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پایان خوش پرونده طالق

گلی دانســـتهاند که باید مراقب آن بود و در نگهداریاش کوشـــید،
درســـت مثل یک باغبان »...مرد جوان حـــرف قاضی را قطع کرد و
گفت«:دائما دوست دارد دستور بدهد .هر وقت که به خانه میآیم،
در گوشهای نشسته و مشغول بازی با گوشی تلفن همراه است»...
زن جوان بالفاصله گفت«:از تنهایی با گوشی بازی میکنم ،آقای
قاضی»
قاضـــی گل آور زوج جـــوان را بـــه آرامـــش دعوت کـــرد و اجازه
خواســـت چند دقیقهای درباره وظایف زن و شـــوهر نســـبت به هم
حـــرف بزند .بعد درباره اهمیت احترام و توجه زن و شـــوهر به هم
برایشان مثالهایی زد و روایتهای کوتاهی از پروندههای دیگر بیان
کرد .در پایان از آنها خواســـت به خانه برگردنـــد و تمام مواردی که
از هم انتظار دارند روی کاغذی بنویســـند و قـــول دهند به آن عمل
کنند...نرگـــس و کاظم به فکر فرو رفته بودنـــد و فقط به حرفهای
قاضی گوش میدادند .چند دقیقه بعد آرام در گوشـــی با هم چند
جملهای رد وبدل کردند ،ســـپس بلند شدند و از قاضی درخواست
کردند پرونده را مختومه اعالم کند .قاضی لبخندی زد و به منشـــی
دادگاه گفت«:خوشـــبختانه آشتی کردند ،پرونده را ببندید» .نرگس
و کاظم زیر برگهها را امضا کردند و از اتاق شـــعبه  264خارج شدند.
پیش از آنکه از شعبه بیرون بروند قاضی گفت«:به سالمت ...فقط
این دو جمله را یادتان نرود؛ به خاطر هیچ کس و هیچ چیز همدیگر
را نرنجانید».

عـروس

سیــــــاهبخت
گفتم مهرم حالل و جانم آزاد ».زن جوان ســـکوت
کرده بود .اما انگار هنوز آنچه میخواســـت به زبان
بیـــاورد ،را باور نداشـــت« .وقتـــی از محضر بیرون
آمدم جایـــی برای رفتن نداشـــتم .بـــا خانه پدرم
تمـــاس گرفتم .اما مادرم آب پاکی را روی دســـتم
ریخـــت و گفـــت« :پدرت گفته بعـــد از طالق ،حق
نداری اینجا بیایی!» وقتی این جمالت را شـــنیدم
انگار آب سردی روی سرم ریختند .خشکم زده بود.
نه پولی داشتم و نه جایی را میشناختم که شب را
آنجا بگذرانم .غرق در افکار پریشانم ،در خیابانها
بیهـــدف راه میرفتـــم که خودروی مسافرکشـــی
جلوی پایم توقف کرد .بدون اینکه مسیر را بگویم
ســـوار شـــدم .راننده مرد جوانـــی بود .چنـــد باری
مقصدم را پرسید اما هر بار فقط میگفتم مستقیم
بـــرود .کالفه شـــده بـــود .ناگهان در گوشـــه خیابان
نگه داشـــت و گفت« :خانم؛ خودت میدانی کجا
میخواهی بروی؟» فریادش ،بغضم را شکســـت
و هق هق کنـــان زدم زیر گریه! با دیدن این صحنه
هول شده بود .یک لیوان آب برایم آورد و مشکلم
را پرســـید .من هم که دلم پـــر از درد و غصه بود و
فقط یک گوش شـــنوا میخواســـتم ســـفره دلم را
برایش باز کردم.اما ای کاش»...
سپیده دستش را روی شکمش گذاشت و سری به
حالت تأســـف تکان داد و گفت« :اسمش «کیارش»

ایران

گروه حـــوادث :بهمن عبداللهی /زن و شـــوهر
جوان پس از ســـه سال و نیم زندگی مشترک،
برای جدایی از هم به دادگاه خانواده ـ مجتمع قضایی ونک ـ رفتند
تـــا رئیس دادگاه حکم طالقشـــان را صادر کند .هـــر دو با هم توافق
داشتند و کارشناس مشاور نیز اجازه طالقشان را داده بوداما در پایان
جلسه  ،فرجام خوشی رقم خورد .و...
زمانی که منشی شـــعبه  264وقت رســـیدگی مراجعان ساعت
 10را اعـــام کرد« ،نرگس» و «کاظم» وارد دادگاه شـــدند .منشـــی از
آنها پرسید«:دادخواســـت طالق توافقی دارید ،درست است؟» زن
هم جواب داد« :بله» ،اما مرد نزدیکتر شـــد و طوری که همسرش
متوجه نشـــود به منشی دادگاه گفت«:ببخشـــید من زنم را دوست
دارم .اگر میشود ما را با هم آشتی بدهید ،لطفاً».
نگاهنگرانمردنشانمیدادکهازدرخواستجداییپشیماناست.
منشی دادگاه با اشـــارهای به او فهماند که تالشش را برای جلوگیری از
طالقآنهاخواهدکرد.نرگسمانتوییبانقشونگارایرانیبرتنداشت
که با کیفش هماهنگ به نظر میرسید ،او تحصیلکرده رشته طراحی
لباس بود و از  18ســـالگی بیشتر اوقاتش را به کار دوخت و دوز گذرانده
بود .کاظم هم اهل کار و تالش بود ،جوانی تحصیلکرده رشته برق که
یـــک مغازه الکتریکی را اداره میکرد .لباس ســـادهای بر تن داشـــت با
موهایی بلند و پریشان و ته ریش که صورتش را خستهتر نشان میداد.
با اینکه تنها 4سال از همسرش بزرگتر بود ،اما ظاهر او فاصله سنی بین
آنهارازیادترمعرفیمیکرد.
قاضی «غالمحسین گل آور» نگاهی به پرونده زن و شوهر جوان
انداخت و پرســـید«:خب؛ چـــه اتفاقی افتاده کـــه تصمیم به طالق
گرفتید؟»
نرگـــس که انـــگار منتظر بـــود برای کســـی درد دل کنـــد ،جواب
داد«:آقـــای قاضی ،مـــا زبان همدیگر را نمیفهمیم .ســـه ســـال و
شـــش ماه است که با هم ازدواج کردهایم .اما در این مدت از زندگی
مشترکمان لذتی نبردهایم .مثل دو غریبه با هم زندگی میکنیم»...
قاضـــی پرســـید«:واقعاً هیچ روز خوشـــی با هم نداشـــتید؟ چه
مشکل مهمی دارید که به این نتیجه تلخ رسیده اید؟»
ایـــن بار کاظـــم جواب داد«:هیچ مشـــکل مهمـــی در زندگی ما
نیست .آقای قاضی من نه اهل دود و دم هستم و نه رفیق بازی .همه
دلخوشـــیام کار و همسرم بوده .ایشـــان هم زن خوب و زحمتکشی
اســـت و در کنار هم درآمد مناســـبی داریم و شـــکر خدا دستمان را
جلوی کســـی دراز نکردهایم»...نرگس دراین موقع حرف همسرش
را قطع کرد و گفت«:مشکل بزرگ ما همین است که بیش از حد کار
میکنی و به من توجهی نداری .هر وقت به خانه میآیی ،یا در حال
استراحت هستی یا با گوشی ات سرگرم هستی»...
قاضی لبخندی زد و رو به زن گفت« :فقط همین؟ شما چه؟ آیا
بیش از حد کار نمیکنی؟»
نرگـــس نگاهی به همســـرش انداخت و جـــواب داد«:فقط این
نیست .متأســـفانه ایشان به وضع ظاهری خودش هم توجه زیادی
نمیکنـــد .یک بار نشـــده عطر بزند .همیشـــه با لبـــاس کار به خانه
میآید و حتی حاضر نیســـت پاهایش را بشـــوید .تمام فامیل با ما
قطع رابطه کردهاند .البته مرد خوبی اســـت ،امـــا هیچ عالقهای به

رفت و آمد با کسی ندارد .یکبار نشده با یک شاخه گل به خانه بیاید.
در حالی که من در خانه به کار طراحی لباس مشغولم و خانهداری
هم میکنم و...در خانه ما همه چیز از تمیزی برق میزنـــــــــــد و در
هر گوشهای گلدان و گلی هست»...
...و قاضی نگاهی دوباره به پرونده انداخت.
در آخرین برگه پرونده زوج جوان ،کارشـــناس مشـــاوره نظرش
را چنیـــن داده بود؛ «به علـــت عدم تفاهم اخالقـــی ادامه زوجیت
به مصلحت زوجیـــن نبوده و دوام زوجیت آنها فراهم نیســـت .در
صورت طالق زن  75ســـکه مهریه را دریافت و بقیه را میبخشـــد و
ادعایی در مورد نفقه و اجرت المثل ندارد »...قاضی نگاهی به مرد
جوان کرد و گفت« :آقای کاظم ،همسر شما میگوید که در خانه گل
و گیـــاه نگهداری میکند .میدانی که حضرت علی(ع) در مورد زن
چه گفته اند؟» بعد بدون اینکه منتظر جواب مرد باشد ،ادامه داد:
«آن حضرت زن را به ریحانه تشبیه کردهاند .یعنی زن را مثل دسته

گـــروه حـــوادث /در نوجوانی بـــه اجبار پـــدرم ،زن
چهارم موادفـــروش ثروتمندی شـــدم اما فقط 5
ســـال دوام آوردم و بـــا هرســـختی که بـــود باالخره
طـــاق گرفتم .اما چـــون خالف میل پـــدرم عمل
کـــرده بودم مرا بـــه خانـــه راه ندادند و ســـرگردان
به مردی پنـــاه بردم که مدتی بعـــد فهمیدم یک
خالفکار تحت تعقیب است...
***
«ســـپیده» باردار بود و بسختی نفس میکشید.
وضعیت جسمانیاش از یک طرف توان پاهایش
را کـــم کرده بود و از طرف دیگر آنقدر آشـــفته حال
بود که نای راه رفتن نداشـــت .دســـتش را به دیوار
گرفته بود تا نفسی تازه کند .به کمکش رفتم و او را
تا صندلی همراهی کردم.مقابلش نشستم .کمی
آب خورد و با کلی حاشـــیه و کلنجار رفتن باالخره
زبـــان بازکرد و گفـــت« :پدرم معتاد اســـت و همه
زندگیاش صرف تهیه و مصرف مواد شـــده است.
وقتی  16ساله بودم «شاهین» که هم بساطی پدرم
و مواد فروشی حرفهای بود از من خواستگاری کرد.
او در کار مواد بود و پدرم هم که میدانســـت با این
وصلت راحتتر میتواند به مواد لعنتی دسترسی
داشته باشـــد ،میگفت شـــاهین بهترین آدم روی
زمین اســـت .اینکه از من  36ســـال بزرگتر بود ،سه
زن و ســـه بچه هم داشـــت هرگز اهمیتی نداشت.
نظر من هم که ارزشـــی نداشـــت .اینگونه بود که
تا به خودم آمدم بهعنوان همســـر چهارم شاهین
بـــا زور و تهدید پدرم پای ســـفره عقد نشســـتم و با
«بله» ای گنگ و مبهم پا در خانه مرد  52سال های
گذاشتم که کمترین حس و عالقهای به او نداشتم.
عالقه کـــه هیچ ،آنقدر از او بیـــزار بودم که حتی به
صورتش نگاه هم نمیکـــردم .بنابراین روز عقدم
پایان خوشیهای زندگیام شد».
زن بخـــت برگشـــته در حالی کـــه روی صندلی
جابهجا میشـــد و با گوشه روســـری اشکهایش را
پاک میکرد با چهره ای غمبار ادامه داد 5« :سال
کابوس وار را در کنار شـــاهین گذراندم .او همه نوع
مـــوادی مصرف میکرد اما چـــون پولدار بود پدرم
معتقد بود من باید قدردان شـــوهرم باشم که مرا
ب ه عنوان همســـرش انتخاب کرده اســـت .با همه
این حرفهـــا تحمل این زندگی برایـــم عذاب آور
بود .باالخره هم تصمیمم را گرفتم .میدانســـتم
شاهین یک تک تومانی هم کف دستم نمیگذارد
به همین دلیل با ســـختی زیاد مهریـــه و نفقهام را
بخشـــیدم و طالقـــم را گرفتم .به قـــول قدیمیها

بـــود .راننده مســـافرکش را میگویم .وقتی داســـتان
زندگیام را شـــنید دلداریم داد و شـــب مـــرا به خانه
مادرش برد و کلی سفارشم را به او کرد .فکر میکردم
باالخره زندگی روی خوشـــش را به من نشـــان داده.
خوشـــحال بودم .چند ماهی در همـــان خانه زندگی
کردم تـــا اینکه یـــک روز کیارش از من خواســـتگاری
کرد .راســـتش در آن چند ماه کیارش به قدری با من
مهربان بـــود که میتوانم بگویم در کل زندگیام این
قدر خوشـــی ندیده بودم .بدون هیـــچ فکری جواب
مثبت دادم و با تصور یک زندگی تازه و خوش ،تک و
تنها و با برگزاری مراسم مختصری با او زیر یک سقف
رفتم.چندماهاول،زندگیخوبیداشتیماماوقتیآن
واقعیتتلخراشنیدم»...
گریه امانـــش نمیداد تا حرفـــش را تمام کند.
چنـــد دقیقهای طول کشـــید تا به خودش مســـلط
شد.بعد هم ادامه داد« :نمی توانستم باور کنم اما
واقعیت داشت .کیارش؛ مردی که همه زندگیام
شـــده بود ،کسی که پدر بچه در شـــکمم بود ...یک
تبهکار ســـابقه دار بود که دو زن دیگر هم داشـــت.
فهمیـــدن ایـــن واقعیـــت ،مانند پتکی روی ســـرم
خراب شـــد .آن از ازدواج اولم کـــه بدبخت و آواره
شدم و این هم دومی که حاال با یک بچه در شکمم
نمیدانم باید چه کنم و به کجا پناه ببرم .چرا باید
سرنوشت من این قدر سیاه باشد »...و....

نداشتن پشتیبان در خانواده؛ عامل شکست
کارشـــناس مرکـــز مشـــاوره «آرامـــش» پلیس
اصفهان دربـــاره این پرونده گفـــت« :وجود پدری
بیخیـــال و بیمســـئولیت که مـــواد مخـــدر تمام
زندگیاش شـــده و برای فراهم کردن و دسترســـی
آســـان به مـــواد دختر  16ســـالهاش را بـــه اجبار به
فردی معتاد ماننـــد خودش اما ثروتمند میدهد.
همچنین بیبهره ماندن از حمایت خانواده بعد از
طالق زن جوان ،علت اصلی شکست او در زندگی
دومش است.
بیتوجهـــی و گاهی ســـرکوب نیازهای عاطفی
چه در زندگی مجردی از ســـوی خانـــواده و چه در
زندگی مشـــترک سبب شده «سپیده» در نخستین
برخوردش به کیارش اعتماد کرده و بدون تحقیق
و ندانسته او را به همسری برگزیند.
بـــی تردید اجبار در ازدواج بـــا تهدید یا با ایجاد
فشـــار روحی برای زن یـــا مرد ،زندگی مشـــترک را
بـــدون عشـــق و در نهایت بـــا بیتفاوتی و ســـردی
مواجـــه میکنـــد .گاهی محیـــط خانـــواده و گاهی
ســـرزنشها و کنایههای خانوادهها دربـــاره ازدواج
فـــرد را بـــه ســـمت ازدواج اجباری ســـوق میدهد
که ایـــن اتفاق تبعـــات جبرانناپذیـــری در زندگی
مشترک میگذارد .خانوادههایی که از نظر فرهنگی
در سطح پایین هستند اغلب بیبرنامهاند و محیط
خانهشان از امنیت کافی برخوردار نیست و کمتر به
فرزندشان توجه میکنند.
همانطور که در این پرونده نیز مشـــاهده شـــد
سپیده در خانوادهای زندگی میکرد که از وضعیت
مالی خوبی برخوردار نبود و با داشتن پدری معتاد
که بـــرای تأمین موادش حاضر بـــود از فرزند خود
نیـــز بگذرد ،دچـــار افســـردگی و مشـــکالت روحی
شدید شده بود.حال آنکه از مهمترین وظایف یک
خانواده ،تربیت و پرورش فرزندانی سالم ،بانشاط
و خالق اســـت .برای دســـتیابی به این امر ،والدین
بایـــد اصول و روشهای برقراری روابط انســـانی با
فرزنـــدان را فرا بگیرنـــد .چراکه کمبود و نارســـایی
محبت موجب نارسایی در سایر زمینههای رشدی
فرزندان میشـــود .همچنین آموزش مهارتهای
زندگـــی بویژه مهـــارت حل مســـأله و راهنمایی در
خصوص مهارتهای زندگـــی و چگونگی برخورد
با مشـــکالت ،تقویت باورهـــای دینـــی و اعتقادی
و آمـــوزش آنها به افـــراد ،آموزش «نـــه» گفتن به
جای رفتارهای منفعالنه میتواند در زندگی آینده
فرزندان مؤثر باشد».

حوادث
جهان
زهره صفاری

دیلی میل

روحی در گورستان

«آنتونی اســـتاالرد» پســـر  24ســـالهای بود که پس از نوشیدن
بیش از حد مشـــروبات الکلی ازحالت طبیعی خارج شد و با
پوشیدن لباس سفیدی به گورستانی درشهر «پورتس موث»
انگلیس رفت .او وقتی دید خانوادهای در حال ســـوگواری در
کنار تابوت مردهای هستند خود را به آنها رساند و با صداهای
وحشـــت آور ،سوگواران ســـیاهپوش را فراری داد .این شوخی
احمقانه زمانی لو رفت که یکی از عزاداران« ،استاالرد» را دید
و با فریادهایی او را لو داد .این مرد مست بالفاصله دستگیر و
به دلیل رفتار دور از اخالقش به پرداخت جریمه محکوم شد.

کتک کاری موزی

«فیلیپ جوزف»  36ســـاله و همسرش ســـاکن آپارتمانی در
فلوریـــدا بودند .آنها هر از گاهی با هم جر و بحث ومشـــاجره
داشـــتند اما آن روزمشاجرهشـــان حســـابی فرق میکرد .زن
جوان بیوقفه جیغ میکشـــید .همســـایهها که از ســـر و صدا
نگران شـــده بودند پلیس را خبر کردنـــد .مأموران هم پس از
ورود به خانه با صحنه عجیبی روبهرو شدند .چراکه زن جوان
در گوشـــهای پناه گرفته بود و همســـرش او را ســـیبل کرده و با
تمام توانش موزهای تازه را به طرفش پرت میکرد .این مرد
به اتهام خشونت علیه همسرش بازداشت و محاکمه شد.

گروه حوادث -زهره صفاری /بخش بایگانیهای پلیس در سراسر جهان مملو ازپروندههای مختلف جنایی وجرایم خشن وهولناک است
که هرکدام به نوبه خود ازاهمیت ویژهای برخورداربوده و هستند .اما درمیان میلیونها پرونده پلیسی ،بدون شک پروندههایی با اتهامات
احمقانه و خنده دار هم به چشـــم میخورند .در میان آنها مواردی هم هست که آنقدر کودکانه طراحی شدهاند که به هیچ عنوان نمیتوان
تصور کرد که یک بزرگسال عامل چنین ماجراهایی بوده باشد .در این گزارش به چند مورد جالب از این پروندهها اشاره میکنیم.

دستگیری دزدی ازطریق فیس بوک

«نیکـــوالس ویگ»پســـر  26ســـالهای بـــود کـــه بـــرای دزدی
به خانـــهای در شـــهر«مینه ســـوتا»ی امریکا رفته بـــود .اوکه
میدانست صاحبخانه درمحل کار است و دیر برمی گردد به
همین دلیل با خیال راحت وسایل ارزشمند را جمع کرد و آنها
را برای بردن جلوی در گذاشت .در حالی که آخرین لحظات
مشغول جســـت و جوی اتاقها بود ناگهان نگاهش به رایانه
شخصی صاحبخانه افتاد .او که میدانست تا ساعتها کسی
مزاحمش نیســـت با خیال راحت رایانه را روشـــن کرد و پای
فیس بوک نشست اما موقع رفتن فراموش کرد از فیس بوک
خارج شـــود و صفحهاش باز ماند .صاحبخانه که شب هنگام
بازگشته و متوجه سرقت خانهاش شده بود پس از گزارش به
پلیس ،ســـراغ رایانه رفت وناگهان با صفحه شـــخصی سارق
خانهاش روبهروشـــد .به این ترتیب «ویگ» که هنوز ساعاتی
از سرقت بیدردسرش نگذشته بود ،در خانهاش دستگیر شد.

پرونده های خنده دار
 54ماه زندان به خاطرعنکبوت

عکس ترسناک

«تونیا آن فولر»زن  45ســـالهای بود که بـــه اتهام اتالف وقت
افســـرنگهبان پلیس بازداشـــت شـــد و بـــه زندان افتـــاد .این
زن امریکایـــی که چنـــد روز قبل از این تماس بـــه اتهام ایجاد
مزاحمـــت و رفتارهای تهدیدآمیز دســـتگیر شـــده بود ،وقتی
عکس پس از دســـتگیریاش را در رســـانهها دیـــد ،به پلیس
جورجیا زنگ زد و با برخورد غیراخالقی دقایق طوالنی خط را
اشغال و به عکسی که از او گرفته بودند اعتراض کرد .این زن
معتقد بود عکساش شبیه خودش نیست و خیلی ترسناک
اســـت .پلیس ،پس از این تماس فولر را به اتهام اتالف وقت
پلیس و رفتار غیراخالقی و توهین بازداشت کرد.

مالقات عجیب با برادر زندانی

«مونیکو دشـــوان آرمسترانگ» 20 -ســـاله -وبرادرش ساکن
شهر«کلرادو»ی امریکا بودند تا اینکه برادرش به خاطرجرمی
زندانی شـــد .او که تنها مانـــده بود به فکر راهـــی برای نجات
برادرش افتاد.
به همین دلیل در اقدامی عجیب و خطرناک شبانه به اطراف
زندان رفت و با باال رفتن از سیم خاردار خود را به حیاط زندان
رســـاند و با فریادهایی خواستار آزادی برادرش شد .نگهبانان
که با ســـر و صدای این زن به بیرون ســـاختمان ریخته بودند،
بالفاصله او را دستگیر کردند و «مونیکو»پس ازمحکومیت به
همان زندان منتقل شد!

«برایان پل اسمیت» ،درشهر «کانزاس سیتی»
امریکا همسایه مردی بود که عنکبوت نگه
میداشت .یک روز همسایه برایان تصمیم به
سفری گرفت و از او خواهش کرد تا مدتی از
عنکبوتش مراقبت کند .چند وقتی از مسافرت
همسایهاش گذشته بود که برایان احساس کرد
عالقه زیادی به این عنکبوت پیدا کرده است.
از طرفی میدانست همسایهاش براحتی
حاضر نیست این حشره را به او بدهد .بنابراین
وقتی صاحب عنکبوت دوست داشتنی از
سفر برگشت ،با اسلحه به استقبال او رفت و
تهدیدش کرد که اگر عنکبوت را
به او ندهد شلیک میکند .همسایه برایان
که شوکه شده بود به پلیس زنگ زد و
مأموران به خانه برایان ریخته و دستگیرش
کردند .دادگاه نیزاو را به اتهام تهدید با
اسلحه مرگبار به  4سال و  6ماه حبس
محکوم کرد.

ضرب وشتم پیک رستوران به خاطر نان سیر

«روبـــرت ویلر»  48ســـاله را همه به خاطـــر عالقه زیادش به
پیتزا و فســـت فود میشـــناختند .خانوادهاش میدانستند او
وقتی فســـت فود میبیند دیگر هیچ کس را نمیشناســـد .اما
این موضوع را پیک رســـتوران نمیدانســـت .آن شب «ویلر»
یک پیتزا و نان ســـیر ســـفارش داده و در اوج گرسنگی دقایق
زیادی منتظرغذا بود.سرانجام وقتی خودروی رستوران را دید
به طرفش رفت تا غذا را تحویل بگیرد .اما متوجه شـــد پیک
رستوران نان سیر را نیاورده است .مشتری گرسنه که با اطالع
ازموضوع بشدت خشمگین شده بود پس از داد و فریاد سر او،
مشتی به صورت کارگر بخت برگشـــته زد و به خانه رفت .اما
دقایقی بعد پلیس به خانهاش رفـــت و ویلر به اتهام ضرب
و شتم دستگیر شد.

مجازات داماد فراموشکار

«نیل مک آردلـــی» ،مدتها بود با نامزدش بـــرای برگزاری
مراسم ازدواجشان برنامهریزی کرده بود .تازه داماد همه چیز
را طبق برنامه پیش برد اما صبح روز مراسم تازه یادش افتاد
که کارهـــای قانونی برای ثبت مراســـم ازدواج را انجام نداده
اســـت .او که میدانســـت همســـرش از این اتفاق خشمگین
میشـــود برای اینکه موضوع را پنهـــان کند ،حقه احمقانهای
به کار برد و تنها نیم ساعت تا برگزاری مراسم ،به جای اینکه به
سمت محل جشن برود به باجه تلفن عمومی رفت و با تغییر
صدایشبهمدیرسالنگفتکهبمبیدرساختمانپنهانکردهو
این تماس یک هشدارجدی است .از آنجا که در زمان این حادثه
بهتازگیحمالتتروریستیدرامریکاوانگلیساتفاقافتادهبود،
مدیر ســـالن با هراس فراوان به پلیس زنگ زد .جســـت و جوها
دو ساعت طول کشید اما هیچ بمبی پیدا نشد .بنابراین قرار شد
عروسی برگزار شـــود .اما هیچ فرم ازدواجی وجود نداشت .تازه
آنجا بود که آردلی لو رفت و دستگیر شد .دادگاه نیزاو را به اتهام
تهدید دروغین به 12ماه زندان محکوم کرد.

