش پیدا کرد. قبل 

از این بیماری یکی از تفریحات و ورزش های مورد 
عالقه من شنا کردن بود و االن هم یکی از درمان های 
این بیماری است اما دست خودم نیست. مواقعی پیش 
می آید که به حدی احساس کرختی می کنم که اصال 
دلم نمی خواهد از جایم بلند شوم. همین مساله باعث 
افسردگی می شود و افسردگی باعث گفت وگوی درونی 

و ایجاد حساسیت ها خواهد شد.
از  را  دیگران  چطور شد تصمیم گرفتید   :
بیماری و شرایطی که به دنبال آن برایتان پیش آمد، 

مطلع کنید؟
من مدت زیادی است که با سختی های ناشی از این 
بیماری مواجه هستم و به دلیل برخی مشکالت اعم 
از مسائل مالی نمی توانستم داروهایی را که نیاز دارم، 
تهیه کنم و به جایی رسیدم که حتی در تامین هزینه 
تنبلی   اینکه  دلیل  به  مواجه شدم،  مشکل  با  ام آرآی 
کردم و دنبال بیمه انجمن ام اس هم نرفتم. هربار که 
ام آرآی می کردم حدودا 2 میلیون هزینه برمی داشت، 
درنتیجه دچار مشکل مالی شدم. درست در زمانی که 
با شرایط مالی نامساعد روبرو بودم، اتفاقی تراژیک و 
خنده دار برای من پیش آمد که برای اولین بار راجع 
به دنبال فروش فرش منزلم  به آن صحبت می کنم؛ 
والدینم  حتی  نمی خواستم  و  بودم  دیوار  سایت  در 

از این موضوع باخبر شوند. 
مشتری برای فرش پیدا شد. من هم با شماره دیگری 
با اسم و فامیلی جعلی خودم را معرفی کردم و مشتری 
که خانمی  بود از من خواست در واتس آپ تصویر 
واضح تری از فرش برایش بفرستم. دست راستم حس 
ندارم،  نوشتن  توان  که  است  زیادی  مدت  و  ندارد 
به  را  فرش  با  رابطه  در  الزم  توضیحات  درنتیجه 

صورت صوتی فرستادم و عکسی را که در پروفایل 
فرش  فروشنده  نشوند  متوجه  تا  کردم  پاک  داشتم، 
مسائلی  موضوع  این  دنبال  به  است.  سوری  ماندانا 
پیش آمد و این خانم به نوعی با یکی از دوستان دور 
من آشنایی داشت و گمان کرد که من از نام ماندانا 
سوری استفاده کردم و خودم را به جای او زدم تا 
پوریا  با  و  شدم  ناراحت  خیلی  بفروشم.  را  فرشم 
وضعیت  خواستم  او  از  و  گرفتم  تماس  ذوالفقاری 
این  البته قصد من  برساند.  به گوش دیگران  را  من 
نبود که بگویم نیازمند پول هستم، بلکه به گفته آقای 
ژوله، اگر کار داشتم دچار این مشکالت نمی شدم.

: بعد از این اتفاقات و انتشار متنی که پوریا 
ذوالفقاری منتشر کرد چه شرایطی برای شما پیش 

آمد؟ آیا روند درمان شما سرعت گرفت؟
معالجم  دکتر  اتفاقات  این  از  بعد  متاسفانه  ولی  بله 
تهران نبودند و 3-2 روزی است که برگشته اند. تصمیم 
به  را  آخرین وقت  معموال  بروم.  به مطب شان  دارم 

من می دهند تا راحت تر باشم. 
االن بیش از 30 ثانیه قادر به ایستادن نیستم، به این 
دلیل که مخچه من درگیر شده و پالک های فعال در 
مخچه من قرار دارد. این موضوع باعث لکنت و از 
که  می شود  زیادی  مشکالت  و  حافظه  رفتن  دست 

برای مقابله با این حالت خیلی تالش کردم. 
و  می نشینند  عصبی  غشای  روی  ام.اس  پالک ها 
بین می برند. مخچه رئیس مغز  از  غشای عصبی را 
این  درگیر  من  بدن  نقطه  بدترین  درنتیجه  است، 
امید دارم. خوب هستم و  به خدا  اما  بیماری شده 
انجام  را  کارهایم  تنهایی  به  هم  االن  می شوم.  بهتر 

با کمک عصا. اما  می دهم 

ماندانا سوری احتماال برای بسیاری از افراد یادآور سریال های »قهوه تلخ« 
و »ویالی من« و آیتم های طنز است ولی برای ورودی های سال های 84 تا 
86 آموزشگاه سمندریان، او همکالسی پر شروشور و پرانرژی و باانگیزه 
است که از همان زمان هم روی آثار مدیری تعصب داشت و با استادانی 

که طعنه و متلکی نثار طنز های تلویزیونی می کردند، جدل می کرد.
ماندانا با سریال های طنز به شهرت رسید ولی درست زمانی که پیشنهاد ها به سمتش سرازیر 
شد و دقیقا در بزنگاهی که هر بازیگر سال ها برای رسیدن آن تالش می کند، فهمید به ام اس 
مبتال شده. این خبر خیلی زود در فضای پچ پچ سینمای ایران دهان به دهان و دفتر به دفتر 
پیچید و نام »ماندانا سوری« از گزینه های ایفای نقش ها کنار گذاشته شد. ماندانا ماند و 

ام اس و فشار فزاینده مالی. 
»همکالس سابق من و بازیگری که زمانی خنده به لب هایمان آورد، حاال دارد توان حرکت 
را از دست می دهد و تهیه دارو های ام اس برایش روزبه روز دشوارتر می شود. این را اینجا 
می نویسم که در روز های بعد اگر خدای نکرده خبر های بدتری رسید، کسی با ادعای 
بی خبری از وخامت حال او وجدان معذبش را آرام نکند. برای کمک به ماندانا سوری 

همین حاال هم دیر است.«
بعد از انتشار این متن توسط »پوریا ذوالفقاری«، نویسنده و منتقد سینما بود که موجی از 
اظهار همدردی ها و کنار آن نیش و کنایه ، از سوی بازیگران، چهره های هنری و مردم عادی 
در فضای مجازی راه افتاد. عده ای با این هنرمند موفق عرصه طنز همدردی کردند و عده ای 
دیگر بی آنکه درک درستی از شرایط خانم بازیگر داشته باشند او را قضاوت کردند. فضای 
مجازی به ویژه اینستاگرام پر شد از پست ها و اظهارنظرهای متفاوت از شرایط جسمی، 
روانی و اقتصادی این بازیگر، غافل از اینکه درد ماندانا تنها بیماری و بی پولی نبود، بلکه 

ترس از قضاوت های نادرستی بود که او را مجاب کرده بود مدت زیادی با مشکالت 
ناشی از بیماری اش سرکند اما در این باره با احدی صحبت نکند، تا اینکه پیمانه او 

پر و کاسه صبرش لبریز شد و به کمک همکالسی سابقش همکاران و هواداران 
را از حال خود باخبر کرد. با این بازیگر موفق طنز که به دلیل بیماری اش این 

روزها درگیر حواشی زیادی شده گفت وگو کرده ایم.

 اعظم 
صفایی

بیکاری من و 
کم لطفی برخی دوستان 

و اطرافیان به جز خانواده ام 
باعث پیشرفت بیماری من شد؛ درواقع، 

ام اس باعث بیکاری من نشد، بلکه 
ناراحتی و بیکاری باعث 

این قضیه شد

بیماری ام اس بیماری خاص و پیچیده ای است که هنوز علل 
ایجادکننده آن شناسایی نشده و در دهه های اخیر به خصوص 
در جوان ها و خانم ها شیوع بیشتری پیدا کرده است، به این دلیل 
که در پاتالوژی و آسیب شناسی این بیماری سیستم ایمنی نقش 
عمده ای دارد بنابراین شکل تظاهرات بیماری در مبتالیان متفاوت 
است. برای آشنایی بیشتر با این بیماری و راه های درمان آن با دکتر 
داریوش نسبی تهرانی، متخصص مغز و اعصاب گفت وگو کرده ایم.

ام اس  بیماری  اینکه  به  توجه  با  دکتر!  :آقای 
کدام ناحیه از بدن را درگیر کرده باشد، روند بهبود و 

یا پیشرفت بیماری چگونه خواهد بود؟
این بیماری در افراد مختلف بر اساس نوع و شدت و قسمت درگیر 
در بدن متفاوت است و می تواند هر نقطه از سیستم عصبی را درگیر 
و عالئم مختلفی ایجاد کند. هر اندازه درگیری گسترده تر باشد، 
عوارضش بیشتر است. به طور نمونه اگر لکه ها مخچه را درگیر 
کرده باشند می توانند اختالالتی در تعادل و کارهای حرکتی ایجاد 
کنند و بعد از مدتی با هماهنگ شدن فرد با این حاالت بعضی از 
این عالئم  برطرف شوند، حتی با درمان هایی که در مراحل حاد 
برای این بیماری انجام می دهند خیلی از این لکه ها پاک می شوند 
و موارد زیادی از این بیماری را داشته ایم که در همان درمان اولیه 
و مرحله حاد کامال بهبود پیدا کرده و دوباره عود نداشته است 
اما اگر به موارد پیشرفته برسد درمان های دیگری برای این افراد 

پیش بینی می شود. البته موارد وخیم تری از بیماری وجود دارد 
که بهبود نداشته و رفته رفته به سمت بدتر شدن می رود که 

خوشبختانه اکنون خیلی نادر است.
:این تظاهرات به چه اشکالی بروز می کنند؟

از موارد خوش خیم بیماری که شاید تنها عالئمی در »ام آرآی« 
داشته باشند ولی هیچ گونه ضعفی در سیستم اعصاب پیدا نکنند 

تا موارد خیلی شدیدی که ظرف مدت چند ماه تا 2سال فرد را 
کامال زمین گیر می کند بنابراین شاید بتوان گفت تفاوت در عالئم 
و سیر بیماری به تعداد افراد می تواند متغیر باشد اما آنچه که از نام 
این بیماری برمی آید و در اذهان جاافتاده ام اس بیماری آزاردهنده 
و ناتوان کننده مختص نسل جوان است، درحالی که در واقعیت 
شدت بیماری به این شکل نیست و ترس و واهمه از این بیماری 

به مراتب ناتوان کننده تر از خود بیماری است.
افراد تا چه میزان در  : عوامل محیطی و شغل 

ابتالی آنها به ام  اس نقش دارد؟
قطعا مسائل شغلی، استرس، نوع زندگی، تغذیه و محیط زندگی 
در بروز این بیماری تاثیرگذار است و شاید زندگی بدون استرس 
یکی از قدم هایی باشد که برای پیشگیری از ابتال به بیماری موثر 
باشد و این توصیه عمومی برای افرادی است که از این بیماری 

واهمه دارند.
:پس با این حساب بیماران مبتال به ام اس باید   

امید به زندگی داشته باشند.

امروز با وجود روش های تشخیصی جدیدی که ابداع شده 
می توان این بیماری را به موقع تشخیص داد و درمان هایی که 
در سال های اخیر به تدریج گسترش پیدا کرده آن را به خوبی 
مهار کرده و کمتر شاهد موارد ناتوان کننده هستیم، مواردی که 
بعد از مدت خیلی کوتاه بیمار را مجبور به استفاده از صندلی 
چرخدار می کرد. بیشتر موارد بیماری با داروها و درمان های 
جدید به خوبی کنترل شده اند و هزینه های زیادی در تمام دنیا 
برای پژوهش و تحقیق در رابطه با ام اس صرف می شود تا به 
امید خدا بتوانند این بیماری را ریشه کن کنند، درنتیجه امید به 

درمان قطعی ام اس زیاد است.

:چه درددلی با مسووالن و مخاطبانتان دارید؟
طنز  که همیشه غرق  دلیل  این  به  ندارم،  با مسووالن  من صحبتی 
را  نکته  یک  فقط  نشده ام،  موضوعات  این  وارد  و  بوده ام  تئاتر  و 
همیشه گفته ام که چرا بازیگران بیمه ندارند! البته االن با من تماس 
گرفته اند و قصد دارند من را بیمه کنند ولی بیمه نباید فقط مخصوص 
بازیگرانی باشد که دچار بیماری هستند، بلکه همه بازیگران نیازمند 
بیمه هستند. کار بازیگران سخت است. تحمل گریم و مسائل مربوط 
به این کار دشواری های خاصی دارد بنابراین همه بازیگران نیازمند 
حمایت و بیمه اند. کسی که بازیگر است حتما تیلیاردر نیست، از 
روزی که مبلغ کمک های مالی به من عنوان شد، نمی دانید که چقدر 
زجر می کشم؛ حرف هایی می شنوم، مثل میلیونر، تیلیاردر و... من هم 
می گویم این چیزی نبوده که خودم بخواهم. خدا خواسته و مطمئن 
باشید این پول به غیر از اینکه خرج درمان و چیزهایی می شود که 
برای تامین شان دچار مشکل بوده ام حتما صرف خیریه هم می شود. 
البته نه همکارانم  نکته دیگر اینکه از دست خیلی ها دلگیر هستم. 
چرا که آنها پشت من ایستادند، من هم دلتنگشان بودم اما گرفتارند 
من  که  رساندند  من  به  را  خودشان  جوری  گرفتاری  وجود  با  و 
شرمنده شدم؛ از »مهران مدیری« گرفته تا همه کسانی که این همه 
سال با آنها کردم اما از برخی افرادی که روزی از دوستانم بودند 
و همچنین صاحب خانه قدیمی ام دلگیر هستم و خواهش می کنم 
حرمت هنرمندانی مثل من را که حداقل به اندازه 2دقیقه خنده روی 

لبشان آورده اند، داشته باشند.

کمک هایی که می شود 
برایم زجرآور است 

گفت وگو با دکتر داریوش نسبی تهرانی، متخصص مغز و اعصاب 
نام ام اس بیشتر از خود بیماری ناتوان کننده است


