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Nina Gladkowa, chú h% “&' s(”

và nh) ch* t+ nh,n “&-p trai”
nh.t nhóm v$i b( ria &en, k/
v% .n t)#ng m(t l0n &1n th2m
nh3ng ng)4i già khuy1t t,t 5
m(t xóm g0n TP.HCM. Có m(t
c6 già b* c6t c7 hai chân, khi
giao l)u v$i các ch*, ông m8m
c)4i mà n)$c m9t giàn gi6a.
“Lúc .y, tôi ch8 mu:n khóc
theo. Khóc vì ni%m vui &'ng

Th! Ba, 31/03/2009, 08:42 (GMT+7)Th! Ba, 31/03/2009, 08:42 (GMT+7)

Nh/ng chú h0 ch*t n1 c+,i t2 n+3c m*t

TTCT - Nh/ng ngày cu-i tháng 3, vài n4i trên 5+,ng ph- Hà N6i ng+,i ta th7y m6t nhóm
ng+,i n+3c ngoài cùng các thanh niên Vi(t Nam m$c qu.n áo xanh 58, 5eo m9i cà chua, tay
c.m 5àn, bóng, ch%i lông gà màu s*c s$c s:, v2a 5i v2a v;y chào m<i ng+,i. Ng+,i dân qua
5+,ng ai n7y 50u m=m c+,i nhìn theo h<. M6t bác xe ôm b)o: “Ch*c là 5oàn h0 xi>c!”.

H% Nina tâm s+ v$i các bé thi/u n2ng trí tu; 5 Trung tâm Phúc Tu;

Qu7 &úng h< là m(t nhóm h%, nh)ng &*a &i/m h< mu:n &1n không ph7i là r=p xi1c mà là các trung
tâm c>u tr# xã h(i, tr" em khuy1t t,t và b;nh vi;n nhi. H< là nh3ng bác s? ch3a b;nh b@ng li;u pháp
&Ac bi;t: n6 c)4i!

“truy0n nhi?m” n1 c+,i

Tr!"ng #oàn là ch$ Evelyn Citroen, ng!%i Hà Lan, ch& t$ch
Câu l'c b( h) Bijouxxx. Cùng #i v*i ch$ có ba ph+ n, -
nh,ng “chú” h) khác #-n t. Hà Lan và /an M'ch. H0 g1p
nhau trên m'ng Internet qua ch!2ng trình k-t n3i Clown
Bijouxxx, và quan tr0ng h2n c4 là h0 g1p nhau " m+c #ích
s3ng: dùng n+ c!%i kh2i g5i ti-ng c!%i, xoa d$u m0i n6i
#au, #1c bi7t là nh,ng n6i #au bé b8ng c&a tr9 th2 trên toàn
th- gi*i.

B0u tháng 3 nhóm h% &1n Vi;t Nam. H< &)#c QuC C+u chi1n binh
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theo. Khóc vì ni%m vui &'ng
c7m, vì nh3ng c7m xúc t:t &-p
trong con ng)4i mình &ã ch=m
&)#c vào tinh th0n cDa ng)4i
già .y. Chúng tôi nh.t &*nh còn
quay l=i Vi;t Nam, vì &âu &ó
vHn còn nh3ng ng)4i bu'n,
kh!, thi;t thòi”.

MC t=i Vi;t Nam và nhóm tình nguy;n Ch9p cánh )$c mI hJ tr#
t! ch>c, giúp h< &1n v$i các trung tâm ch2m sóc tr" em khuy1t t,t
5 TP.HCM, Hu1 và bây gi4 là Hà N(i. Ngày 19-3, h< &1n Trung
tâm Ch2m sóc tr" em thi/u n2ng trí tu; Phúc Tu; và làng tr" Hòa
Bình, Thanh Xuân.

Ngày 20-3, nhóm giao l)u cùng các em 5 Trung tâm phát hi;n
s$m và ch2m sóc tr" khuy1t t,t trí tu; Sao Mai, cu:i cùng &1n vui
chIi v$i các b;nh nhi khoa ung b)$u B;nh vi;n Nhi trung )Ing.
Nh3ng ngày sau &ó các ngh; s? h% tình nguy;n sF th2m chùa B'
B%, làng tr" SOS, làng tr" Birla... L*ch &i l=i cDa nhóm r.t sít sao, gi3a các chuy1n &i ch8 có g0n hai
gi4 ngh8 ngIi 5 m(t khách s=n nhK. Ch)a ráo m' hôi sau bu!i bi/u diLn ph6c v6 các em &#t tr)$c,
h< l=i b)$c vào &#t hai v$i m(t túi l8nh k8nh các th> &=o c6, và &Ac bi;t nh.t là trên mMi h< g9n m(t
chi1c môi c)4i màu &K, l=i xinh xinh nh) m(t n6 hôn chúm chím.

KhNu hi;u cDa t.t c7 chú h% trên th1 gi$i là n6 c)4i, ai cMng bi1t. Riêng v$i Câu l=c b( h% Bijouxxx,
&ó còn là nh3ng n6 hôn! O khoa ung b)$u B;nh vi;n Nhi trung )Ing, ch* Evelyn dí dKm k/ v$i
chúng tôi v% d.u hi;u xxx trong tP Bijouxxx nh) th1 này: “Tôi là ng)4i r.t thích c)4i và r.t thích...
hôn!”. Ngay l,p t>c, ch* hôn má nh3ng ng)4i &>ng c=nh, hôn má các b;nh nhi, truy%n cho h< ni%m
vui và nh3ng c7m nh,n n'ng .m. Ch* nói thêm &ây là m(t “b;nh truy%n nhiLm” r.t có ích, truy%n cho
nhau n6 c)4i và ni%m tin chi1n th9ng nJi bu'n, b;nh t,t.

H% Evelyn và các em t=i Trung tâm Phúc Tu;

Câu chuy(n c'a Evelyn

“Cách &ây g0n 20 n2m, tôi tPng làm vi;c 5 m(t b;nh vi;n th0n kinh tr" em. Trong quá trình ti1p xúc
v$i các em, tôi phát hi;n tính hài h)$c luôn là c>u tinh cho nhi%u tình hu:ng khó kh2n, không ch8 &:i
v$i b;nh nhân mà còn &:i v$i bác s?. Ch.t hài h)$c giúp bác s? ti1p c,n ng)4i b;nh dL dàng hIn,
tìm &)#c s+ &'ng c7m v$i các em, &/ r'i nh,n l=i &)#c s+ c(ng tác tích c+c cDa b;nh nhi trong &i%u
tr*”.

TP &ó b9t &0u nh3ng ngày h<c t,p cDa Evelyn, trau d'i thêm ph)Ing pháp tr* b;nh b@ng ti1ng c)4i.
Ch* theo h<c các khóa h%, sang Tây Ban Nha h<c m(t khóa v% cách >ng bi1n trong m<i tình hu:ng,
bi1n nJi &au thành n6 c)4i, bi1n nghi ng4 thành s+ tin t)5ng và th.u hi/u.

Nh)ng m:c quan tr<ng trong cu(c &4i cDa Evelyn là vào n2m 1997, khi s: ph,n run rDi ch* gAp ng)4i
&)#c c7 th1 gi$i bi1t &1n v$i cái tên “bác s? n6 c)4i” - ông Patch Adams - t=i m(t cu(c h(i th7o v%
các v.n &% tâm lE trong &i%u tr* b;nh. LE thuy1t mà bác s? ng)4i MC Patch Adams vi1t ra, theo &u!i
c7 cu(c &4i, &ó là cách ti1p c,n b;nh nhân thông qua c7m xúc tích c+c nh4 ch.t hài h)$c và nh3ng
trò chIi. Evelyn l?nh h(i &)#c t) t)5ng này, và tP lúc .y ch* hi/u r@ng khao khát l$n nh.t cDa &4i
mình là &)#c &em ti1ng c)4i &1n v$i các b;nh nhi. Không ch8 nh3ng ng)4i b;nh, ch* ngh? &1n c7
nh3ng ng)4i nghèo kh!, cô &(c, &au &$n v% tinh th0n mà không bi1t chia s" cùng ai.

Tháng 11-2001, ch* tham gia &oàn h% g'm 30 ng)4i tP nhi%u n)$c do Patch Adams tr+c ti1p dHn
&0u &1n MatxcIva và Saint-Petersburg, mang ni%m vui cho các b;nh nhi, tr=i tr" m' côi, nhà d)Qng
lão...
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O &ó ch* gAp Nina Gladkowa, “chú” h% ng)4i Ban M=ch g:c Nga, cMng có mAt trong nhóm sang Vi;t
Nam l0n này. Chuy1n &i &em l=i cho ch* nhi%u kinh nghi;m làm vi;c và t! ch>c. Tr5 v% n)$c, ch*
thành l,p nhóm h% k1t n:i Clown Bijouxxx - k1t n:i các chú h% qu:c t1 qua nh3ng d+ án nhK. H< b9t
&0u nh3ng chuy1n &i. MJi chuy1n l=i có nh3ng g)Ing mAt khác nhau &1n tP các qu:c gia khác
nhau, có th/ gAp nhau l0n &0u nh)ng h< bi/u diLn r.t 2n E vì &%u làm vi;c b@ng m(t ch3 “tâm”.

TP n2m 2002 &1n nay, nh3ng con ng)4i mang trên g)Ing mAt ni%m l=c quan .y &ã &i qua r.t nhi%u
nIi: các vùng sâu vùng xa 5 n)$c Nga, Trung Qu:c, Tây T=ng, &7o Sicily, mi%n nam R, Indonesia,
Malaysia, hai l0n &1n Vi;t Nam (2008, 2009), và &Ac bi;t &1n Tanzania (châu Phi) nh3ng b7y l0n liên
t6c.

Evelyn tâm s+: “NJi &au 5 nIi nào trên Trái &.t cMng &%u gi:ng nhau, 5 Vi;t Nam cMng th1. B1n v$i
tr" khuy1t t,t trí tu; t=i &ây, tôi ch=nh ngh? v% nh3ng làng quê châu Phi tôi &ã qua. O &ó, nhi%u ng)4i
dân coi vi;c con mình b* b;nh là s+ trPng ph=t cDa Chúa, vì th1 chính h< cMng r.t &au kh!. Nhi;m v6
cDa chúng tôi là gi7i tKa &)#c nh3ng c7m xúc tiêu c+c .y cDa các b,c cha m-...”.

Khi tôi hKi v% v.n &% tài chính và các nhà tài tr#, Evelyn th5 dài cho bi1t &ó chính là m:i lo l9ng
th)4ng xuyên cDa ch*. Nh3ng chú h% tình nguy;n này h0u h1t ph7i t+ bK ti%n túi ra. Bôi khi h< cMng
nh,n &)#c nh3ng kho7n tài tr# nh.t &*nh nh)ng không !n &*nh và r.t ít. Ch* Evelyn cho bi1t chuy1n
&i Vi;t Nam l0n này nhóm &)#c ch* NguyLn Phan Qu1 Mai - tr)5ng nhóm tình nguy;n Ch9p cánh
)$c mI - liên h; tài tr#, lo &)#c kho7n ti%n mua s3a, quà tAng các em.

Chú h% Hà Lan và m(t em bé &ang &i%u tr* t=i khoa ung b)$u B;nh
vi;n Nhi trung )Ing - Snh: T.A.

Xem h0 ch/a b(nh
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Theo chân nhóm h% qu:c t1 này, tôi hi/u r@ng h< không h% “bi/u diLn” mà tích c+c giao ti1p, dùng
&i;u b(, ánh m9t, các &=o c6 âm nh=c và nh3ng trò chIi... lôi kéo s+ chú E cDa các em nhK, k/ c7
nh3ng em b* b;nh nAng v% não, g0n nh) th4 I v$i các s+ ki;n diLn ra xung quanh. Nhìn các em
c)4i n9c n", tò mò s4 má, râu gi7, th,m chí trêu ch<c các chú h%, m$i th.y nhóm h% &ã r.t thành
công.

Nh4 &ã d+ m(t bu!i kC n2ng c.p t:c “h% tình nguy;n” do nhóm h% cDa ch* Evelyn h)$ng dHn, các
tình nguy;n viên tr" Vi;t Nam &0y nhi;t huy1t cMng bi1n thành nh3ng chú h% &áng yêu, cùng h<
truy%n ni%m vui cho nh3ng b;nh nhi &ang ph7i ch*u nh3ng nJi &au quá s>c v% th/ xác. Có em bé
&ang b* tiêm ven, n)$c m9t l)ng tròng &ã k*p quên &au mà nho"n c)4i.

Tôi hKi c7 b:n ch*: có ph7i cu(c &4i cDa các chú h% ch8 toàn ni%m vui và n6 c)4i nên m$i &em chia
s" cùng m<i ng)4i? H< &áp: “Không, n6 c)4i có th/ ch9t ra tP r.t nhi%u n)$c m9t!”.
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