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ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﯿﻞزدهای را ﻧﺠﺎت داد!

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻞزده ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻞ ،اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺲ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﻓﺘﺎد .او ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻞزدهای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪاد
و ﻧﺠﺎت اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .او اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﮐﻪ در ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺎﯾﻠﯽ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮادرش از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ او ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺒﯽ اﻓﺘﺎد.
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ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ
ﺑﺮادرش ﺣﯿﻦ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﮑﺴﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻞزده دﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روﺣﯿﻪ ﮐﺮﯾﺲ ،آن را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﻮﺷﺖ» :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ!« ﮐﺮﯾﺲ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ» :اﯾﻦ ﻋﮑﺲ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ!« ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮادر ﮐﺮﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻫﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻋﮑﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺬاﺷﺖ» :در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ،ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
درِ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﯿﺪ؟ او در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻋﮑﺎس ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﭘﯿﺎم داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﻬﭙﺎد را دﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺗﮑﺎن دﻫﺪ .ﻋﮑﺎس ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﮐﺮﯾﺲ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن ﭘﻬﭙﺎد ﺧﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮری
ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺎن ﭘﻬﭙﺎد ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﺑﻮد ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﭘﻬﭙﺎد از اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﮔﺴﺘﺮدهای در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ داﺷﺖ.
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