
بماند؟ واقعًا جواب این سوال را نمی دانست. 
حاال کرت باید خیلی س��ریع تصمیم می گرفت. 
از یک طرف پایش به شکل وحشتناکی در دستگاه 
گی��ر کرده بود و از آنجاییکه ت��ازه اول صبح بود تا 
عصر که خانواده اش نگرانش بش��وند، خون زیادی 
از دس��ت می داد و قطعًا می م��رد و از طرفی دیگر 
ب��ا وضعیتی که از پایش می دی��د امیدی به درمان 
آن وجود نداش��ت. او چاره دیگری نداش��ت. این 
زمان��ی بود که چاقوی ارزان قیمتی که همیش��ه در 
جیب خود نگه می داش��ت را بیرون آورد. این چاقو 
یکی از موارد تبلیغاتی بی ش��ماری بود که او و سایر 
کشاورزان از فروش��ندگان ذرت و تولید کنندگان 

تجهیزات دریافت می کردند. 
او تیغه کوچک چاقو را که فقط سه یا چهار اینچ 
طول داشت باز کرد. هیچ راه دومی وجود نداشت، 
با دس��ت چپ اس��تخوان زیر زانوی خود را گرفت 
و ب��ا نی��روی درونی برای نجات جان��ش نگاهی به 
پایش انداخت. مثل کالس های علوم دبیرس��تان 
ماهیچه ه��ا و تاندون های پا کامال دیده می ش��دند. 
او نمی خواس��ت به این زودی دنی��ا را ترک کند و 
می دانست برای این کار باید در این حادثه با ترس 
خودش بجنگد به همین علت خیلی س��ریع شروع 

به بریدن کرد.  
کرت می توانست ضربه محکم و ناگهانی که از 
آزاد شدن اعصاب خود با هر بریدگی پیش می آمد 
را احس��اس کند. همین طور كه جلوتر می رفت، بر 
اثر درد زیاد و ترس کنترل دس��ت خود را از دست 
داد و لغ��زش چاقو را کاملًا در دس��تش مش��اهده 
می کرد. درس��ت در لحظات آخر که ممکن بود به 
علت ضعف فیزیکی چاقو از دس��تش ر ها شود او به 
طرز معجزه آسایی آن را با دست چپ خود گرفت. 

او می گوید: ׳׳ آن روز این تنها شانس من بود. ׳׳ 
بزرگترين شانس زندگي كرت

با برداش��ن مجدد چاقو، او به عمل وحشتناک 
قط��ع پای خود ادامه داد. هر کس��ی ای��ن ماجرا را 
می ش��نود از او می پرس��د آی��ا بریدگ��ی ب��ا چاقو 
عذاب آور بود؟ او صادقانه پاسخ می دهد که چیزی 
را به یاد نمی آورد. پزش��کان می گویند این اتفاق به 
دلیل شوک رخ می دهد. در آن لحظه تنها یک چیز 

در ذهن او جاری بود: ׳׳بقا!׳׳
 او توضیح می دهد: ׳׳می خواستم هر طوری شده 

جهنمی که پیش آمده را از آنجا دور کنم.׳׳ 
هنگام��ی ک��ه ماهیچه ها کاملًا بریده ش��دند و 
آخرین تاندون قطع ش��د، کرت چیزی که از پایش 
باقی مانده بود را چرخاند و از دس��تگاه بیرون آورد 
و خودش را کنار کش��ید و از س��وراخ دستگاه دور 
ش��د. او چاقویی که در دس��ت داش��ت را به سمت 
خاک انداخت و به س��مت تراکتور خزید، به داخل 
کابی��ن رفت و دس��تگاه را خاموش کرد. س��پس با 
همان وضعیت به س��مت کامیون خود خزید و آن 
را نی��ز خاموش کرد. در چنین وضعیتی با خود فکر 
می کرد نیازی به هدر دادن گازوئیل نیست. او پس 
از اینکه به س��ختی خود را از ماشین پایین کشید، با 
آرنج خود را روی زمین  کشید و به آرامی شروع به 
کش��یدن خود به سمت گاراژ کرد و حدود 64 متر 
را طی کرد و بی صدا به سمت تلفن موجود در دفتر 

کار خود رفت.  
در ای��ن خزیدن طوالنی و درطی طول مس��یر 
چندین بار س��رعت خود را کم ک��رد، فکر کرد که 
ش��اید فقط یک دقیقه استراحت کند. سپس خیلی 
س��ریع به یاد آورد که مكث كردن به معنای از بین 
رفتن زمان و نزدیك ش��دن مرگ بود. بنابراین او 

مدام با یک پا و چن��د نفس کوتاه طوالنی ترین 64 
متر عمرش را به س��مت گاراژ طی کرد. س��رانجام 
مس��یری که به نظر تمام نشدنی می آمد، تمام شد. 
کرت به سمت میز خزید و به زور آنقدری بلند شد 

که بتواند تلفن را بگیرد.  
او درحالیکه تلفن را در دس��تش داشت دوباره 
ب��ر روی زمین افتاد و بالفاصله ن��ه با 911 بلکه با 
پس��ر 31 ساله خود ׳׳ آدام ׳׳ که تقریبًا نیمی از عمر 
خود را ب��ه طور داوطلبانه در اداره آتش نش��انی و 
نجات سپری کرده بود، تماس گرفت. کرت بدون 
اینک��ه وق��ت را هدر دهد به او گف��ت: ׳׳من االن به 
آمبوالنس نیاز دارم. من پایم را از دس��ت دادم! ׳׳. 
آدام در ح��ال خرید قطع��ات تراکتور از نمایندگی 
محلی در میان یک روز عادی بود و مطمئن بود که 
حرف های پدرش را اشتباه شنیده است، مخصوصًا 
وقتی پدرش از ׳׳س��وراخ׳׳ و ׳׳قیف׳׳ نام برد. پدرش 
تکرار کرد: ׳׳ همین ح��اال برای من یک آمبوالنس 

بگیر׳׳... و خط تلفن قطع شد.  
آدام به س��رعت از صندوق فروش��گاه دور شد 
و به داخل وانت خود پرید، ماش��ین را روش��ن کرد 
و پ��دال گاز را ت��ا آخ��ر فش��ار داد و در راه با 911 
تماس گرفت. حاال او می توانست تصور کند که چه 
اتفاقی افتاده و از بدترین حالت می ترس��ید: این که 
پدرش قبل از رس��یدن او به علت خون ریزی دوام 
نیاورد. کمت��ر از پنج دقیقه بع��د، در مزرعه پیاده 
ش��د و مستقیمًا به سمت ماش��ین دوید، اما پدرش 
آنجا نبود و کامی��ون و تراکتور نیز خاموش بودند. 
تصویری که می دید با چیزی که شنیده بود سازگار 

نبود.  
هیچ خونی، هیچ صدایی آنجا نبود.
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کرت با پای مصنوعی و زندگی دوباره چاقویی که با آن کرت پایش را بریددستگاهی که پای کرت را از او گرفت

او می توانست پای بریده شده خودش را ببیند که 
مانند عروسک 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 نتوانس��ت خودش را به کنترل ها برساند تا 
دس��تگاه را خاموش کند و در ای��ن حالت مرگ در 

یک قدمی بود او فقط نیاز به کمک داشت. 


