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عکسCNN :

باشد .ســـراغش رفتم و نان پنیری را با
خوشـــحالی بـــه او دادم .پیرمرد خیلی
خوشحال شد و چشـــمهایش برق زد.
ناگهان ،یـــک زن مرا صدا زد و نیمی از
نـــان پنیری خودش را بهـــم داد .او مرا
دیده بود و چنین تصمیمی گرفته بود.
همان لحظه به خودم گفتم ما آدمها
حواسمان به همدیگر هست و مراقب
هم هستیم.
ëëلباسی برای مادربزرگ
از مقابل لباسفروشـــی میگذشتم
کـــه بـــا پیراهنـــی روبـــهرو شـــدم کـــه
میدانســـتم مادربزرگـــم عاشـــقش
میشـــود .داخل مغازه شـــدم تا آن را
بـــرای مادربـــزرگ بخرم ،امـــا متوجه
شدم که پولم کافی نیست .به فروشنده
گفتـــم« :میتوانید این لبـــاس را برایم
نگـــه دارید تـــا بـــروم و پول بیـــاورم؟»
مشتری دیگری گفت« :خانم ،میشود
من پول ایـــن لباس را پرداخت کنم؟»
ً
«اصـــا امکان نـــدارد .چرا باید
گفتم:
پول چنین لباسی را بدهید؟» او گفت:

چند روایت از انسان هایی که در لحظه نیاز بدون آنکه آنها را بشناسیم به کمک می آیند

غریبههای آشنا که در بزنگاه زندگی سر میرسند
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مهربانی دارد .خوشـــحالم که زندگی
دیگران برایش اهمیت دارد .او انسان
بخشندهای اســـت و چنین کاری به او
آرامش میدهد .خوشحالم که چنین
روح بلندی دارد».
عمـــل جراحـــی در بیمارســـتان
انجـــام شـــد و پزشـــکان از نتیجـــه کار
بســـیار راضی بودند .خبری که همه را
خوشحال کرد.
کریستین گفت« :هر دو با هم وارد
اتـــاق عمل شـــدیم و ســـرحال بیرون
آمدیم .وقتی جراحـــان از اتاق بیرون
رفتند ،همان جا گریه کردم».
او چنـــد روز پیـــش توانســـت بـــه
مالقـــات تالیـــا بـــرود و او را از نزدیک
ببینـــد .با دیـــدن آن دختـــر کوچک و
لبخندی که به او هدیه داد ،کریســـتین

همه درد و رنجش را فراموش کرد.
کریستین میگوید« :دقیقاً میدانم
چـــرا ایـــن کار را کـــردم و مطمئنم اگر
دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرم،
باز هم همین کار را خواهم کرد».
پـــدر تالیا میگوید« :تـــا آخر عمرم
مدیـــون کریســـتین هســـتیم .او جـــان
تالیـــا را نجـــات داد .او فرشـــته نجات
دخترمان است و ما هرگز کار بزرگ او
را فراموش نخواهیم کرد».
کریســـتین امیدوار اســـت با این کار
بتواند آدمهای مختلفی را در سراســـر
جهـــان ترغیب کند تا بـــه پیوند اعضا
مثبت نـــگاه کنند و بداننـــد میتوانند
بـــا ایـــن کار زندگـــی آدمهـــای زیادی
را نجـــات بدهنـــد و لبخنـــد را روی
لبهایشان بنشانند.
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خـــدا فرشـــتهای را بـــرای نجـــات تالیا
فرســـتاد .ایـــن توصیفـــی اســـت کـــه
والدیـــن این دختـــر درباره پرســـتاری
بـــهکار میبرند که با اهدای بخشـــی از
کبـــد خود به فرزندشـــان ،او را از مرگ
حتمی نجات داده است .فرشتهای که
حضورش تا آخر عمر بـــا تالیا خواهد
بود .خانوادهای از شـــهر نیوجرسی در
امریکا ،پرستار فرزندشان را فرشتهای
میداننـــد که از ســـوی خداونـــد برای
نجات دخترشان فرستاده شده است.
او بخشـــی از کبد خود را بـــرای نجات
جان این دختر اهدا کرد.
بر اســـاس گـــزارش شـــبکه خبری
ســـی بیاس ،تالیای  16ماهـــه پس از
پیوند کبـــد به خانه برگشـــت تا دوران
نقاهت خود را سپری کرده و به حالت
عادی برگردد.
جورج روســـکو پـــدر این کـــودک به
خبرنگار ســـی بیاس میگوید« :وقتی
تالیا  12ماهه بود ،پزشـــکان تشـــخیص
دادند که به انســـداد مجـــاری صفراوی
مبتالســـت .ســـاالنه  200کـــودک با این
بیمـــاری متولد میشـــوند .این بیماری
باعث میشـــود تا صفـــرا در کبد بیمار
گرفتار شـــده و مشـــکالت عدیـــدهای را
برای کبد فرد ایجاد کند .در نهایت ،کبد
از کار افتاده و بیمار جانش را از دســـت
میدهـــد .آن لحظـــه ،وحشـــت همـــه
وجودمان را فرا گرفت .نمیدانســـتیم
چکار کنیم ،فقط میدانســـتیم تالیا به
پیونـــد کبد نیاز دارد .خســـته و درمانده
منتظر فرشتهای بودیم که از راه برسد و
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رویا پروینی

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

جدول ســـودوکو

پرستاری که فرشته نجات شد
جان دختر کوچکمان را نجات بدهد.
روزهایـــی که بـــه ســـختی و بـــا نگرانی
زیـــاد ســـپری میشـــد».بعد از مدتـــی،
ً
کامـــا غیرمنتظره اتفـــاق افتاد.
چیزی
در تابســـتان ،آنهـــا پرســـتاری را بـــرای
نگهداری از تالیا اســـتخدام کردند .سه
هفتـــه از حضور این پرســـتار نگذشـــته
بـــود که او بـــه آنها خبـــر داد میخواهد
بخشـــی از کبدش را به تالیـــا اهدا کند.
پدر و مادر دختر بیمار از این پیشـــنهاد
شوکه شدند.
کریســـتین مایل پرستار  22ساله به
خبرنگار ما میگوید« :تالش من برای
نجات جـــان ایـــن دختر کوچـــک ،کار
خیلـــی بزرگی نبود .فقـــط باید بخش
کوچکی از بدنم را به او اهدا میکردم
تا سالهای زیبای زندگیاش را پشت
ســـر بگـــذارد .بـــرای همیـــن تصمیم
گرفتم این کار را کنم و بســـرعت سراغ
پدر و مادر تالیا رفتم تا تصمیمم را به
اطالعشان برسانم».
پـــدر تالیـــا میگویـــد« :بـــه او گفتم
جـــدی میگویـــی؟ شـــوخی نیســـت؟
واقعـــاً میخواهـــی ایـــن کار را بکنی؟
ایـــن کار خیلی بزرگ و تصمیم خیلی
مهمی است .مطمئنی؟»
«مایـــل» آزمایشهـــای متعـــدد
و جلســـات بررســـی و ارزیابـــی روانی
مختلفی را پشت سر گذاشت تا آماده
عمـــل پیوند شـــود .او همه ایـــن کارها
را به خاطـــر دختر کوچولویـــی کرد که
قلـــب او را بســـرعت ربوده بـــود .مادر
مایل با شنیدن این خبر اصالً تعجب
نکرد« .کریســـتین قلب بزرگ و بسیار

گـــرم بـــود و عطر خوشـــی داشـــت که
دلم میخواست یکدفعه آن را قورت
بدهـــم .همین کـــه پـــا را از فروشـــگاه
بیرون گذاشتم با پیرمرد کارتنخوابی
در ایســـتگاه اتوبوس روبهرو شـــدم که

غمگین آنجا نشســـته بود .میدانستم
اگر این نـــان پنیری گـــرم را در این روز
ســـرد به او بدهـــم ،خیلی خوشـــحال
میشـــود .به خودم گفتم شـــاید روزها
باشـــد کـــه خوراکـــی گرمـــی نخـــورده

1

ëëگلهای مادر
در سوپرمارکت مواد غذایی بودیم
که صندوقـــدار گفت  12دالر دیگر باید
بدهـــم .ناگهـــان ،متوجه شـــدم دیگر
پولـــی در جیب نـــدارم و بایـــد چند تا
از خوراکیهـــا را کنـــار بگـــذارم .در آن
لحظه ،یکی از مشـــتریها اسکناســـی
 20دالری را بـــه ســـمتم گرفت .به آن
مـــرد گفتم« :لطفاً ایـــن کار را نکنید».
او گفت« :اجازه بدهید دلیل این کارم
را توضیـــح بدهم .مـــادر من به خاطر
درمان بیماری سرطان در بیمارستان
بستری است .من هر روز به مالقاتش
مـــیروم و برایش گل میبـــرم .امروز
صبح کـــه پیشـــش بـــودم ،از دســـتم
عصبانی شـــد و گفت چـــرا اینقدر پول
صـــرف گل خریـــدن میکنـــم و کارم
درست نیســـت .او گفت اگر میتوانم
کار خیری بـــا این پـــول هرچند ناچیز
بکنم و ســـعی کنم دل کســـی را شـــاد
کنـــم .پس لطفـــاً دســـتم را رد نکنید.
اینها گلهای مادرم هستند .لطفاً او را
خوشحال کنید».
ëëدردسر جاگذاشتن کلید در خانه
وقتی از فروشـــگاه بیـــرون آمدم و

سراغ ماشـــینم رفتم ،متوجه شدم که
کلید ماشـــین و موبایلـــم را داخل آن
جـــا گذاشـــتهام .لحظهای مســـتأصل
شـــدم و نمیدانستم باید چه کار کنم.
نوجوانـــی با دوچرخـــهاش از کنارم رد
شـــد و مرا در حالی که با عصبانیت به
تایر ماشین لگد میزدم دید .او ایستاد
و پرسید چه مشکلی پیش آمده و چرا
این قدر عصبانی و ناراحت هســـتم؟
مشکل را برایش توضیح دادم و گفتم:
«کلید یدکی در خانه اســـت و حتی اگر
بتوانم به همســـرم زنگ بزنم ،باز هم
او نمیتواند اینجا بیاید ،چون این تنها
ماشین ماست ».او موبایلش را به من
داد و گفـــت« :به همســـرت زنگ بزن
و بگـــو من میآیـــم تا کلیـــد را تحویل
بگیـــرم .فقـــط  11کیلومتر بایـــد رکاب
بزنـــم .نگران نباشـــید ».یک ســـاعت
بعد ،او با کلید یدکی برگشت.
خواســـتم بـــه او پـــول بدهـــم ،اما
خودداری کرد و گفت« :فکر کن کمکم
کـــردی تـــا ورزش کنـــم .کار خاصـــی
نکـــردم ».بعـــد هـــم مثـــل قهرمانان
فیلمهای وســـترن در غروب خورشید
دور شد و رفت.

نیم نگاه
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گاهی در زندگی با آدمهایی روبهرو میشـــویم که نشـــان میدهند زندگی هنوز
زیباســـت .آدمهایی که در یک لحظه از راه میرسند ،دســـت شما را میگیرند
و نجاتتان میدهند .آدمهایی که به ما یـــاد میدهند چطور میتوان با انجام
کاری کوچک ،لبخندی را هدیه داد و دلی را شاد کرد .آدمهایی که مهربان بودن
را یاد میدهند .در ایـــن گزارش با تعدادی از این افراد که مثل فرشـــتهای از راه
میرسند و مشکل را حل میکنند آشنا میشویم.

ëëزندگی ســـرباالیی و سرپایینی های بســـیاری دارد .در
ایـــن تالطم زندگی گاهی انســـان هایـــی در جایی که به
وجود آنها نیاز پیدا می کنیم ســـر می رسند و دست ما را
می گیرند .کسانی که با وجود آنکه غریبه هستند اما از هر
آشنایی بیشـــتر ما را از مشکالت نجات می دهند .انسان
بـــودن خصلت این غریبه ها اســـت  .غریبه هایی که در
کنار آنها هیچگاه احساس غربت نمی کنیم.
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رقیه بهشتی

ëëهمه مهربان بودند
در صف یک فســـت فودی ایستاده
بودیـــم .دو آتشنشـــان هـــم در صف
بودند .ناگهان ،آژیر ماشین آتشنشانی
که بیرون مغازه قرار داشت بلند شد و
آنها بســـرعت رفتند تا به محل حادثه
برسند .ناگهان ،زن و شوهری که همان
لحظه سفارششـــان را گرفتـــه بودند،
غذایشـــان را به آتشنشـــانها دادند و
خودشـــان دوبـــاره در صف ایســـتادند
تا باز ســـفارش دهنـــد .صاحب مغازه
با دیـــدن این صحنه جـــذاب تصمیم
گرفت این زن و شـــوهر را میهمان کند
و از آنها پول نگیـــرد .برای یک لحظه،
حـــال همه مشـــتریهای داخل مغازه
خوب شد و همه لبخند زدند.
ëëعطر مادر
در فروشگاهی که کار میکنم با زنی
روبهرو شـــدم که بوی آشـــنایی میداد.
از او پرســـیدم از چـــه عطری اســـتفاده
کردهایـــد و او هم اســـم عطـــر را گفت.
با گفتن اســـم عطر به خاطرات دوران
کودکی و جوانـــی پرتاب شـــدم .به یاد
کریسمســـی افتادم که مادرم از همین
عطـــر به من هدیه داده بود .مادری که
حـــاال دیگر در این جهـــان نبود .همین
توگو با
خاطرات باعث شـــد تا بـــه گف 
آن زن بنشـــینم و کمی با هم صحبت
کنیم .بعـــد ،آن زن خداحافظی کرد و
رفت .چند ســـاعت بعد ،او با جعبهای
در دســـت برگشـــت و آن را به من داد.
وقتی در جعبه را باز کردم با یک شیشه
از همان عطر معروف رو به رو شـــدم.

نمیدانستم چه بگویم .یادم نمیآید
اول کدام از ما گریه کردیم .هیچ گاه آن
روز را فراموش نمیکنم.
ëëماشین عبوری
من و دوســـتم در جادهای رانندگی
میکردیـــم که تصـــادف کوچکی کرده
و گوشـــه جاده توقف کردیـــم .ناگهان،
ماشـــینی ایســـتاد و خانـــوادهای بـــا
عجله ســـراغمان آمدند .آنهـــا ما را به
بیمارســـتان بردند و همـــان جا منتظر
ماندند تا ترخیص شـــدیم .بعد هم ما
را به خانه بردند و برایمان غذا درست
کردند و مطمئن شدند حالمان خوب
اســـت .بعد که خیالشـــان راحت شد،
خداحافظـــی کـــرده و رفتنـــد .موضوع
جالـــب این بـــود آنهـــا در حـــال رفتن
بـــه تعطیـــات بودنـــد و بـــه خاطر ما
از خیر ســـفر گذشـــتند .تا آخـــر عمرم،
این فرشـــتههای آســـمانی را فراموش
نمیکنم.
ëëپرندههای نجات
چهارماهه باردار بودم که پزشـــکان
اطالع دادند قلـــب جنین نمیزند و او
دیگر زنده نیست .همان جا فرو ریختم
و نابود شـــدم .زندگی بـــرای من تمام
شـــده بود .نمیدانستم چکار کنم .من
معلم ابتدایی هســـتم و ســـر و کارم با
بچههاست.
نمیدانستم چه جوری باید سر کار
برگردم .نمیدانســـتم اصالً میتوانم
ادامه بدهم یا نه.
بعد از یک ماه اســـتراحت در خانه
به مدرسه برگشـــتم .وارد کالس درس

شدم .چراغها خاموش و کالس خالی
بود .همین که چراغ را روشـــن کردم ،با
صد پروانه کاغذی روی ســـقف روبهرو
شدم که روی هر کدام جملهای نوشته
شـــده بود« :ما دوســـتت داریـــم خانم
معلم« ».تسلیم نشو« ».با قدرت جلو
برو« ».خدا را فراموش نکن ».و «ادامه
بده ،زندگی زیباســـت .».شـــوکه شـــده
بودم .این دقیقاً همـــان چیزی بود که
نیاز داشـــتم .بچههای کالس با کمک
دانشآمـــوزان دیگـــر ایـــن کار را انجام
داده بودند .آنها دوبـــاره مرا به زندگی
برگرداندند.
ëëنان داغ
روزی قبـــل از کار بـــه فروشـــگاهی
رفتم و نان پنیـــری داغ خریدم .آنقدر

«خواهـــش میکنـــم .میدانیـــد ،مـــن
ســـه ســـال تمام بیخانمان بودم و در
نهـــا میخوابیدم .اگـــر آد مهای
خیابا 
غریبه مهربان دســـت مرا نمیگرفتند
و بـــه زندگـــی برنمیگرداندند ،معلوم
نبـــود چه بالیـــی ســـرم میآیـــد .حاال
زندگـــی خـــودم را دارم .بـــرای همین،
تصمیـــم گرفتم تا جایی کـــه میتوانم
بـــه آدمهایی کـــه نمیشناســـم کمک
کنم .پس لطفاً اجـــازه بدهید ».او پول
لباس را پرداخت کرد و با مهربانی مرا
در آغـــوش گرفـــت .آن زن روح بزرگی
داشـــت .هر روز برای سالمتیاش دعا
میکنـــم و امیـــدوارم زندگـــی خوبـــی
داشته باشد و به آدمهای غریبه زیادی
کمک کند.

