
23

 دختر ربوده شده
پنج سال در جنگل با 
میمون  ها زندگی می کرد

شــــــوک امروز

 جنایات یک راننده تاکسی
 در انگلیس که به شکار 

دختران می رفت
 تیراندازی وحشیانه

 مرد امریکایی
در سالن آبگرم

 ساخت باریک ترین
خانه جهان

شنــیده هاي شــوک

شـــوک پلیس

 شوک اول اينکه:
 ثب��ت نام ب��رای دریاف��ت آرم و مجوز طرح 
ترافیک س��ال 92 در شهر تهران در حالی از روز 
گذشته آغاز ش��د که بعد از گذشت چند سال از 
اجرای این طرح، همچنان اشکاالت فراوانی در 
روند اجرایی آن وجود دارد. نخس��تین و ش��اید 
مهمترین مسئله، قیمت بسیار باالی این مجوز 
است که دریافت آن را برای عده ای از دارندگان 
خودرو که نیاز مبرمی به این طرح دارند بس��یار 
مشکل می کند. سال گذشته این طرح با مبلغی 
باالت��ر از یک میلی��ون و پانصد ه��زار تومان به 
شهروندان تحویل داده ش��ده بود. به یاد داشته 
باشید که س��اکنان مناطق مرکزی شهر تهران، 
برای خارج کردن خودرو از خانه هایش��ان به هر 
ترتی��ب به این طرح نیازمندن��د و حال آنکه این 
ط��رح با قیمتی ارائه می ش��ود ک��ه عماًل خرید 
آن را برای عده زیادی از ش��هروندان غیرممکن 
ساخته اس��ت. از سوی دیگر ش��هرداری تهران 
برای س��هولت تردد چند قش��ر خاص از جمله 
خبرن��گاران ش��رایطی را در نظر گرفته اس��ت. 
ش��رایطی که به صورت ناعادالن��ه به افراد فعال 
در آن حوزه ها تعلق می گیرد و به عبارت دیگر با 
عدم مدیریت صحیح در اعطای این تس��هیالت 
به افراد، مجوز ها بیشتر به دست آنهایی می رسد 

که نباید برسد. 

 شوک آخر اينکه:
ش��نیده ها از منابع موثق حکایت دارد برخی 
آژانس های مسافرتی که مجری برگزاری تور های 
داخلی هستند، برای جلب نظر مشتریان و ایجاد 
وجهه ای مناس��ب برای خود، دس��ت به اقدامی 
عجیب زده اند. اقدامی که اگر با دید منصفانه به 
آن بنگریم، نوعی فریب محس��وب می شود و به 
همین دلیل باید آن را اقدامی ناشایست از سوی 
مع��دود تور هایی بدانیم که دس��ت به این عمل 
می زنند. گویا مس��ئوالن برگ��زاری این تور ها با 
هماهنگی با بازیگرانی که از صحنه کنار رفته اند 
یا ورزش��کارانی که در گذشته ای نه چندان دور 
اف��راد مطرح��ی بوده اند و البت��ه در حال حاضر 
بی��رون گود نشس��ته اند، با پرداخ��ت هزینه ای 
ناچیز این افراد س��ابقاً مش��هور را با تورهایشان 
هم��راه می کنن��د و طوری جل��وه می دهند که 
آقا یا خانم مش��هور یکی از شرکت کنندگان در 
تورهایش��ان اس��ت. این ماجرا چند ماهی است 
که به راه افتاده و س��ودآوری مناس��بی نیز برای 

آژانس های مذکور به دنبال داشته است. 

 تیرانداز جنايت خانوادگي
در دام پلیس

 عامل ش��لیک مرگبار در ش��یراز تنها توانست 
یک سال فراري باشد تا اینکه در دام پلیس افتاد.

 س��رهن���گ مح�م���د محم��دی مع��اون 
هماهنگ کننده پلیس فارس در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: یک سال پیش مردي مرتکب یک 

قتل مسلحانه شده و بالفاصله فرار کرد.
وی با بیان اینکه وق��وع قتل همزمان به اطالع 
پلیس رس��انده شده بود، گفت: پلیس آگاهی پس 
از آن اقدامات پلیسی، اطالعاتی و عملیاتی خود را 
آغاز کرد. محمدی اضافه کرد: بعد از گذشت یکسال 
باالخره محل اختفای قاتل شناسایی و با انجام یک 

عملیات غافلگیرانه، این قاتل فراری دستگیر شد. 
وي خاطرنش��ان کرد: این قاتل در تحقیقات 
قتل را پذیرفت و انگیزه خود را مسائل و مشکالت 
خانوادگی و رفتارهای ناشایست خانواده عنوان 
ک��رد. محمدی ی��ادآور ش��د: این م��رد دارای 
7 س��ابقه کیف��ری از جمله ایراد ض��رب و جرح 
عمدی با چاقو، شرب خمر، ایراد صدمه و تخریب 
عمدی، فحاشی، توهین، اعتیاد و نگهداری مواد 

مخدر)هروئین( است.

وبـــ شــــــوک

سانحه اي ديگر
 براي سرويس دانش آموزان

برخورد س��رویس مدرس��ه با گاردیل 
س��انحه ایي دیگر آفری��د و 4دانش آموز را 

راهی بیمارستان کرد. 
مدی��ر رواب��ط عموم��ی اورژان��س 
تهران گفت: برخورد س��رویس مدرسه 
ب��ا گاردری��ل، چه��ار ک��ودک را راهی 

بیمارستان کرد.
حس��ن عباسی در تش��ریح این خبر با 
بیان اینکه در ساعت 15:30 تصادف یک 
دس��تگاه خودرو در غرب به ش��رق اتوبان 
جالل آل احم��د در تقاط��ع آزمای��ش به 
اورژانس اعالم ش��د، گفت: تکنیسین های 
اورژانس با حضور در محل حادثه دریافتند 
ک��ه یک س��رویس مدرس��ه ب��ا گاردریل 

برخورد کرده است.
وی اف��زود: در این حادثه چهار پس��ر 
هشت ساله مجروح ش��دند که توسط دو 
دستگاه آمبوالنس به بیمارستان حضرت 

رسول )ص( منتقل شدند.

گ�روه ش�وک: تیراندازی وحش��یانه م��رد امریکایی در س��الن آبگرم در 
ویسکانس��ین میلواکی امریکا 3 کش��ته و 4 زخمی به دنبال داشت. به گزارش 
پلیس، مرد مس��لح پس از این تیراندازی خودکش��ی کرده است. این مرد به نام 
رادکلیف هاگتون 45 ساله برای انتقام از همسرش وارد سالن آبگرمی در میلواکی 
ش��ده و به سمت کارکنان سالن شلیک کرده که در این حادثه همسر این مرد و 
دو تن دیگر کشته می شوند.  بنا بر گزارشات پلیس ویسکانسین تمامی قربانیان 
زن بوده اند. ضارب قبل از تیراندازی در س��الن آتش س��وزی نیز به وجود آورده و 
هنگامی که مأموران پلیس در صحنه جرم حضور پیدا کردند، هنوز دود ناشی از 
آتش س��وزی به چشم می خورده است.   دانیل توشائوز، رئیس پلیس منطقه در 
یک کنفرانس خبری گفت: ضارب پس از حمله وحشیانه خودکشی کرده است. 
بنا بر اطالعات به دست آمده فرد مظنون دیگری وجود ندارد تا بخواهیم دنبالش 
بگردیم. ضارب مردی سیاهپوست با قدی حدود 6 فوت)1/82 متر( و وزنی 270 
پوندی)122 کیلو( بوده اس��ت.  ش��واهد نشان می دهد که ضارب با یک تاکسی 
خود را به محل حادثه رسانده است و به خاطر این که مدتی بوده از همسرش جدا 

ش��ده بوده سعی در انتقامگیری داشته است.  این زوج دو دختر نیز داشته اند که 
بر اساس مدارک به دس��ت آمده یکی از آنها در زمان تیراندازی در سالن حضور 
داشته، اما خوش��بختانه صدمه  ندیده است.   این دختر در بازجویی  های پلیس 
گفته اس��ت که باورش نمی شود پدرش دست به چنین کاری زده و بسیار از این 
حادثه غمگین است و نمی  تواند در این رابطه زیاد صحبت کند. وی اضافه کرده 
پدرش از مادرش خواسته بود تا شهر را ترک کند و چندین بار نیز او را تهدید کرده 
بود، اما مادرش هرگز این تهدید ها را جدی نگرفته بود.  به گفته یکی از شاهدان 
عینی ماجرا ، هنگامی که ضارب وارد پارکینگ سالن شده و شروع به تیراندازی 
کرده یکی از دختران جوان خیلی سریع فرار کرده است.  مأموران پلیس پس از 
حادثه اطراف س��الن را به خاطر مسائل امنیتی بیشتر پوشش داده اند.  براساس 
مدارک به دست آمده سالن در ساعت 11 صبح باز می شده و به محض باز شدن 
ضارب وارد شده و چندین تن را به گلوله بسته است.  بنا بر اطالعات پلیس حادثه 
کاماًل شبیه یک تیراندازی در سال 2005 بوده که در محل هتلی در این منطقه 

اتفاق افتاده و در آن 7 تن کشته شدند.

 تیراندازی وحشیانه
 مرد امريکايی

در سالن آبگرم

تحلیل شـــوک

 چگونه می توان اندوه
ماتم زدگان را تسکین داد

ادام�ه در صفح�ه 23 - خانواده های 
داغدی��ده نباید خود را مورد س��رزنش قرار 
دهند که فرزندان ش��ان از روی سهل انگاری 
دچار مش��کل شده اند و با تس��لط به خود و 
توس��ل به الط��اف پ��روردگار می توانند به 
آرام��ش دس��ت یابن��د. برگزاری مراس��م 
عزاداری و س��وگواری نیز برای خانواده های 
داغدار تس��کین بخش خواهد بود. برگزاری 
چنین مراسمی در هر منطقه بسته به آداب و 
رسوم سنت مردم بومی آنجاست و دوستان 
و آش��نایان و دیگر هموطن��ان در همدردی 
با خانواده ه��ای داغدی��ده می توانند باعث 

تسکین آالم و اندوه  آنها شوند.
فیلمبرداری از مراسم تدفین، نگهداری 
ابزار و وسایل فرد درگذشته توصیه نمی شود 
زی��را در این صورت داغ عزیز، همیش��ه تازه 
می ماند و روح و جس��م بازماندگان را دچار 
مشکالت و اختالالت روانی بسیاری می کند. 
آنها باید س��عی کنند آینده شادی بخشی را 
هم در ذهن خود مجسم کنند و هم بر ادامه 

زندگی خود و اعضای خانواده بیندیشند.
معموالً خانواده های داغدیده تا مراس��م 
هفتم و چهلم تنها نیستند اما پس از برگزاری 
مراسم و مناسبت های سوگواری بازماندگان 
به زندگی ع��ادی خود برمی گردند و اعضای 
خانواده داغدیده مجبورند در شرایط سخت 
و پراس��ترس با غم فقدان عزیزان شان کنار 
بیاین��د به همین دلیل توصیه می ش��ود که 
بس��تگان به یکباره خانواده ع��زادار را تنها 
نگذارند و مانع از خیال پردازی ها و تش��دید 

افکار منفی در خانواده داغدار شوند.
در هر صورت باید بدانیم دو پدیده مرگ 
و زندگی در جدال دائم با هم به س��ر می برند 
و تجربه از دست دادن عزیزان امری طبیعی 
اس��ت با این وجود می ت��وان تالش کرد تا به 
صورت آگاهانه دوران تلخ ناش��ی از فقدان را 

به سالمت پشت سر گذاشت.

گروه ش�وک: راننده مخوف تاکس��ی در 
انگلیس که هفته گذشته به جرم ربودن و قتل 
یک دختر جوان به 25 سال زندان محکوم شد، 
ب��ا اعتراف به رب��ودن و کش��تن دختر دیگری 
پلیس را برای کشف معما  های پیچیده جنایات 
دیگ��ر این مرد ب��ه تکاپو انداخت. کریس��توفر 
هالیول که ب��ه راننده ارابه م��رگ در انگلیس 
معروف شده اس��ت، طبق تحقیقات پلیس در 
طول چند سال با بیش از 80 خودروی مختلف 
در جاده   ها و خیابان   های شهر برای شکار زنان 
و دختران گشت می زد تا با عوض کردن پیاپی 

اتومبیل ها، شناسایی نشود. 

به گ��زارش پلی��س این مرد مدعی اس��ت 
حدود 8 س��ال پیش دختر جوانی به نام ربکا را 
ربوده و به قتل رسانده است، وی در بازجویی   ها 
ط��وری صحبت می کند ک��ه ظاه��راً این کار 
برایش عادتی کثیف بوده و آنقدر در پی ش��کار 
دختران گشته که قادر به یادآوری جزئیات این 

جست وجو  ها نیست. 
پلیس ب��ا ای��ن فرضیه پرونده   ه��ای خاک 
خورده و بسته شده مربوط به جنایات دهه قبل 
و بویژه آن دس��ته از قتل   هایی را که در نزدیکی 
محل سکونت این راننده جنایتکار اتفاق افتاده 

به دقت مورد بررسی قرار داده است. 

یک��ي دیگ��ر از قربانیان، دخت��ری به نام 
مالن��ی  هال بود که در س��ال 1996 میالدی 
پس از ترک یک رس��توران به طرز مرموزی 
ناپدید ش��د و دو سال قبل بقایای جسد او در 
چند کیلومتر دورتر از خانه ش��ان پیدا ش��د. 
این دختر جوان یکی از کشته ش��دگاني است 
که پلیس درباره اش از راننده جانی بازجویی 
ک��رده ول��ی او در ج��واب مأموران س��کوت 

معناداری داشته است. 
به این ترتیب تحقیقات پلیس آغاز ش��ده و 
در صورت روش��ن شدن ماجرا، پرونده این مرد 

بار دیگر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

جنايات يک راننده تاکسی در انگلیس که به شکار دختران می رفت

اين ماده مخدر در معابر کرمان عرضه مي شود

   اسما محمودي 
م��ردم کرم��ان همزمان ب��ا مهاج��رت اتباع 
خارجي به این استان با ماده اي مخدر به نام ناس 
آشنا شدند ماده اي که در ذهن مردم بسیار منفور 
ب��ود اما این روزه��ا ناس با نام ه��اي زیبا از جمله 

ملوان زبل در برخي معابر عرضه مي شود.
به گفته کارشناسان اجتماعي این روزها یکي از 
مهمترین جبهه هایي که دشمن سعي دارد در آن 
به جامعه ضربه وارد کند بحث مواد مخدر است در 
این راستا افزایش مصرف مواد مخدر صنعتي یکي 

از مهمترین سیاست هاي دشمن است.
در س��ال هاي اخی��ر مص��رف م��واد مخدر 
صنعت��ي به دلیل آس��ان بودن مص��رف و عدم 
آگاه��ي خانواده ها موج خزنده ب��ه خود گرفته 
و به س��ادگي جوانان به قربانیان اصلي این مواد 

توهم زا تبدیل شدند.
این روند اما نس��بت به برخي مواد مخدر که تا 
چندي پیش یک��ي از منفورترین از نوع خود بود 

نیز متأسفانه دیده مي شود.
پ��ان پراک یا ب��ه اصطالح  پنپرک ن��ام تغییر 
یافته ناس است، مردم اس��تان کرمان با این واژه 
حدود 20 سال پیش و با آغاز موج مهاجرت اتباع 
خارجي آشنا شدند ماده تهوع آور که این روزها در 

بین جوانان جاي خود را پیدا کرده است.
ناس بدون شک یکي از کثیف ترین مواد مخدر 
در جهان محس��وب مي ش��ود و در رده اول عوامل 
بروز س��رطان دهان و لثه قرار دارد اما مصرف این 
ماده مخدر نیز متأسفانه آسان و در دسترس است.

این ماده توهم زا از برگ درختي به نام »بتل« 
تولید مي شود و در واقع برگ خشک شده همین 

درخت اس��ت، مصرف این ماده در افغانس��تان، 
پاکس��تان، بن��گالدش، اندونزي و چی��ن در بین 

مردمان فقیر رشد یافته است.
هر چن��د که از این م��اده به نوع��ي به عنوان 
خوش بو کننده دهان نیز اس��تفاده مي ش��ود اما 
به دلیل ارزاني بس��یار مورد اس��تقبال قشر فقیر 
معتادان اس��ت اما از همان زمان ورودش به ایران 
از این ماده سبز رنگ تنفري عمیق در مردم ایران 

ایجاد شد.
مصرف کننده ناس را در گوش��ه دهانش قرار 
م��ي داد و به مرور ن��اس موجب زخم ش��دن لثه 
مي شد و دقیقاً از این راه و همچنین از طریق بزاق 
دهان م��واد توهم زا در کوتاه تری��ن زمان ممکن 
جذب بدن مي ش��ود این نوع مص��رف ناس را در 
لیس��ت بدنام ترین مواد مخدر قرار داده است اما 
جالب اس��ت که به دلیل همین مصرف آسان در 

رده چهارم مواد مخدر از لحاظ میزان مصرف نیز 
قرار دارد.

اما امروز ناس با لباس��ي جدید که به تن کرده 
اس��ت و در نوع دیگر وارد بازار ایران شده است هر 
چند که با س��ادگي مي توان مص��رف ناس را نیز 
در بی��ن جوانان حتي در جوان��ان مدرن امروزي 

مشاهده کرد. 
چندي پیش مافی��اي مواد مخدر که پي برده 
بود مردم از نام حش��یش هراسان شده اند و حتي 
معتادان نیز به دلیل شدت آلودگي این مواد سعي 
دارند از آن اس��تفاده نکنند نام حشیش را با کمي 
غلظت بیش��تر به شیش��ه تغییر داد و همین امر 
موجب ایجاد موجي جدید از معتادان ش��د که به 
مصرف شیش��ه روي آوردند غافل از این که معتاد 
به شیش��ه در 90 درصد موارد دیگ��ر راهي براي 
رهای��ي از این ماده مخدر بش��دت مرگبار ندارد و 

تنها با یک بار استفاده فرد معتاد مي شد و در مدت 
کوتاهي با حمله این مواد به سیستم عصبي فرد به 

مرده اي متحرک تبدیل مي شد.
ای��ن راه دقیقاً در خصوص ناس نیز طي ش��د 
اما این بار پیمودن راه آسانتر بود زیرا کسي براي 

مقابله با توزیع ناس مقاومت نیز نکرد.
ن��اس در قالب بس��ته هاي جدی��د و جذاب با 
عکس بازیگران هندي و پاکس��تاني وارد کش��ور 
شد بسته بندي شکیل و تغییر شکل ناس بزودي 
نامي دیگر براي این ماده تهوع بار دست و پا کرد و 

ناس در زماني کوتاه پان پراک شد.
اما یک راه دیگر نیز از سوي مافیاي مواد مخدر 
جست و جو شد و به خوبي نیز جواب داد آدامس و 
پاس��تیل پان که به سادگي در دسترس نوجوانان 
و جوانان قرار گرفت  و هم اکنون نیز به سادگي در 

برخي سوپرمارکت ها نیز در دسترس قرار دارد.
نیکوتین ب��االي این مواد در م��دت کوتاهي 
مصرف کنن��ده را مانند س��یگار به خ��ود معتاد 
مي کند و ب��ه دلی��ل نیکوتین ب��اال و توهم زایي 
که ایجاد مي کند پان بدون ش��ک ب��ه دروازه اي 

جهنمي براي ورود به دنیاي مواد مخدر محسوب 
 مي شود. نکته نگران کننده در خصوص این ماده 
توهم زا گرایش جوانان به استفاده از آن بخصوص 
در مدارس و دانشگاه ها است به طوري که بسیاري 
از این افراد بخصوص در شب امتحان براي رهایي 
از خواب آلودگي به مصرف پان روي مي آورند و در 
حقیقت این ماده مخدر همدم شب هاي امتحان 

شده است.
در زماني کوتاه وقتي نیکوتین پان نتوانس��ت 
نیاز مصرف کننده را تأمین کند به مصرف س��ایر 
مواد مخ��در روي م��ي آورد و در نهایت این ناس 
منفور ک��ه زمان��ي هم��ه از آن دوري مي کردند 
به یک��ي از پر مصرف تری��ن مواد مخ��در و البته 

محبوب ترین تبدیل مي شود.
نکته دیگر این که درصد ابتال به بیماري هایي 
همچون س��رطان ده��ان و لثه و س��رطان ریه و 
مع��ده در بین مصرف کنندگان این ماده بس��یار 
باال اس��ت به طوري که افغانس��تان، پاکستان و 
هند در صدر لیست مبتالیان به این بیماري هاي 

کشنده قرار گرفته اند.
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  »سیان« 
آخرین قربانی راننده ارابه مرگ. 

  پدر و مادر افسرده و گریان ربکا یکی از قربانیان در دادگاه خواستار 
رسیدگی به پرونده شدند. 

 مالنی هال در س��ال 1996 به طرز مرموزی ناپدید شد و 
حاال پلیس قاتل سیان را عامل قتل این زن می داند. 

    رادکلی��ف هاگتون 45 س��اله که 
پ��س از تیراندازی خودکش��ی کرده 
 اس��ت.  در ای��ن حادثه 3 تن کش��ته

و 4 تن مجروح شده اند

پیش از آغ�از: غالم راننده بن�ز کرايه خط 
ش�مال در يک ش�ب برف�ی در گردن�ه جاده 
چالوس ش�اهد س�قوط يک وانت به دره بود. 
وقتی خودش را به عمق دره رساند، ديد راننده 
وانت مرده، ولی يک کودک ش�یرخواره که در 
کمرکش دره روی برف    ها پرتاب شده بود، زنده 
مانده است. به گردن نوزاد زنجیری آويخته بود 
ک�ه در قوطی طالی آن عکس زن و ش�وهری 
چسبانده شده بود. غالم روانه ده مورد نظر شد 

تا والدين کودک را شناسايی کند... 
***

غالم گوش خواباند و منتظر ش��نیدن ماند. از 
کنج تاریک س��یاهچال صدای ناله ضعیف مردی 
می آم��د. برای لحظه ای قطع می ش��د و دوباره به 
گوش می رسید. س��ینه خیز رو به تاریکی رفت و 
مردی را دید که با پیراهنی جرخورده و خون آلود، 
کف سیاهچال افتاده بود. پای چشم های کبودش 
چنان ورم کرده بود که به س��ختی می توانس��ت 
ببیند. صورتش زخمی و  خون آلود بود. زیرلب های 

آماسیده اش به لهجه محلی گفت:
-اوو....

غالم روی صورتش خم ش��د و پرس��ید: آب؟ 
تشنه ای؟

دهان��ه ک��وزه را به لب های داغمه بس��ته مرد 
چسباند و دید سیبک برآمده گلویش در نوشیدن 

آب به جنبش در آمده است.
غالم پرس��ید: ب��رای چی ت��و رو به ای��ن روز 

انداختن؟
م��رد دهاتی از درد چهره اش را در هم کش��ید 

و گفت:
-ارباب کوچکه... نادر خان.

از نوکران قصر بود و اثر خونین ش��الق بر جای 
ج��ای کت��ف و کمرش به چش��م می آم��د. غالم 
رشته ای از حاشیه پائین پیراهنش را جر داد و پس 
از خیس کردن با آب کوزه، به آرامی به زخم های او 
کش��ید تا خون های دلمه بسته را از صورتش پاک 
کند. بعد کمک��ش کرد برخیزد و ب��ه دیوار تکیه 

بدهد. پرسید:
-چرا اربابت تو رو به این روز انداخته؟ مگر چه 

کار کرده بودی؟
م��رد جواب داد: برای نجات اون طفل معصوم. 
دلم نیامد بندازم جلوی س��گ ها... وجدانم قبول 

نمی کرد.
غالم با تعجب پرسید:

-از ک��دوم بچه ح��رف می زن��ی؟ ببینم... من 
درست فهمیدم؟

مرد پرسید: تو راننده وانت هستی آقا؟
-ک��دام وانت؟ نکنه قضیه بچه س��هراب خان 

است؟
مرد با اشاره سر تأیید کرد و دوباره پرسید:

-بچه زنده است؟
غالم جواب داد: من که راننده وانت نیستم. اما تو 
بودی که بچه شیرخواره را گذاشته بودی تو وانت؟

-آره، دلم نیامد بالیی س��رش بیارم. تو بودی 

که بچه را پیدا کردی؟
غ��الم جواب داد: آره وانت  تو جاده افتاده بود 
تو دره. بچه پرت ش��ده ب��ود روی برف ها من هم 

نجاتش دادم.
-خدا را شکر. ارباب نادر فهمید که بچه را نکشتم.

دستور داد ش��القم بزنند. حاال هم قصد داره 
من را بکشد.

غالم پرس��ید: چطور شد که بچه را گذاشتی 
تو وانت؟

-مرجانه خانم که زایمان کرد، شب بعد ارباب 
نادرخان طفل معصوم را تحویلم داد و سفارش کرد 
که از قصر ببرم به بیابان سر به نیست اش کنم. اما 

وجدانم قبول نمی کرد.
ش��بانه از قصر بیرون آمدم و به طرف بازارچه 
راه افتادم. در فک��ر و خیال بودم که با این بچه چه 
بکن��م؟ در راه دیدم یک وانت از باغ مرکبات ارباب 
بی��رون آمد که از ده بیرون ب��ره. در راه به دنبالش 
دوی��دم و بچه را با قنداق��ه و پتویی که دورش بود 
گذاشتم پش��ت وانت. با خودم گفتم باالخره یکی 
این بچه را پیدا می کنه و نجاتش می ده. صبح که به 
قصر برگشتم، ارباب نادر پرسید با بچه چه کردی؟ 
گفت��م: خاطر جمع ارباب، بردم ش��بانه تو جنگل 
خاکش کردم. حاال که نادر خان فهمیده بچه زنده 
است، دستور داد ش��القم بزنند تا به زبان بیام که 
بچه را چه کردم اما م��ن حرفی نزدم. فردا هم اگر 
زیر شالق حرف نزنم، نادر خان گفته با یک گلوله 

من را می کشه.

غالم گفت: ناراحت نباش، خدا کریمه. کشتنی 
در کار نیس��ت. حاال بگیر کمی اس��تراحت کن تا 

ببینیم فردا چی می شه.
***

س��اعتی به نیمه ش��ب مانده بود و در روشنی 
مهتاب، ساختمان عمارت پرابهام و اسرارآمیز به 
نظر می آمد. س��یاهی پنجره ها نش��ان می داد که 
همه س��اکنانش به خواب رفته اند و در طبقه دوم 
ساختمان تنها یک پنجره روشن مانده بود که گاه 
س��ایه مردی بر پرده حریرش می افتاد. این سایه 
س��هراب خان بود که در آن س��اعت از شب بیدار 
مانده بود و در اتاقش، با هیجان و اضطراب، چشم 
به در داشت. در آن سوی عمارت، از در پشتی که رو 
به نارنجستانی باز می شد، زن جوان و سیاهپوشی 
بیرون آم��د و  از میان تاریکی درختان ش��روع به 
دویدن کرد. ب��ا گذر از نارنجس��تان به در مخفی 
س��یاهچال رس��ید که چند پله پائین تر از سطح 
زمی��ن قرار داش��ت.  قابلمه غذای��ی را که در یک 
ترمه پیچیده ش��ده بود پشت در گذاشت و با قلوه 
سنگی چند بار به آن کوبید. چند لحظه بعد صدای 

خواب آلود نگهبان سیاهچال را از داالن شنید.
-کی هستی این وقت شب؟

زن جواب داد:
 -زبی��ده هس��تم. از خدمتکاره��ای ارب��اب

نادرخان.
-اسم شب را بگو؟
-ماه شب چهارده.

-چکار داری؟
-زن گفت: ارباب نادر امشب مهمانی دارد. یک 
قابلمه پلو خورش فرس��تاده که تو هم از یک شام 

لذیذ بی نصیب نباشی.
-صبر کن.

می گذارم پشت در و می روم. عجله دارم.
زبی��ده چرخش کلید را که در قفل ش��نید، به 
س��رعت به طرف نارنجس��تان دوی��د و در میان 

درختان ناپدید شد.
سهراب خان با شنیدن تقه ای که به در خورد، 
رفت و بازش کرد. زبیده بود که نفس زنان وارد اتاق 

شد. سهراب خان پرسید:
-چ��ه کردی؟ موفق ش��دی؟ تو را که کس��ی 

ندیده؟
-خیال ت��ان راحت ارباب، قابلمه را پش��ت در 
گذاشتم دویدم توی نارنجستان دیدم که قراول در 

را باز کرد و قابلمه غذا را به داخل سیاهچال برد.
س��هراب خ��ان نگاهی ب��ه س��اعت دیواری 

انداخت و گفت:
-حتماً حاال با اشتهای تمام مشغول خوردن 
غذا شده چون از نان خشک و تره و پنیر هر شب 

که لذیذتره.
بعد رو کرد به زبیده و پرسید:

-ببینم، مطمئن هستی که دوای بیهوشی به 
اندازه کافی توی غذایش ریخته ای یا نه؟

-خاط��ر جمع ارباب. حاال حتم��اً دوا کارش را 
ساخته.

 زنی
 درگـذر
لوطــی ها

فصل دوم - بخش دهم

محم��د ب��ل��وري

   مارین��ا چپمن انگلیس��ی 
که ادعا می کن��د پس از ربوده 
شدن به کلمبیا رفته و 5 سال با 
میمون  ها زندگی کرده است. 

گروه شوک: دختر بچه ای که توسط گروگانگیران ربوده شده و از شمال انگلستان به جنگل  هایی 
در کلمبیا انتقال یافته بود، مدت پنج سال در میان درختان جنگلی با میمون  ها زندگی می کرد. 

مارینا چپمن که حاال یک زن جوان است با شرح این ماجرا می گوید: دختر پنج ساله ای بودم که 
آدم ربایان مرا دزدیدند و مجبور شدم مدت پنج سال همچون تارزان در کنار حیوانات زندگی کنم و 
مانند آنها غذا بخورم.  مارینا که در حال حاضر ساکن یورکشایر در شمال انگلستان است ازدواج کرده 
و مادر دو دختر است. او گذران دوران کودکی اش را در جنگل بسیار وحشتناک توصیف کرده است. 
این زن خانه دار اضافه می کند در س��ال 1950 میالدی هنگامی که کودک پنج ساله ای بودم 
رب��وده ش��دم و ربایندگان از پدر و مادرم درخواس��ت پول کردند. آنها وقتی نتوانس��تند پولی از 
خانواده ام بگیرند من را در جنگل  های کلمبیا ر ها کردند.  دختر مارینا، ونسا جیمز به خبرنگاران 
تایمز در این ارتباط گفت: مادرم برایمان تعریف کرده که برای نجات جان خود چطور از توت  های 
سمی و میوه  های جنگلی می خورده تا این که با گذشت پنج سال گروهی از شکارچیان در جنگل 

مادرم را پیدا کرده اند و او را به یک خانه فساد فروخته اند. مادرم در مدتی که در آن خانه بوده مرتب 
شکنجه و آزار می دیده تا این که در یک فرصت مناسب موفق به فرار شده است.  مارینا چپمن هم 
می گوید: در جریان این فرار که بیست سال داشتم با یک مرد جوان کلمبیایی آشنا شدم همراه 
این مرد جوان که در حال تجارت پارچه بود به انگلس��تان سفر کردم وقتی به زادگاهم برگشتم، 
ازدواج کردم و حاال مادر دو فرزند هس��تم.  چپمن می گوید: من زندگی عجیب و پرفراز و نشیب 
خودم را برای همس��رم توضیح دادم و هنگامی که بچه دار شدیم، دوستان دخترانم بسیار از من 
خوشش��ان می آمد چرا که رفتار من کمی غیرمعمول و کودکانه بود. من همیشه برای دخترانم 
داستان  های واقعی زندگی ام را از شب  های خوابیدن در جنگل تعریف می کردم. داستان  هایی که 
برای آنها هیجان انگیز و برای من یادآور روز های سختی بود.  این زن با اشاره به دوران زندگی اش 
در جنگل می گوید: میمون  ها به راحتی من را در میان جمع خود پذیرا می ش��دند و با آنها بازی 

می کردم.  سال  ها طول کشید تا توانستم خلق و خوی حیوانی ام را فراموش کنم. 


