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خانهای از جنس آرزو
 24سال قبل وقتی به همراه همسرش به ارومیه رفت
ایمان داشــت که میتوانــد برای کودکان این شــهر کاری
کند .با تالش زیاد و کمک افراد خیر توانســت بیمارستان
خیریــه را راهاندازی کند و یک قدم به آرزوهایش نزدیک
شــد .اما این همه خواســتههای او نبود .ســاخت مرکزی
کــه خانوادههــای بیمــاران بیبضاعت به جــای خیابان
و راهروهــای بیمارســتان در آنجا ســاکن شــوند؛ دغدغه
بــزرگ او و دیگــر خیــران ارومیــهای بــود و ســرانجام این
مرکز با همت زنان و مردان این شهر بنا شد .رویا چگینی
مدیرعامــل این مؤسســه خیریه کــه امــروز  500خانواده
نیازمند و بیبضاعت که  150خانواده از میان آنها فرزند
بیمار دارند تحت حمایت این مؤسسه قرار دارند با بیان
روند شــکلگیری این مؤسســه و آرزوهــای کودکانی که با
تــاش خیران این شــهر بــرآورده میشــود ،گفت :ســال
 1372همراه همسرم که پزشــک متخصص قلب است
به ارومیــه آمدیم .از همان ســال با دیــدن خانوادههایی
کــه بــه خاطر نداشــتن پول تــوان خریــد دارو را نداشــتند
نتوانســتم بیتفاوت باشم و تصمیم گرفتم که یک مرکز
درمانی خیریه برای بیماران بیبضاعت راهاندازی کنم
و ســرانجام با گروهی از افراد خیر این موضوع را مطرح و
با کمک آنها بیمارستان خیریه امید را راهاندازی کردیم.
قدم بعدی ساخت همراه ســرای ارومیه بود که سال 89
در زمینی که از ســوی شــورای شــهر در اختیار قرار گرفت
ایــن همــراه ســرا ســاخته شــد.در این همــراه ســرا عالوه
بــر اســکان بیمــاران و همراهان آنهــا خدماتــی از جمله
دندانپزشــکی و فیزیوتراپی نیز ارائه میشود .برای اینکه
بتوانیــم آرزوی کــودکان بیمار را بــرآورده کنیم ماکتی به
شــکل خانه و تحت عنوان خانه آرزوها بنا کردیم و اولین
پنجشــنبه هر ماه افراد خیر گردهم جمع میشوند و پس
از قرائــت آرزوهــا هــر کــدام از خیرین داوطلــب برآورده
کــردن یکــی از آرزوهــا شود.تشــویق خانوادههــای تحت
حمایــت بــه صرفهجویــی در آب و پرداخــت قبضهای
آب که نســبت بــه ماه گذشــته مبلغ پرداختــی آن نصف
شــده اســت توســط این مؤسســه یکی از کارهــای مهمی
بود که اســفند ماه انجام دادیم .شــاید زیباترین اتفاق در

عکسها :ایران

مهربانــی واگیر دارد؛ آدم به آدم ،دل به دل ،دســت
به دســت منتشــر میشــود؛ جوانــه میزنــد؛ جان
میگیرد؛ تکثیر میشــود و همه جا را تسخیر میکند.
دلهای بســیاری بــه هم گــره میخــورد تــا لبخند بر
چهره انســانهای دردمند جــا خوش کنــد .دلهای
مهربان چند ســالی اســت که چتر عاشــقی را بر سر
کــودکان بیمار و نیازمنــد باز کردهاند تــا آنها محکم
و اســتوار به جنــگ بیمــاری بروند .امــا در این میان
بــرآورده شــدن آرزوی کــودکان مبتــا بــه بیمــاری
مهلک ســرطان داســتان دیگری اســت .داســتانی
از جنــس عشــق و ایثــار .فرشــتههایی که دســت در
دســت هم برای برآورده کــردن این آرزوها ســراز پا
نمیشناســند و صحنههای زیبایی را خلق میکنند.
خانــه آرزوها و درخــت آرزوها سالهاســت که برای
کــودکان مبتال به ســرطان در اهــواز و ارومیه دریچه
امیدی اســت که آنها را به آرزوهایشــان میرســاند.
نــوروز  97بــرای بســیاری از ایــن کــودکان رنــگ و
بــوی دیگــری دارد .کودکانی که دیگر آرزوی دســت
نیافتهای ندارند و تنها به بازگشــت ســامتی شــان
فکــر میکننــد .دو مؤسســه سالهاســت کــه بــرای
بــرآورده شــدن آرزوی کــودکان مبتــا به ســرطان
تــاش میکنند و دســتان مهربــان آنها تا بــه امروز
بــذر امیــد را در دل صدهــا کــودک بیمــار قــرار داده
است.
ســال  95برآورده شــدن آرزوی علی زینالزاده بود که در
نهمیــن بهار زندگیاش بــه آرزوی خود که بــه تن کردن
لباس ســبز پلیــس بود رســید و پلیــس افتخاری اســتان
آذربایجان غربی شــد .او با امیدی که در دلش زنده شــد
توانست بیماری را شکست داده و نوروز امسال را در کنار
ســفره هفت ســین و همــراه خانوادهاش جشــن خواهد
گرفت.
درخت آرزوها
آذرمــاه ســال  94بــود کــه درخــت آرزوهــا برای بــرآورده
کردن  10آرزوی کودکان بیمار در اهواز در خاک این شــهر
غبــار گرفته ریشــه زد .روزی که گروهی جوان عاشــق ایثار
و فــداکاری در مؤسســه پنجمیــن فصل قشــنگ تصمیم
گرفتند تا فصــل جدید را برای کودکان بیمــار رقم بزنند.
هــدی رشــیدی مدیرعامــل این مؤسســه کــه تا بــه امروز
همراه دوســتان خود آرزوی بیــش از  200کودک مبتال به
سرطان را به شکل میدانی و غیر میدانی در اهواز برآورده
کرده اســت از لحظاتی که در نگاه مردم این شــهر به قاب
نشســت و همراه آنها لبخند به چهره ایــن کودکان هدیه
شــد این گونه میگویــد :این درخــت ســال  94در منطقه
ساحل کیانپارس کاشته شد و آرزوی کودکان و نوجوانانی
که با بیماری مهلک ســرطان دســت و پنجه نرم میکنند
روی شــاخههای این درخت و مقابل نگاه مهربان مردم
نصب شــد .تا به امروز با حمایت کسانی که عاشق لبخند
این کودکان هستند توانستیم بیش از  200آرزوی کودکان
مبتــا بــه ســرطان را در اهــواز بــرآورده کنیــم .از بین این

کودکان تعداد  15نفرشان بهبودی کامل بدست آوردند
و بــه زندگی بازگشــتند و تعدادی دیگر نیــز در حال ادامه
درمــان هســتند .زیباتریــن تصویــر در ایــن ســالها وقتــی
رقــم خورد که مــردم در کنار مســئوالن و نهادهایی مانند
ارتــش و نیــروی انتظامــی و ســپاه بــرای بــرآورده کــردن
آرزوی ایــن کــودکان آســتین همــت را باال زدند و شــادی
را بــه دل خانوادههــای این کــودکان هدیه دادند .بیشــتر
ایــن آرزوها زیارت حــرم امام رضا(ع) بود کــه با همدلی
افراد خیر و همچنین مســئوالن آســتان قدس و خادمان
حرم امام هشــتم(ع) همه این آرزوها برآورده شد .برای
ســال جدید نیز بــرآورده کــردن  87آرزو را در برنامههای
خودمان داریم و امیدوارم بازهم بتوانیم لبخند را به این
کــودکان هدیه کنیم .هدی رشــیدی از برنامــه ویژهای که
در اســفند مــاه و همزمان با روز جهانی مبارزه با ســرطان
توســط گروه همیاران بینام و اعضای مؤسســه پنجمین
فصل قشــنگ انجام گرفت گفت و ادامه داد :این برنامه
در هفت گام انجام شــد .این برنامهها روی سن خودروی
سفیر آفتاب که از سوی شبکه افق به مناطق محروم اهواز
اعزام شــده بود و در مناطق حاشــیه شهر ضمن آموزش
نحوه ارتباط با افراد مبتال به ســرطان و شناخت نیازهای
کودکان مبتال به سرطان آموزش داده شد .سالهاست که
برآورده کردن آرزوی کودکان مبتال به سرطان به اولویت
اول زندگی همه ما تبدیل شــده است و معتقدیم کودکی
که به آرزویش برســد بــا امید و دلگرمی زیــادی به جنگ
سرطان میرود.

برآورده شدن آرزوی کودکان مبتال به بیماری مهلک سرطان داستان جذابی است.
داستانی از جنس عشق و ایثار .فرشتههایی که دست در دست هم برای برآورده
کردن این آرزوها سراز پا نمیشناسند و صحنههای زیبایی را خلق میکنند خانه
آرزوها و درخت آرزوها سالهاست که برای کودکان مبتال به سرطان در اهواز و ارومیه
دریچه امیدی است که آنها را به آرزوهایشان میرساند

