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فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  بایـد بـا بسـت 
یـا تسـمه های مناسـب بـه کـف 
شـوند. محکـم  منـزل  دیـوار  و 

معموال ترتیب نمایش یا معرفی افراد از راست به چپ است همین هم شد که وقتی اسم الله و الدن را شنیدیم ناخود آگاه فکر کردیم الله 
همان ُقل ســمت راست و الدن ُقل سمت چپ است. اگرچه این حدس کامال درســت بود اما واقعیت این است که اگر این دوقلوهای بهم 
چسبیده ازهم جدا می شدند و ترتیب ایستادن شــان را با هم عوض می کردند آن وقت دیگر تشخیص این که کدام الله است و کدام الدن 
سخت می شد. یکی از تفاوت های ظاهری که بین الله و الدن وجود داشت، تفاوت قدشان بود. الدن از الله قد بلندتر بود و همین موضوع هم 
دلیلی شد تا در حین عمل جراحی به اغما برود. چرا که او در این سال ها به دلیل چسبیده شدن از ناحیه سر به خواهر دوقلویش الله فشار 

زیادی را تحمل کرده بود و در حین عمل جراحی زودتر از الله جان سپرد.

 کدام الله بود 
کدام الدن؟

تولد عجیب

دهم دی ماه  سال 1352 زوج کشــاورزی در روستای 
لهراسب اســتان فارس صاحب یک جفت دختر دوقلو 
با ظاهری عجیب شــدند. هیچ کس نمی داند آن ثانیه ها 
و آن روزها در ذهن زن و مرد روســتایی چه گذشــت اما 
اتفاقی که افتاد این بود که به دلیل شرایط و ویژگی های 
خاص دوقلوها پدر و مادر آنها را در بیمارستان رها کردند. 
همین هم شد که بهزیستی فیروزآباد برای مدتی از آنها 
نگهداری کرد و نام این نوزادان بدون شناســنامه را الله و 
الدن گذاشت. مدتی بعد الله و الدن به بیمارستان نمازی 
شیراز منتقل شدند. انتقال دوقلوهای به هم چسبیده به 
بیمارســتان کافی بود تا خبرنگاران این موضوع را سوژه 
اخبارشان کنند و مجله  »اطالعات هفتگی« در بیمارستان 
برای  شروع سومین  سال زندگی شان جشن تولد گرفت تا 

تصویر الله و الدن به رسانه ها راه پیدا کند.

فرزندخواندگی

الله و الدن نخستین دوقلوهای به هم چسبیده در ایران 
به عنوان پدیده ای نادر توجه رسانه ها و مردم را به خود جلب 
کرده بودند که اتفاقی عجیب تر رخ داد. پزشکی جوان به 
نام »علیرضا صفائیان« با دیــدن عکس این 2 خواهر که 
در مجله جوانان چاپ شــده بود، تصمیم گرفت آنها را به 
فرزندخواندگی قبول کند. او از منشی اش خواست با دفتر 
مجله جوانان تماس بگیرد تا برای سرپرســتی آنها اقدام 
کند. با حضور دادستان تهران دکتر صفائیان متعهد شد 
تا بعد از گرفتن سرپرستی الله و الدن، آنها را برای درمان 
به خارج از کشور ببرد. پرونده های پزشکی و عکس های 
دوقلوهای به هم چســبیده به آلمان ارسال شد تا این دو 
خواهر کوچک به امید عمل جداســازی با پدرخوانده و 
تیمی از خبرنگاران و پزشکان راهی این کشور شوند.  آنها 
در همین زمان به قم رفتند و با امام خمینی )ره( مالقات 
کردند و برای امام شعر خواندند. پای دوقلوها که به آلمان 
رسید ورق ماجرا برگشت و امید برای عمل جداسازیشان 
کم شد. بعد از آزمایش های متعدد پزشکان آلمانی اعالم 
کردند امکان جداسازی وجود ندارد و در صورت انجام این 
عمل الدن در همان لحظــه اول و الله 3 ثانیه بعد به کام 

مرگ خواهند رفت.

از مدرسه تا دانشگاه

عمل جداسازی در آلمان بی فایده ماند و دوقلوهای به هم 
چسبیده به ایران بازگشتند و زندگی با همه سختی هایش 
دوباره آغاز شــد. آنها در همه دوران کودکی تا جوانیشان 
سوژه رسانه ها بودند تا این که در 20 سالگی باالخره ردی 
از خانواده اصلیشان پیدا شــد. داداهلل بیژنی و همسرش 
که عکس فرزندانشان را در مجالت دیده بودند، به تهران 
آمدند و تصمیم گرفتند تا دخترانشان را به خانه خودشان 
بازگردانند. الله و الدن که در تمام این ســال ها از وجود 
خانواده اصلیشان خبردار نشده بودند، تصمیم گرفتند تا از 
خانواده صفائیان جدا شوند؛ اما این به معنی بازگشت به 
خانه پدریشان نبود بلکه آنها تصمیم گرفتند تا به صورت 

مستقل به زندگیشان ادامه دهند.

لیسانس حقوق، گواهینامه رانندگی
 و تسلط به کامپیوتر

الله و الدن 2 دختر با انگیــزه و توانمند بودند و در کنار 
درس و تحصیلشان مهارت های زیادی را می آموختند. بعد 
از گرفتن دیپلم تصمیم گرفتند وارد دانشگاه شوند و ماجرای 
جالب این بود که بعد از شرکت در کنکور الله رشته مدیریت 
شهر یزد و الدن رشته حسابداری شهر کرج قبول شد. در 
حالی  که امکان این که دو خواهر به هم چسبیده بتوانند در 
2 شهر مجزا به دانشگاه بروند وجود نداشت؛ پدرخوانده آنها 
پا پیش گذاشــت و موضوع دوباره رسانه ای شد. با دستور 
مرحوم آیت اهلل  هاشــمی رفســنجانی، رئیس جمهوری 
وقــت، الله و الدن به دانشــگاه تهران رفتند و در رشــته 
حقوق مشــغول به تحصیل شــدند. آنها در حین دوران 
تحصیل به رانندگی عالقه نشــان دادند و در کالس های 
تعلیم رانندگی شــرکت کردند و به صــورت جداگانه  2 
گواهینامه رانندگی گرفتند تا به صورت مشــترک پشت 
فرمان خودرو بنشینند. یادگیری زبان انگلیسی و آموزش 
کامپیوتر هم یکی دیگــر از مهارت هایی بود که خواهران 
دوقلوی به هم چســبیده از پس آنها بــه خوبی برآمدند. 
اما این همه ماجرا نبود چرا که اللــه و الدن بعد از گرفتن 
مدرک لیسانس در پیچ و خم پیداکردن کار ناکام ماندند.

جدایی الله از الدن

دهه سوم زندگی الله و الدن به سرعت سپری می شد 
که آنها دوباره به فکر عمل جداســازی افتادند. اگر چه 
در تمام این ســال ها پزشــکان زیادی به آنها توصیه 
کرده بودند که امکان چنین عملی وجود ندارد اما رنج 
روزگار آنها را بین انتخاب مــرگ و زندگی واقعی قرار 
داد. پروفسور سمیعی یکی از کســانی بود که بشدت 
با عمل جداســازی آنها مخالفت کرد و معتقد بود که 
به دلیــل رگ اصلی که در مغز الله و الدن مشــترک 
است، این عمل منجر به مرگ آنها خواهد شد. اما الله 
و الدن همچنان به این عمل اصرار داشــتند و پرونده 
پزشکی شــان را به کشــورهای مختلف فرستادند. تا 
این کــه متوجه شــدند مدتی قبــل 2 دوقلوی به هم 
چسبیده نپالی توسط پزشکی سنگاپوری تحت عمل 
جداســازی قرار گرفته اند و همین موضوع باعث شد 
تا تصمیمشــان برای این عمل جدی تر شود؛ حتی به 

قیمت این که یکی از آنها به نفع دیگری از بین برود!

اتاق جراحی
29  ســال زمان گذشــت تا با وجود مخالفت های 
زیادی که پزشــکان و حتی پدرخوانــده آنها با عمل 
جراحی جداسازی داشتند، الله و الدن عازم سنگاپور 

شــدند تا به هر قیمتی از هم جدا شــوند! آنها قبل از 
عمل جراحــی در جواب به این ســوال که آیا عواقب 
تصمیمشان را می دادند؟ لبخند زدند و اعالم کردند 
که همه چیز را می دانند! تیم پزشــکان بیمارســتان 
رافلز متشکل از 35 متخصص، 5 جراح مغز و اعصاب، 
یک جراح عــروق، 6 متخصص جراح پالســتیک، 8 
رادیولوژیســت که مجموعا 125 نفر کادر پزشــکی 
تحت سرپرســتی دکتر کیت گــوا در میان مخالفت 
و تردیدهای جامعه پزشــکان جهان مسئولیت عمل 
جراحی اللــه و الدن را برعهده گرفتنــد. عملی که 
قرار بود 4 روز به طول بینجامــد  و 3 راهکار برای آن 
پیشنهاد شــده بود. روی تخت اتاق جراحی پزشکان 
عمل جداســازی مغز را آغــاز کردند و ایــن کار تا 
80 درصد پیش رفت که ناگهان ورق برگشت و الدن 
به دلیل این که قدش بلند تر از الله بود و سال ها فشار 
جمجمه را تحمل کرده بود، حالش رو به وخامت رفت. 
هیچ کس نمی داند در اتاقی که 125 پزشک خارجی 
در آن حضور داشتند چه گذشت؛ اما  بعد از 50 ساعت 
عمل جراحی در حالی  که همه مــردم ایران منتظر 
خبری خوش از عمل جداســازی الله و الدن  بودند، 
خبر آمد که ابتدا الدن و چند دقیقه بعد الله زیر تیغ 
جراحان جان سپردند و این پایان تلخ زندگی پر رنج 

اما قهرمانانه دوقلوهای افسانه ای ایران بود. 

به ناز مقدسی|  شاید اگر 15  سال پیش دکتر »کیت 
گوا«از اتاق عمل بیرون می آمد و با لبخندی روی لب 
می گفت: »عمل جداسازی دوقلوها با موفقیت انجام 

شد« حاال الله یک وکیل زبردست شده بود و الدن 
خبرنگاری ماهر. اما هفدهم تیرماه یادآور مرگ 
تلخ دوقلوهای به هم  چسبیده است. دوقلوهایی 

که دیگر نمی خواســتند یکدیگر را فقط در آینه 
ببینند  و قبل از رفتن به زیر تیغ جراحی مسئولیت 
تصمیمشــان را پذیرفته بودند؛ بــه هر قیمتی.

مرور زندگی قهرمانانه الله و الدن    سال مرگشان

افسانه دوقلوهای ایرانی، پانزده سال بعد  

ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران و 
عضو شورای شهر در گفت و گو با »شهروند«:

 الله و الدن چاره ای 
جز ریسک جراحی نداشتند

خواهران دوقلوی به هم چســبیده 29 سال در 
حســرت جواب قطعی از طرف پزشــکان انتظار 
کشیدند، اما در تمام دوران زندگی شان که از دهه 
50 تا 80 ادامه داشــت، اکثریت پزشکان ایرانی و 
آلمانی ریســک عمل جراحی جداســازی را باال 
می دانستند. با این حال 15 سال از آخرین تالش ها 
و امیدهای دوقلوهای به هم چسبیده می گذرد، اما 
هنوز هم هر جایی که بحث خواهران دوقلو پیش 
می آید، خیلی ها معتقدند آنها نباید تن به این عمل 
جراحی می دادند. اما واقعا چاره زندگی الله و الدن 
چه بود؟ آیا آنها باید سال های پر رنج زندگی شان 
را تا امروز به همان شکل ادامه می دادند یا ریسک 
عمــل جراحی آخریــن راه حل بــرای تغییر در 
زندگی شان بود؟! ناهید خداکرمی، رئیس انجمن 
علمی مامایی ایران معتقد است که اگر به 15 سال 
پیش برگردیم باز هم راهکاری جز ریسک و پذیرش 
عمل جراحی برای الله و الدن وجود نداشــت و 
دراین باره به »شهروند« می گوید: »ببینید واقعیت 
این بود که الله و الدن 29 سال زندگی پر رنجی را 
گذرانده بودند و تصمیم شان برای ریسک جراحی 
اشتباه نبود. بهتر بود که بروند و امید هم بر این بود 
که عمل جراحی موفقیت آمیز باشد. وقتی عمل 
جراحی در سطحی از پیشــرفت باشد که بتوان 
این ریسک را کرد، ناگزیر باید ریسک را پذیرفت. 
به هرحال همه عمل های جراحی ریسک باالیی 
دارند، اما معموال وقتی احتمــال موفقیت وجود 
داشته باشد، خانواده و خود فرد می توانند تصمیم 

نهایی را برای زندگی شان بگیرند.«
دوقلویی دو حالت دارد؛ یک مدل آن دوقلوهای 
یک تخمکی اســت و مدل دیگر دو تخمکی. در 
باروری که دوقلوی دو تخمکــی به وجود می آید، 
همه چیز جداست و مشکلی به وجود نمی آید، اما 
در دوقلوهای تک تخمکی زمانی که تقسیم سلولی 
برای تشکیل ارگان ها صورت می گیرد، به ناگهان 
تخمک دو قسمت می شود. هرچه این تقسیم دیرتر 
صورت بگیرد، احتمال به دنیا آمدن دوقلوهای به 
هم چسبیده وجود دارد. در مورد الله و الدن هم این 
اتفاق افتاد و درواقع زمانی که جمجمه درحال شکل 
گرفتن بوده، تقسیم تخمک انجام شده، به همین 
دلیل از ناحیه سر به یکدیگر چسبیده اند. خداکرمی 
در طــول دوران کاری اش دو نمونــه دوقلوی به 
هم چسبیده را دیده اســت و دراین باره می گوید: 
»چنین پدیده ای نادر است، چند  سال پیش نوزادان 
دوقلویی که از ناحیه ســینه به یکدیگر چسبیده 
بودند، متولد شدند که البته بعد تولد زنده نماندند. 
چند  سال پیش هم در اصفهان دو پسر دوقلو که آنها 
هم از ناحیه سینه به یکدیگر چسبیده بودند، متولد 
شدند که خانواده شان آنها را رها کردند. این نوزادان 
وقتی به 3 سالگی رسیدند توسط یک تیم پزشکی 
جراحی شدند و عمل با موفقیت  انجام شد که بعد 
از عمل هم خانواده شان بازگشتند و فرزندان شان را 

تحویل گرفتند.«  

 
ابی و بریتانی هنسل  سال 1990 در آمریکا به دنیا آمدند  
و درحالی که پزشکان از آنها قطع امید کرده بودند، حاال 
نزدیک به 27 سال اســت که با همین شرایط زندگی 
می کنند. آنها دو ســر، دو قلب، دو ریه و دو مغز جدا از 
هم دارند، اما از ناحیه گردن به پایین به یکدیگر متصل 

هستند و تنها دو دست و دو پا دارند.

لوری و جورج دوقلوهای به هم چســبیده از ناحیه سر 
56 سال است که به طور مشــترک زندگی می کنند. 
آنها در یک مرکز نگهداری بیماران با اختالالت ذهنی 
در پنسیلوانیا بزرگ شدند، اما در دهه دوم زندگی شان 
ثابت کردند که دچار اختالل ذهنی نیستند. این دو برادر 

دوقلو در آپارتمان خود در آمریکا زندگی می کنند.

دانــی و رانی گالیــون برترین دوقلوهــای به هم 
چســبیده جهان لقب گرفته اند. آنها که حاال 66 
سالگی را پشــت ســر می گذراند از ناحیه کشاله 
ران و ســینه به یکدیگر چســبیده اند و ســال ها 
روی یک صندلی چرخدار سفارشی روبه روی هم 

نشسته اند. 

کریســتا و تاتیانــا هــوگان دوقلوهــای به هم 
چسبیده کانادایی 11 سال اســت که از قسمت 
سر به هم چسبیده اند. ســاقه مغز آنها با یکدیگر 
مشــترک اســت و همین موضوع باعث شــده 
ســیگنال های مغزی، عواطف و افکار یکســانی 

داشته باشند. 

گاه
ن


