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 داستان اول؛ امیرحسین که یادش تا ابد زنده است
۱۰ شهریور ۸۹، مصادف با ۲۱ رمضان امیرحسین جعفری با 
پدرش برای خرید نان از خانه خارج می شود که هنگام عبور 
از خیابان با اتوبوس شــرکت واحد تصــادف می کند. آن روز 
برای مادر امیرحسین به یکی از تلخ ترین روزهای زندگی اش 
تبدیل شد؛ روزی که پسر ۱۳ساله اش، دیگر به خانه برنگشت. 

مادر امیرحسین از آن روز می گوید. 
بعد از رفتن امیرحســین و پدرش حس و حال خوشی نداشــتم. وقتی دیر کردند، با 
شــوهرم تماس گرفتم، تلفنش خاموش بود، به امیرحســین زنگ زدم، او هم جواب 
نمی داد و این بی خبری چند ســاعت ادامه داشت تا زمانی که دوست همسرم با من 
تماس گرفت و گفت شــوهرم و امیرحسین بیمارستان هستند. او گفت اتفاق خاصی 
برای امیرحسین پیش نیامده و فقط پایش شکسته است و خودش می آید تا من را به 
بیمارســتان ببرد. وقتی او را دیدم از چهره اش فهمیدم که اتفاق بدی افتاده و حادثه 
کوچکی نیست؛ آخر چه کسی برای شکستن پای پسر همکارش این قدر گریه می کند 
و به هم می ریزد. وقتی به بیمارستان رسیدم و پسرم را بیهوش روی تخت بیمارستان 

دیدم، از حال رفتم. وقتی به هوش آمدم دیگر در حال خودم نبودم.
گفتند بیمارستانی که امیرحسین را بســتری کرده اند امکانات خوبی ندارد، واقعا 
هم نداشت، دریغ از یک دستگاه اکسیژن درست و درمان؛ برای همین تصمیم گرفتیم 
پســر بیهوش و بی جانم را به بیمارستان مجهزتری منتقل کنیم. در همان بیمارستان 
مجهز برای اولین بار شــنیدم که نمی شــود برای امیرحسینم کاری کرد؛ اما مگر یک 

مادر باور می کند که کار پسر نوجوانش تمام شده است؟
به اصرار پزشــکان اتاقی برایمان آماده کردند؛ پزشــک امیرحسین از من خواست 
روی صندلی بنشــینم، در دلم آشوب بود، گفتم نیاز به نشستن ندارم اگر حرفی دارید 
بزنید و دکتر اصرار کرد که بهتر اســت نشســته صحبت کنیم. می دانســتم که قرار 
نیســت صحبت های خوشایندی داشته باشیم. پزشک در ابتدا توضیح داد که درصد 
هوشــیاری پسرم بسیار پایین است و باید برایش دعا کنیم. از آن لحظات هیچ  چیز در 
یادم نیســت جز خدا خدا کردن هایم که هوشــیاری جگر گوشه ام باال برود. پس از آن 
پزشــک شــروع کرد به حرف زدن، در میان حرف هایش کلمه ای را شنیدم که بندبند 
بدنم را لرزاند؛ «اهدا» و تا چند ثانیه تمام اتاق، تمام بیمارستان و تمام دنیا را سکوتی 
مرگ بار فرا گرفت. با خودم گفتم مگر اهدای عضو فقط در فیلم های تلویزیونی نبود؟ 
مگــر زمانی که آن فیلم هــا را می دیدم به این فکر نکرده بــودم که چطور یک مادر 
می تواند راضی شــود بدن فرزندش را ببخشــد به دیگران؟ دوباره صدای پزشک را 
شــنیدم. نفســم در ســینه حبس بود، منتظر بودم حرفش تمام شود تا دوباره نفس 
بکشــم. آخر حرف های پزشک امیرحســین به همان  که فکرش را می کردم رسید، به 

اهدای عضو.
شــوهرم برافروخته بود. او هم باورش نمی شــد. با عصبانیت به پزشــک گفت: 
می خواهیــد اعضای بدن پســرم را اهدا کنم؟ او هم در بهت بــود. فریاد زدم: اجازه 

نمی دهم، پسر من زنده است و نفس می کشد. اهدا برای پسر من نیست برای آنهایی 
است که زندگی شان تمام شده نه پسر من، بچه من به هوش می آید و این روزها، این 
ســاعت های تلخ تمام می شــود. از اتاق بیرون رفتم و خودم را به  آی سی یو رساندم. 

خودم را می زدم، جیغ می کشیدم و همه دور من جمع شده بودند.
کمی که به خودم آمدم دوباره پزشک پسرم آمد. این بار اما حرف هایش را شنیدم 
که گفت: تنفس پسرم با دستگاه است و اگر دستگاه نباشد باید همه  چیز را تمام شده 

بدانم چون دیگر نفس ندارد.
این بار خودم باالی ســر پســرم رفتم، حالت هایش را دیدم و خودم متوجه شدم 
همه  چیز تمام شــده و آنجا بود که به اهدای اعضای بدنش رضایت دادم. شــوهرم 
اما راضی به بخشــش اعضای بدن امیرحســین نبود، می گفت اگر تو راضی نباشــی 
من هم رضایت نمی دهم؛ اما من انگار آرام شــده بودم و به دلم افتاده بود که دیگر 
راهی نیست. برای آخرین بار پزشک را قسم دادم که پسرم دیگر برنمی گردد؟ و دکتر 
جواب منفــی داد. همان جا بود که برگه رضایت را امضــا کردیم. در لحظه امضای 
فرم احســاس کردم امیرحسین از من خواســت که برگه را امضا کنم. با اینکه هنوز 
۱۴ ســالش هم نشده بود، اما پسر بخشــنده ای بود. شک ندارم امیرحسین دستانم را 

روی کاغذ کشید؛ چون مطمئنم آن کسی که برگه رضایت را امضا کرد من نبودم.
تمــام این اتفاق در چند ســاعت رخ داد. ۱۰ شــهریور پســر من تصــادف کرد و 
۱۲ شــهریور به خاک ســپرده شــد. فرصت زیــادی برای نگه داشــتنش نداشــتم. 
تصمیم گیری برای اینکه اعضای امیرحســین را اهدا کنیم تنها در یک روز انجام شد. 
ســاعت یک ظهر به من گفتند پســرم تصادف کرده و تا به بیمارستان رسیدم ساعت 

حول و حوش سه بود و فردا ظهر برگه رضایت به اهدا را امضا کردم.
خانواده ما افتخار این را داشــت تا از طریق امیرحسین به چندین نفر جان دوباره 
ببخشــیم و پس از بخشــیدن اعضای بدن او چیزهایــی در زندگی دیدیم که حاصل 

همان تصمیم بود؛ تصمیمی که یک مرگ زیبا را برای امیرحسین رقم زد.
داستان دوم؛ مریم یک قهرمان ورزشی

مریم موالیی، گیرنده کبد، مادر دو کودک و قهرمان ورزشــی 
روزهای سختی را پشت سر گذاشته و حاال می خواهد تا تمام 
مردم بدانند زندگی اش را مدیون یک پســر ۱۶ ســاله اســت. 

مریم از روزهای بیماری و پس از پیوند می گوید.
امسال هجدهمین سالی است که از پیوند من می گذرد و 
حرف زدن و مرور خاطرات آن روزها واقعا کار سختی است. ۱۶ ساله بودم که بیماری 
من شروع شد، آن هم با یک سرماخوردگی ساده و ناگهانی که چهار ماه طول کشید. 
چون هیچ بیماری مادرزادی نداشــتم، پزشکان دلیلی برای بیماری من پیدا نکردند و 

گفتند احتماال این بیماری می تواند ریشه ژنتیکی داشته باشد.
من یک دختر شــاد و پرانرژی، به خاطر ســرماخوردگی ماه هــا درگیر معالجه و 
آزمایش بودم تا باالخره پزشــکان به این نتیجه رســیدند که من مشکلی بسیار جدی 
دارم و در نمونه برداری ها مشخص شد کبد من به اندازه یک فرد ۸۰ساله آسیب دیده 
و ناتوان اســت؛ بنابراین در اوج نوجوانی وارد یک پروسه درمان شدم که هفت سال 

طول کشید تا به پیوند عضو منجر شد.
در این هفت ســال زندگی من و خانواده ام تحت الشــعاع بیماری من قرار گرفته 
بود. در این پروســه دو مرحله بسیار سخت داشتیم؛ دو ســال اول و تقریبا یک سال 
آخر که بین مرگ و زندگی بودم. ۲۳ســالگی من مصادف شــد با سال ششم بیماری؛ 
در ایــن زمان مراحل بیماری من به مراحل آخر رســیده بــود و دیگر کبدم به دارو و 
درمان ها جواب نمی داد. روزهای وحشــتناک از راه رسید، دچار خون ریزی و واریس 
عروق مری شــده بودم و مرتب خون باال می آوردم. با شــدت گرفتن بیماری پزشکان 

گفتند شــاید ســه ماه برای زندگی کردن وقت داشته باشــم و تنها شانسم پیوند کبد 
اســت. وقتی راهی جز جراحی پیش پایم نمانده بود، از جراحی و پیوند می ترسیدم 

اما باالخره راضی شدم.
پیوندزدن یک عضو کار ســاده ای نیست. هفت خان رستم است. یک نفر باید پیدا 
شــود که به تقدیر الهی پیمانه عمرش تمام شــده باشــد، انواع و اقسام آزمایش ها 
گرفته شــود، گروه خونی و بافت کبد موافق باشــد و ده ها چیز دیگر که یادآوری اش 
هم ســخت است اما یکی از سخت ترین چیزهایی که افراد گیرنده عضو با آن مواجه 
هســتند، این اســت که زندگی آنها به مرگ دیگری پیوند خورده. البته من هرگز دعا 
نمی کردم کســی ضربه مغزی شــود تا کبدش به من برسد، دعا می کرد خودم خوب 
شوم و شفا پیدا کنم اما بخش دردناک روایت همه ما گیرنده ها این است که یک مرگ 
و یک تولد را در لحظه می بینیم و همین خودش یک جور امید در ناامیدی است؛ بشر 
نقطــه کوری در تاریکی پیدا می کند برای ادامه راه و مســیر پیوند برای هرکدام از ما 

پر از معجزه است.
برای من هم پروســه پیوند معجزه آســا بود. یک ماه تکمیل مدارک پزشکی طول 
کشید و بعد از آن هم  گروه پزشکی تشکیل شد. سه روز بعد در تاریخ ۳۰ تیر ۸۳ کبد 
مناســب من پیدا شد. معجزه اول اینجا بود، افراد زیادی از دو یا سه سال قبل منتظر 
پیوند بودند اما من بدون اینکه حتی پولی برای بیمارســتان واریز کرده باشــم، برای 
جراحی آماده شدم. فقط می دانســتم فردی که کبدش را به من اهدا کرده بود، یک 

نوجوان ۱۶ساله از مشهد بوده است.
بعد از هشــت ساعت جراحی با کبد جدید از اتاق عمل بیرون آمدم. پنج روز اول 
را بــه خاطر ندارم اما می گفتند ۲۴ ســاعت اول حالم خوب بــوده و بعد برای یکی، 
دو روز حالم بد می شــود. خون ریزی شــدیدی کرده بودم و سرانجام صبح روز پنجم 
چشمانم را باز کردم. یادم می آید در آن شرایط سخت روحی و جسمی آقایی که قبل 
از من عمل پیوند شــده بود، باالی سرم آمد و گفت: «مریم سالم. تولدت مبارک». در 
آن لحظه و ۳۰ روز بعد که در بیمارستان بستری بودم، آن مرد برایم شبیه فرشته ای 

از جانب خدا بود.
بعد از عمل زندگی روشن شد، به  واسطه یک گروه با افراد گیرنده عضو آشنا شدم 
و با آنها ورزش کردن حرفه ای را آغاز کردم. ســال ۸۵ در مسابقات بدمینتونی که در 
کرمان برگزار شــد، مقام اول را کسب کردم. ســال ۹۰ یکی از اعضای تیم ملی پیوند 
اعضا شــده بودم و در اولین مسابقه برون مرزی که در سوئد برگزار شد، دو مدال طال 
کسب کردم. کمی بعد وارد دانشگاه تربیت بدنی شیراز شدم و تا مقطع فوق لیسانس 
ادامه دادم و قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا را دارم. می خواهم آن قدر باال باشم 
که همه ببینند بخشی از انسان هایی که عزیزشان را از دست داده اند، یک سری پزشک 
که دینشان را به جامعه ادا کرده اند، باعث می شود یک انسان جدید به دنیا بیاید. ما 
مسئولیت زیادی داریم. کسی که اعضای بدن عزیزش را اهدا می کند، نه یک جان که 
یک زندگی را نجات داده و دعای یک نســل پشت آن عزیز ازدست رفته و خانواده اش 
است. من به دنیا نشان دادم آن تن رنجور و ناتوان که در انتظار مرگ بود، حاال ورزش 

می کند، مربی و یک قهرمان است.
داستان سوم؛ آرتین هنرمند کوچک

آرتین قادری، متولد ســال ۸۹، از بدو تولد نابیناست. او سال 
۹۷، زمانی که کالس اول را به پایان رساند، به مشکل کلیوی 
دچار شد و پزشکان گفتند که واجد شرایط اهداست. در سال 
۹۸ پیوند موفقیت آمیز کلیه داشــت و حاال هم نوازنده پیانو 

است. روایت آرتین را از زبان مادرش بخوانید.
به خاطر شرایط بینایی آرتین مجبور بودیم هر شش ماه یک بار یک چک آپ روتین 
و هر  سال یک چک آپ کامل مغز و اعصاب داشته باشیم. تا هفت سالگی آرتین همه 
چیز خوب بود که ناگهان حالت تهوع سراغ آرتین آمد و بعد مریضی های طوالنی که 
به خاطر آن آرتین مرتب تحت نظر پزشــک قرار می گرفت. در آخرین آزمایش آرتین 
مشخص شد سطح کراتین بدنش پنج است. همان روز آرتین را در بیمارستان بستری 
کردیم و یک یا دو روز بعد از بســتری برای آرتین شنت گذاشتند و دیالیزهای دردناک 

آغاز شد. یک پروسه به شدت سخت و دردناک برای یک بچه هفت ساله.
آرتین یک پســر بچه پر تحرک بود و شنت داشــتن شــرایطش را سخت تر می کرد. 
پروســه دیالیز ۱۱ ماه طول کشید و از همان ماه اول با صحبت هایی که با دکتر آرتین 
داشــتیم، تصمیم گرفتیم تا آرتین پیوند کلیه داشته باشد. چند ماه درگیر آزمایش ها 
بودیم تا ببینیم پیوند روی آرتین جواب می دهد یا نه که مشــخص شــد آرتین شرایط 
پیوند را دارد. من و همســرم اولین گزینه پیوند به آرتین بودیم اما به توصیه پزشــک 
و احتمال وجود مشــکالت ژنتیکی ترجیح دادیم تا در لیســت انتظار بمانیم و منتظر 
باشیم تا کلیه ای مناسب برای پسرمان پیدا شود. پیوند کار ساده ای نیست، باید شرایط 
خاصی وجود داشته باشد؛ مثال تقریبا تمام اعضای حیاتی بدن باید چک شود و آرتین 
تمام این مراحل را با موفقیت گذراند. مرحله بعدی آزمایش ویروس ها بود؛ کودکان 
قبل از پیوند باید چند ویروس را گرفته باشند تا پیوند بدون مشکل انجام شود. آرتین 
یکی از ویروس ها را نگرفته بود اما پزشک معالجش به ما اطمینان داد که اگر در سه 

ماه اول پیوند این ویروس را نگیرد، هیچ مشکلی برایش پیش نخواهد آمد.
گرفته شــدن توان آرتین و جا ماندن او از دوران شــیرین کودکی برای من و پدرش 
رنجی مضاعف بود. دیالیز آرتین به جرئت از وحشتناک ترین زمان های زندگی من بود. 
پسر من همیشه بی حال بود و گوشه ای خوابیده بود. فکر کنید یک بچه چهار ساعت 
به دستگاه وصل اســت و تمام انرژی و ویتامین های بدنش کشیده می شود، بعد که 
به خانه می آید، دیگر انرژی برایش باقی نمانده که غذا بخورد یا بازی کند. هر روز که 
این پروســه تکرار می شد، به اندازه یک سال از او نیرو می گرفت و همین مسئله او را 
به کودکی آســیب پذیر، پرخاشگر و تا حدی افسرده تبدیل کرده بود. زندگی ما هم در 

این مدت با چالش های زیادی مواجه شده بود.
 باالخره ۲۵ اســفند برای آرتین پیوند پیدا شــد، اما چون روزهای آخر سال بود و 
پزشکان سخت پیدا می شدند، پیوند آرتین کنسل شد. پروسه دردناک و طاقت فرسای 
دیالیــز دوباره ادامه داشــت تــا ۲۴ تیرماه ۹۸ کــه آرتین پس از یک عمل ســنگین 
هفت ساعته کلیه جدید را دریافت کرد. شرایط عمل و مراقبت های بعد از عمل برای 
یک کودک نابینا بیش از حد تصور ســخت بود. ۱۴ روز بستری بودن در محیط ایزوله 

و تنها، باعث شد تا آرتین روزهای سختی را بگذراند.
پس از ترخیص از بیمارســتان حاال باید ســه ماه دیگر هم در خانه برایش فضای 
ایزوله آماده می کردیم. زمان هایی که آرتین آزمایش داشت هر ماه چند بار می مردم 
و زنده می شــدم تا جواب آزمایش او به دستم برسد و بفهم که کراتین بچه ام نرمال 

است.
در این مدت مدرســه رفتن که دلخوشــی آرتین و تنها راه ارتباطی اش با دوستان 
و هم ســاالنش بود هم منتفی شــد تا مهر که به کمک معلمش توانست به صورت 

غیر حضــوری کالس ســوم را بگذراند. محدودیت ها و بیماری هرگز مانع پیشــرفت 
آرتین نشد. با عضو جدید پیوندی دیگر خبری از بیماری و بی حالی و ضعف نبود و از 
همان سال اول پیوند کالس های پیانوی آرتین شروع شد. در مدت دو سالی که آرتین 

به نواختن پیانو مشغول است، دو اجرا هم داشته است.
بعد از پیوند شرایط ما خیلی تغییر کرده است. استرس همراه با ترس و نگرانی و 
دیدن درد و زجر بچه برای یک مادر سخت ترین کار دنیاست. این استرس بعد از پیوند 
کمتر شده و همین که می بینم پسرم می تواند راه برود، غذا بخورد، بازی کند و دوباره 
سالمتش را به دست آورده، صد بار خدا را شکر می کنم و برای آرامش دهنده عضو 

دعا می کنم. خدا دوباره آرتین را به ما بخشیده و قدردانش هستیم.
همیشــه از کودکی به آرتین یاد دادم که تا نبخشی خدا به تو نمی بخشد و او هم 
بــا این تفکر بزرگ شــد. بعد از پیوند یک بار آرتین به من گفــت که مامان خدا برای 
من معجزه کــرد و واقعا هم عمر دوباره آرتین معجــزه زندگی ما بود و خودمان را 
مدیون آن عزیزی می دانیم که به پسر من زندگی دوباره و به ما آرامش داد. تا جایی 
که می دانم کســی که عضوی از بدنش در بدن پسر من است، یک پسر ۱۲ ساله بوده 
و با آرتین هر شــب برایش فاتحه می خوانیم و آرتین هر شب برایش دعا می خواند. 
جان بخشیدن کار خداست، اما این عزیزان با بخشش بزرگ و بزرگوارانه ای که داشتند 

توانستند به چند نفر جان دوباره ببخشند.
داستان چهارم؛ امیرمحمد یک مخترع جوان

امیرمحمد نوری در عرض سه سال سرطان را شکست داد و 
یک جراحی پیوند قلب موفقیت آمیز داشت. او پس از پیوند 
قلب ســبک زندگی اش را تغییــر داد و تخت بیمارســتانی 

مخصوص بیماران پیوندی و نقص عضو اختراع کرد.
۱۶ ســاله بودم که سرطان به ســراغم آمد و خوشبختانه 
خوش خیم بود و با شیمی درمانی تمام شد. یک سال بعد از شیمی درمانی ها با تنگی 
نفس و ضعف در انجام کارهای روزانه و مشــکالت قلبی مواجه شدم. بعد از انجام 
آزمایش های تخصصی پزشــکان گفتند که عوارض رادیوتراپی به قلبم آسیب زده و 

نیاز به پیوند دارم.
کمــی بعد از اینکه فهمیدم باید قلبم را تعویض کنم، پروســه درمان آغاز شــد. 
مدتی در بیمارستان بستری شدم و چیزی حدود یک ماه در لیست انتظار پیوند عضو 
بودم. پیوند قلب ســخت و ســنگین بود. به خاطر داروها تغییــرات بدنی زیادی را 
تجربه کردم و کنار آمدن با این مشکالت و تغییرات برایم سخت بود؛ اما به مرور زمان 
بهتر شــد و حاال بعد از حدود چهار  ســال  و نیم حالم خوب است و به زندگی عادی 
برگشــته ام. خانواده فردی که قســمتی از بدنش را به من اهدا کردند، باعث شدند تا 

تولدی دوباره داشته باشم و شانس زنده ماندن دوباره را به من دادند.
بعد از عمل پیوند موفق شــدم تخت بیمارستانی مخصوص بیماران پیوند اعضا 
اختراع کنم. در مدتی که در بیمارســتان بودم، مشــکالت تخت های بیمارســتانی را 
به دقت دیدم و ســعی کردم آنها را رفع کنم تا نه فقــط بیماران پیوندی، بلکه بقیه 
بیمارانی هم که به هر دلیلی بستری می شوند، بتوانند از آن استفاده کنند و در فضای 

درمانی مشکالت شان کمتر شود.
حاال مــن به عنوان عضوی از خانواده های گیرنده عضــو باری روی دوش دارم و 
باید از این فرصت استفاده کنم. زندگی برایم مفهوم پیدا کرد. این اتفاق نقطه عطف 
زندگی ام شده و سعی کردم در زندگی این لطف و بخششی را که به من شده جبران 

کنم.
داستان پنجم، امیرحسین؛ نوجوانی که مرگ را لمس کرد

امیرحسین، نوجوان ۱۷ ســاله اهوازی از تجربه پیوند قلبش 
می گوید. او شاعر است و به نوشتن عالقه زیادی دارد. روایت 

امیرحسین را از زبان خودش بخوانید.
در هشت ســالگی بدترین تجربه زندگی ام را داشتم و آن 
هم غم از دســت دادن پسرعمویم محمدرضا بود. او بیماری 
قلبی داشت، اما به دلیل برخی مشکالت پیوند قلب او متوقف شد و شانس پیوند را 
از دست داد. ۱۳ ساله بودم که کم کم مشکالتی برای من پیش آمد؛ در زمان راه رفتن 
یا هنگام باال رفتن از پله نفس کم می آوردم. این مشــکل ادامه داشــت تا یک روز در 
حین بازی با برادرم دردی عمیق در قفســه ســینه ام حس کردم؛ حالت تهوع امانم 
را برید و نمی توانســتم مثل قبل غذا بخورم. کافی بود چیزی بخورم تا درد شــکم و 
تهوع دوباره سراغم بیاید. دکتر و بیمارستان رفتن ها از همان زمان شروع شد. پزشکان 
در ابتدا احتمال دادند که مشــکل از معده اســت؛ اما پدرم به خاطر تجربه ای که از 
بیماری محمدرضا داشــت اصرار داشــت که چک آپ قلب بدهم تا از سالمت قلبم 
مطمئن شــود. بعد از گرفتن نوار قلب و عکس از قفسه سینه ام معلوم شد که حس 
پدرم درســت بوده و قلبم بزرگ شده؛ بنابراین راهی جز مراجعه به متخصص قلب 
نمانــد. داروهایی که متخصص قلب داد روی بدن من تأثیری نداشــت و برای ادامه 

معالجه به تهران آمدم. آنجا متوجه شدیم که مشکل قلب من جدی است.
پدرم اولین کســی بــود که فهمید قلبم دیگر جواب نمی دهد. پزشــک به مادر و 
پدرم گفت که تنها دو هفته برای زنده ماندن وقت دارم، اگر قلب به بدنم پیوند شود، 
شــاید بتوانم به زندگی ادامه دهم؛ اما اگر قلب پیدا نشــود، همه چیز تمام است. به 
این دلیل روزهای طاقت فرســای بستری شدن در آی سی یو شروع شد. در همین مدت 
پدر و مادرم پیر شــدند و من به چشــم خودم این لحظه ها را دیدم. روزها پشت هم 
می گذشــتند، هر روز فرصت زندگی کردن را از دســت می دادم و قلبی هم برایم پیدا 
نمی شــد. در آن روزهای سخت و کش دار از مادرم خواســتم اگر من قبل از رسیدن 

پیوند جانم را از دست دادم، اعضای سالم بدنم را اهدا کند.
بعــد از دعا و راز و نیازهای زیاد باالخره قلب پیدا شــد؛ اما همه چیز به خوبی و 
خوشــی تمام نشــد. بعد از عمل قلب جدیدم پیوند را پس زد. دوباره به اتاق عمل 
رفتم. این بار با دســتگاه اکمو زنده بودم تا زمانی که ناگهان همه چیز تمام شد و من 
مرگ را تجربه کردم. بعد از ۴۵ دقیقه با تالش پزشــکان دوباره به زندگی برگشــتم و 
این بار پزشــکان احتمال دادند که ممکن است به خاطر آن مرگ چند دقیقه ای دچار 
آســیب مغزی شده باشم. این بار هم لطف خدا شامل حالم شد و بدون هیچ آسیب 

مغزی دوباره چند ماه در آی سی یو بستری شدم.
بعد از مدتی که خیالمان راحت شــد که بدنم قلب جدید را قبول کرده، مشــکل 
جدیــدی پیش آمد. این بــار کبدم به خاطر عوارض داروها بیمار شــده بود و بعد از 
مدتی هم متوجه شــدم در سرم کیست وجود دارد. با همه این سختی ها و مشکالت 
االن به لطف بخشش آن عزیزی که بین ما نیست، زنده ام. زنده ام و با تمام مشکالت 
و بیماری هــا برای زندگی کردن می جنگم. حاال دو ســال از پیوندم می گذرد. در تمام 
این مدت قرنطینه بودم؛ اما حاال حالم بســیار خوب است و این حال خوب را مدیون 

محبت، ایثار و گذشت خانواده اهداکننده هستیم.

به مناسبت ۳۱ اردیبهشت روز اهدای عضو

یکی بود که هنوز هم هست

ریحانه جوالیی:  در ایران فرهنگ اهدای عضو آن چنان که انتظار می رود در میان مردم جایی ندارد. بر اســاس آمارهای ارائه شــده از سوی «انجمن 
اهدای عضو ایرانیان» ساالنه سه  هزار نفر از هم وطنان ما به دلیل نبود عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند؛ به عبارت ساده تر روزانه هفت نفر. 
به گواه آمار در پایان ســال پنج تا هشت هزار ایرانی بر اثر ضربه به سر دچار مرگ مغزی می شوند. این در حالی است که اعضای بدن سه  هزار نفر از 
آنها قابلیت اهدا دارد، اما در نهایت خانواده تنها هزار نفر از این افراد به اهدای عضو رضایت می دهند.  سال ۱۳۱۴ اولین پیوند قرنیه چشم در ایران 
انجام شــد و پس از آن به ترتیب پیوند کلیه، مغز  استخوان، قلب، کبد، ریه، پانکراس و روده هم به فهرست اجزای قابل پیوند اضافه شد. حاال ایران 
یکی از کشورهای پیشرفته در این زمینه است.در تقویم، ۳۱ اردیبهشت روز ملی اهدای عضو نام گذاری شده است؛ روزی که هدف آن فرهنگ سازی 

اهدای عضو در جامعه است و این گزارش روایت کننده بخشش و بزرگی انسان هایی است که زندگی دوباره را به نیازمندان هدیه دادند.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند ناصر به 
شماره شناسنامه ۳۴۹۰۱۰۶۱۴۸ صادره از بوشهر در مقطع کارشناسی 

رشته مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفت صادره از واحد دانشگاهی 
مرودشت با شماره ۲۴۳۶۶۸۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد مرودشت به نشانی استان فارس شهرستان مرودشت کیلومتر ۳ 
جاده تخت جمشید دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمد 
به شماره شناسنامه ۹۸۶۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته آموزش زبان صادره از واحد دانشگاهی آزاد دماوند با شماره 

۵۸۴۱(۳۲۰۰۸) مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند به 
نشانی  دماوند ، میدان معلم ، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید

 برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی  خودرو  سمند
  LX-XU۷  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک 

 124K0124091 ایران ۷۷ _ ۶۳۹ ن ۱۴ و شماره موتور
و شماره شاسی NAAC91CC3DF622931 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 کارت ماشین  و  برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۶   

مدل ۱۳۸۴ به شماره پالک ایران ۸۲ _ ۱۷۱ ن ۷۱  
و شماره موتور ۱۰۱۳۲۸۴۰۰۰۲۷۰ و شماره شاسی 
۱۲۸۰۰۱۵۵ به نام  خیلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، کارت موتور ، سند کمپانی و تسلسل اسناد  موتور 
سیکلت  آپاچی  رنگ سفید  مدل ۱۳۸۹ به شماره پالک 

 0E6AA2023907 ایران ۳۲۲ _ ۸۲۲۴۹ و شماره موتور
و شماره شاسی NE8***180B8900311 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


