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به ما می گویید که قصه  : خانم سیدخراسانی! 
بیماری همسرتان از کجا شروع شده؟

راستش را بخواهید، همسرم 5 سالی می شود که درگیر بیماری 
است اما بیماری ای که این روزها و برخالف میل و خواسته 
آقای صنعتگر رسانه ای شده، از دست دادن توانایی تکلم 
در اثر آسیب دیدن تارهای صوتی شان است. رضا مجبور 
بود برای ادامه روند درمان بیماری قدیمی اش، به پزشک 
مراجعه کند و تحت جراحی روده قرار بگیرد. از این رو، 
پس از اجرای 16 مهر خود در بیمارستان بستری شد و 
کارهای درمانی اش را آغاز کرد. تا یادم نرفته، این را هم 
بگویم که همسر من در اثر ابتال به برخی مشکل های کبدی 
و معده ای، حدود 2 سال پیش تحت درمان و شیمی درمانی 
متعاقب آن قرار گرفت و 2 ماه قبل و در راستای طی کردن 
ادامه روند درمان همان بیماری های سابق خود، 2 جراحی 

روی روده شان انجام گرفت.
: یعنی ایشان به سرطان حنجره مبتال نیستند؟

نه، من از همین جا خبر ابتال به سرطان حنجره همسرم 
غالمرضا صنعتگر را که متاسفانه به دروغ یا به اشتباه در 
برخی از رسانه ها منتشر شده بود، تکذیب می کنم. همسرم 
به هیچ عنوان سرطان حنجره ندارد و باوجود عدم تمایل ما 
به رسانه ای شدن مشکل او، من این گفت وگو را برای رفع 

هرگونه ابهام درباره بیماری ایشان انجام می دهم.
: چه شد که شما متوجه ایجاد مشکل در قدرت 

تکلم آقای صنعتگر شدید؟

زمانی که قرار بود رضا از بیمارستان مرخص شود،  متوجه 
مقداری گرفتگی در صدایش شد. هرچند ما و پزشکان فکر 
نمی کردیم این مشکل چندان جدی باشد، اما چند روز بعد 
از مرخصی و آمدن به منزل، مشکل همسرم بدتر شد و تا 
جایی پیش رفت که او دیگر نامفهوم صحبت می کرد و کم کم، 
صدایش به دلیل آسیب دیدن تارهای صوتی اش کامال رفت. در 
حال حاضر هم هر چند شرایط جسمانی و حال عمومی رضا 
خوب و رضایت بخش است، اما آسیب تارهای صوتی اش 

او را آزار می دهد.
: تاکنون چه اقدامی برای رفع این مشکل انجام 

داده اید؟
به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرده ایم و روند 
درمان را در منزل و زیرنظر پزشک پیش گرفته ایم و در 
صورت نیاز باید درمان های جدی تر را به صورت بیمارستانی 
پیگیری کنیم. ضمن اینکه خوشبختانه پزشک رضا این امید 
را به ما داده که تارهای صوتی او قابل ترمیم هستند و حتما 
صدایش هم به زودی برمی گردد و همسرم می تواند کار خود 

را دوباره از سر بگیرد.
: وضعیت روانی آقای صنعتگر چگونه است؟

خب، خوانندگی عناصری دارد که صدا یکی از مهم ترین 
آنهاست. حاال که همسرم با آسیب تارهای صوتی اش مواجه 
شده، حرف ها و خواسته هایش را با ایما و اشاره می گوید و 
می نویسد یا نمی تواند مثل قبل صحبت کند و بخواند، کمی 
از نظر روانی تحت فشار است. من یادم می آید که او به دلیل 

بیماری هایی که پشت سر گذاشت، 25 روز توانایی راه رفتن 
نداشت اما به اندازه حاال که نمی تواند حرف بزند، آزار ندید.
: از مشاور یا روان شناس برای بهبود روانی و 

کاهش فشار یا استرس ایشان کمک نگرفته اید؟
 راستش شرایط روانی رضا به  دلیل مشکلی که برای تارهای 
صوتی اش به وجود آمده، کمی به هم ریخته است و چندان 
عالقه ای به مراجعه به پزشک یا مرکز درمانی جدید نشان 
نمی دهد اما من و پسرم سعی می کنیم در منزل، حمایت های 

عاطفی و روانی الزم را از او داشته باشیم.
: آیا پزشکان، دلیل قطعی آسیب دیدن تارهای 

صوتی آقای صنعتگر را اعالم کرده اند؟
پزشکان دالیل زیادی را در این میان دخیل دانستند که یکی 
از مهم ترین آنها، ریفالکس معده به مری بوده؛ یعنی پزشکان 
معالج رضا معتقد بودند بازگشت مکرر اسید معده او به 
مری اش باعث آسیب دیدن تارهای صوتی  شده است. ضمن 
اینکه مصرف داروهای شیمی درمانی، کورتون ها و استرس 
ناشی از بیماری هم از دیگر دالیل آسیب رسیدن به تارهای 
صوتی او اعالم شدند. با این حال و خوشبختانه، این امید 
به ما داده شده که تارهای صوتی همسرم قابل ترمیم هستند 

و او می تواند دوباره کار خوانندگی خود را از سر بگیرد.
: حرف آخر شما با خوانندگان »سالمت«؟

از همه خوانندگان عزیز هفته نامه »سالمت« و دوستداران 
موسیقی می خواهم برای بهبود همسر من و تمام بیماران 

دعا کنند.

حال »هوشو« خوب است

خبر، یکباره و هولناک بود: هوشنگ 
مرادی کرمانی مشکل قلبی دارد و عمل 
جراحی باز انجام داده است. چندین بار 
خبر را خواندم تا باورم شد که دارم درست 
می خوانم. آخر آن قلب بزرگ و مهربان 

چه مشکلی می توانست داشته باشد؟
روز سه شنبه هفته گذشته بود که مرادی 
کرمانی در بیمارستان مهر بستری شد. 
آن طور که خودش تعریف می کرد، حین 
جلسه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
سنگینی  قلبش  که  کرده  احساس 
می کند. همانجا زنگ زده به بستگان 
پزشکش و گفته اند که باید سریع به 
پزشک متخصص قلب مراجعه کند. 
آنژیوگرافی اش می کنند، چهار رگ کرونر 
درگیر بوده و نیاز به عمل جراحی قلب 
پیش می آید. روز پنج شنبه در بیمارستان 
مهر، عمل انجام می شود. ۸ سال پیش به 
دلیل گرفتگی رگ و تپش قلب یک بار 
عملی انجام شده بود و این مرتبه دومی 
بود که قلب مهربان آقای قصه گو به اتاق 

عمل می رفت.
را  مرادی  که  بود  یکشنبه  روز  صبح 
از بخش مراقبت های قلبیCCU به 
بخش عمومی می آورند. اولین ساعتی 
که می شد، برای مالقاتشان رفتم. صدایش 
مثل همیشه، آرام و مهربان بود. آقای 
ماجرای  بود،  هوشیار  کامال  نویسنده 
ناراحتی قلبش را تعریف کرد و از سیر 
مشترکمان  آشناهای  از  گفت.  درمان 
پرسید و درباره اینکه اعضای فرهنگستان 
قرار است تا ساعتی دیگر به مالقاتش 
بیایند گفت. پرستار ها آمدند و تاکید 
باید همچنان  مرادی  آقای  که  کردند 
ذهن  باشد.  داشته  مطلق  استراحت 
تعریف  درگیر  هنوز  اما  مرادی  آقای 
ماجرا بود. آقای قصه گو، داشت قصه 
می گفت. هوشنگ مرادی کرمانی را همه با 
قصه هایش می شناسیم، قصه های شیرین 
»مجید«. مجیدی که باید »شما که غریبه 
نیستید« را خوانده باشید تا بفهمید خود 
هوشو )شکل خودمانی هوشنگ، اسمی 
که در کودکی آقای نویسنده را با آن 
صدا می زدند( است. »شما که غریبه 
نیستید« داستان کودکی آقای نویسنده 
است؛ کودکی ای که در سیرچ کرمان 
گذشته است. بقیه ماجراهای زندگی او 
را باید در مصاحبه بلندی که به شکل 
کتاب و با عنوان »هوشنگ دوم« منتشر 
شده است، خواند. خودش یک قصه 
کامل است که هوشوی جوان، همه کاری 
کرده است تا در سال 1۳۳۹ و با رادیو 
محلی کرمان نویسندگی را هم تجریه 
می کند. سال 1۳۴۷ اولین داستانش به نام 
»کوچه ما خوشبخت ها« در مجله خوشه 
به سردبیری ادبی شاملو منتشر می شد. 
دو سال بعد هم اولین کتاب داستانش 
»معصومه« و کتاب »من غزال ترسیده ای 
هستم« را چاپ می کند. سال 1۳5۳ و برای 
یک مجموعه نوروزی، »قصه های مجید« 
خلق می شود که استقبال از آن به قدری 
زیاد است که داستان ها ادامه پیدا می کند 
و می شود پنج جلد. »بچه های قالیبافخانه« 
سال 1۳5۹ جایزه نقدی شورای کتاب 
کودک و جایزه جهانی اندرسون در سال 
1۹۸6 را می گیرد و این شروع جوایز 
مختلف جهانی اوست. مرادی کرمانی 
داستان های دیگری هم دارد که اغلب آنها 
به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، 
اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی 
ترجمه شده است. او رکورددار بیشترین 
اقتباس سینمایی از آثار یک نویسنده 
ایرانی هم هست و تا به امروز، 2۰ فیلم 
بلند و کوتاه یا انیمیشن از روی آثارش 

ساخته شده است.
بعد از چند روز چشم انتظاری، حاال 
خبر خوب این است که بیماری زورش 
به مرادی کرمانی نرسیده است و آقای 
نویسنده عزیز ما، حاال حاالها قصه برای 

تعریف کردن دارد.

 ندا احمدلو

یادداشت مهمان

 احسان رضایی

تارهای صوتی باعث تولید اصوات می شوند؛ 
یعنی زمانی که ما نفس می کشیم، تارهای 
صوتی مان همزمان با بازدم به ارتعاش درمی آیند 
و صدا تولید می کنند. گاهی اوقات در صورت 
وارد آمدن فشار زیاد به تارهای صوتی با 
آسیب آنها مواجه می شویم. احتمال بروز این 
آسیب تارهای صوتی در افرادی که بیش از 
اندازه از تارهای صوتی شان استفاده می کنند، 
بیشتر خواهد بود. از این رو، اصال دور از 
انتظار نیست که ما در دوره هایی از زندگی 
مداحان، خواننده ها، معلم ها، افراد عزادار یا 
حتی بچه های کوچکی که بیش از اندازه 
فریاد می زنند، شاهد بروز آسیب هایی در 

تارهای صوتی باشیم.
آسیب تارهای صوتی به 2 صورت حاد و مزمن 
ایجاد می شود؛ در حالت حاد، کل طناب صوتی 
به ارتعاش درمی آید و فرد، درگیر مشکلی 
شبیه الرنژیت یا تورم حنجره می شود. آسیب 
حاد تارهای صوتی با یکی دو روز یا نهایتا 
۳ روز استراحت صوتی، استفاده از بخور و 
صحبت نکردن از بین می رود و بعد از این 
مدت، فرد می تواند فعالیت صوتی خود را از 
سر گیرد. در حالت مزمن یا ندول طناب صوتی، 
تعادل طناب صوتی به صورت دوطرفه به هم 
می خورد و به شدت از شکل طبیعی خودش 
خارج می شود. ضمن اینکه با ندول طناب 
صوتی، مقداری خونمردگی زیر مخاط آن 
ایجاد می شود. در مراحل اولیه ندول که فرد با 
خونمردگی و لخته های خون در حنجره خود 
مواجه می شود، باید چند روزی استراحت 
صوتی داشته باشد تا مشکلش برطرف شود. 
این در حالی است که عدم استراحت صوتی 
مناسب در مراحل اولیه ندول طناب صوتی و 
ادامه یافتن روند آسیب، باعث فیبروزه شدن 
هماتوم یا لخته های خونی ایجادشده در ناحیه 
خواهد شد و به این ترتیب، شانس باقی 
ماندن طناب صوتی در حالت ندول، باالتر 
خواهد رفت. از آنجایی که این بیماری با این 
 شدت، بیشتر در خواننده ها دیده می شود، به آن
»سینگر نُد« هم گفته می شود. سینگر ند در 
مراحل اولیه با استراحت صوتی قابل درمان 
است و پس از یک دوره کوتاه استراحت 
صوتی، فرد خواننده می تواند دوباره به فعالیت 
حرفه ای خود ادامه دهد. این در حالی است که 
اگر بیماران، نسبت به بیماری خود بی تفاوت 
باشند و وارد فاز فیبروزه شدن شوند، دیگر 
نمی توان با استراحت صوتی به راحتی از پس 
چنین آسیبی برآمد و نیاز به عمل جراحی 
برای رفع ندول تارهای صوتی خواهد بود. 
انتخاب روش عمل جراحی یا لیزر هم برعهده 
بیمار و خانواده اوست. جراحی طناب صوتی، 
عملی بسیار حساس است تا آسیبی به تارهای 
صوتی نرسد. بعد از عمل هم نیاز به استراحت 
صوتی برای ترمیم تارهای صوتی و ایجاد 
اطمینان از برگشت ناپذیر بودن مشکل، وجود 
خواهد داشت. یک نکته بسیار مهم در آسیب 
تارهای صوتی که همسر آقای صنعتگر هم به 
آن اشاره کردند و معموال هم در شرح حال 
گرفتن از بیمار، چندان در نظر گرفته نمی شود، 
ابتال به ریفالکس معده به مری است. یکی 
از مهم ترین دالیل گرفتگی صدا و آسیب 
تارهای صوتی، ابتال به ریفالکس و بازگشت 
اسید معده به مری است. ریفالکس باعث 
تحریک و تورم بخش پشتی تارهای صوتی 
و حنجره می شود و اگر چنین مشکلی برای 
طوالنی مدت ماندگار شود، ممکن است به 
آسانی برگشت پذیر نباشد و آسیب هایی 
جدی به تارهای صوتی وارد کند. از این رو، 
تمام افراد مخصوصا خواننده ها که موقعیت 
شغلی آنها وابسته به صدایشان است، باید 
مشکل ریفالکس خود را جدی بگیرند و حتما 
روند درمان را پیگیری کنند. برخالف باور 
رایج، استرس نمی تواند نقش چندان پررنگی 
در آسیب دیدن تارهای صوتی داشته باشد، 
مگر اینکه این استرس با حرف زدن و با وارد 
کردن فشار به تارهای صوتی و حنجره همراه 
شود. نکته دیگری که همسر آقای صنعتگر به 
آن اشاره کردند، استفاده از داروهای کورتون 
و رابطه آن با آسیب دیدن تارهای صوتی بود 
که این نیز از نظر علمی قابل تایید نیست اما 
احتمال آسیب دیدگی تارهای صوتی در اثر 
مصرف داروهای شیمی درمانی وجود دارد اما 
این احتمال و عارضه، چندان فراگیر نیست 
و درنهایت باید به این نکته اشاره کنم که 
کم کاری غده تیرویید نیز می تواند با ایجاد 
تورم در حنجره باعث تغییر صدا شود و 
تنها با درمان بیماری زمینه ای می توان از پس 

این تغییر صدا برآمد.

مهم ترین علل آسیب 
تارهای صوتی

دکترابراهیمرزمپا
استاد دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

»اومدم تا ببینم لحظه 
عاشق شدنو/ به دلم 
افتاده بود صدا زدین 
تنهامو  دل  منو/  آقا 
آوردم با یه دنیا دلخوشی/ کمتر از 
آهو که نیستم، می شه ضامنم بشی؟« 
با  را  زیبا  ترانه  این  بارها  ما  همه 
صنعتگر  غالمرضا  دلنشین  صدای 
قطعه  شنیدن  با  بار  هر  و  شنیده ایم 
دل هایمان  بشی«،  ضامنم  »می شه 
زده  پر  )ع(  امام رضا  به سوی حرم 
است، اما شاید خیلی هایمان ندانیم که 
غالمرضا صنعتگر 40 ساله این روزها 
در بستر بیماری به سر می برد و شایعات 
او  بیماری  پیرامون  که  هم  فراوانی 
او  رنجش خاطر  باعث  گرفته ،  شکل 
و خانواده اش شده اند. از این رو، در 
با  این هفته، گپی  »فرهنگ سالمت« 
خانم سیدخراسانی، همسر غالمرضا 
پای صحبت های  و  زده ایم  صنعتگر 
تا  نشسته ایم  »سالمت«  متخصصان 
ببینیم اصل ماجرا از چه قرار بوده است.

خانم سیدخراسانی همسر غالمرضا صنعتگر از آخرین اظهارنظر پزشکان درباره مشکل همسرش می گوید:

تارهای صوتی او ترمیم خواهد شد

مشکلی که برای آقای صنعتگر به وجود آمده، درست 
مانند مشکلی است که جولی اندروز فیلم »آوای موسیقی« 
یا همان »اشک ها و لبخندها« را درگیر خود کرده بود. 
چند سال پیش، اعصاب تارهای صوتی اندروز طی یک 
عمل جراحی آسیب دید و او کم کم توانایی صحبت 
کردن و آواز خواندن خود را از دست داد و به همین 
دلیل هم رفته رفته دچار افسردگی شد، اما مشکل جولی 
اندروز هم همان طور که پزشکان آقای صنعتگر به او 
گفته اند، بعد از مدتی از بین رفت و وی اکنون فعالیت 

حرفه ای خود را در تئاتر از سر گرفته است. 
ایجاد غم  به طور کلی، از دست دادن )loss(، باعث 
و اندوه می شود. حاال این از دست دادن می تواند از 
توانایی، جایگاه  نزدیکان، شغل،  از  یکی  دادن  دست 
اجتماعی یا حتی پول باشد و عزادار شدن فرد را به 
دنبال داشته باشد. فردی که مانند آقای صنعتگر، شغلی 
وابسته به صدایش دارد، با آسیب دیدن تارهای صوتی اش 
و  خوانندگی  جایگاه  هم  درآمد،  منبع  هم  شغل،  هم 
هم هنر خود را به عنوان نوعی عشق از دست می دهد. 
انطباقی  اختالل  و   loss چند  دچار  این صورت،  در 
شدید ناشی از آن خواهد شد. اگر این از دست دادن ها، 
همراه با بیماری های جسمی هم باشد که فرد با اختالل 
انطباقی شدیدتری هم مواجه می شود و شانس ابتال به 
افسردگی در او باالتر می رود؛ حتی اگر این فرد دارای 
اعتماد به نفس باالیی باشد یا روحیه ای قوی داشته باشد. 
اختالل انطباقی معموال با عالئم افسردگی، اضطراب یا 

حتی پرخاشگری همراه است. از طرف دیگر، گاهی 
این از دست دادن ها با بیماری هایی مانند سرطان ها هم 
همراه هستند و بیمار سخت تر می تواند شرایط جدید 
بروز  احتمال  ترتیب،  این  به  را مدیریت کند و  خود 

اختالل انطباقی در او بیشتر خواهد شد.
البته ناگفته نماند هر چه سن بیمار مانند آقای صنعتگر، 
کمتر باشد، شانس تطبیق روانی او با شرایط ایجادشده 

هم بیشتر خواهد شد.
یکی از مهم ترین عواملی که در بحث درمان اختالل 
انطباقی وجود دارد و خانواده آقای صنعتگر هم باید 
به آن توجه داشته باشند، بحث نقش حمایتی خانواده 
در تسریع روند درمان بیمار است. حمایت های عاطفی، 
می تواند  دوستان  و  خانواده  شغلی  و  روانی  کاری، 
را  باشد که شغل خود  بیمارانی  به  بزرگ ترین کمک 
برای مدتی در اثر بیماری پیش آمده، از دست داده اند و 
در این میان، خانواده و مخصوصا همسر بیمار می توانند 
بیشتر حمایت عاطفی برای پیگیری درمان و افزایش 
امید به زندگی را در فرد، ایجاد کنند. براساس منشور 
و  درمان  روش  پزشک،  انتخاب  حق  بیمار  اخالقی، 
امتناع از درمان را دارد اما اگر بیمار تحت شرایط روانی 
این  کند،  امتناع  درمان  پیگیری  از  نامناسبی  و  سخت 
خانواده و اطرافیان هستند که باید او را با روش های 

مناسبی، متقاعد و به درمان امیدوار کنند.
این خواننده عزیز  خانم سیدخراسانی، همسر محترم 
کشورمان و سایر نزدیکان و دوستداران ایشان باید بدانند 
می تواند  شعاری  دلخوشی های  دادن  مواردی،  در  که 
القا کند  بیمار را بیشتر عصبانی و این حس را به او 
که دیگران مانند کودک با او رفتار می کنند یا ترحمی 
نسبت به او دارند. از این رو، ممکن است امتناع او از 
پیگیری روند درمان هم بیشتر شود. نکته دیگر اینکه 

گاهی برخی از افراد محبوب و مشهور مانند بازیگران، 
فوتبالیست ها یا خواننده ها در اثر بروز برخی بیماری ها 
که موقعیت اجتماعی و کاری شان را تحت تاثیر قرار 
می دهند، بیشتر از نظر روانی و عاطفی آسیب می بینند 
زیرا بر اثر بیماری، یکباره و برای مدتی جایگاه و توجه 
اجتماعی  خود را از دست می دهند. در این میان، باز هم 
نقش حمایتی خانواده بیمار برای پر کردن این خالء 
حتی  یا  دوستان  همسر،  و  می شود  پررنگ  اجتماعی 
کمپین های  برگزاری  با  می توانند  افراد  این  طرفداران 
حمایتی در شبکه های اجتماعی، بیمار خود را مطمئن 
کنند که هنوز هم طرفداران و دوستداران زیادی دارد 
که منتظر برگشت او به عرصه هنر یا ورزش هستند. 
در این صورت، رغبت بیمار با این احساس خوشایند 
سریع تر  بهبود  برای  درمان  روند  ادامه  به  ایجادشده 
بیشتر هم خواهد شد. ضمن اینکه چنین بیمارانی مدام 
فرزندانشان  یا  نکند، همسر  اینکه  استرس و ترس  با 
دلیل  به همین  و  روبرو هستند  بگذارند،  تنها  را  آنها 
همسر و فرزند آقای صنعتگر و بیماران مشابه وی باید 
با حمایت عاطفی همه جانبه، این اطمینان را به بیمار 
بدهند که هرگز او را ترک نخواهند کرد. این حمایت 
خانواده می تواند از بروز اختالالت روان پزشکی شدیدتر 
مانند اختالل افسردگی و اضطرابی شدید هم پیشگیری 
است  ممکن  گاهی  بدانند  باید  بیمار  و  خانواده  کند. 
روند بازپروری و بازگشت به دنیای هنر کمی طوالنی 
باشد و آنها باید با صبر و حوصله این دوران را پشت 
سر بگذارند. به عالوه، یک روان شناس یا روان پزشک 
ماهر هم می تواند ارتباط درمانی مناسبی با بیمار برقرار 
و به روند درمان او کمک کند. به همین دلیل خانواده 
چنین بیمارانی باید با تالش، بیمار را برای مراجعه به 

روان پزشک یا روان شناس متقاعد کنند

نقش حمایتی خانواده در بهبود بیماری
دکترحامدمحمدیکنگرانی

روان پزشک، عضو کمیته رسانه و آموزش 
انجمن روان پزشکان ایران

بیشتر بخوانید

»هشت دلیل رایج تغییر صدا« را در صفحه 
19 همین شماره بخوانید.

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی


