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عکس ها :نیویورک دیلی

مهربانی این دختر  5ساله باعث شد همه بچه های فقیر مدرسه هر روز بتوانند شیر بخورند
ترجمه  :رقیه بهشتی  /این روزها ختر
پنجسـ ــالهای در مرکـ ــز توجـ ــه مـ ــردم
در شـ ــبکههای اجتماعی قـ ــرار گرفته
اسـ ــت .او با قلبی بزرگ کاری کرده که
باعث شـ ــده آدم های زیـ ــادی در این
کره خاکی اشک بریزند.
سانشـ ــاین  -بـ ــه معنـ ــای آفتـ ــاب
 دختری اسـ ــت کـ ــه بـ ــه مهدکودکمیرود و دوسـ ــتان خوب زیادی دارد.
او قلـ ــک صورتی رنگـ ــی دارد که برای
خرید چیزهای مورد عالقهاش در آن
پول میریزد.
اما اتفاقی خـ ــاص در مهد کودک
باعث میشـ ــود تا او قلکش را بشکند
و پـ ــول آن را به مدرسـ ــه هدیه بدهد.
او دلیـ ــل کارش را بـ ــرای مادربزرگش
توضیـ ــح میدهد و همیـ ــن کار باعث
میشود مادربزرگ داستان نوهاش را
در صفحه اجتماعیاش تعریف کند.
او مینویسـ ــد :در اتاق نشسته بودم و
مشـ ــغول کاری بودم که سانشـ ــاین را
دیدم با دسـ ــتی پر از پـ ــول روی زمین
نشست و مشـ ــغول شمردن آنها شد.

خیلی کنجکاو شـ ــده بودم ،اما چیزی
نپرسـ ــیدم .بعد از اینکه پولهایش را
شـ ــمرد و آنها را در کیف مدرس ـ ـهاش
ریخت ،از او دلیل کارش را پرسـ ــیدم.
وقتی داستان را تعریف کرد ،جز گریه
کاری از دستم برنیامد.
او گفـ ــت یکـ ــی از بچهها پول شـ ــیر
ندارد .خانـ ــواده فقیری دارد و مادر او
به اندازه کافی پول ندارد تا به مدرسه
بدهد و دخترش صبحها شیر بخورد.
به همیـ ــن خاطر دلم خیلـ ــی برایش
سـ ــوخت و تصمیم گرفتم به او کمک
کنم.
وقتـ ــی سانشـ ــاین داسـ ــتانش را
تعریـ ــف کرد ،سـ ــرم را پایین گرفتم تا
اش ـ ـکهایم را نبیند .او کولهاش را به
دوش انداخت و بـ ــا چهرهای خندان
و قلبـ ــی بزرگ راهی مدرسـ ــه شـ ــد تا
دوسـ ــتش را خوشـ ــحال کند .به خاطر
داشـ ــتن چنین نوهای احسـ ــاس غرور
میکنم.
در حالـ ــی کـ ــه جهان را نفـ ــرت فرا
گرفته اسـ ــت و جنـ ــگ و خونریزی در

در حالی که جهان را نفرت فرا گرفته است
و جنگ و خونریزی در جای جای آن دیده
میشود ،اما هنوز قلبهای بزرگ و مهربانی
وجود دارد که امید را در دلها زنده نگه دارد

مدرسـ ــه رفت و درحالی کـ ــه پول را به
معلمش داد همه چیز را به او گفت و
معلم از حرفهای او شوکه شد.
بـ ــا ایـ ــن کار بـ ــه مدرسـ ــه رفتـ ــم و
پرسـ ــیدم چه تعـ ــدادی از بچهها پول
شـ ــیر ندارنـ ــد .همانجا مقـ ــداری پول
دادم تـ ــا آنها هم شـ ــیر بخورند و تنها
نمانند».
بعد از این اتفـ ــاقَ ،جکی و نوهاش
تصمیـ ــم میگیرنـ ــد تا پـ ــروژهای را در
ایـ ــن رابطه فعال کنند .نـ ــام آن را هم
«مأموریت برای پول شیر» میگذارند.
در مرحله اول آنها تصمیم میگیرند
تا  5هزار دالر پول جمع کنند ،اما بعد
از مدتـ ــی کوتاه این پـ ــول از  9هزار دالر
هم عبور میکند.
حـ ــاال بچههـ ــای فقیـ ــر مدرسـ ــه
سانشـ ــاین میتواننـ ــد تـ ــا آخـ ــر سـ ــال
شـ ــیر بخورند و کنار دوستانشـ ــان شاد
باشـ ــند .حـ ــاال سانشـ ــاین و قلک اش
خوشحال هسـ ــتند که بقیه بچهها هم
شیر میخورند ،میخندند و از زندگی
لذت میبرند.

عکس  :دیلی میل

مأموریت «آفتاب» برای کودکان فقیر

جای جای آن دیده میشود ،اما هنوز
قلبهای بزرگ و مهربانی وجود دارد
که امید را در دلها زنده نگه دارد.
َجکـ ــی ،مادربـ ــزرگ سانشـ ــاین به
خبرنگار یکی از خبرگزاریهای محلی
میگوید« :سانشـ ــاین خودش این کار
را کرد .بخش قابل توجه داسـ ــتان این
بود که او از کسـ ــی سـ ــؤالی نپرسیده یا
کمکی نخواسته بود.
او خـ ــودش تصمیم گرفتـ ــه بود تا
پولـ ــش را به دوسـ ــتش هدیـ ــه بدهد؛
میگفـ ــت دوسـ ــتش پـ ــول تهیه شـ ــیر
مدرسـ ــه را ندارد ،در حالی که من شیر
میخـ ــورم و او نگاهم میکنـ ــد .نوهام
میخواست دوستش خوشحال باشد
و حرفهایـ ــش زبانـ ــم را بنـ ــد آورده
بود».
َجکی ادامه میدهد« :سانشاین به
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لبخند به زندگی
پس از  7ماه سرگردانی
در اقیانوس

ترجمه  :رؤیا پروینی  /گارد ساحلی فرانسه یک ملوان لهستانی
را کـــه با گربـــهاش در قایق شکســـتهای بهمدت هفـــت ماه در
اقیانوس ســـرگردان بود نجات دادند .این مرد لهستانی همراه
با گربهاش چند ماه را روی قایق شکســـتهاش در میان کوسهها
و دزدان دریایی در اقیانوس ســـرگردان بود .او به نیروهای گارد
ســـاحلی گفته که مدتـــی را مجبور شـــد در جزیـــره کوچکی در
اقیانوس زندگی کند و بعد با قایق شکســـتهاش بـــه آب زده تا
کســـی او را پیدا کرده و نجات بدهد .آدمهای زیادی نســـبت به
داستانی که زیبینو ریکیک تعریف کرده شک دارند و میگویند
او اغـــراق کـــرده و حقیقت چیز دیگری اســـت .اما عده دیگری
معتقدند که وضعیت قایق و ظاهر او و حیوانش نشان میدهد
کـــه او مدت زیادی در اقیانوس ســـرگردان بوده و چنین اتفاقی
برای ملوانهای زیـــادی رخ داده و در آینده نیز رخ خواهد داد.
او به خبرنگاران رونون ،جزیرهای فرانسوی در شرق ماداگاسکار،
میگوید یـــک ماه را با نودلهایی که ذخیره کـــرده بود گذرانده
اســـت و طوفان موتور قایقش را نابود کرده و زندگی او را مختل
کرده بـــود .او به گونهای صحبت میکرد کـــه خودش هم زنده
بودنش را باور نمیکرد .شوکه بود که دوباره میتواند به زندگی
عـــادی برگردد.ریکیـــک 54 ،ســـاله ،میگوید« :مـــن در ایاالت
متحده امریکا زندگی میکردم و در ســـال  2014به هندوســـتان
رفتـــم .در آنجا قایقی خریدم و به دریا زدم .من نمیتوانســـتم
به امریکا برگردم ،چون اعتبار گرینکارتم به پایان رســـیده بود.
باید دوباره به زندگی برمیگشتم .برای همین ،با قایقی مجهز

زندگی در دریا را انتخاب کردم و راهی اندونزی شدم .خیلی زود
گم شـــدم و باد مرا به طرف غرب برد .به جزایر کومور رسیدم و
دو ســـال را در آنجا ســـپری کردم .در آنجا با سفارت لهستان در
کنیا تماس گرفتم تا شرایط بازگشـــت به کشور را برایم فراهم
کنند ،امـــا آنها فقط  150یـــورو برایم فرســـتادند و دیگر چیزی
نگفتند .من محکوم به ماندن در آنجا بودم».
در ماه مهسال  2017او دوباره تصمیم میگیرد به دریا بزند.
در کومور سرپرســـتی گربهای را قبـــول میکند و این بار تصمیم
میگیرد به دوربـــان در آفریقای جنوبی برود .اما موتور قایقش
خراب شده و در دریا سرگردان میشود.
«من یک ماه را با ذخیره نودلهایم سپری کردم و بعد هم
تا جایی که توانســـتم ماهی گرفتم تا بتوانم جان خود و گربهام
را نجـــات بدهم .با قایق درب و داغانم ابتدا به طرف ســـواحل
سومالی رفتم و بعد از آن راهی مالدیو و سپس اندونزی شدم.
چندین بار خشـــکی را دیدم ،اما نتوانســـتم بـــه طرفش بروم.
چندین بار کشـــتیهای بزرگ را دیدم ،اما امـــواج رادیویی من
ضعیف بود و نتوانستم ارتباط برقرار کنم».
حاال مؤسســـه خیریـــهای در جزیره رونـــون تصمیم گرفته
به او کمک کند تا شـــهروندی اتحادیه اروپا را کســـب کند« .من
میخواهم زندگی نرمالی داشته باشـــم و کار کنم .میخواهم
از زندگی لذت ببرم ».پزشـــکان میگویند او از ســـوءتغذیه رنج
میبرد ،اما بزودی سالمتیاش را به دست میآورد و به زندگی
یگردد.
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