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زیب��ا ب��رای رانندگی ب��ود. در ص��ورت اعتماد به 
هواشناس��ی، دما تا اواخ��ر بعدازظهر قرار بود کمی 
باالتر از 15 درجه بش��ود. کرت همیشه با خودش 
می گفت: ׳׳خدا را ش��کر با اینکه دش��ت آنها بدون 
بارش باران دوران س��ختی را پش��ت سر گذاشته 
ب��ود اما محصوالت یک میلی��ارد دالری آنها نابود 

نشده بود. ׳׳  
او چند کیلومتری خارج از ش��هر کوچک پندر 
که فقط 1100 نفر جمعیت داشت زندگی می کرد. 
آن روز ه��م در حین انج��ام کار به زندگی طوالنی 
خود فکر می ک��رد. به این که آی��ا می تواند دوباره 
تالطم بهار را ببیند و یک صبح آرام و آفتابی بهاری 
را تجرب��ه کند. به این فک��ر می کرد که زندگی اش 
آنقدر طوالنی بوده است که در آن مدت توانسته با 
لری ازدواج کنند و با هم یک پسر و دو دختر بزرگ 
کنند. در این مدت به خاطر مشکالت خیلی اوقات 
زندگی اش از حرکت ایس��تاده و دوباره به حرکت 

افتاده بود. 
روز حادثه

کش��اورزی هفتمین شغل کش��نده در آمریکا 
اس��ت که طبق آمارها تنها در س��ال 2018، 257 
مورد کشته داده و روزانه حدود صد کارگر زخمی 
می ش��وند.  کار روز جمع��ه کرت به ان��دازه کافی 
س��اده بود و او باید ذرت هایی که تازه از مزارع 16 
کیلومتری جنوب به سیلوی خانه خود منتقل کرده 
ب��ود را جابه جا می ک��رد. او کامیون خود را در کنار 
تراکتور کنار س��یلو پارک کرد و با استفاده از باالبر 
هیدرولیکی بس��ته های پر از ذرت را برمی داش��ت 
و در کامی��ون خود کج می کرد. یک س��طل بزرگ 
ب��ه تراکتور متصل بود که در هنگام بس��تن در آن 
کامیون مي توانس��ت با حركت ك��ردن ذرت ها را 
بردارد. در داخل قیف، هم توسط یک رنده محافظ 
پوشانده شده بود و یک چوب بزرگ، وجود داشت 
که کار آن چرخاندن آرام و مداوم و انتقال ذرت به 
یک ناودان زرد بلند و ریختن آن در قس��مت باالی 

سیلوی براق بود. 
کرت ماش��ین را روش��ن ک��رد. علیرغم همه 
کار ه��ای آماده س��ازی که کرت انج��ام داده بود، 
اتفاقی ک��ه معمولًا در زندگی یک کش��اورز اتفاق 
می افتد، از کار افتادن ماش��ین ب��ود. در این حالت، 
ذرت خیلی زودتر آزاد می ش��ود و باعث می ش��ود 

یک سیل از ذرت روی کناره های قیف جمع کننده و 
باالی رنده محافظ درست شود و تیغه های چرخان 
س��وراخ را پنهان کند. کرت برای پایین آوردن در 
کامی��ون و متوقف کردن جریان حرکت ذرت ها با 
عجله روی قیف پر از ذرت قدم گذاشت و فراموش 
کرد که رنده یک س��وراخ نس��بتًا بزرگ هم دارد. 
 چند ماه قبل که به خاطر س��رما زمین کاملًا یخ زده 
بود و او نمی توانس��ت مایع زیر س��طل حبوبات را 
خالی کند، خودش آن را برش داده بود. متاس��فانه 
ای��ن موضوع را فقط وقت��ی به یاد آورد که پایش از 
همان سوراخ به داخل فرو رفت و در قیف چرخشی 
گی��ر افتاد. پروانه دس��تگاه پای او را گرفت و داخل 
کشید و شلوار جینش را تکه تکه و سپس مچ پایش 
را به راحتی خرد کرد. او در حالیکه شوکه شده بود 
به پشت روی دستگاه افتاد. تیغه ها که هنوز هم در 
حال چرخیدن بودند، او را به آرامی به س��مت قیف 

کشاندند. همه چیز سریع اتفاق افتاد.  
سوراخي كه كرت را بلعيد

تا قبل از تعمیر دس��تگاه، چند میله از رنده های 
پوش��نده س��وراخ کنده ش��ده بود و حاال سوراخ به 
ان��دازه ای بزرگ ش��ده ب��ود که یک پ��ا در آن جا 

می شد.  
ذرت همچنان در حال خارج ش��دن از کامیون 
ب��ود. ک��رت می گوی��د: ׳׳لباس های م��ن هنوز در 
دس��تگاه گیر کرده بود و در حالی که می خواس��تم 
آن را بیرون بیاورم، پایم را به شدت تکان می داد ׳׳. 
او می توانس��ت پای بریده شده خودش را ببیند که 
مانند عروس��ک پارچه ای از دهانه قیف بیرون زده 
و حرکت می کند. اما مش��کل اینجا بود که دستگاه 
آنچه را كه از پای او باقی مانده بود، آزاد نمی کرد و 
او نتوانست خودش را به کنترل ها برساند تا دستگاه 
را خاموش کند و در این حالت مرگ در یک قدمی 

بود او فقط نیاز به کمک داشت. 
کرت می دانس��ت که تلفن همراهش در جیب 
روی س��ینه اش اس��ت. مطمئنًا تلفنش همانجا بود 
پس مكث نكرد و خیلی س��ریع به جیب هایش در 
روی قفس��ه سینه و ران هایش دس��ت کشید و در 
کم��ال تعجب دی��د که تلفنش س��ر جای خودش 
نیس��ت. ) بعدًا نیمی از تلفن همراهش در س��یلوی 
ذرت پیدا شد و نیمی دیگر در سوراخ های دستگاه( 
اما با این وضعیت چه مدت او می توانس��ت هوشیار 
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خوش شانسي كرت
صب��ح جمعه زیبایی برای ׳׳ کرت کس��ر׳׳ آغاز 
ش��ده بود. کرت نسل س��وم یک خانواده کشاورز 
ب��ود که خودش ه��م مانند پ��در و پدربزرگش به 
کشاورزی مشغول بود. او در شمال شرقی نبراسکا 
در ای��االت متحده آمریکا زندگی می کرد. این مرد 
63 س��اله، انسانی بسیار کم حرف و ساکت و بسیار 
الغراندام اس��ت. حوالی ساعت 5:30 صبح بود که 
از خواب بیدار شد، همسرش ׳׳ لوری کسر׳׳ هم در 
خان��ه با او زندگی می کرد و آن روز در کنارش بود. 
او س��یگاری روشن کرد، چکمه های کشاورزی اش 
را باال کش��ید، چاقوی جیبی قدیمی اش را که اغلب 
اوقات همراه��ش بود در جیب جل��وی پیراهنش 

انداخت و برای شروع کار به بیرون رفت.  
نی��ازی به گفتن نیس��ت که با داش��تن 3000 
خوک و تقریبًا 1500 هکتار زمین ذرت و دانه های 
سویا و یک تجارت کوچک حمل و نقل کاال، لیست 
کار های روزانه کرت هرگز به اندازه ای که دوست 
داشت کوچک نمی شد، به همین علت سعی می کرد 
کار هایش را با سرعت بیشتری انجام دهد. اگرچه 
او ب��ه خوبی خطرات عجله در کار را درک می کرد. 
ی��ک بار وقت��ی او نوجوان بود در کالس شش��م، از 
تراکتور پدرش پایی��ن پرید تا به خیال خودش در 

تپه ذرت ها جمع شود. 
اگرچ��ه آن روز او خوش ش��انس ب��ود و هیچ 
اس��تخوانی از بدن��ش نشکس��ت، ام��ا دندان های 
تراکتور مخصوص برداشت با بدنش برخورد کرد 
و پوس��ت ران و م��چ پایش را جدا کرد. او س��ه ماه 
بعدش را در تخت بیمارس��تان گذراند و سرانجام 
جراحان، پوس��تی را از باالی پ��ای او به پایین پیوند 

زدند و حالش خوب شد. او می گوید: 
׳׳ تمام کسانی که برای انجام کار هایشان عجله 
دارند فکر نمی کنند چه چیزی در انتظار آنها است. 

من اما در آن مورد خوش شانس بودم. ׳׳ 
صبح یک جمعه زیبا در سال 2019، او تعدادي 
از کارگرانش را برای بارگیری ذرت 
فرس��تاد و س��پس خ��ودش یک 
کامیون غ��الت را برداش��ت تا 
خودش هم مش��غول ش��ود. 
ک��رت به ی��اد م��ی آورد 
ک��ه آن روز یک روز 

این هفته ماج��رای هیجان انگیز، آموزنده و خواندنی را كه در یک حادثه 
ناگهانی برای یک کش��اورز پیش آمد، بخوانید. این کشاورز در حالی که 
پ��ای خ��ود را در دندانه های تیز و چرخان یک ن��وار نقاله غول پیکر ذرت 
گرفتار می دید و هیچ کس در اطراف صدای فریاد کمک او را نمی ش��نید، 
تصمیم گرفت هر طور ش��ده خودش را نجات ده��د. پس تصمیم گرفت 
چاقوی جیبی خود را بیرون آورد و آن کار غیرقابل تصور را انجام دهد...  زندگي پرانگيزه


