فرار از ميهماني

فاجعه در حبس نفس

بارها شنيدهايد که هنگام رانندگي نبايد پيامک بفرستيد ،غذا بخوريد و يا
با موبايل صحبت کنيد .ظاهرًا بايد اين را هم اضافه کرد که هنگام رانندگي
نفستان را هم حبس نکنيد! تونل ادواردز در شمال غرب ايالت اورگن در اياالت
متحده قرار دارد .اين تونل نزديک به  240متر طول دارد بنابراين حدود 10
ثانيه طول ميکشد که يک خودرو با سرعت متوسط آن را طي کند و همين
سبب شده است که اين تونل جايي باشد که والدين از کودکان بخواهند براي
سرگرمي و تفريح نفس خود را در حين گذراندن آن حبس و تمرين کنند .يک
جوان  19ساله به نام برادلي ميرينگ که از همين مسير عبور ميکرد و در حال
رانندگي بود تصميم گرفت براي
سرگرمي ،خودش در هنگام گذر از
تونل نفسش را حبس کند .اما اين
سرگرمي کوچک نتيجهاي فاجعه
بار آفريد .برادلي که مشخص شد
توانايي زيادي در اين کار ندارد در

كنفوسيوس

به گزارش مسئوالن راه آهن نيوجرسي ،مردي براي برداشتن گوشي موبايل خود ،دسته
ترمز اضطراري يک قطار مسافربري را کشيد! آقاي اريک جونز از مسافران قطار بود و در حال
عبور از بين واگنها بود که موبايلش از دستش افتاد و زير قطار رفت .اما او به جاي اينکه مسئول
قطار را در جريان قرار دهد خود براي پس گرفتن موبايلش اقدام کرد و ترمز قطار را کشيد.
اين اتفاق ساعت  8صبح رخ داد و مسئوالن بالفاصله مشغول بررسي اين ايست ناگهاني شدند.
بعد از مشخص شدن دليل اين رفتار احمقانه آقاي جونز را دستگير كردند و در ايستگاه بعدي
به ماموران پليس تحويل دادند .استفاده از ترمزهاي اضطراري قطار فقط در شرايط خاص و
موارد بحراني مجاز است و فرد عامل آن باز هم بايد داليل محکمي براي اقدام خود بياورد.
چرا که ايست ناگهاني قطار در حال حرکت ميتواند به جراحت و يا حتي مرگ تعداد زيادي
از مسافرين بيانجامد .همچنين ممکن است در صورت نزديک بودن قطار به ايستگاه و يا محل
تقاطع ريلها منجر به برخورد قطارها و بروز فجايع جبران ناپذير شود .مشکل ديگري که اين
کار به وجود ميآورد ،ايجاد تاخير در رفت و آمد و زمانبندي قطارهاست و در اين مورد آقاي
جونز باعث شد که قطارها تا انتهاي روز حداقل هر کدام با  30دقيقه تا يك ساعت تاخير به
مقصد خود برسند .جالبتر از همه اينکه وقتي پرونده آقاي جونز تشکيل شد و ماموران پليس
به بررسي مدارک او پرداختند ،متوجه شدند که هيچ شماره موبايلي در سيستم مخابرات
کشور به نام ايشان وجود ندارد و او فقط نگران گوشي موبايلش بوده است.

دهقان فداکار ،از نوع خودخواه

		
نه پيروزي پايدار است و نه شکست مرگ آور

زن جواني که از ميهمانيها بيزار بود تصميم گرفت براي دوري و خودداري
از رفتن به ميهماني نقشهاي بچيند .او گزارشي غيرواقعي از ربوده شدن خود
برنامهريزي کرد و با اين کار ساعتها وقت نيروهاي پليس را به هدر داد.
تعداد زيادي از ماموران پليس حتي از پروندههاي کم اهميتتر براي عمليات
تحقيق و جستجو براي ׳׳جوانا
گرنسايد׳׳25سالهکهگمشده
بود اعزام شدند .اين عمليات
 36ساعت طول کشيد و تمام
کارآگاهان تصور ميکردند
که با يک پرونده آدم ربايي
جدي روبرو هستند .خانم
گرنسايد در يک مجموعه
ورزشي به تدريس ايروبيک
و تناسب اندام مشغول است
و وقتي سر کالس خود حاضر

نشد همکارانش نگران او شدند .وقتي ماموران به خانهاش مراجعه کردند خانه
را خالي ديدند و متوجه شدند خانم گرنسايد صبح همان روز هشداري مبني بر
ربوده شدنش را در پارکينگ خانهاش قرار داده است .عمليات جستجو فورًا
آغاز شد و حتي يک هلي کوپتر و تيم جستجوي غواصي نيز به کمک ماموران
پليس شتافتند .با حضور تعداد زيادي از ماموران پليس ،در مجموع 1800
ساعت جستجو و عمليات براي يافتن خانم گرنسايد صرف شد که هزينهاي
بيش از  20هزار پوند در بر داشت .دو روز بعد ساعت  7صبح خانم گرنسايد با
پاي خود به کالس ورزشآمد و در حاليکه سر تا پا گلي بود؛ اظهار داشت که
او را ربوده و زنداني کرده بودند .ماموران در همان بازجويي اوليه به خالهاي
موجود در داستان او شک کردند و در نهايت مشخص شد که تمام اين داستان
ساختگي بوده است .خانم گرنسايد از  16سالگي به نوعي اختالل گوارشي-رواني
مبتالست که در سالهاي اخير شديدتر هم شده بود .افراد مبتال به اين اختالل
بعد از خوردن غذا احساس بدي به خود پيدا ميکنند و براي اينکه وزنشان باال
تهوع ميکنند .خانم گرنسايد بيماري خود را دليلش
نرود عمدًا خود را مجبور به ّ
براي کشيدن اين نقشه اعالم کرد تا بتواند از ميهمانيهاي دوستانه فرار کند! با
تاييد مدارک پزشکي فعلًا تعليق از کار براي  12ماه و جريمه نقدي براي خانم
گرنسايد تعيين شد تا بعدًا پرونده با دقت بيشتر بررسي شود.

ميانه تونل به دليل حبس نفسش از هوش رفت و با خودروي ديگري که در مسير
مخالف حرکت ميکرد برخوردکرد .در اين حادثه  4نفر مجروح شدند که حال
يکيازآنهاوخيماعالمشد.خوشبختانهدرآنزمانترددکميدرداخلتونلوجود
داشت و رانندگان ديگر موفق به شدند به موقع خودروهايشان را متوقف كنند .اما
اين بازي کوچک به باطل شدن گواهينامه برادلي و عدم امکان گرفتن گواهينامه
تا حداقل يك سال
آينده شد و بايد هزينه
تعمير خودروي ديگر
و هزينههاي درماني
م��س��اف��ران را هم
پرداخت کند .پليس
اي��ال��ت اورگ���ن طي
گزارشي در خصوص
اين حادثه اعالم کرد
که ׳׳لطفا در جادههاي
ما بازي نکنيد!׳׳.
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