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روایت تکان دهنده »شهروند«  از بیمارانی که بی صدا رنج می برند

چهار زن با یک برچسب؛ »اچ آی وی« مثبت
آزمایــش  جــواب  می رفــت  وقتــی  محمودخــواه|   ملیحــه 
»اچ آی وی« را بگیرد چهار ستون بدنش می لرزید. نکند جواب 
من مثبت باشــد. مدام زیر لب صلوات می فرستاد و می گفت نه 
امکان نــدارد من بیمار شــده باشــم. متصدی آزمایشــگاه وقتی 
می خواســت جواب را بــه او بدهــد، صدایش کرد داخــل اتاقی با 

یک لیوان آب قند. 
ک نیســتند و قصد  بیماران آلــوده به ویروس HIV اصال ترســنا
انتقام گرفتــن و آلوده کــردن دیگــران را هم ندارند. بلکه بــرای فرار 
گرفته انــد  از نــگاه و قضاوت هــای نادرســت دیگــران، تصمیــم 
بیماری شــان را ماننــد راز بزرگــی تا ابد در دل شــان پنهــان کنند. 
در ایــن میــان، زنان آلــوده به HIV سرنوشــت مشــابهی داشــته 
و اغلــب بی صــدا قربانی شــده اند. اپیزودهــای زیر روایتی اســت 
از زندگــی زنانی که  ناخواســته گرفتــار بیماری ای شــدند که انگ 
اجتماعی اش تا زمانی که زنده اند، دست از سرشان برنمی دارد. 

اپیزود اول 
چهل وپنج ســالگی اش را رد کرده اســت، اما گرد غــم انگار روی 
صورتــش جــا خــوش کــرده و پیرتــر نشــانش می دهــد. مــدام به 
ســاعت نگاه می کند و نگــران پدرش اســت. باید ســر وقت خانه 
باشد تا داروهای پدر را به او بدهد. پدر سرطان پروستات دارد و 
افسانه که حاال زندگی اش به افسونی تبدیل شده است، پرستار 
پدر. »پدرم بیمار اســت و از آنجا که پول پیش خانه نداشــتم که 
بدهم، قرار شــد در یک اتاقی که بــرادرم برای پــدر گرفته، زندگی 

کنم در ازای آن پرستار پدرم شده ام.«
 HIV  کــه بــا کــه 13 ســالی اســت  ایــن را افســانه ای می گویــد 
دســت وپنجه نرم می کند. خودش انتخاب نکرده که ویروس در 
بدنش جا خوش کند. همســر همیشــه خمارش که چند ســالی 

است مواد را ترک کرده، او را آلوده کرده است. 

 حامله بودم فهمیدم درگیر ویروس شده ام 
»دو ســالی بــود کــه ازدواج کــرده بــودم. حاملــه بــودم و هفــت 
و  می رفــت  دکتــر  مــدام  شــوهرم  می گذرانــدم.  را  ماهگــی ام 
ترددهایش مرا به شک انداخته بود. اما زیاد جرات نمی کردم به 
او بگوییم بیماری اش  چیســت! مدام بدنــش را می خاراند، زونا 
گرفته بود. اما رفت وآمدش به دکتر بیشتر از  درمان یک زونا بود. 
یــک روز به خانه آمــد و به مــن گفت باید بــه آزمایش بــروی. من  

HIV دارم. به ذهنم هم نمی رسید که HIV چیست.« 
دو بار به آزمایش رفت؛ یک بار در تهران، یک بار هم در اردبیل 
ســرزمین پدری اش. هر دو بار بــه او گفتند که جواب آزمایشــش 
مثبت است، اما تا زمانی که باردار اســت، نمی تواند دارو مصرف 
کند. افســانه قصه آن روزها را فراموش نمی کنــد. یادش نمی رود 
کــراه او را معاینــه می کــرد. یــادش نمی رود  زمانــی را کــه دکتــر بــا ا
کــه پرســتارها بــه او می گفتنــد مالفــه اش را خودش عــوض کند. 
نگاه های سرپرســتار را فراموش نمی کند که به یکی از پرســتارها 

می گفــت ایــن خانــم زیــاد زنــده نمی مانــد، شــاید بچــه اش هــم 
بمیرد.

دل آشوب یک کودک معصوم 
»دلم آشــوب بــود. نگران بچه ای بــودم که داخل شــکمم بود. 
پزشــکان می گفتنــد بایــد حتما بــا عمل ســزارین بــه دنیــا بیاید 
کیــد کردنــد کــه بایــد دســتکش مخصوصــی را  و موقــع عمــل تا
بــرای پزشــک مهیــا کنیــم. هزینــه دســتکش بــاال بــود. همــان 
موقــع خانواده ام هم فهمیــده بودند که به  HIV  مبتال شــده ام. 
همه شان با همان شرایط سختی که در بیمارستان داشتم، من 
را رها کردند و رفتند و تنها یک خواهرم کنار من ماند.« با سختی 

دستکش مخصوص به بیمارستان آمد و عملم انجام شد. 
بچه کــه به دنیــا آمد، نگرانی های افســانه بیشــتر شــد. شــوهر 
معتاد و بیمار یک طرف و بیماری خودش هم از سوی دیگر او را 
افسرده کرده بود، اما مهم ترین نگرانی او کودک معصومی بود که 
بی خبر از همه جا دنیا آمده بود تا شاد زندگی کند. نمی دانست 
کودک بیمار اســت یا نه. دو ماه باید زمان می برد تا آزمایش های 
کودک جواب درست را نشان دهد. شیر مادر هم برای او محروم 
شده بود و اینها زن را بیشتر آزار می داد. »جواب آزمایش دخترم 
که آمد با همه مشکالتی که با آن دست وپنجه نرم می کردم، یک 
نفس راحت از ته دلم کشیدم. او آلوده نشده بود  و این برای من 

در دنیا کافی بود.«

دلخوش به زندگی 
افســانه به همین دلخــوش اســت. با وجــود آنکــه جابه جایی 
پــدر ســنگین وزنش بــرای او خیلی ســخت اســت. با وجــود آنکه 
شوهرش تا سه ســال پیش کار خدماتی و خانه ها را تمیز می کرد 
و در حال حاضر سه سال است خانه نشین شده است. با وجود 
آنکــه شــوهرش با پزشــکش حرفــش شــده و حــاال داروهایــش را 
نمی خــورد. بــا وجــود آنکــه همــه خانــواده او را طــرد کرده انــد و 
حاال کامال تنهاســت. بــا وجود آنکــه در اتاقی 12 متــری با دختر و 
همســرش زندگی می کند، اما باز هم راضی اســت. راضی از اینکه 
دختــرش مبتال نیســت. او تا همین دو ســال پیش هــم ماجرای 
بیمــاری اش را از دختــرش پنهــان کــرده بــود. اما مصــرف داروها 
چیــزی نبــود کــه او بتواند بیــش از ایــن دور از چشــم نگــه دارد و 
باالخره ماجرا را با سوگند در میان گذاشــت. »وقتی ماجرا را به او 
گفتم تا دو روز با من قهر بود. حرف نمی زد. انگار نمی توانست با 
ماجرا کنار بیاید. اما مگر چاره ای هم جز پذیرش ماجرا داشــت. 
حاال او هم می داند. اما می دانم که این واقعیت او را آزار می دهد 

و من از وضعیت او زجر می کشم.«

درمان هایی که انجام نمی شود
 دندان هایــش همــه خــراب اســت، امــا بــا ایــن حــال رغبــت 
نمی کنــد پا بــه مطب دندانپزشــکی بگــذارد. »یــک روز به مطب 

دندانپزشــکی رفتــم تــا دندان هایم را بکشــم، یعنی بیــش از این 
دیگر نمی توانستم هزینه و آنها را ترمیم کنم. وقتی دندانپزشک 
قیمــت را گفت، به او گفتم کــه این قیمت برایم زیاد اســت، کمی 
تخفیــف داد. اما قبل از اینکه کار کشــیدن دندان هایم را شــروع 
کند، به او گفتم به HIV مبتال هســتم، امــا او هم بی انصافی نکرد 
و قیمــت را ســه برابر کــرد. همــان موقــع از یونیت دندانپزشــکی 
پاییــن آمدم و دیگــر قید دنــدان کشــیدن را هــم زدم. حاال همه 
دندان هایم خراب است و ســعی می کنم با درد دندان هایم کنار 

بیایم.«

HIV ک تر از کرونا ترسنا
کرونــا کــه آمــد، انــگار ترس هــا و اســترس های افســانه بیشــتر 
شــد. »شــاید باورتــان نشــود از کرونــا بیشــتر از بیمــاری خــودم 
می ترسیدم. آنقدر ترسیدم که باالخره به سرم آمد و کرونا گرفتم 
آن هــم ســخت. من و شــوهر و دختــرم در همــان اتــاق 12 متری 
قرنطینه شــدیم و یــک ماهی هم بــا آن درگیر بودیم. امــا باالخره 
خدا به ما رحم کرد و توانســتیم از بستر بیماری بلند شویم. حاال 
گــذار کــرده ام و می دانم خدا مــن را در  هم همه چیــز را به خدا وا

این شرایط تنها نمی گذارد.«

اپیزود دوم؛ همه چیز را فهمیدم
. با  رویا سرحال تر از افسانه است. بشاش تر و پرجنب وجوش تر
آنکه 10 سالی از او بزرگ تر است. هیچ کس جز دخترش که او هم 
تازه متوجه شــده، نمی داند که رویــا درگیر HIV اســت. خانه دار 
اســت، اما آنقدر مطالعه دارد که توانســته زیروبم بیمــاری اش را 
دربیاورد. 10ســال است که با HIV دســت به گریبان است و آن را 

هم از شوهرش که آن زمان اعتیاد داشته، به ارث گرفته است.
»شــوهرم چنــد وقتــی بــود کــه مــدام بیمار می شــد. همیشــه 
مریــض بــود و روزبــه روز الغرتر می شــد. امــا نکتــه ای کــه در رفتار 
شــوهرم من را بــه شــک می انداخت ایــن بود کــه او مدام ســعی 
می کــرد داروهایــش را از من مخفی کنــد. اجازه نمــی داد بفهمم 

داروهایــش چیســت و آن را از دسترســم دور نگــه می داشــت. 
تــالش می کــردم از کارش ســردربیاورم. وقتــی یک بــار بــه دکتــر 
می رفت و حاضر شــدم تا با او بــروم، ممانعت کرد و اجــازه نداد با 
او همراه شــوم. این رفتارهایش بیشــتر من را مشــکوک می کرد تا 
اینکه یک بار کــه از دکتر آمــد، خواهرش به او زنــگ زد تا خودش 
را بــه خانه مادرش برســاند. مــادر حالش خــوب نبود و بایــد او را 
به بیمارستان می رساندند. همســرم داروهایش را روی یخچال 
گذاشــت و سراســیمه از خانــه بیــرون رفــت. ســراغ داروهــا رفتم 
کــی از این بود کــه داروها  و بروشــور آنها را خواندم. نوشــته ها حا
برای درمان HIV است و آنجا بود که متوجه شدم همسرم درگیر 
شــده اســت. به خانه که آمد و داروها را روی میز آشپزخانه دید، 
متوجه شــد که من همه چیز را فهمیــده ام. تنها چیزی که گفت 

این بود که تو هم باید آزمایش بدهی.«

سخت ترین کار دنیا
وقتی جواب آزمایشــش مثبت شــد، دنیا روی ســرش آوار شد. 
نمی دانســت باید چه کند. تنها دو سال بود که شــوهرش از دام 
اعتیاد رها شده و زندگی شــان انگار روی غلطک افتاده بود. این 
بیمــاری انگار مثل مته به جانش افتاده بــود. »پیش خانم دکتر 
گر می خواهی داد بزنــی، بزن. می خواهی  که رفتم، بــه من گفت ا
گلــدان را بشــکنی، بشــکن.  کــن. می خواهــی  گریــه  گریه کنــی، 
آزمایشت مثبت شده است و کاری نمی توانی انجام دهی و تنها 

راحت این است که خودت را درمان کنی.«
تا یک هفته با همسرش همکالم نمی شد. کارش این شده بود 
که گوشــه آشــپزخانه، کنج اتاق یا داخل حمام آرام آرام گریه کند.  
روزها که گذشــت با خود به این نتیجه رســید که راه فراری از شــر 
این ویروس ندارد و باید با خودش کنار بیاید و به زندگی برگردد. 
درمان را شــروع کرد. در کنــار آن باید بیمــاری اش را می پذیرفت 
و ایــن ســخت ترین کاری بود کــه رویــا در همه زندگــی اش انجام 
داده بود. تمــام نگرانی اش انــگ اجتماعــی و بازخوردهایی بود 
کــه این بیمــاری بــا خــودش بــه همــراه داشــت. باید بــا فرهنگ 
جامعه ای روبه رو می شد که بیماری HIV را تنها به روابط خارج 
عــرف نســبت می دهنــد و ایــن برایــش ســنگین تمــام می شــد. 
به خودی خــود HIV آنقدرهــا هــم نگران کننده نبــود. آن چیزی 
کــه رویا را برآشــفته کرده، ترســی بــود کــه از بازخوردهــای جامعه 
دریافــت می کــرد و او از آن می ترســید و این همان چیــزی بود که 

سبب شده برای همیشه بیماری اش را از همه مخفی نگه دارد.

بیماری ام را مخفی کرده ام 
»هیچ کس نمی دانــد که من HIV دارم. ایــن موضوع را همین 
امســال به دختــرم گفتم. قــرار بــود فروردیــن ماه عمــل جراحی 
چشــم انجام دهــم، برای همیــن تالش کــردم ماجرا را بــا دخترم 
در میــان بگــذارم. اما وقتی بــا او صحبت کــردم، به مــن گفت که 
سال هاســت ایــن راز را می دانــد و بــا این حــرف بار ســنگینی را از 

 تخمین زده می شود بین 60 تا 70هزار نفر بیمار
HIV  مثبت در کشور داریم که از این میزان 

حدود 30درصد آنها شناسایی شده اند و 
می دانند این بیماری را دارند، اما تعداد بیشتر 

آنها از وجود بیماری خود اطالعی ندارند. 
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دوشــم برداشــت.« ســختی های دوران درمــان رویــا کــم نبــوده 
اســت. داروهایی که بــرای درمان بیماری اش اســتفاده می کرد، 
با بدنش ســازگار نبود. او رماتیســم دارد و مجبور بود کورتون هم 
کی را بــه رویا  اســتفاده کنــد. تداخل آنهــا ســردردهای وحشــتنا
تحمیل می کرد. داروهای مختلف سبب شده بود که حتی ریه او 
هم کهیر بزند. این دردها برای او غیر قابل تحمل بود. در مرحله 
بعــد دکتــر داروهــای او را تغییــر داد.  این عــدم ســازگاری داروها 
ســبب شــد سیســتم ایمنی بدن او به شــدت پایین بیاید. چند 
سالی طول کشــید تا با داروها ســازگاری پیدا کند و کوچک ترین 
استرســی سیســتم بــدن او را بــه هــم می ریخت.»وقتی بــه دکتر 
کی ها و مواد غذایی را از الزامات درمان ما  می رویم برخــی از خورا
معرفی می کننــد. اما برخی از هــم دردان ما توان خریــد این مواد 

غذایی را ندارند و این شرایط درمان را به تعویق می اندازد.«
سال هاســت رویا با مشــکلش کنار آمده اســت و ســعی می کند 
شــرایط بهداشــتی را بهتــر رعایــت کند. ســبک غــذا خوردنش را 
نیز تغییر داده است. او سال هاســت که تالش می کند بچه های 

کوچک فامیل را بغل نکند.

اپیزود سوم ؛ بیماری ای که حق من نبود 
سن وسالش بیشــتر از بقیه اســت و 50 ســالگی را رد کرده، حاال 
در یک مغازه فروشنده است. 13 سالی است که متوجه شده به 
HIV مبتال شده است. »هر روز صبح از خواب که بیدار می شوم، 
می گویــم خداونــدا دانشــی به مردمــم عطا فرمــا کــه بپذیرند هر 
آنچــه را که نمی توانیم تغییــر دهیم. تمام دعای هــر روز من این 
اســت که دانشــی به مردمم بدهد که ما را به عنوان انســان های 
عادی بپذیرند تا ناچار نباشــیم شــرایط و بیماری مــان را پنهان 

کنیم و دروغ بگوییم.« 
کرم را به ستوه آورده بود  سیزده سال پیش بیماری های زنانه ا
و هر روز پیش یک دکتر می رفت. تا مدت ها کســی نمی توانست 
بیمــاری او را تشــخیص دهد. هــر روز یــک داروی جدید مصرف 
می کرد، اما دردهایش کم نشــده بــود. این روزها را وقتی ســپری 
می کــرد کــه همســرش در زنــدان بــود. »یــک روز وقتی بــه مطب 
پزشکی رفتم، از من پرسید همسرت اعتیاد دارد؟ من که تعجب 
کــرده بــودم، پرســیدم اعتیــاد همســرم چــه ارتباطی بــا بیماری 
من دارد؟ امــا خانم دکتر گفت بی ربط نیســت. او برایم یکســری 
آزمایــش نوشــت و بــه مــن گفــت بایــد آزمایــش هپاتیــت و ایــدز 
بدهــم. تا آن روز نام این بیماری را نشــنیده بــودم. آن موقع زیاد 
در اطرافم اطالعاتی نداشتم و نمی دانســتم شرایط به چه گونه 
است. پرسیدم HIV چی هســت. او برایم سربسته توضیح داد و 
گفت آزمایش را انجام بده. دو ماه طول کشید تا جواب آزمایشم 
آماده شــود. بعد از دو ماه وقتــی برای گرفتن جواب آزمایشــم به 
آزمایشگاه رفتم، من را به اتاقی دعوت کردند. یک لیوان آب قند 
روی میز گذاشــته بودند. متصدی آزمایشــگاه خیلــی آرام تالش 

کرد ماجرا را به من بگوید و گفت به  HIV مبتال شده ام.« 

کرم  گریه پناه تنهایی ا
کــرم بــود. نمی دانســت زندگی اش  گریه تنهــا پنــاه آن روزهای ا
را چطور باید بگذرانــد. فکر می کرد با این بیمــاری چند صباحی 
بیشــتر زنــده نمی مانــد و تنهــا وضعیــت بچه هایــش او را نگــران 
می کرد. انــگار زندگی برایش بی مفهوم شــده بود و نمی دانســت 

باید چطور و از کجا شروع کند. 

التیام زخم های روحی 
دکتــر در مرحلــه اول او را بــه مرکــز مشــاوره معرفــی کرد تــا ابتدا 
زخم های روحی او التیام پیدا کند. آنجا فهمید که زندگی به آخر 
خط نرســیده اســت. فهمید بایــد درمانش را شــروع کند. همان 
موقع بود که تصمیمش را گرفت و برگه طالقش را پر کرد، زیرا فکر 
می کرد که هیچ وقت نمی تواند شــوهرش را ببخشد. بچه ها هم 
پیش خودش ماندند و تصمیم گرفت به خاطر آنها هم که شده 
خودش را سر پا نگه دارد و زندگی اش را به حالت عادی برگرداند. 

گاری نداشت   با دارو ساز
داروها را که شــروع کرد تــا مدت ها درگیر بود. تمــام بدنش درد 
می کرد و بدنش با داروها سازگاری پیدا نمی کرد. بیشتر گیج بود 
و همین باعث شــده بود که چند باری در خیابــان بیفتد و چند 

کسی گیر کند. باری هم لباسش بین در تا

بگذار نه از طرف من باشد 
کرم درمانش را شــروع کــرده و زندگی اش را  حاال سال هاســت ا
می کنــد. در این مدت خواســتگارهای زیــادی هم داشــته، اما 
گر به  به هیچ کــدام جواب مثبــت نداده اســت، زیرا می ترســد ا
خواســتگارهایش ماجرا را بگوید، آنها خودشــان قیــد ازدواج را 

بزنند، به خاطر همین می گوید بگذار نه از طرف من باشد. 

رفتارهایی که دل مان را می شکند
کــرم ماجــرای بیمــاری اش را بــه همه خانــواده اش هــم گفته  ا
اســت. همــه در جریــان هســتند و می داننــد کــه او بیمــاری را از 
همســرش گرفته و حتی بچه ها هم در جریان هستند. اما گاهی 
کــرم را می شــکند. آنجایی که بــرای تزریقات  برخــی رفتارهــا دل ا
پیــش دکتر مــی رود و آنها قبول نمی کننــد که به او آمپــول بزنند. 
آنجــا که پزشــک بــه او می گویــد تغذیه درســت و روحیه شــاداب 
تنهــا چیزهایی اســت کــه او بایــد آنهــا را داشــته باشــد و از وجود 
هــر دو اینهــا محروم اســت. با وجود همــه بدرفتاری ها، چشــم و 
ابرو گذاشــتن ها و بی محلی هــا، او هر جا که مــی رود بیماری اش 
گــر او را از مطــب بیرون  را می گویــد، آن را پنهــان نمی کنــد، حتی ا

کنند.

ولش کنید، مردنی است، اچ آی وی دارد
»زیبــا« صدایــش می زننــد. زنــی الغرانــدام و تکیــده کــه تاریــخ 
تولــدش بــه ســال 55 برمی گــردد. روزگاری بافنــده فرش هــای 
ســنتی بــود و حــاال خانــه دار اســت. زندگــی مشــترک را تجربــه 
کرده؛ زندگی  ای کــه حاصلش دو فرزند اســت. داســتان »زیبا« و 

بیماری اش به سال 95 برمی گردد.
روزگاری کــه درد ریه امانــش را برید تا خودش را به بیمارســتان 
مسیح دانشــوری برســاند. حال بد ریه هایش او را در بیمارستان 
بســتری کــرد. آزمایــش و چکاپ هــای پشت ســر هــم دردی کــه 

تصمیم نداشت دست از سر »زیبا« بردارد.
ناامیــد شــده بــود از آرام گرفتــن دردی کــه ریــه اش را تســخیر 
کرده بــود. ســابقه بستری شــدن در بیمارســتان شــریعتی را هم 
دارد. همــان دورانــی کــه درد تــا جایــی به جانــش رخنه کــرد که 
ویلچرنشــین شــد. همــان جــا بــود کــه متوجــه شــد اچ آی وی 
هــم جانــش را بــه اســارت بــرده. »هیــچ  اطالعــی از ایــن بیماری 
نداشــتم.« »زیبــا« بــا حــال بــد بــه مثابــه جســدی روی تخــت 
درازکش افتاده بود. همســرش نگران و مضطــرب از بدحالی اش 
پزشــکان را ســوال پیچ می کرد. »ولش کنیــد. این مردنی اســت. 
اچ آی وی دارد.« ایــن پاســخ یکــی از پزشــکان بود به ســردرگمی 
»زیبا« و همســرش. »ایــن جمله را که شــنیدم فهمیدم بیماری 
کــی دارم.« جمله پزشــک مرد را به نقطه جوش رســاند تا  خطرنا
جروبحــث باال بگیرد. امــا اتفاقی که نبایــد می افتاد، افتــاده بود. 
»انتقالــم دادند بیمارســتان امام خمینــی.« آن روزهــا تقویم به 
ماه های آخر سال 96 رسیده بود. »دارو گرفتم. خیلی بهتر شدم 

و توانستم سرپا شوم.«

کــه مشــکل ریــه ام اذیتــم می کنــد، اچ آی وی اذیتــم  آنقــدر 
نمی کند 

ریــه اش تــاب نفس کشــیدن نداشــت و از طرفــی اچ آی وی هم 
جاخــوش کــرده بــود در جانــش. »دو بیمــاری بــا هــم تداخــل 
داشتند. حتی داروها هم با هم تداخل داشتند.« دوران سختی 
بر »زیبا« گذشــت، اما هرچه بود پشت سر گذاشــت. مشکل ریه 
هنوز هم بــا »زیبا«ســت. هرچند بــا اچ آی وی هم کنار آمــده و با 

این میهمان ناخوانده زندگی می کند.
بعد از ســال ها هنــوز هــم نمی دانــد از کجــا و چطور ایــن بال به 
جانش افتاد. »همســرم قبال اعتیاد داشــت. نمی دانــم از آن بود 
یا نه.« گاهی اوقات کنجکاوی به جانش می افتد برای دانســتن 
علت این بیماری. »دوست دارم بدانم. هیچ رفتار پرخطری هم 

نداشتم. اعتیاد هم همین طور.«
از وقتــی بــه یــاد دارد کم خونــی بــا او بــوده؛ کم خونــی ای کــه 
مجبورش می کرد به گرفتن خون؛ هفته ای سه بار. »نمی دانم از 
آن است یا نه. برایم مهم نیست.« مدتی است زندگی مشترکش 
بــه فصــل آخــرش رســیده و جــدا از همســرش زندگــی می کنــد. 
»همســرم گفت آزمایش دادم، منفــی بوده. یک کاغــذی هم در 

واتس آپ فرستاد، گفت من منفی ام.«

هنــوز هــم علــت بیمــاری اش را نمی دانــد، امــا دیگــر بی خیال 
کــه مشــکل ریــه ام اذیتــم می کنــد،  کنجــکاوی شــده. »آنقــدر 
اچ آی وی اذیتــم نمی کنــد.« آن را قبــول کــرده و با آن کنــار آمده؛ 
با میهمان ناخوانده جســمش. »هر دو بچه ام هم آزمایش شان 

منفی بود، خدا را شکر.« 
بــه روزهــای اول بیماری اش کــه فکر می کنــد تــرس و دردهای 
آن روزها را می شود در چشــمانش خواند. »اوایل خیلی بد بود. 
فلج شده بودم.« اما حاال بعد از گذشت سال ها بیماری را تحت 
کنتــرل خــودش درآورده و ســعی می کنــد هیچ خطایی نداشــته 

باشد برای تشدید آن.

وجدانم اجازه نمی دهد به پزشکم نگویم اچ آی وی دارم 
نــام کرونــا و اینکــه گفتــه می شــد بدن هایــی بــا بیماری هــای 
زمینه ای تســلیم آن می شــوند، ترس را به جان »زیبــا« انداخته 

می کــردم  فکــر  بگویــم  صادقانــه  می ترســیدم؛  »خیلــی  بــود. 
می میرم.« شــب ها را با ترس به بســتر می رفــت و صبح ها با دعا و 
صلــوات روزش را شــروع می کــرد. »کرونا گرفتم. حالــم یک ماهی 
خیلی بد شد.« توصیه پزشــک به او مصرف به موقع داروها و باال 
کی های طبیعی بود. »یک ماه  بردن سیســتم ایمنی اش با خورا

حالم خیلی بد شد، اما گذشت.« 
»زیبا« هر صبح و شب دارو استفاده می کند، اما خیالش از این 
بابت راحت اســت که هزینه ای برایش نــدارد. »داروهایم رایگان 
است.« اما دندان درد که به ســراغش بیاید، هرجایی نمی تواند 
بــرود برای درمــان. »وجدانم اجــازه نمی دهد به پزشــکم نگویم 
گرچــه بــه روایــت دوســتان »زیبــا« صداقــت  اچ آی وی دارم.« ا
در گفتــن از بیماری شــان هــم خیلی خوشــایند نیســت. »با آنها 
بد برخــورد می کننــد. حتــی پرونده شــان را به سمت شــان پرت 
کرده اند.« برخوردهایی که شاید به خیلی ها مانند »زیبا« اجازه 

نمی دهد صادقانه از اچ آی وی بگویند.
الهــه شــعبانی ســال هاســت در حــوزه آســیب های اجتماعــی 
فعالیت می کنــد. او توضیح می دهد که انجمــن احیای ارزش ها 
 HIV 22 سال است که در حوزه آسیب ها و به طور ویژه در بحث
 HIV و ایدز کار می کنــد. فعالیت های احیا همزمان با مــوج دوم

در کشور همراه بوده است. 
کــه مــوج اول HIV ســال 63 بــا ورود  او توضیــح می دهــد 
خون های آلوده به کشــور آغاز شــد و موج دوم با ســرنگ های 
آلوده بین افرادی کــه به اعتیاد مبتال بودند، شــیوع پیدا کرد. 
افــرادی کــه اعتیــاد داشــتند و در زنــدان درگیــر شــده بودنــد، 
همسران شــان نیز پــس از آزادی آنهــا از زندان با ایــن بیماری 
درگیر شــدند و خیلــی از آنهــا از شــرایط بیماری خــود اطالعی 
ندارنــد. کانــون مــا در واقــع بحــث حمایــت از آنهــا را دنبــال 

می کند. 
کید می کند کــه  HIV از جمله بیماری هایی اســت  شــعبانی تا

که صرفا فیزیک فرد را درگیر نمی کند و ســویه های روان شناســی 
پررنگــی دارد و بایــد از نظــر روحی این افــراد ســاپورت و حمایت 

شوند.
این بیماران  بیشتر از بیماری جســمی ترس از انگ اجتماعی 
و طردشــدن از جامعــه را دارنــد و ایــن از وظایــف مــا اســت که به 

شرایط روحی و روانی این بیماران توجه داشته باشیم. 

آمارها واقعی نیست 
کیــد می کنــد کــه از مبتالیــان بــه کرونــا ماننــد بســیاری از  او تا
بحث هــای آســیب های اجتماعــی آمــاری وجــود نــدارد. وزارت 
بهداشــت هر 6 ماه یک بار  آمــاری را اعالم می کنــد، اما وقتی این 
آمــار را رســانه ای می کنیــم، تلفــن پشــت تلفــن که چــرا ایــن آمار 
منتشــر شــده اســت. از ســوی دیگر آمارها به نظر می رســد بازی 
با ارقــام اســت، زیــرا وقتی بــه دقت ایــن آمارهــا را رصــد می کنیم 
می بینیــم آمارهــای 6 مــاه اول امســال با ســال گذشــته تغییری 
نکــرده و ایــن مشــکل اصلــی مــا اســت.  او بــر این بــاور اســت که 
تخمیــن زده می شــود بیــن 60 تا 70هــزار نفــر بیمــارHIV  مثبت 
در کشــور داریم که از این میزان حدود 30درصد آنها شناســایی 
شــده اند و می دانند این بیماری را دارند، اما تعداد بیشتر آنها از 

وجود بیماری خود اطالعی ندارند. 
او توضیــح می دهد که مــا یــک برنامــه 90، 90، 90 داریم کــه قرار 
بود بر اســاس آن تا پایان ســال 2021 بیش از 90درصد از کســانی 
گاهی  که بــه HIV مبتال هســتند نســبت به بیمــاری خودشــان آ
پیــدا کننــد. 90درصــد دوم بحــث مربــوط بــه ورود ایــن افــراد به 
چرخه درمان است، یعنی گروهی که از بیماری خودشان مطلع 
شــده اند درمان شــان را آغــاز کننــد. 90درصــد ســوم هم بــه این 
منظور اســت که 90درصــد دوم کــه وارد چرخه درمان شــده اند، 
آنقــدر وضعیت شــان خــوب شــده باشــد کــه میــزان ویــروس در 
بدن شان به صفر نزدیک شود. اما ما متاسفانه در 90درصد اول 
که بحث شناســایی بیماران اســت، خــوب عمل نکرده ایــم و در 

این مرحله مانده ایم. 

HIV تفاوت ایدز و
بســیاری از مردم از تفاوت های بیــن ایدز و HIV خبــر ندارند و 
در واقع برخی از نگاه های اشــتباه در مورد ایــن بیماری به عدم 

این شناخت برمی گردد. 
شــعبانی می گویــد: »ایــدز مرحلــه ای از  بیماری HIV به شــمار 
گــر فــردی در مرحلــه HIV بیمــاری اش را  مــی رود، در واقــع ا
بشناســد، وارد مرحله درمان شــود و ســبک زندگی سالم داشته 
باشــد، وارد مرحلــه ایــدز نمی شــود. در واقــع ایــدز مرحلــه ای از 
گر  بیمــاری HIV اســت کــه می توانــد هیــچ وقت اتفــاق نیفتــد. ا
دارو بــه موقــع مصــرف کنــد، بــار ویروســی کــم شــده و سیســتم 
ایمنــی ســالم می شــود، حتــی انتقــال هــم نمی دهــد. کســی که 
گــر فرآینــد درمــان را ســپری کند، می توانــد با فرد  ویــروس دارد، ا
سالمی که HIV ندارد هم ازدواج کند و فرزندآوری داشته باشد، 
بدون آنکــه بخواهد نگران انتقال ویروس باشــد. حتی می تواند 
بچه دار شــود. امروزه پیشــرفت خوبی در حوزه درمان رخ داده، 
اما اطالعاتی که در ســطح جامعه وجود دارد برای 20 تا 30 ســال 

گذشته است.«
گاهی رســانی بســیار  او معتقد اســت کــه نقش رســانه ها برای آ
کــه وجــود دارد، در کشــور مــا  پررنــگ اســت. انــگ اجتماعــی 
شــروعش از بازتــاب خبری نادرســت در مــورد HIV بوده اســت. 
اوایل وقتی در مورد این موضوع صحبت شد، گفتند بیماری ای 
است که در بین همجنس گرایان وجود دارد و این موضوع نقطه 

آغازینی بود که انگ اجتماعی همراه این بیماری شده است. 
او علت این ماجــرا را تفاوت دانش و نگــرش می داند و می گوید 
خیلی از افراد هستند که دانش بیماری HIV را دارند، اما نگرش 
آنها نسبت به بیماری تصحیح نشده است. تعدادی از این افراد 
در قشــر پزشــک ما هســتند، آنهــا  این ویــروس را می شناســند و 
دانشــش را دارند، اما نگرش آنها نســبت به بیماری تغییر نکرده 

است که سبب می شود رفتار نامناسبی با بیمار داشته باشند.  
کید می کند که HIV نباید محدود بــه روز و هفته و ماه  هاشــمی تا
و ســال شــود، باید بیشــتر به آن پرداخته شــود. مــردم بایــد بدانند 
گــر درمــان و کنتــرل روی آن  داشــتن ویــروس آنقدرها خطــر ندارد ا

انجام شود. 

ایدز مرحله ای از  بیماری HIV به شمار 
 HIV گر فردی در مرحله می رود، در واقع ا
بیماری اش را بشناسد، وارد مرحله درمان 

شود و سبک زندگی سالم داشته باشد، وارد 
مرحله ایدز نمی شود. در واقع ایدز مرحله ای 

از بیماری HIV است که می تواند هیچ وقت 
گر دارو به موقع مصرف کند،  اتفاق نیفتد. ا
بار ویروسی کم شده و سیستم ایمنی سالم 

می شود، حتی انتقال هم نمی دهد. کسی که 
گر فرآیند درمان را سپری کند،  ویروس دارد، ا

می تواند با فرد سالمی که HIV ندارد هم 
ازدواج کند و فرزندآوری داشته باشد، بدون 

آنکه بخواهد نگران انتقال ویروس باشد. 
حتی می تواند بچه دار شود


