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عشقی که قبل از مرگ خندید
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همان دستبند من بوده است ،آدرس
منزلشـ ــان را گرفتم و برای قدردانی
از کاری کـ ــه شـ ــیالن کرده بـ ــود ،راهی
دهگالن شدم.
در طول مســـیر بـــه یاد دســـتبندی
افتـــادم کـــه چنـــد وقـــت قبـــل در
جشـــن عروســـی پیدا کرده بـــودم و با
پیگیریهـــای زیـــاد توانســـتم آن را به
صاحبش باز گردانم .به خانه خانواده
اکبری رســـیدم 4 .فرزند ایـــن خانواده
به همراه پدر و مادرشـــان در حالی که
وضعیت مالی چندان خوبی نداشتند،
در آن خانـــه زندگـــی میکردنـــد ،امـــا
بـــدون چشمداشـــت به دســـتبند طال،
دنبـــال صاحـــب آن بودند بـــه همین
خاطـــر وظیفه خـــودم میدانســـتم به
عنوان یک معلم ،از آموزش و پرورش
شهرســـتان قروه بخواهم از «شـــیالن»
به عنوان نماینـــده دانشآموزان برای
ترویج درستکاری ،قدردانی کنند.
خوشبختانه این اتفاق هم افتاد و نه
تنها اداره آموزش پرورش شهرستان،
که امام جمعه دهگالن هم از شـــیالن
بـــه عنـــوان نماینـــده دانش آمـــوزان
منطقه و مروج درســـتکاری ،قدردانی
کردند.
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نکنیـ ــم .تا حـ ــدی که ش ـ ـبها راحت
نمیخوابیدم».
ایـــن طور کـــه شـــیالن میگفت از
دهـــگالن تـــا قـــروه ،نزدیک بـــه نیم
ساعت فاصله اســـت .شبها خواب
راحـــت نداشـــت و مـــدام در فکـــر
صاحب دســـتبند بود به همین دلیل
چند روز بعـــد یک بار دیگـــر با پدر و
مادرش به قروه برگشـــتند و شـــماره
تماسشان را به صاحبان مغازههای
آن اطـــراف دادنـــد تـــا اگـــر صاحب
دســـتبند را پیدا کردند ،به آنها اطالع
بدهند.
ایـ ــن در حالی اسـ ــت کـ ــه «فاطمه
رازانی» -صاحب دسـ ــتبند -در همان
روز از همـ ــان مغـ ــازهای کـ ــه شـ ــیالن و
مـ ــادرش خریـ ــد کـ ــرده بودنـ ــد ،برای
خودش لباس خریده بـ ــود اما متوجه
افتادن دسـ ــتبندش روی زمین نشـ ــد و
وقتی به خانه بازگشـ ــت ،تـ ــازه متوجه
موضـ ــوع شـ ــد .او کـ ــه نمیدانسـ ــت،
دسـ ــتبند موقع پـ ــرو لباس از دسـ ــتش
جدا شـ ــده یا اینکه جای دیگری افتاده
اسـ ــت ،تمام خیابانهـ ــا و مغازههایی
که آن روز رفته بود را جس ـ ـتوجو کرد،
اما نتیجهای نداشـ ــت تا اینکه دوشنبه
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گذشـ ــته با او تمـ ــاس گرفتنـ ــد و از پیدا
شدن دستبندش خبر دادند.
«چنـ ــد سـ ــال قبـ ــل دسـ ــتبندم را
نزدیـ ــک به  2میلیـ ــون تومان خریدم
و زمانی کـ ــه آن را گم کردم ،ارزشـ ــی
در حـ ــدود  4میلیـ ــون و  500هـ ــزار
تومـ ــان داشـ ــت ،امـ ــا وقتـ ــی بعـ ــد از
جستوجوهای زیاد پیدایش نکردم،
ناامید شدم ،تا اینکه هفته قبل همان
فروشـ ــندهای کـ ــه در روز گـ ــم شـ ــدن
دسـ ــتبندم ،از مغـ ــازهاش خرید کرده
بـ ــودم با من تمـ ــاس گرفـ ــت و گفت
یکی از دانشآموزهای شهر دهگالن
دستبندم را پیدا کرده است .این طور
کـ ــه میگفت ،شـ ــیالن به همـ ــراه پدر
و مـ ــادرش به مغـ ــازه او آمده بودند و
گفتند اگر کسـ ــی سـ ــراغ قطعه طالیی
را از شـ ــما گرفت ،با ما تماس بگیرید
تـ ــا اگـ ــر او صاحبش بـ ــود را تحویلش
بدهیم».
فاطمه رازانی با بیان این جملهها
ادامه داد :از فروشنده خواهش کردم
شـ ــماره تماس خانواده اکبـ ــری را به
مـ ــن بدهد .بـ ــا آنها تمـ ــاس گرفتم و
بعـ ــد از اینکـ ــه متوجـ ــه شـ ــدم قطعه
طالیی کـ ــه دختر خانـ ــواده پیدا کرده
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سهیال نوری

«شیالن اکبری» که نامش برگرفته
از درخت بومی کردسـ ــتان اسـ ــت در
ارتباط تلفنی با گـ ــروه زندگی از روزی
گفت که برای خریـ ــد لباس به همراه
مادرش به شـ ــهر قـ ــروه رفته بود؛ «در
روزهای گذشـ ــته بارها دیدم و شنیدم
کـ ــه من یـ ــک سـ ــاک پـ ــر از طـ ــا پیدا
کـ ــردم در حالی که این اخبار درسـ ــت
نیست .ما در شهر «دهگالن» زندگی
میکنیم.
تقریبـ ــاً یـ ــک مـ ــاه پیش بـ ــود که با
مادرم به شـ ــهر کنار دستیمان یعنی
قـ ــروه رفتیم تـ ــا لباس بخریـ ــم .قبل
از اینکـ ــه وارد مغازه بشـ ــویم من کنار
خیابان درسـ ــت چسـ ــبیده به جدول،
یـ ــک دسـ ــتبند طالیـ ــی رنـ ــگ دیدم.
بـ ــدون اینکه به کسـ ــی چیـ ــزی بگویم
آن را برداشـ ــتم و بعـ ــد از اینکه خرید
کردیـ ــم و از مغـ ــازه بیـ ــرون آمدیـ ــم،
دسـ ــتبند را بـ ــه مـ ــادرم نشـ ــان دادم.
بالفاصله به سراغ مغازههایی که در
آن نزدیکی بودند رفتیم و موضوع را
به آنها گفتیم ،اما مشـ ــتریهای هیچ
کدامشان چیزی گم نکرده بودند .به
خانه برگشـ ــتیم و من دلشـ ــوره گرفته
بودم که نکند صاحب دستبند را پیدا
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شیالن؛ نماینده دانش آموزان درستکار شهر دهگالن
دانشآموز دختر دهگالنی که پس
از یک ماه جست و جو ،صاحب
دســـتبند طال را پیدا کرد ،به دلیل
درســـتکاریاش از ســـوی امـــام
جمعه شهر «دهگالن» و آموزش
و پـــرورش شهرســـتان «قـــروه»
مورد قدردانی قـــرار گرفت .این
در حالی اســـت که طـــی روزهای
قبل ،از این دانش آموز  14ســـاله
به عنـــوان یابنده یک ســـاک پر از
طال یاد شد.

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

2731
1

آسان

ابـــدی من بـــود و خواهـــد بـــود .او را از
دســـت داده ام ،اما ایـــن دوری و فراغ
همیشگی نیست .روزی دوباره کنار هم
خواهیم بـــود .هیدر بعد از تشـــخیص
بیمـــاریاش گفت« :من میخواهم به

9

جدول ســـودوکو

مبـــارزه ادامـــه دهم .تـــا آخرین لحظه
عمـــرم این کار را میکنم ».او این کار را
کرد و موفق شـــد و مـــن هم قصد دارم
همین کار را کنم و تا آخر عمر دست از
مبارزه بر ندارم».

7 4 6

باال مراقبمان باش تا روزی که نزد تو
بیاییم».
ایـــن زوج قـــرار بـــود  30دســـامبر
عروسیشـــان را برگزار کنند .اما هشدار
پزشکان باعث شد آن را جلو بیندازند.
هیـــدر ناامید شـــده بود .دکترهـــا گفته
بودند هر چه سریعتر انجام شود ،چون
کسی از آینده خبر ندارد.
در روز  22دســـامبر و در بیمارستان،
هیـــدر و دیوید بیـــن اعضـــای خانواده
و دوستانشـــان مراســـم عروســـی
عاشقانهشان را جشن گرفتند.
کریســـتینالی عکس دیگری از هیدر
را در کنار مادرش به اشتراک میگذارد.
عکســـی که در آن مادر دست دخترش
را گرفته و عشـــقش را نثار او میکند .او
زیر عکس این طور نوشته است:
«این عکـــس لیندا هیندســـی مادر

هیدر است که کنار او ایستاده .مادری که
با لبخند عشـــق و امید را نثار فرزندش
میکند .او با اینکه میدانست بزودی
دختـــرش را از دســـت میدهـــد ،امـــا
مقـــاوم و امیـــدوار و با ظاهری شـــاد به
دختـــرش زندگـــی میبخشـــد .قدرت
او رشـــکبرانگیز اســـت .یادم میآید،
یکبـــار خـــودم در موقعیـــت بغرنج و
آزاردهنـــدهای قرار داشـــتم و هیدر به
من زندگی بخشـــید .این دختر شـــبیه
مادرش بود .هیدر!حاال کنار فرشـــتهها
سال نو را جشن میگیری و میخندی.
کریسمس مبارک دوست عزیزم».
یکی از ســـاقدوشهای عروس ،زن
 36ساله به نام کریستینا کاراس بود که
چهار ســـال قبل با هیدر دوســـت شده
بود و به ســـرعت به دوستان صمیمی
هم تبدیل شـــده بودند .او به خبرنگار

مـــا میگویـــد« :هیـــدر دختری بـــود که
همیشـــه امیدوار بود .او امید داشت که
خوب میشود .او و دیوید امید داشتند.
آنهـــا طوری درباره ایـــن بیماری حرف
میزدند که انگار چیز خاصی نیســـت.

نیم نگاه
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کریســـتینا لی ،یکی از دوستان هیدر
اســـت که در این مراســـم حاضر بود .او
عکسی از ازدواج دوستش را در صفحه
اجتماعـــیاش به اشـــتراک گذاشـــته و
زیرش مینویسد:
«از مـــن خواســـتند این عکـــس را با
مردم بـــه اشـــتراک بگـــذارم .هیدر در
لبـــاس عـــروس در کنـــار مردی اســـت
کـــه همیشـــه در رؤیاهایـــش دنبـــال
او میگشـــت .او بـــه آرزویـــش رســـید!
آنها بـــه هم رســـیدند! واقعـــاً معجزه
بـــود کـــه شـــاهد ازدواج این دو انســـان
دوست داشتنی بودم .به هر دوتایشان
تبریک میگویم».
دیویـــد بـــه خبرنـــگار دبلیـــو.اف
میگویـــد« :این اتفـــاق مرا یـــاد آدمی
میانـــدازد که از خط پایان دوی ماراتن
یا چیزی شبیه به آن عبور میکند .هیچ
کس فکر نمیکرد او موفق شـــود .او به
همه ثابت کرد که آنها اشتباه میکنند و
این عکسها همان حرفها را به زبان
تصویر نشان میدهند».
هیـــدر و دیوید در مه ســـال  2015با
هم آشـــنا شـــده و خیلی زود به زوجی
جدانشدنی تبدیل شـــدند .آنها خیلی
زود عاشق هم شدند.
در  23دســـامبر ســـال  ،2016وقتـــی
دیوید آماده میشـــد تـــا از دختر مورد
عالقهاش خواستگاری کند ،پزشکان به
هیدر اطالع دادند که به ســـرطان سینه
مبتالست.
دیوید ادامه میدهد« :همان شـــب
که پزشکان این خبر را به او دادند ،من
میخواستم از او خواســـتگاری کنم .به
خودم گفتم این کار را میکنم و در این
جاده سخت کنارش میمانم .گفتم که
کنار هم این مسیر را طی میکنیم».
او همان شب و زیر نور چراغ خیابان
از هیـــدر خواســـتگاری کـــرد .لحظهای

کـــه خـــودش آن را فرامـــوش نشـــدنی
میداند.
پنـــج روز بعـــد ،ایـــن زوج فهمیدند
که ســـرطان ســـینه هیدر از نـــوع وخیم
است .او مبتال به نوعی از سرطان بسیار
تهاجمی و پیش رونده شده بود .خیلی
زود ،زندگـــی آنهـــا وقـــف درمـــان این
بیماری شد.
در ســـپتامبر  ،2017پزشـــکان بـــه
هیدر اطالع دادند که ســـرطان به مغز
او رسیده اســـت .و دو ماه بعد ،او برای
نفس کشـــیدن به لوله تنفســـی وابسته
شد.
بســـیاری از دوســـتان و اعضـــای
خانواده فکـــر میکردند کـــه این دختر
بـــزودی چشـــمهایش را میبنـــدد.
اما هیـــدر یـــک جنگجو بـــود .او لحظه
بهلحظه با این بیماری مبارزه میکرد.
دیوید میگویـــد« :او زن قدرتمندی
بود .بســـیار محکم بود .اگر فرد دیگری
جـــای او بـــود ،مدتهـــا پیـــش از ایـــن
دنیـــا میرفـــت .دکترهـــا میگفتنـــد ما
نمیدانیم او چطور هنوز زنده است .تا
این حد تعجب کرده بودند».
کریســـتینا لی بـــا قـــرار دادن تصویر
دیگـــری از مراســـم عروســـی خـــاص
ایـــن زوج در صفحـــه اجتماعـــیاش
مینویسد:
«مـــن بـــه عشـــق ایـــن زوج غبطـــه
میخـــورم .هیـــدر تـــا آخریـــن لحظـــه
عمرش به دیوید عشـــق ورزید و دیوید
هـــم لحظـــهای از عشـــقش بـــه هیـــدر
دست بر نداشـــت .آنها واقعاً برای هم
آفریده شده بودند .هیدر عزیزم ،بسیار
دلتنگت هستیم .روزی که چشم هایت
را بســـتی و از کنارمـــا رفتـــی ،زمین زیر
پایمان یخ زد ،اما عشـــق تـــو همچنان
گرم در قلب هایمان هســـت .عشق تو
و دیویـــد تا همیشـــه زنده اســـت .از آن

«ëëمن به عشـــق این زوج غبطه میخورم .هیـــدر تا آخرین
لحظه عمرش به دیوید عشـــق ورزید و دیوید هم لحظهای از
عشقش به هیدر دست بر نداشت .آنها واقعاً برای هم آفریده
شده بودند.
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داستان زنی که سرطان سینه داشـ ــت و  18ساعت پس از ازدواج جانش
را از دسـ ــت داد ،قلبهای زیادی را در نقـ ــاط مختلف جهان لرزاند .هیدر
موشـ ــر ،اهل کانکتیکات امریکا بود که چند روز قبل از آغاز سال نو با دیوید
موشـ ــر ازدواج کرد و رسماً همسـ ــر او شد .آنها عروسـ ــی را جلو انداختند،
چون پزشکان خبرهای خوبی نداشـ ــتند و احتمال زنده ماندن هیدر را تا
چند روز بیشـ ــتر نمیدانستند .برای همین ،این زوج هر چه سریعتر دست
به کار شدند تا لحظات خوشی را رقم بزنند .مراسمی که اشکهای زیادی
را جـ ــاری کرد.و حاال ،عکسهای این مراسـ ــم عروسـ ــی در فضای مجازی
دسـ ــت به دسـ ــت میچرخد و همه با دیدن آنها واکنشی عاطفی از خود
نشان میدهند.

ëëآخرین حرفهایی که هیدر به دیوید زد ،کلمات پیمان مقدس
ازدواج بود .گفت تا آخر عمر کنارش میماند .تنها  18ســـاعت
بعد ،ایـــن دختر مقاوم از مبارزه با ســـرطان دســـت برداشـــت
و چشمهایش را بست .او از دنیا رفت دقیقاً در  30دسامبر ،روزی
که قرار بود این زوج ازدواج کنند ،دیوید باهمسرش خداحافظی
میکند و او را به خاک میســـپارد .آن هم در کلیسایی که قرار بود
آنجا با همسرش پیوند زناشویی ببندد
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به امیـــد آنها حســـادت میکـــردم .به
نگاهشان به زندگی حسادت میکردم.
امـــا بـــا تقدیـــر نمیشـــود جنگیـــد .در
روز آخـــر ،همـــان روز عروســـی ،همـــه
ً
کامـــا
میدانســـتیم او میمیـــرد.
مشـــخص بـــود کـــه بیمـــاری او را از ما
میگیـــرد .او فقط زنده مانـــده بود تا با
عشـــقش ازدواج کند .او برای عروســـی
زنده ماند تا با لبخند عشـــق از این دنیا
برود و چشـــمانش را ببنـــدد .ازدواج با
مردی که دوستش داشت .لحظهای که
بله را به دیوید گفـــت ،آن هم با زبانی
کـــه دیگر جان نداشـــت ،انگار داشـــت
بـــه مرگ میگفـــت که دور شـــو! من از
تو واهمه ندارم! من از تو نمیترســـم!
چشـــمانش زندگی داشـــت .واقعاً روز
عجیـــب و خاصی بـــود .مطمئنم هیچ
وقت او و امیدش به زندگی را فراموش
نخواهم کرد .هیدر تا آخر عمر در قلب
من خواهد ماند».
آخریـــن حرفهایـــی کـــه هیـــدر به
دیویـــد زد ،کلمـــات پیمـــان مقـــدس
ازدواج بود .گفت تـــا آخر عمر کنارش
میمانـــد .تنها  18ســـاعت بعـــد ،این
دختر مقاوم از مبارزه با سرطان دست
برداشت و چشـــمهایش را بست .او از
دنیا رفت.دقیقاً یکسال بعد از روزی که
دیوید از هیدر خواســـتگاری کرده بود و
روزی که پزشـــکان به هیدر گفته بودند
که به سرطان مبتال شده است.
و در  30دســـامبر ،روزی کـــه قـــرار
بـــود ایـــن زوج ازدواج کننـــد ،دیویـــد با
همســـرش خداحافظی میکنـــد و او را
به خاک میسپارد .آن هم در کلیسایی
که قـــرار بود آنجـــا با همســـرش پیوند
زناشویی ببندد.
دیویـــد در پایـــان حرفهایـــش بـــه
خبرنـــگار میگویـــد« :او عشـــق ازلی و

