ﻣﺠﺘﺒي صفدري
ﺳﻦ٤٣ :

كارشناﺳي ارشد

اﺳﺘان ﮔيﻼن  ،رشت
» پروژه «
ستون هاي زير سقف سست بودند و معدن ريخته بود روي تعدادي از كارگرها  .آوارها زياد نبودند  .آوارها را برداشتند و بچه ها را

بيرون كشيدند  .پانزد نفر بودند  .جز يكي زز آن ها كه سنگ ها را از روي سرش برداشته بودند  ،بقيه هنوز زنده بودند  .سريع به
درمانگاه معدن بردندشان .

دكتر درمانگاه كارگرهايي را كه خيلي آسيب ديده بودند براي عكس برداري به بيمارستان شهر فرستاد  .فردا صبح كارگرها با عكس

هاي دست و پا و گزارشي كه همراه شان بود به درمانگاه آمدند  ،تا براي چند روز مرخصي بگيرند  .اما چيزي كه باعث تعجب دكتر

شد اين بود كه در تمام عكس ها  ،رگه هاي تيره اي استخوان هاي اندام ها را از هم وا كرده بود  .مساله بعدي اين بود كه هيچ كدام
از استخوان ها آسيب جدي نديده بودند و اين با توجه به حجم آواري كه روي تعدادي از كارگرها ريخته بود عجيب بود .

دكتر مجددا تعداد ديگري از كارگرها را براي عكسبرداري مجدد راهي بيمارستان كرد  .اما اين بار آنها را به بيمارستان ديگري فرستاد

و عﻼوه بر آنها دو نفر ديگر از كارگرهايي را كه زير آوار نبودند هم براي عكسبرداري همراه آنها فرستاد .

نتيجه جالب بود  .همان نتيجه ي قبلي بود  .عﻼوه بر كارگرهايي كه زير آوار مانده بودند  ،نتيجه در مورد دو نفر ديگر كه براي

عكسبرداري فرستاده شده بودند هم يكسان بود  .جالب اين بود كه در گزارش بيمارستان  ،مثل بيمارستان قبلي همه چيز عادي بود

و همه ي كارگرها را سالم نشان داده بود و هيچ توضيحي در مورد رگه هاي تاريك بين استخوان ها  ،كه توده ي استخوان ها را رشته

رشته كرده بود نداده بود .

هفته ي بعد دكتر عكس ها را برداشت و به پايتخت رفت  .ابتدا خودش به بيمارستاني رفت و تقاضا كرد از پاهايش عكس بگيرند .

عكس ها كامﻼ سالم بودند و هيچ چيز مشكوكي در عكس ها ديده نمي شد  .اثري از رگه هاي تيره نبود  .بعد عكس ها را برداشت و

به دانشگاه برد تا آنها را به استادش نشان بدهد  .استاد عكس ها را ديد  .شرح عكس ها را خواند و جزء به جزء حادثه اي را كه رخ

داده بود از دكتر شنيد  .بعد نگاهي به شاگرد سابقش كرد و پرسيد خب كه چي ؟
دكتر پرسيد به نظر استادش هيچ چيز عجيبي توي عكس ها نيست .

استاد گفت نُچ و دكتر عكس ها را داد زير بغلش و از دفتر استاد بيرون رفت  .قبل از رفتن پرسيد جريان رگه هاي تيره توي عكس

ها چسيت ؟

استاد لب ها را جمع كرد  ،سري تكان داد و گفت چيز مهمي نيست  .قبﻼ هم با اين مورد برخورد داشته  ،اشكال قﻄعا از دستگاه

هاي راديولوژي كهنه ي شهرشان است و از تغييرات چهره ي دكتر فهميد كه اين حرف ها را خيلي هم باور نكرده است  .بعد از اين
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كه دكتر درمانگاه از دفتر استادش خارج شد  ،استاد موبايلش را درآورد و شماره اي را گرفت  .از فردي كه آن طرف خط بود پرسيد

محموله هاي سنگين و سبك ايكس  ١٢را كجا دفن كرده اند  .فردي كه آن طف خط بود جواب داد محموله هاي سبك را در بيابان

هاي لم يزرع و محموله هاي سنگين را در ناحيه ي معادن زغال سنگ متروك دفن كرده اند .

استاد گفت متروك ني ستند و در اعماق منﻄقه معدنچي ها زغال بيرون مي كشيدند و حاﻻ بدون اين كه به خودمان زحمتي بدهيم

تبديل به نمونه هاي آزمايشگاهي ما شده اند  .بعد داستان را توضيح داد و گفت نمونه ي فشارهايي كه به استخوان افراد وارد شده ،

كامﻼ موفقيت آميز بوده و نتيجه اي را كه پيش بيني مي شد در عكس هايي كه امروز به دفترش آورده بودند ديده بود  .بعد ادامه
داد منتها يك مشكل خيلي جزئي پيدا شده  .صداي آن طرف گوشي پرسيد چه مشكلي ؟

استاد به شاگرد سابقش اشاره كرد و بعد مشخصاتش را داد  .گفت تازه از دفترم خارج شده و مقصد احتمالي اش معادن متروكه ي

زغال سنگ است  .اگر زودتر بجنبيد پيدايش مي كنيد .

جسد دكتر را  ،هفته ي بعد پيدا كردند  ،در حالي كه در اثر سقوط اتومبيلش به دره  ،جسدش متﻼشي شده بود و به سختي و با

شهادت استادش  ،هويتش شناسايي شد  .معدن زغالسنگ به علت عدم بهينه بودن استخراج زغال  ،تعﻄيل شد و كارگرهاي معدن

 ،ناچار به استخدام ارتش درآمدند و بعد از آموزش هاي اوليه  ،به يگان ماموريت هاي ويژه منتقل شدند .

در جلسه اي كه ماه بعد  ،در شوراي امنيت ملي برگزار شد  ،با بررسي مدارك و اسناد به دست آمده  ،با اكثريت آرا  ،راي به پايان

موفقيت آميز پروژه ي محموله هاي سنگين ايكس  ١٢دادند  ،اما تحقيق در مورد محموله هاي سبك ايكس  ١٢همچنان ادامه
خواهد داشت  .هفته ي بعد پرونده ي مهر و موم شده  ،به همراه عكس ها  ،نتيجه ي آزمايشات پزشكي  ،نظر اساتيد پروژه و چند
نفر از كارگران معدن  ،صرفا جهت درمان  ،به بيمارستاني در آمريكا منتقل شدند  .همان جايي كه چند سال قبل محموله هاي

سنگين و سبك ايكس  ، ١٢بعد از طراحي و آزمايشات اوليه  ،جهت آزمايش و نتيجه گيري نهايي با پروازي اختصاصي از آن جا
منتقل شده بودند تا در مكان مناسبي  ،كه كمترين ميزان تردد را دارد دفن شوند .
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