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عکسها :گروه زندگی

ر

کودکان مبتال به سرطانی که آرزوی پوشیدن
روپوش پزشکان را داشتند

مریضی که آرزوی پوشیدن پیراهن استقالل و
گلزدن در یک زمین واقعی را داشت

رؤیاهایی که خاطره شدند

نیکوکاران ،آرزوهای کودکان مبتال به سرطان اهوازی را برآورده کردند

زندگی خانواده نارویی یک شبه از این رو به آن رو شد

زند

ناروییها شادمان از کمکهایی که
زندگیشان را تغییر داد

خانــواده نارویــی سالهاســت کــه طعــم زندگی زیــر زبانشــان با
طعم گس مرگ عجین شــده اســت .خانوادهای که چاپ داستان
تلــخ زندگیشــان در روزنامــه ایــران ،انســانهای مهربــان را برآن
داشــت تا به یاری این خانــواده بیایند و نهال امیــد را در دل تاریک
خانه ناروییهــا بکارند .بازخوردهای چاپ این گــزارش چنان بود
که ناروییها خودشــان نیز باور نمیکردند که زندگیشان یکشبه
از ایــنرو به آن رو شــود! نــوراهلل نارویی که سالهاســت بــا بیماری
دیابت دست و پنجه نرم میکند ،همراه با سه پسر نوجوان و دختر
معلولش در قبرســتانی در روســتای جمال آباد پاکدشــت زندگی
میکنند .آنها سالهاســت که در کنار خانههای مســافران آخرت و
با درآمد ماهیانه  700هزار تومان زندگی میکنند .نوراهلل نارویی با
بیان اینکه عید نوروز هیچگاه برای آنها معنایی نداشت،میگوید:
بهدلیلوضعیتبدمالینمیتوانستملباسنوبرایبچههاتهیه

کنم و همه پسانداز زندگیمان صرف هزینههای پوشک و درمان
دخترمعلولممیشد.
بــا چاپ ایــن گزارش ســیل محبــت مردم بــرای کمک بــه این
خانواده ســرازیر شد و تعدادی از آنها با حضور در محل زندگی این
خانــواده به آنهــا کمک کردند و گروهی نیز با تهیه پوشــاک و کفش
و کیف لبخند را بــر صورتهای رنگ پریده این خانواده نشــاندند.
امــا در ایــن میــان رفتن بــه کربال و زیــارت بــارگاه امام حســین(ع)
آرزویــی بــود کــه در دل داشــتند و همیشــه آن را بــا حســرت بیــان
میکردنــد و بــاور نمیکردنــد کمتــر از 4مــاه این آرزو توســط مرکز
خیریه امام حســن مجتبی(ع) برآورده شــود و نوراهلل و همسرش
در مراســم اربعیــن همپــای دیگــر زائــران امــام حســین(ع) بــه
کربال ســفر کردند .خانــواده نارویی ســال جدید را با لبخنــد در کنار
سفرههفتسینآغازمیکنند.

گی

پسران نارویی دیگر مجبور نیستند
با دمپایی به مدرسه بروند

تجربه زندگی با طعم گس مرگ

برآورده ســاختن آرزوهــای افرادی که
بــه هــر دلیلــی در دام بیمــاری گرفتار
شــدهاند اگرچه معموالً با احساســات
خوب و افزایــش امید به زندگی همراه
اســت اما بایــد در نظر داشــت کــه این
شــیوه برای همه ســنین کاربرد ندارد؛
دکترالههشفایی
چراکــه گاه میتوانــد بــا آســیبهایی
روانشناس
همــراه باشــد کــه در برخــی مواقــع به
ومدرسدانشگاه
راحتــی قابل جبــران نیســت .از این رو
میتوان برای مقوله برآورده ســاختن
آرزوهــا دو بعد مثبت و منفی در نظر گرفت .بعد مثبت
قضیه از این قرار اســت که در ســایه امید به زندگی ،افراد
به لحاظ فیزیولوژی مقاومت بدنی باالتری را به دســت
میآورنــد و ایــن تقویت عــاوه بــر افزایش تــوان روحی
و روانــی ،در مقابلــه بــا بیمــاری راحتتــر و گاه نتیجــه
بخشتــر عمل میکند (این موضوع در مورد کودکان که
مفهــوم خاصی از رفتــار بزرگترها را اســتنباط نمیکنند،
نتیجــه بخشتر اســت) اما بعد منفی برآورده ســاختن
آرزوها ،در خصوص بزرگساالنی صدق میکند که درک
بیشتری از بیماری و اشــتیاق باالتری برای زندگی کردن
دارند.اینافرادبهواسطهبرآوردهساختنآرزوهایشاناز
سویاطرافیان،بهواقعیتماجراپیمیبرندواحساس
«مورد ترحم واقع شدن» به آنها دست میدهد .زمانی
که بیمار در شــرایط ســنی باالتری قرار دارد و از کم و کیف
اتفاقات پیرامون خود با خبر اســت ،متوجه میشــود که
اتفاقات بدی در انتظار اوست و همین نیز اطرافیانش را
مجاب میسازد به فکر برآورده ساختن خواسته هایش
باشند .در نتیجه این ذهنیت برای بیمار به وجود میآید
کــه اطرافیان با این کار در تالش هســتند تا وجدانشــان
را آرام کننــد .اینجاســت کــه باید دانســت ،رشــد امید به
زندگــی آن هــم به هر قیمتــی جذاب نیســت ،بلکه الزم
اســت افــراد در هر شــرایطی بــا واقعیت زندگــی روبه رو
شوند،حتیاگرجامعههدفکودکانباشند.ازیادنبریم
کــه کودکان نیز حــق دارند از بعد واقــع گرایانه در جریان
مسائلقراربگیرند.درحقیقتمادامیکهآرزوهاییک
کودک مبتال به فالن بیماری ســخت تا پیش از  7سالگی
و شکلگیری تفکر انتزاعیاش برآورده شود ،احساسات
خوبــی به همــراه خواهــد داشــت ،در حالی که در ســوی
دیگرهمینطیف،کودکانیقراردارندکهبهیکبیماری
ســخت و گاه العالج مبتال نیستند ،اما در حسرت ابتال به
آن بیماری به سر میبرند تا شاید به آرزویی که میدانند
محقق شــدناش تقریباًجزو محاالت است ،دست پیدا
کنندکهمتأسفانهدراینصورتمیزانامیدبهزندگیدر
گروه محدودی از افراد افزایش پیدا میکند .قدر مسلم،
ایــن فانتزیهــا و تخیــات غیرمعقــول و غیرواقعی در
آینده ،تبعات و آســیبهای نگران کننــدهای را به دنبال
خواهدداشت.
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مرســاناحیــدری/ســال نویــی کــه از راه مــی رســد ،بــرای کــودکان
مبتالبهسرطاندراهوازتفاوتچشمگیریباسالهایگذشتهدارد.
آنها در حالی کنار ســفره هفت سین خواهند نشست و برای سالمتی
یکدیگــر دعا خواهند کرد که دیگر هیچ آرزویی جز ســامتی ندارند.
ســال  95ســالی بوده کــه آرزوهایشــان رنگــی از واقعیت گرفــت و با
تالش گروهی از جوانان عاشــق برآورده شــد .این انسان های عاشق
بــا کاشــتن گل امید در دل این کودکان ،توانســتند لبخنــد بر لب آنها
بیاورندوتوانمبارزهبابیماریرا دروجودشانتقویتکنند.برآورده
شــدن آرزوهــای کــودکان مبتال به ســرطان در اهــواز روایت کســانی
است که به چشــم خود دیدیم ،چگونه عشق را معنا کردند و مقابل
دیدگان همه به تصویر کشیدند .داستان از روزی آغاز شد که کودکان
مبتال به ســرطان در بیمارستان شــفا در اهواز آرزوهای خود را نقاشی
کردند و روی بوم آوردند .آنها بیهیچ چشمداشــت و انتظار غریبی،
نقاشیهایشانرادراختیارخالهآرزوهاقراردادند؛بیخبرازاینکهاو
و گروهی از مردان و زنانی که همواره هوای کودکان مبتال به سرطان را
دارند ،بناست این آرزوها را محقق کنند.
آرزویبشیر
بــرآورده کــردن آرزوهــا بــا آرزوی بشــیر آغــاز شــد .او آرزو داشــت
که شــهری زیبا و تمیز داشــته باشــد .برآورده شــدن ایــن آرزو با تالش
رفتگــران طبیعــت و همــکاری و همدلــی دســتفروشهای خیابــان
سلمان فارســی (نادری) اهواز که یکی از شلوغترین خیابان های شهر
اســت محقق شد و پس از پاکســازی این خیابان وقتی بشیر قدم در آن
گذاشت از پاکیزه بودن خیابان به وجد آمد و او با روحیهای که بهدست
آورده بود به جنگ ســرطان روده رفت و بر آن غلبه کرد .سونیا دومین
کودکی بود که آرزو داشت عروسکهای زیادی داشته باشد که با کمک
خیرین تعداد زیادی عروسک برای او تهیه شد .عباس سومین کودک
مبتــا به ســرطانی بود که بــا وجود برآورده شــدن آرزویــش آن هم به
شکلباشکوهتسلیمبیماریمهلکشدوبرایهمیشهپرکشید.
آرزویعباس
عباس آرزو داشــت که پلیس بشود و بتواند دزدها را دستگیر کند.
وقتی موضوع آرزوی این کودک توســط مســئوالن مؤسسه پنجمین
فصل قشــنگ به فرمانده نیروی انتظامی اهواز اعالم شد با دستور او
 16تکاور همراه با خودروهای ویژه در یکی از میدانهای شــهر مستقر

شــدند و عباس در حالــی که لباس پلیــس به تن داشــت از نیروهای
مســتقردر میــدان ســان دیــد و پــس از آن همــراه آنهــا در عملیــات
دســتگیری چند سارق شــرکت کرد .هیجان در چشمان عباس موج
مــیزد و او بــا همان لباس پلیســی کــه به تن داشــت به بیمارســتان
بازگشت و مدتی بعد به خواب ابدی رفت.
آرزوهایمحسن،مهریار،آیالو...
محســن که 12بهار را پشت سرگذاشــته بود آرزو داشت آتشنشان
باشــد و در کنار آنها برای مهار آتش تالش کند 2.ایســتگاه آتشنشانی
برای برآورده کردن آرزوی محســن به حــال آماده باش درآمدند و با
برپا کــردن آتش در منطقه کیانپارس و با فرماندهی محســن حریق
را مهار کردند .حال محســن در آســتانه ســال جدید خوب اســت و با
امیــد درمان خود را ادامه میدهد .مهریار ،نرین ،یوســف ،آیال و دالیا
 5کودکــی بودند که آرزوی پوشــیدن لباس پزشــکی و درمان بیماران
را داشــتند .آرزوی آنهــا خیلــی زود بــرآورده شــد و هالل احمــر اهواز
یــک درمانگاه صحرایی برپا کرد و این کــودکان همراه با یک مجروح
تصادف ســاختگی ســوار بر هلیکوپتر امداد به این بیمارستان رفتند.
چهره این کودکان در لباس پزشــکی بســیار دیدنی بــود و آنها با امید
درمانشان را به پایان رساندند و سرطان را شکست دادند.
آرزویمرتضی
بــرآورده شــدن آرزوی مرتضــی شــریفی یکــی از صحنههــای بــه
یادماندنــی را بــرای مــردم اهــواز رقم زد .او که سالهاســت بــا بیماری
مهلک سرطان دست و پنجه نرم میکند آرزو داشت با پوشیدن لباس
تیمآبیبهپرسپولیسگلبزند.آرزویمرتضیمقابلدیدگان30هزار
هوادار در ورزشــگاه غدیر اهواز برآورده شــد و او با پوشــیدن پیراهن تیم
فوتبالاستقاللخوزستانضربهپنالتیراوارددروازهبیرانونددروازهبان
پرســپولیس کرد .پرسپولیســیها او را در آغوش گرفتند و بــا دادن کاپ
قهرمانی از او خواســتند مثل یک قهرمان با ســرطان مبارزه کند و آن را
شکســت بدهد .زیــارت بــارگاه منور امــام هشــتم(ع) آرزوی بســیاری
از کــودکان مبتــا بــه ســرطان در بیمارســتان شــفا اســت و بــا بــرآورده
شــدن ایــن آرزوها توســط افراد خیــر و جوانــان داوطلب ،ایــن کودکان
در کنــار ســفره هفــت ســین خاطــرات خــوش روزهایــی را کــه در کنــار
خادمــان حرم امــام رضا(ع) باهمهوجود زیــارتکردند برای دیگران
تعریفمیکنند.

مثبت و منفی سکه آرزوها
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