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 مقدمه

 1916این کتاب تأللی  مأردی اسأت آلمأانی بأه نأام )یأورگن توروالأد( کأه در سأال 

میالدی در یالأت )رایأن( کأه امأروز از ایأاالت آلمأان غربأی مأی باشأد متولأد شأد و 

بعأأد از تحصأأیالت مقأأدماتی وارد رشأأته پزشأأکی گردیأأد و در آلمأأان و فرانسأأه و 

 را انتخاب ننمود.انگلستان رشته پزشکی را تعقیب کرد لیکن حرفه پزشکی 

مأأیالدی کأأه آلمأأان بأأه لهسأأتان حملأأه کأأرد و  1939)یأأورگن توروالأأد( در سأأال 

جنگ جهانی دوم آغأاز شأد وارد خأدمت نیأروی دریأایی آلمأان گردیأد و مشأاهدات 

 خود را در جنگ های زیر دریایی برای روزنامه های آلمان می نوشت.

وروالأد( از خأدمت سأربازی پس از این که جنأگ جهأانی دوم پایأان یافأت )یأورگن ت

مأأرخگ گردیأأد شأأروع بأأه نویسأأندگی کأأرد و در آغأأاز خأأاطرات خأأود را در جنأأگ 

جهانی دوم، در چنأد کتأاب منتشأر نمأود و آنگأاه در رأدد برآمأد شأرح حأال )زائأر 

بروخ( جأراح بأزرگ آلمأان را کأه خواننأدگان در ایأن کتأاب بأا وی آشأنا مأی شأوند 

 به رشته تحریر درآورد.



ن توروالد( مصأمم شأد کأه شأرح حأال )زائأر بأروخ( را در کتأابی منتشأر وقتی )یورگ

نمایأأد آن جأأراح معأأروف زنأأدگی را بأأدرود گفتأأه بأأود و نویسأأتده بأأه خأأود آن مأأرد 

دسترسأأی نداشأأت و بأأرای نوشأأتن شأأرح حأأال او بأأه شأأاگردان و دسأأتیارانش و 

 بیمارسأأتان هأأایی کأأه در آن جأأا کأأار کأأرده بأأود بأأه خصأأوی بیمارسأأتان )شأأاریتی(

 در برلین شرقی مراجعه کرد.

)یورگن توروالأد( نمأی خواسأت در ایأن مجموعأه یأک کتأاب پزشأکی بنویسأد ولأی 

چأأون کتأأابش مربأأور بأأه شأأرح حأأال یأأک جأأراح بأأزرگ اسأأت، بأأه طأأور طبیعأأی، 

اطالعأأات پزشأأکی و زیسأأت شناسأأی وارد بافأأت کتأأاب گردیأأده و خواننأأده، از آن 

 اطالعات بهره مند می شود.

ن کتأاب )زائأر بأروخ( در آخأر عمأر دجأار جنأون ادواری شأد وایأن قهرمان ارلی ایأ

عارضأأه در سأأال هأأای پایأأانی عمأأر عأأارد بع أأی از مأأرد هأأا و زن هأأا مأأی شأأود و 

سأأاده تأأرین پدیأأده آن، نسأأیان دوره پیأأری اسأأت کأأه تعأأدادی از سأأالخوردگان، بأأه 

آن مبأأتال مأأی گردنأأد و حتأأی آن عارضأأه سأأاده هأأم بأأرای دیگأأران بأأدون خطأأر یأأا 

نیسأت زیأرا یأک زن یأا مأرد سأالخورده، ممکأن اسأت وعأده ای را بأه دیگأری  ضرر

 داده فراموش کند و او را دچار بالتکلیفی یا خطر نماید.



آزمأأوده شأأده کسأأانی کأأه تأأا آخأأر عمأأر حافاأأه خأأود را بأأه کأأار مأأی اندازنأأد دچأأار 

نسأأیان دوره پیأأری نمأأی شأأود و اسأأتادان دانشأأگاه از ایأأن قبیأأل هسأأتند و چأأون در 

سالخوردگی مثأل دوره جأوانی از حافاأه خأود اسأتفاده مأی نمایأد و هم نأان  دوره

 آن را به کار می اندازد، گرفتار فراموشی دوره پیری نمی شود.

)زائأأر بأأروخ( چأأون مأأردی دانشأأمند بأأود و مثأأل دانشأأمندان دیگأأر، در دوره پیأأری 

کتأأاب مأأی خوانأأد و نمأأی گحاشأأت کأأه حافاأأه اش تعطیأأل شأأود، نبایأأد دچأأار 

شأأی کأأه مبأأدل بأأه جنأأون ادواری گردیأأد بشأأوذ و لأأحا وضأأع روحأأی اش یأأک فرامو

پدیأأده اسأأتثنایی بأأوده و مأأردی چأأون او، نبایسأأتی در آخأأر عمأأر دچأأار جنأأون 

ادواری شأأود و بأأر ایأأر دیأأوانگی وی، فجأأایعی کأأه در ایأأن کتأأاب مأأی خأأوانیم روی 

 بدهد.

اسأت در  )یورگن توروالد( نویسنده ایأن تحقیأق کأه اینأک مأردی شصأت و نأه سأاله

ایالأأت بأأاویر واقأأع در آلمأأان غربأأی زنأأدگی میکنأأد و دارای یأأک پسأأر و یأأک دختأأر 

 جوان می باشد که هر دو همسر دارند.

 ذبیح اهلل حکیم الهی دشتی

 دارای اسم نویسندگی ذبیح اهلل منصوری



  



  

 قسمتی از کارهای برجسته یک جراح

در کشأأور آلمأأان، ازقأأدیم، کسأأی کأأه عهأأده دار امأأور مأأالی یأأک دانشأأکده پزشأأکی 

وجراحی بود به اسأم مشأاور دانشأکده خوانأده مأی شأد و بعأد از جنأگ جهأانی دوم 

کأأه آلمأأان بأأه دو کشأأور آلمأأان شأأرقی و آلمأأان غربأأی تقسأأیم شأأد، شأأغل مشأأاور 

دانشأأکده هأأا دانشأکده در آلمأأان شأرقی ازبأأین نرفأت. بأأا ایأأن کأه در آلمأأان شأرقی 

مانند گحشأته اسأتقالل نداشأتند و همأه تحأت ناأر حکومأت آلمأان شأرقی بودنأد، 

در هر دانشأکده پزشأکی و جراحأی یأک )مشأاور(، امأور مأالی دانشأکده را اداره مأی 

)مأیالدی( یأک مشأاور دانشأکده پزشأکی  1948کرد. در روز پأانزدهم مأاه مأه سأال 

اشأأت، در بأأرلین شأأرقی شأأد. در و جراحأأی بأأه اسأأم )هأأال( وارد اتأأاه سرپرسأأت بهد

آن تایخ هنوز حکومت آلمأان شأرقی بأه طأور رسأمی بأه وجأود نیامأده بأود و شأهر 

بأأرلین تحأأأت اشأأأتغال چهأأأار دولأأأت شأأأوروی و امریکأأأا و انگلسأأأتان و فرانسأأأه، 

ی اداری مخصوی داشأت بأا ایأن وجأود بأرلین شأرقی کأه امأروز پایتخأت اساسنامه

ی پایتخأت آلمأان شأرقی بأه شأمار مأی آلمان شرقی مأی باشأد بأه طأور غیأر رسأم

آمأأد. درآلمأأان، از قأأدیم رسأأم بأأود پزشأأکان و جراحأأانی کأأه بأأرای بیمارسأأتانهای 



عمومی انتخأاب مأی شأدند، بأا تصأویب بهأداری انتخأاب مأی گردیدنأد و مشأاورین 

دانشأأکده هأأای پزشأأکی هأأم در انتخأأاب پزشأأکان و جراحأأان بیمارسأأتان هأأای 

دجأأه دولأأت یأأا شأأهرداری اداره مأأی شأأد( ناأأر عمأأومی )بیمارسأأتان هأأایی کأأه بأأا بو

داشأأتند و در آن روز دکتأأر )هأأال( بأأه اتأأاه سرپرسأأت بهداشأأت آلمأأان شأأرقی رفأأت 

تا راجع به انتخاب یأک جأراح بأا وی مأحاکره کنأد. پأس از اینکأه دکتأر )هأال( وارد 

اتاه سرپرسأت بهداشأت شأد و نشسأت، گفأت: آمأده ام راجأع بأه دسأتیار جدیأدی 

 ارستان شاریتی مشغول کار شود با شما رحبت کنم*.که بایستی در بیم

سر پرست بهداشأت جأواب داد: مأن هأم شأنیده ام کأه دکتأر )ویلفریأد( بایسأتی در 

 آن بیمارستان کارکند.

 دکتر هال: آیا اطالع دارید که دکتر )ویلفرید( ع و حزب نازی بود.

خ( او را بأأرای سرپرسأأت بهداشأأت: از ایأأن موضأأوع اطأأالع دارم امأأا پرفسأأور )زائأأر بأأرو

 دستیاری خود انتخاب کرده است.

دکتأأر )هأأال( جأأوان بأأود و )زائأأر بأأروخ( را بأأه خأأوبی نمأأی شأأناخت بأأه ایأأن جهأأت 

اظهار داشأت: آیأا چأون )زائأر بأروخ( او را بأرای دسأتیاری خأود انتخأاب کأرده بایأد 

 تمام ضوابط را زیر پا گحاشت؟



ماییأد، در بأاال راحأع بأه ایأن آیا فکر نمی کنید اگأر شأما بأا ایأن انتصأاب موافقأت ن

 موضوع چه خواهند گفت.

ت( بأأه سأأبب کمبأأود جأأراح بأأا کأأارکردن دکتأأر سرپرسأأت بهداشأأت: خأأود )اولبأأریخ

 )ویلفرید( زیر دست دکتر )زائر بروخ( موافقت کرده است*.

دکتأأر )هأأال( وقتأأی دانسأأت پیشأأنهاد دکتأأر )زائأأر بأأروخ( بأأرای ایأأن کأأه دکتأأر 

ا وی کأأار کنأأد، از طأأرف مقامأأات بأأاال مأأورد قبأأول )ویلفریأأد(، بأأه سأأمت دسأأتیار، بأأ

 قرار گرفته، دیگر مخالفت نکرد و برخاست از اتاه خارج شد.

شأأاریتی در زبأأان هأأای اروپأأایی غربأأی و مرکأأزی بأأه معنأأای نیکأأو کأأاری و بأأه -*

خصأأوی بأأرای دسأأتگیری از فقأأرا و درمأأان مسأأتمندان مأأی باشأأد و کلمأأه ایسأأت 

 مترجم-شده و فرانسوی ها )شاریته میگویند( فرانسوی که وارد زبان های دیگر

مأأیالدی در هشأأتاد سأأالگی زنأأدگی را  1973*)والتأأر اولبریخأأت( کأأه در سأأال 

 مترجم.-بدرود گفت بعد ها ریاست حکومت آلمان شرقی را به عهده گرفت

*** 



سأأاله و در بأأرلین  72زائأأر بأأروخ( در آن تأأاریخ مأأردی بأأود -پروفسأأور )فردینانأأد

رد و تا مأدتی محسأود تمأام جراحأان آلمأان بأه شأمار مأی آمأد شرقی زندگی می ک

اما او نسأبت بأه دیگأران آنقأدر برجسأته بأود کأه جراحأان دیگأر بأه تأدری  رشأک 

خأأود را فرامأأوش کردنأأد و در عأأود بأأرای )زائأأر بأأروخ( احتأأرام زیأأاد قایأأل شأأدند. 

کسانی هستند که آنقأدر درخشأندگی دارنأد و نورشأان چشأم هأارا خیأره مأی کنأد 

رقیبان در ردد بر مأی آینأد کأه لجأن و گأل بأر آنهأا بااشأند تأا ایأن کأه مثأل  که

خودشان بشأوند و نورشأان از بأین بأرود. امأا )زائأر بأروخ( در بأین جراحأان آلمأان و 

اروپا، طوری برجسته و شأاخگ بأود کأه کسأی بأه فکأر نمأی افتأاد کأه بأه سأوی او 

دنام خواهأد نمأود و لجن و گأل بااشأد چأون مأی دانسأت کأه بأا آن کأار خأود را بأ

سند فرومأایگی خأویش را بأه دسأت دیگأران خواهأد داد. امأا بأا ایأن وجأود در بأین 

جراحان آلمان، کسانی بودنأد کأه بعأد از ایأن کأه )زائأر بأروخ( وارد مرحلأه کهولأت، 

ی بعأأد از شصأأت سأأالگی شأأد، در تأأه دل امیأأدواری داشأأتندکه روزی یعنأأی مرحلأأه

خواهأأد شأأد و از آن پأأس دیگأأر نخواهأأد دسأأت هأأای )زائأأر بأأروخ( دچأأار رعشأأه 

توانست کارد جراحأی را بأه دسأت بگیأردو در اتأاه عمأل، جلأوه کنأد. امأا سأالهایی 

بعأأد از شصأأت سأأالگی )زائأأر بأأروخ( گحشأأت و ایأأری از لأأرزش در دسأأت هأأای آن 

جأأراح نابغأأه بأأه وجأأود نیامأأد. پأأس از ایأأن کأأه نأأازی هأأا در آلمأأان روی کأأار آمدنأأد 



ی او بأأه قأأدری خ( را وارد حأأزب نأأازی کنأأد چأأون وجهأأههیتلأأر خواسأأت )زائأأر بأأرو

ی سأأنگین بأأه شأأمار مأأی زیأأاد بأأود کأأه اگأأر وارد حأأزب نأأازی مأأی شأأد، یأأک وزنأأه

آمأأداما )زائأأر بأأروخ( حاضأأر نشأأد وارد حأأحب نأأازی شأأود ولأأی او آنقأأدر در جامعأأه 

احترام داشت که بعأد از ایأن نأازی هأا بأی اعتنأایی او را نسأبت بأه حأزب خودشأان 

خالف آن چه که بأا دیگأر افأراد دیگأر مأی کردنأد دررأدد بأر نیامدنأد کأه  دیدند بر

مورد آزارش قرار بدهنأد. برجسأتگی یأک جأراح، بسأته بأه تعأداد اعمأال جراحأی او 

نیسأأت بلکأأه وابسأأته بأأه ایأأن اسأأت کأأه در رشأأته جراحأأی چأأه ابتکأأار هأأایی از وی 

ای تأأازه در دیأأده شأأده و چأأه چیأأز تأأازه آورده اسأأت و )زائأأر بأأروخ( آنقأأدر چیأأز هأأ

جراحی آورده کأه یکأی از آن هأا هأم کأافی بأود وی را مشأهور و نأامش را جاویأدان 

نمایأأد. اول کسأأی کأأه در قأأرن مأأا کأأارد جراحأأی را در قلأأب یأأک انسأأان بأأه کأأار 

انداخت )زائر بروخ( بأود وبأا موفقیأت، عمأل جراحأی در قلأب را بأه پایأان رسأانید و 

برسأد، از یأک قلأب مصأنوعی اسأتفاده  برای این که هنگام عمل خون بأه بأدن بیمأا

نمود. قلب مصأنوعی )زائأر بأروخ( کأه از ابتکأارات خأود او مأی باشأد، ماننأد قلبهأای 

مصنوعی امروزی کامل نبود ولی بأا وجأود ایأن بأه خأوبی، خأون بأه بأدن بیمأار مأی 

رساند و هأر بیمأار کأه مأورد عمأل جراحأی قلأب قأرار بگیأرد و معالجأه شأود و بأه 

د، رهأأین )زائأأر بأأروخ( مأأی باشأأد چأأون او بأأود کأأه راه را بأأرای زنأأدگی ادامأأه دهأأ



جراحأأی در قلأأب گشأأود. قبأأل از زائأأر بأأروخ اولسأأر معأأده )زخأأم معأأده( را بأأا کأأارد 

جراحی درمان مأی کردنأد و آن جأراح نابغأه، اولأین بأار، بأرای درمأان اولسأر معأده، 

را کأأه  از مأأایع سأأرد اسأأتفاده کأأرد و بأأه وسأأیله یأأک لولأأه م أأاع ، مقأأداری الکأأل

برودت آن بیست درجه زیر رفر بأود وارد معأده بیمأار کأرد بأه طأوری کأه بأا اولسأر 

معأأده تمأأاس حارأأل کنأأد و آن را از لولأأه دوم، خأأارج نمأأود، و پأأس از ایأأن کأأه 

ی بیمأأار در مجأأاورت چنأأدبار در چنأأد روز آن عمأأل تکأأرار مأأی شأأد و اولسأأر معأأده

بیمأار از عمأل جراحأی بأرای الکل سرد قأرار مأی گرفأت اولسأر از بأین مأی رفأت و 

درمان زخم معأده راحأت مأی گردیأد. )زائأر بأروخ( اولأین جأراح اسأت کأه بأه فکأر 

ی مجهأأول بلکأأه بأأه ی اشأأعهافتأأاد از داخأأل معأأده عکأأس بأأردارد امأأا نأأه بأأه وسأأیله

وسأیله یأأک دوربأین کوچأأک عکاسأی کأأه از راه مأری )لولأأه گأردن( وارد معأأده مأأی 

و از راه نزدیأأک از درون معأأده عکأأس برمأأی کأأرد و آن دوربأأین بأأه طأأور مسأأتقیم 

ی گأردن( بأدون درمأان بأود داشت. قبل از )زائر بأروخ( بیمأاری سأرطان مأری )لولأه

و سبب هالکت بیمأار مأی شأد. امأا )زائأر بأروخ( عمأل جراحأی در مأری را ابتکأار و 

متأأداول کأأرد و قسأأمتی از مأأری را کأأه مبأأتال بأأه سأأرطان شأأده بأأود بریأأد و دور 

، برای اینکأه خأالء بأه وجأود نیایأد، دو قسأمت بریأده شأده را بأه هأم انداخت و بعد

پیونأأد زد. امأأروز هأأم جراحأأان کمتأأر مبأأادرت بأأه عمأأل لولأأه گأأردن مأأی کننأأد بأأه 



طوری که هنوز سرطان لوله گأردن یأک بیمأاری غیأر قابأل عأالج مأی باشأد و علأت 

اسأت  بیماری، نجویدن غأحا و بلأع غأحاهای خشأن و نأو  تیأز از جملأه نأان برشأته

و )زائر بروخ( می گفأت بأا ایأن کأه نأان برشأته )توسأت( از لحأا  بهداشأت دسأتگاه 

گوارش بر نان خمیأر مزیأت دارد مأن تأرجیح مأی دهأم نأان خمیأر بخأورم تأا ایأن 

که در معرد خطر ابتال بأه سأرطان لولأه گأردن قأرار نگیأرم. دیگأر از شأاهکار هأای 

ل چنأدین بأار، دسأت یأا پأا را جراحی )زائر بروخ( ایأن بأود کأه در جنأگ جهأانی او

که به کلی از بدن جأدا شأده بأود بأه بأدن متصأل کأرد و پیونأد دسأت و پأای جأدا 

شده گرفت و سربازی کأه دسأت یأا پأا را از دسأت داده بأود، ع أو از دسأت یافتأه را 

باز یافأت و تأا پایأان عمأر، مثأل افأراد معمأولی از آن اسأتفاده کأرد. روزی کأه )زائأر 

جأدا شأده را بأه بأدن پیونأد مأی زد، داروهأای امأروزی از جملأه بروخ( دست یا پای 

داروهای )آنتی بیوتیک( نبأود و بخیأه هأای امأروزی کأه در داخأل زخأم بأه تحلیأل 

می رود وجود نداشت و زائأر بأروخ دسأت یأا پأای جأدا شأده را بأه وسأیله نأخ هأای 

موسأأوم بأأه )کأأات گأأوت( کأأه از روده جأأانوران بأأه دسأأت مأأی آمأأد، و یأأک نأأوع زه 

بسیار باریک بود بأه بأدن پیونأد مأی زد و از آن بأه بعأد خطأر عفونأت زخأم )چأر  

کردن زخم( وجود داشت. ولی جراحأی او چنأان دقیأق و تمیأز بأود کأه هرگأز زخأم 

دچار عفونأت نمیشأد. درآن روزگأاران جراحأان، قبأل از عمأل جراحأی از بأیم آلأوده 



لی دو دسأت را بأا آب کردن زخم بیمار با دسأت خودشأان مأدت پأانزده دقیقأه متأوا

و رأأابون و آب آهأأک مأأی شسأأتند کأأه میکأأروب هأأای دسأأت از بأأین بأأرود در 

رورتی که امروز، جأراح، یأک جفأت دسأتکش السأتیکی یأا پالسأتیکی ضأد عفأونی 

شده را به دسأت مأی کنأد و بأا اطمینأان از ایأن کأه زخأم بیمأار را بأا دسأت هأای 

ایأد. )زائأر بأروخ( اولأین خود آلأوده نخواهأد کأرد مبأادرت بأه عمأل جراحأی مأی نم

جأأراح اسأأت کأأه بأأه وسأأیله عمأأل جراحأأی در ریأأه، سأأل ریأأوی را کأأه یأأک مأأرد 

کشنده بود درمان کرد و با عمل جراحأی، یأک لأوب )یأک قأا ( از ریأه بیمأار را کأه 

از بیماری سأل مجأروح شأده بأود بأر مأی داشأت و بیمأار مسألول ریأوی را از مأرگ 

از ریأه یأا کبأد، از طأرف )زائأر بأروخ( جأزو می رهانید. بیرون آوردن غأده سأرطانی، 

ی جراحأی او محسأوب مأی شأد و اگأر متازتأاز )متازتأاز یعنأی اعمال پیش پا افتأاده

کو  کردن بافت سأرطانی از یأک قسأمت بأدن بأه قسأمت دیگأر کأه در آن رأورت 

متأرجم( پأیش نمأی آمأد بیمأاری کأه -در قسمت دیگر هم تومور به وجأود مأی آیأد

ریأه یأا کبأد شأده بأود، مأداوا مأی شأد و از مأرگ نجأات مأی  دچار یک )تومور( در

ی سأأرطانی از ریأأه و کبأأد نیأأز )زائأأر بأأروخ( بأأود و یافأأت. مبتکأأر بیأأرون آوردن غأأده

هر کس در هأر نقطأه از جهأان کأه بأا عمأل جراحأی از غأده سأرطانی ریأه یأا کبأد 

د رهایی می یابأد اگرعمأر طبعأی بکنأد و دچأار متاتأاز نشأود، بازیأافتن سأالمت خأو



را مأأدیون )زائأأر بأأروخ( اسأأت. او در جراحأأی پالسأأتیکی یعنأأی جراحأأی بأأرای زیبأأا 

کردن اشخای نیز مبتکر بأود و یأک روش نأو و بأدیع بأرای زیبأا کأردن کسأانی کأه 

بأأه او مراجعأأه مأأی نمودنأأد ابأأداع نمأأود. او مأأی توانسأأت مثأأل جراحأأان پالسأأتیک 

نأر آن جأراح نابغأه، دیگر شکل بینأی و گأوش و گونأه و دهأان را عأود کنأد، امأا ه

در آن بود که افراد را بأا مداخلأه در ترشأح غأدد بأاطنی آن هأا زیبأا، آن هأم زیبأای 

جاویأأد مأأی کأأرد و نمونأأه اش )مأأارلن دیتأأریش( هنرپیشأأه سأأینمای آلمأأانی اسأأت 

که اکنون در امریکأا فعالیأت مأی کنأد و امأروز نزدیأک هشأتاد سأال از عمأرش مأی 

وی را نشناسأد تصأور مأی کنأد یأک زن بیسأت گحرد و هر که وی را مأی بینأد اگأر 

و پأأن  سأأاله یأأا بیسأأت و شأأش سأأاله اسأأت و هأأی  کأأس وی را یأأک زن سأأی سأأاله 

نمی بیند تا چه رسأد بأه یأک زن هشأتاد سأاله و او از کسأانی اسأت کأه بأه وسأیله 

)زائأأر بأأروخ( دارای زیبأأایی و جأأوانی جاویأأد گردیأأد. سأأال هأأا از مأأرگ )زائأأر بأأروخ( 

  جأأراح پالسأأتیکی نتوانسأأته در ایأأن قسأأمت یعنأأی زیبأأا مأأی گأأحرد و هنأأوز هأأی

کردن اشأخای از راه مداخلأه در ترشأح غأدد بأاطنی آنهأا کأار )زائأر بأروخ( را ادامأه 

بدهد. به جرأت مأی تأوان گفأت کأه در اکثأر رشأته هأای جراحأی قأرن بیسأتم کأه 

اینأأک چهأأار پأأنجم آن گحشأأته، ایأأر ابتکأأار و در بع أأی از آن هأأا ایأأر نبأأو  )زائأأر 

روخ( رامی توان دیأد و چنأد تأن از ریسأای دول جهأان از طأرف )زائأر بأروخ( مأورد ب



جراحی قأرار گرفتنأد کأه یکأی از آن هأا اسأتالین بأود و )زائأر بأروخ( بعأد از جنأگ 

جهأأانی دوم بأأرای عمأأل جراحأأی او بأأه شأأوروی رفأأت و گرچأأه معلأأوم نیسأأت کأأه 

ت آنقأأدر مأأورد عملأأش چأأه بأأوده چأأون بع أأی گفتأأه انأأد کأأه یأأک عمأأل آپاندیسأأ

اهمیأأت نداشأأت کأأه جراحأأی چأأون )زائأأر بأأروخ( را بأأه شأأوروی ببرنأأد و در خأأود 

شوروی جراحأانی مأاهر وجأود داشأتند و مأی توانسأتند آپاندیسأت اسأتالین را مأورد 

عمأأل قأأرار بدهنأأد و اینأأان مأأی گوینأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( را بأأرای عمأأل کأأردن یأأک 

بأروخ( تأا روزی کأه زنأده  ی سأرطانی اسأتالین بأه شأوروی بردنأد و خأود )زائأرغده

بأأود نگفأأت کأأه اسأأتالین را بأأرای چأأه بیمأأاری مأأورد عمأأل قأأرار داد زیأأرا بأأر طبأأق 

سأأوگند بقأأرار، عقیأأده داشأأت کأأه پزشأأک بایسأأتی اسأأرار بیمأأار را حفأأ  نمایأأد. 

آلفأأونس سأأیزدهم پادشأأاه اسأأبق اسأأاانیا هأأم از طأأرف )زائأأر بأأروخ( مأأورد عمأأل 

وم مأأحاکره شأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأه جراحأأی قأأرار گرفأأت. قبأأل از جنأأگ جهأأانی د

تهأأران بیایأأدو شأأاه اسأأبق را مأأورد عمأأل قأأرار بدهأأد. امأأا چأأون در تهأأران وسأأایل 

پزشکی جدید آن دوره مثأل بأرلن وجأود نداشأت و حمأل آن بأه تهأران کأاری نبأود 

که در چنأد مأاه امکأان پأحیر باشأد، )زائأر بأروخ( از وی خواسأت بأه بأرلین بأرود تأا 

د. لأیکن هنگأامی کأه قصأد داشأت بأه بأرلین بأرود، )هیتلأر( بأه مورد عمل قرار بگیر

 لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم آغاز شد، و آن مسافرت منتفی گردید.



  

 دست کاری در غده های باطنی

غأأده هأأای بأأاطنی بأأدن انسأأان در ارأأطالح پزشأأکی بأأین المللأأی موسأأوم اسأأت بأأه 

از ارأطالحات پزشأکی بأین  غده هأای )انأدو کأرین( کلمأه انأدوکرین مثأل بسأیاری

المللأأی از ریشأأه یونأأانی گرفتأأه شأأده و ایأأن ارأأطالح دو ریشأأه یونأأانی دارد یکأأی 

)اندون( و دیگری )کأری نأن(، )انأدون( در زبأان یونأانی یعنأی درونأی و )کأری نأن( 

یعنی ترشح کردن و در مجمأوع یعنأی غأده هأایی کأه درون بأدن ترشأح مأی کننأد 

بأا سأایر غأده هأای بأدن کأه آنهأا نیأز دارای ترشأح و در زبان فارسی برای ایأن کأه 

هستند مشتبه نشوند آنهأا را غأده هأای بأاطنی نامیأده انأد چأون ایأر ترشأح آنهأا در 

وظای  اع ای انسان، مرمأوزتر از ایأر ترشأح غأده هأای دیگأر بأدن )مثأل معأده کأه 

آن هم دارای ترشح است( مأی باشأد و بأا ایأن کأه دانأش پزشأکی از قأرن شأانزدهم 

مرحلأأه پیشأأرفت شأأد، تأأا نیمأأه دوم قأأرن نأأوزدهم کسأأی از تأألییر ترشأأح غأأده  وارد

های باطنی در وظأای  اع أای بأدن اطأالع نداشأت و بعأد از ایأن کأه کسأب اطأالع 

کردند باز تا مدتی نمی توانسأتند در وظأای  غأده هأای بأاطنی بأدن بأه نفأع تألمین 

ترشأح کننأد. تأاریخ سالمتی مردم دخالت نماید به طأوری کأه آنهأا کمتأر یأا زیأادتر 



جراحأأی نشأأان نمأأی دهأأد کأأه تأأا قأأرن بیسأأتم کسأأی از راه جراحأأی در غأأده هأأای 

باطنی بأدن دخالأت کأرده باشأد و اولأین جأراح کأه توانسأت از راه جراحأی در غأده 

 های بدن دخالت نماید )زائر بروخ( بود.

بع ی از دانشمندان وظأای  ع أو کبأد را )کأه رأفرا ترشأح مأی کنأد( و لوزالمعأده 

ا که )انسأولین ترشأح مأی کنأد( جأزو غأده هأای بأاطنی بأه شأمار مأی آورنأد امأا ر

اکثر علمأای تشأریح، در ناأر آنهأا در درجأه اول، غأده هأای )هیاأوفیز( و )تیروییأد( 

و )سأأورنال( اسأأت کأأه غأأده اول در پأأایین مغأأز قأأرار گرفتأأه و غأأده دوم، در گأأردن و 

پاییأان )سأیب آدم و حأوا( درمنطقه ایست که برآمأدگی جلأوی گأردن و بأه قأول ارو

در آنجاسأأت و )سأأورنال( دو غأأده اسأأت کأأه هأأر یأأک از آنهأأا روی یکأأی از کلیأأه هأأا 

 قرار دارد.

)علأأم تشأأریح، در بأأدن انسأأان هفأأده غأأده بأأاطنی را شأأرح مأأی دهأأد کأأه ذکأأر آنهأأا 

متأرجم( ترشأح ایأن سأه غأده در بسأیاری -سبب طوالنی شدن بحث خواهأد گردیأد

از تولأد تأا مأرگ مأمیر مأی باشأد، و آنهأایی کأا از آغأاز از پدیده های زندگی آدمأی 

این قرن تا امأروز، بأرای طأوالنی کأردن عمأر هأر انسأان، تحقیأق میکننأد یأا عالقأه 

دارنأأد کأأه زیبأأایی دوره جأأوانی را همیشأأگی نماینأأد، بأأه ترشأأحات ایأأن سأأه غأأده و 



سایر غده هأای بأاطنی بأدن چشأم امیأد دوختأه انأد. از پدیأده هأای زنأدگی انسأان 

یک دسأته بأه طأور مسأتقیم وابسأته بأه ترشأح ایأن غأده هأا مأی باشأد و قسأمتی 

دیگر به طور غیأر مسأتقیم، از جملأه بنأدی و کوتأاهی قامأت و فربهأی و الغأری، بأه 

ترشح این غده هأا مربأور اسأت و اگأر ترشأح مسأاعد ایأن غأده هأا نباشأد خأوردن 

سأاعد ایأن غأده هأا غحای زیاد انسان را فربه نمأی کنأد و بأرعکس و اگأر ترشأح نأا م

نباشأأد، قامأأت انسأأان یلنأأد نمأأی شأأود و پیأأر شأأدن را هأأم بع أأی از دانشأأمندان 

 مربور به ترشح بع ی ار این غده ها می دانند.

*** 

)میالدی()زائأأر بأأروخ( مثأأل روزهأأای دیگأأر در 1948روز سأأوم مأأاه ژوئأأن سأأال 

سأأاعت هفأأت بامأأداد از خأأواب برخاسأأت. وی طبأأق عأأادت بعأأد از برخاسأأتن از 

اب ریشأش را مأی تراشأید و بأه حمأام مأی رفأت و آنگأاه رأبحانه مأی خأورد. و خو

رأأبحانه او پیوسأأته او پیوسأأته نیمأأروی تخأأم مأأر  و یأأک فنجأأان قهأأوه بأأود. عأأادت 

خوردن تخأم مأر  در بامأداد از دوره کأودکی در زائأر بأروخ پیأدا شأد چأون والأدین 

ا بأود و طبقأه کأم وی کم ب اعت بودنأد و در آلمأان، تخأم مأر  ارزان تأرین غأحا هأ

ب أأاعت آلمأأان، هنگأأام رأأبحانه تخأأم مأأر  مأأی خوردنأأد. در آن روزهأأای بعأأد از 



جنگ تخأم مأر  در بأرلین شأرقی کأه مسأکن )رائأر بأروخ( بأود جیأره بنأدی شأده 

بأأود و آن جأأراح بأأزرگ کأأه نمأأی توانسأأت رأأبحانه ای دیگأأر بخأأورد، بأأه روزی یأأک 

ن رأبحانه بأه طأرف بیمارسأتان تخم مر  اکتفا می کأرد، )زائأر بأروخ( بعأد از خأورد

)شأأاریتی( رفأأت تأأا بأأه کارهأأای روزانأأه مشأأغول شأأود و در بامأأداد آن روز مأأی بایأأد 

سأال از عمأرش مأی گحشأت و هنرپیشأه  39گریأ ( را کأه -مردی به اسأم )هنأریخ

بأأود، مأأورد عمأأل قأأرار بدهأأد. هأأر بامأأداد، در بینارسأأتان )شأأاریتی( دسأأتیار قأأدیم 

تأأاه عمأأل را آمأأاده کننأأد و وقتأأی )زائأأر بأأروخ( وارد )زائأأر بأأروخ( دسأأتور مأأی داد ا

قسأأمت جراحأأی مأأی شأأد، همأأه چیأأز بأأرای عمأأل آمأأاده بأأودو درآن روز غیأأر از 

دستیار قدیم و دستیار جدیأد )زائأر بأروخ( هأم کأه گفتأیم دربأاره انتخأاب آن ایأراد 

می گرفتند ح أور داشأت و بیمأار ار کأه غأده ای در قسأمت تحتأانی مغأز داشأت و 

وخ( مأأی بایأأد آن غأأده را خأأارج کنأأد بأأه اتأأاه عمأأل بردنأأدو زائأأر روخ بأأه )زائأأر بأأر

کمأأک کارکنأأان قسأأمت جراحأأی لبأأاس کأأار پوشأأید و دسأأتکش ضأأد عفمنأأی شأأده 

جراحی بأه دسأت کأرد و وارد اتأاه عمأل شأد. از شأرح اتأاه جراحأی و کسأانی کأه 

مأأی بایأأد هنگأأام عمأأل جراحأأی )آن هأأم یأأک عمأأل دقیأأق در مغأأز( در ایأأن اتأأاه 

اشأأته باشأأند و هأأر یأأک وظیفأأه ای را بأأر عهأأده بگیرنأأد مأأی گأأحریم چأأون ح أأور د

امروز با توسعه تلویزیون و این کأه تلویزیأون هأا اغلأب مناأره اتأاه عمأل را بأه ناأر 



بینندگان می رسانند همه مأی داننأد کأه در یأک عمأل جراحأی بأزرگ، اتأاه عمأل 

ایأن کأه بینأار را  چه شکل دارد و چأه کسأان، در آنجأا ح أور دارنأد. آن روز بعأد از

بیهأأوش کردنأأد، در حأأالی کأأه دو دسأأتیار در طأأرفین جأأراح بأأزرگ قأأرار گرفأأت 

سأأاله، هنگأأام  72بودنأأد، )زائأأر بأأروخ( شأأروع بأأه عمأأل کأأرد. دسأأت هأأای آن مأأرد 

ی عمأأل جراحأأی طأأوری بأأا سأأرعت حرکأأت مأأی کردنأأد کأأه پنأأداری یأأک نوازنأأده

ی م أأر و و غأأدهبیسأأت سأأاله بأأا انگشأأتان خأأود مشأأغول نأأواختن چنأأگ مأأی باشأأد 

زائد که در مغز بیمار بود بأا دسأت جأراح بأزرگ از مغأز خأارج شأد و در ظأرف زبالأه 

افتأأاد و لحاأأه ای بعأأد دسأأتیاران قأأدیم و جدیأأد )زائأأر بأأروخ( کأأه جشأأو از ناحیأأه 

ی عمأأل بأأر نمأأی داشأأتند ناگهأأان دیدنأأد کأأه کأأارد )زائأأر بأأروخ( بأأه سأأوی غأأده

ده )هیاأوفیز( نداشأت و جأراح نبایأد )هیاوفیز( رفت. آن عمأل جراحأی ربطأی بأه غأ

 به آن غده دست بزند.

اما با این که دستیاران دیدند کأه کأارد )زائأر بأروخ( بأه طأرف غأده )هیاأوفیز( رفأت 

و عمأأل آن غأأده را بأأی مأأورد مأأی دانسأأتند سأأخنی نگفتنأأد و یأأادآوری نکردنأأد کأأه 

ی ورهنباید به آن غده دسأت بزنأد تأا کسأی دانشأجوی دانشأکده پزشأکی نباشأد و د

تحصأأیل و آنگأأاه کأأارآموزی جراحأأی را زیأأر دسأأت اسأأتاد نگحرانأأد و سأأاس دسأأتیار 

یک جراح بأزرگ نشأود، نمأی توانأد بدانأد کأه احتأرام کسأانی کأه زیأر دسأت یأک 



جأراح بأزرگ کأار مأأی کننأد، بأرای او، در کأار هأأای علمأی و جراحأی چقأدر اسأأت. 

 چأأون خأأدای متعأأال یأأک اسأأتاد جأأراح در ناأأر شأأاگردان یأأا دسأأتیارانش العیاذبأأاهلل

ی یأأک دانشأأجو، حتأأی یأأک دسأأتیار، نمأأی گنجنأأد کأأه بأأه یأأک اسأأت و بأأه مخیلأأه

استاد جراح ایأراد بگیأرد. بأه ایأن جهأت دو دسأتیار )زائأر بأروخ( بأا ایأن کأه دیدنأد 

کارد جراحی اسأتاد نبایأد بأه سأمت غأده )هیاأوفیز( بأرود و مأزاحم آن غأده شأود، 

چأون )زائأر بأروخ( را در علأم و عمأل، دانأا و  تحکری به او ندادنأد و ایأرادی نگرفتنأد

توانای مطلق مأی دانسأتند و فکأر نمأی کردنأد کأه عمأل کأردن روی غأده هیاأوفیز 

به وسیله آن اسأتاد نابغأه، مبتنأی بأر مصألحتی اسأت کأه آنهأا از آن اطأالع ندارنأد. 

عمل جراحأی خاتمأه یافأت و دسأور بسأتن زخأم از طأرف اسأتاد رأادر شأد. رسأم 

ایأن اسأت )یأا ایأن بأود( کأه بأال فارأله بعأد از خاتمأه یأافتن عمأل چراحان بزرگ 

جراحأأی از اتأأاه عمأأل خأأارج مأأی شأأوند و دسأأتکش جراحأأی را از دسأأت هأأا بیأأرون 

می آورند و در ظرف زبالأه مأی اندارنأد چأون مرتبأه خأود را برتأر از ایأن مأی داننأد 

ننأد که پس از خاتمأه عمأل، در اتأاه جراحأی، خأود را بأرای بسأتن زخأم معطأل ک

وزخم را دستیاران آنهأا بأا کمأک افأراد دیگأر کأه در آنجأا ح أور دارنأد مأی بندنأد 

امأأا )زائأأر بأأروخ( بعأأد از خاتمأأه عمأأل، بأأی درنأأگ از اتأأاه جراحأأی خأأارج نمأأی شأأد 

وتوق  می کرد تا ایأن کأه زخأم، بأه وسأیله پانسأمان پوشأانیده شأود و پأس از ایأن 



نگأامی کأه او را از اتأاه عمأل که زخأم پوشأانیده شأد هنأوز بیمأار بیهأوش بأود و ه

 خارج می کردند به دستیاران گفت برای به هوش آوردن او عجله نکنید.

بیمار بعد از چهأار سأاعت کأه از انتقأالش از اتأاه عمأل بأه اتأاه اسأتراحت گحشأت 

 به هوش آمد بدون این که احساس درد در سر بکند.

عملی که )زائأر بأروخ( بأه انجأام رسأانید در مغأز بیمأار بأود و آدمأی تمأام دردهأا را 

به وسیله مغأز احسأاس مأی کنأد و اگأر امکأان داشأته باشأد کأه یأک انسأان بأدون 

مغأأز زنأأده بمانأأد و مثأأل آدمأأی عأأادی بأأه زنأأدگی ادامأأه بدهأأد، هأأی  نأأوع درد را 

یأز اسأت کأه گأر چأه احساس نخواهد کأرد و ایأن یکأی از واقعیأت هأای حیأرت انگ

آدمأأی تمأأام دردهأأا را توسأأط مغأأز احسأأاس مأأی کنأأد ولأأی خأأود مغأأز، در مأأورد 

جراحاتی که بر آن وارد مأی شأود بأدون احسأاس اسأت یعنأی درد را احسأاس نمأی 

کند، و چأون مرکأز هأوش وشأعور اسأت و بیشأتر از تمأام سألول هأای بأدن انسأان 

یگأأر بأأه وسأأیله هأأوش دارد، همأأین کأأه حأأس کأأرد مأأرگ انسأأان نزدیأأک اسأأت، د

اعصأأاب حسأأاس، رنأأ  ناشأأی از درد را بأأه انسأأان نمأأی چشأأاند. زیأأرا مأأی دانأأد کأأه 

چون مرگ نزدیک اسأت ضأرروتی نأدارد کأه آدمأی را از درد، دچأار رنأ  کنأد، تأا او 

 مجبور شود از مرگ ممانعت کند.



مصلحت به وجود آمأدن درد در بأدن، بأه حکأم مغأز، ایأن اسأت کأه انسأان متوجأه 

ند و از مأرگ جلأوگیری کنأد و هنگأامی کأه مغأز پأی بأرد کأه مأرگ شود وتالش ک

انسان نزدیک و غیأر قابأل اجتنأاب اسأت دیگأر بأه اعصأاب بأدن دسأتور نمأی دهأد 

که در آدمی احسأاس درد را بأه وجأوود بیاورنأد و در دقأایق قبأل از مأرگ، هأر نأوع 

بأأر  درد انسأأان از بأأین میأأرود و ایأأن واقعیأأت را پزشأأکان قأأدیم نمأأی دانسأأتند، و

عکس فکر می کردند قبأل از مأرگ، انسأان دچأار شأدیدترین دردهأا مأی شأود و بأه 

تصأأور آنهأأا آن عأأحاب شأأدید، جأأان را از بأأدن انسأأان خأأارج مکنأأد و )عأأحاب جأأان 

ی عأأادی مصأأطلح شأأده بأأود ارأأطالحی اسأأت کأأه پزشأأکان کنأأدن( کأأه در محأأاوره

 قدیم به مردم آموخته بودند.

گریأأ ( پأأس از ایأأن -د نمأأی کنأأد )هنأأریخچأأون مغأأز، از هأأی  جراحأأت احسأأاس در

که بأه هأوش آمأد در مغأز خأود، احسأاس درد نکأرد امأا، آن کأس کأه مأورد عمأل 

جراحی در مغز قرار میگیأرد، در یأک قسأمت از ع أالت بأدن هأم مأورد عمأل واقأع 

می شأود و پأس از ایأن کأه بأه هأوش آمأد در ع أالت احسأاس درد مأی کنأد امأا 

رپیشأأه را طأأوری بریأأده بأأود کأأه او از ماهی أأه دسأأت مأأاهر )زائأأر بأأروخ( ع أأالت هن

 ها نیز احساس درد نمی کرد.



در هأأی  دانشأأکده پزشأأکی روش بأأه حرکأأت درآوردن کأأارد جراحأأی را هنگأأام یأأک 

عمأأل، بأأه دانشأأجو نمأأی آموزنأأد و فقأأط بعأأد از ایأأن کأأه دانشأأجو، وارد تأأاالر کالبأأد 

را بشأکافد و اولأین  شکافی شد، و او را مقابل جسأد یأک مأرده قأرار دادنأد تأا کالبأد

تجربه را در جراحأی بأه دسأت بیأاورد، اسأتاد طأرز بأه دسأت گأرفتن کأارد را بأه او 

می آمأوزد و مأی فهمانأد کأه ع أله یأک مأرده، بأا ع أله یأک انسأان زنأده تفأاوت 

 دارد و باید قدری بیشتر روی کارد فشار بیاورد تا این که ع له مرده قطع شود.

جو، دوره کالبأد شأکافی را مأی گحرانأد و آنگأاه زیأر از آن به بعأد تأا روزی کأه دانشأ

دست یک استاد جراح، شروع به کأار آمأوزی مأی کنأد و بعأد خأود جأراح مأی شأود 

وبا استقالل به کار ادمأه مأی دهأد بایأد بأرای بأه حرکأت درآوردن کأارد جراحأی در 

ماهی أأه هأأای مختلأأ  بأأدن، )در بأأدن از لحأأا  بافأأت، هفأأت نأأوع ماهی أأه ارأألی و 

 ی نوع ماهی ه فرعی وجود دارد( تجربه به دست بیاورد.نزدیک س

اساس تجربه در قسأمتی از ع أالت بأدن ایأن اسأت کأه کأارد را بأر خأالف مأوازات 

تارهأأای ع أأله بأأه حرکأأت در نیأأاورد و رشأأته هأأایی کأأه مجمأأوع آنهأأا یأأک بافأأت از 

ع له را تشکیل میدهأد در گوشأت بأه خأوبی محسأوس اسأت و جأراح تأا آنجأا کأه 



در ماهی أأه هأأای مختلأأ  بأأدن نبایأأد کأأارد را طأأوری بأأه حرکأأت  ممکأأن اسأأت

 درآورد که خطور موازی رشته های ع له را در عرد آن رشته ها قطع کند.

اما چون رشته هأای ع أالت گونأاگون بأدن یأک شأکل نیسأت ایأن قاعأده کلأی در 

 عمل، مواجه با اشکاالت زیاد می شود.

ع أأله، کأأارد را چگونأأه بأأه حرکأأت )زائأأر بأأروخ( اسأأتادی بأأود کأأه میدانسأأت در هأأر 

درآورد که اوال عمل تسریع شأود و یانیأا آن کأس کأه مأورد عمأل قأرار گرفتأه پأس 

گریأأ ( -از ایأأن کأأه بأأه اتأأاه اسأأتراحت منتقأأل گردیأأد احسأأاس درد نکنأأد. )هنأأریخ

هم بعأد از ایأن کأه بأه هأوش آمأد، احسأاس درد نمأی کأرد ولأی در روزهأای بعأد، 

خأأوردن شأأد و در همأأان حأأال کأأه دارای اشأأتهای  دارای اشأأتهای زیأأاد بأأرای غأأحا

 زیاد گردید احساس سستی می کرد.

-زخأأم هأأای مغأأز و سأأر بأأه طأأور معمأأول زود بهبأأود مأأی یابأأد بنأأابراین، )هنأأریخ

 گری ( باید به زودی از بیمارستان خارج شود.

امأأا چأأون احسأأاس سسأأتی زیأأاد مأأی کأأرد و آن سسأأتی بعأأد از عمأأل جراحأأی مغأأز 

ود و بأر حسأب قاعأده نبایأد او آن طأور سسأت شأود، او را از یک حال غیأر عأادی بأ

 بیمارستان مرخگ نمیکردند.



افأأزایش غیأأر منتاأأره اشأأتهای آن مأأرد سأأبب حیأأرت و آنگأأاه نأأارحتی کارکنأأان 

بیمارسأأتان )شأأاریتی( شأأد. آنهأأا از ایأأن جهأأت ناراحأأت شأأدند کأأه در آن زمسأأتان 

روی درآمأده بأود بأرلین تحأت محارأره اقتصأادی بأه دسأت شأو 1949-1948سال 

و دیگر از راه زمینأی و راه آبأی )یعنأی راه کانأال هأای بأرلین کأه مثأل جأاده هأا در 

 پایتخت آلمان از وسایل مهم ارتباطات است( خواربار به برلین نمی رسید.

گرچأأه بأأرلین شأأرقی، از لحأأا  اداری و خواربأأار وضأأع مخورأأوی داشأأت و محارأأره 

سأأکنه بأأرلین شأأرقی نمأأی نمأأود و مأأردم بأأرلین، ایأأری نأأامطلوب در جیأأره غأأحایی 

برلین شرقی، هم نأان جیأره غأحایی خأود را دریافأت مأی کردنأد. امأا تأا روزی کأه 

برلین از طأرف دولأت شأوروی محارأره نشأده بأود هأر روز مقأداری زیأاد خواربأار از 

برلین غربی به برلین شأرقی مأی رفأت و در بأازار آزاد بأرلین شأرقی بأه فأروش مأی 

ه پأول داشأتند و مأی خواسأتند غأحای بیشأتر و بهتأر بخورنأد، در رسید و آنهأایی کأ

 بازار آزاد، خواربار خریداری می کردند.

دیواری که امأروز بأین بأرلین غربأی و بأرلین شأرقی وجأود دارد در آن روزگأار نبأود 

و بأا آن کأه فأأروش کاالهأای بأأرلین غربأی را در بأأرلین شأرقی، ممنأأوع کأرده بودنأأد 

 می رسید. اما در پنهان، به فروش



امأأا بعأأد از ایأأن کأأه بأأرلین غربأأی تحأأت محارأأره اقتصأأادی قأأرار گرفأأت بأأازار آزاد 

خواربار بأرلین شأرقی تعطیأل شأد. در بیمارسأتان )شأاریتی( چنأد بیمأار بودنأد کأه 

مأأی توانسأأتند از بأأازار آزاد، خواربأأار خریأأداری کننأأد امأأا بعأأد از تعطیأأل بأأازار آزاد 

 دیگر خواربار به آنها نرسید.

 گری ( هنرپیشه هم نمی توانست از بازار آزاد خواربار به دست بیاورد.-ریخ)هن

-خواربأأاری کأأه بأأه بیمارسأأتان داده مأأی شأأد، محأأدود بأأود امأأا اشأأتهای )هنأأریخ

گریأأ ( نامحأأدود و کارکنأأان بیمارسأأتان متعجأأب بودنأأد چأأرا آن مأأرد از غأأحا 

خأأوردن سأأیر نمأأی شأأود بأأا وجأأود ایأأن همأأه خأأوردن سسأأت اسأأت کأأه حتأأی 

استن از تخت خواب هأم بأرای او زحمأت مأی باشأد در رأورتی کأه غأحای زیأاد برخ

که در بدن تولید انرژی مأی کنأد بایأد سأبب قأوت شأود یأا الاقأل آن قأدر نیأرو بأه 

 وجود بیاورد که آن مرد بتواند به راحتی از تخت خواب پایین بیاید.

دیأأد بأأا  گریأ (، از تخأأت خأأواب فأرود آمأأد خأأود را در آیینأه-یأک روز کأأه )هنأأریخ

 شگفتی متوجه شد که قدش بلند شده است.

زنأأگ زد و پرسأأتار بیمارسأأتان آمأأد. بیمأأار بأأه او گفأأت: آیأأا مأأی بینیأأد کأأه قأأد مأأن 

 چقدر بلند شده است.



زن پرستار نگاهی به سأراپای )گریأ ( انأداخت و گفأت: مأن متوجأه نمأی شأوم کأه 

 قد شما بلند شد باشد.

طبأق معمأول تمأام مأرین خانأه هأا، در بعد از این که پزشأک کشأیک بیمارسأتان، 

گریأ ( بأه او هأم گفأت کأه قأدش بلنأد شأده -بامداد وارد اتاه بیمأار شأد )هنأریخ

است. پزشک که حس کأرد گفتأه آن مأرد نبایأد ناشأی از خیأاالت و اوهأام باشأد بأه 

 پرونده اش مراجعه کرد.

کأأه متأأر نوشأأته بودنأأد ولأأی بعأأد از ایأأن  1.73در پرونأأده طأأول قامأأت آن مأأرد را 

متأر اسأت و در عأرد  1.78قأامتش را انأدازه گرفتنأد معلأوم شأد کأه طأول قأدش 

 آن مدت کوتاه پن  سانتی متر بر قدش افزوده شده است!

سأالگی یأک واقعأه خأاره العأاده بأه شأمار مأی آیأد زیأرا بلنأد  39که ایأن امأر در 

شأأدن قامأأت انسأأان، دوره ای بأأه خصأأوی دارد و بعأأد از ایأأن کأأه آن دوره گحشأأت، 

مأأت آدمأأی بلنأأد نمأأی شأأود و در دوره سأأالخوردگی، بأأر ایأأر کأأاهش مأأوادی کأأه قا

مصأأالح ارأألی اسأأتخوان هأأای بأأدن را تشأأکیل مأأی دهنأأد، حتأأی ممکأأن اسأأت از 

 قامت انسان کاسته شود.



گزارش پزشک کشأیک بأه اطأالع رئأیس بیمارسأتان )شأاریتی( رسأید و خأود او کأه 

سأأت دررأأدد تحقیأأق برآمأأد و گأأزارش را بأأاور نکأأرده و تصأأور کأأرده بأأود اشأأتباه ا

معلأأوم شأأد کأأه بأأدون تردیأأد در مأأدت کوتأأاهی کأأه از عمأأل بیمأأار گحشأأته پأأن  

گریأأ ( افأأزوده شأأده و نأأاراحتی و خسأأتگی  -سأأانتی متأأر بأأر طأأول قامأأت )هنأأریخ

 وی هم به احتمال نزدیک به یقین مربور به همان واقعه است.

ن  سأانتی متأر گحشأت چند روزی که از این جریأان گحشأت افأزایش قأد بیمأار از پأ

گریأ ( -و به هفت و هشت سأانتی متأر رسأید بأه طأوری کأه تخأت خأواب )هنأریخ

 برای او کوتاه شد.



  

 چند کلمه راجع به آشیانه عقاب

بلند شدن قأد یأک مأرد، بأر ایأر دسأتکاری در غأده هیاأوفیز، در کشأور آلمأان یأک 

اتفاه منحصأر بأه فأرد نبأود. قبأل از )زائأر بأروخ( جراحأان دیگأر آلمأانی، آن کأار را 

برای بلند کأردن قامأت انسأان )البتأه بعأد از دوره ای از عمأر کأه دیگأر قامأت بلنأد 

انجأأام رسأأانیده بودنأأد بأأا ایأأن  نمأأی شأأود نأأه در دوره کأأودکی و آغأأاز جأأوانی( بأأه

تفأأاوت کأأه جراحأأان دیگأأر، از روی عمأأد در غأأده )هیاأأوفیز( دسأأتکاری میکردنأأد و 

 )زائر بروخ( بدون عمل و ندانسته در غده هیاوفیز مرد هنرپیشه دستکاری کرد.

مأأیالدی بعأأد از ایأأن کأأه ارتأأش آلمأأان هیتلأأری فرانسأأه را از پأأا  1940در سأأال 

ینأأات فیلسأأوفان نأأازی بأأه خصأأوی )روزانبأأرگ( و )ژولیأأوس درآورد، )هیتلأأر( بأأا تلق

اشترایخر( خود را آمأاده کأرد کأه فرمأانروای جهأان شأود. ایأن دو فیلسأوف نأازی از 

متعصب ترین طرفأداران ارأل برتأری نأآاد آریأایی نسأبت بأه سأایر نآادهأای بشأری 

نأد و بودند و یکی از عوامل برتأری نأآاد آریأایی نسأبت بأه سأایر نآادهأای بشأری بود

 یکی از عوامل برتری نآاد زنان آلمانی از طول قامت نآادهای دیگر بلندتر است.



از پأا درآمأد، حکومأت  1940به موازات ایأن ناریأه، پأس از اینکأه فرانسأه در سأال 

آلمأان تحأت تألییر تلقینأأات فیلسأوفان حأزب نأازی دررأأدد برآمأد بأرای اداره امأأور 

د بأه زودی فأاتح جهأان خواهأد شأد جهان از طرف دولأت آلمأان کأه تصأور میکردنأ

کسأأانی را پأأرورش بدهأأد کأأه ماهأأر نأأآاد آریأأایی و شأأاخگ برجسأأته یأأک زمامأأدار 

 نازی )طبقه تعری  خود نازی ها( باشند.

برای رسیدن به ایأن هأدف هأزار تأن از مأردان و زنأان جأوان آلمأان را کأه از لحأا  

وفان نأأازی( بودنأأد قیافأأه و قامأأت نمونأأه ای از نأأآاد آریأأایی )مطأأابق تعریأأ  فیلسأأ

انتخأأاب کردنأأد و آنهأأا را در منطقأأه کوهسأأتانی )بأأاویر( واقأأع در جنأأوب آلمأأان جأأا 

دادند و مسکن آنهأا، در یکأی از کأوه هأای )بأاویر( بأه اسأم )آشأیانه عقأاب( خوانأده 

 شد.

مأأردان و زنأأانی کأأه در آشأأیانه عقأأاب جأأا گرفتنأأد همأأه داوطلأأب بودنأأد و برنامأأه 

ا از تأأه دل میاحیرفتنأأد و میداسأأتند کأأه در پایأأان آمأأوزش و پأأرورش آن مرکأأز ر

دوره تعلأأیم و تربیأأت، هأأر یأأک از آنهأأا، فرمانفرمأأای یکأأی از کشأأورهای جهأأان 

 خواهند شد.



یکی از کارهایی که در مرکأز آمأوزش و پأرورش آشأیانه عقأاب انجأام مأی شأد بلنأد 

 کردن قد آنها، با دستکاری در غده هیاوفیز بود.

خ ارتبأأار دارد و اگأأر قامأأت را بأأا دسأأتکاری در غأأده وظأأای  بأأدن انسأأان بأأا مأأ

هیاوفیز طوالنی تر کننأد، آن پدیأده، در تمأام اع أای داخلأی بأدن مأمیر واقأع مأی 

شأود پأس در آشأیانه عقأاب پزشأکان و جراحأان آلمأانی تألییر بلنأد شأدن قامأأت را 

در اع أأای ارأألی بأأدن مثأأل قلأأب و ریأأه و کبأأد و کلیأأه هأأا و معأأده و لوزالمعأأده و 

 ره در نار میگرفتند.غی

با این که از شأماره پزشأکان و جراحأانی کأه در آشأیانه عقأاب بودنأد اطأالع نأداریم 

میدانیم که )زائر بأروخ( جأزو جراحأان آشأیانه عقأاب نبأود. در هأر حأال، دسأتکاری 

در غأده هیاأوفیز یأک انسأان بأالغ کأه دوره رشأد قامأت او گحشأته، در آلمأان، یأأک 

کتأر )ویلفریأد( دسأتیار )زائأر بأروخ( کأه گفتأیم از نازیهأا عمل بدون سابقه نبأود و د

محسوب مأی شأد اطأالع داشأت کأه در آشأیانه عقأاب، جراحأان، بأرای بلنأد کأردن 

در رأأورتی کأأه قأأد آنهأأا بأأیش از حأأد الزم بلنأأد مأأی شأأد کوتأأاه کأأردن قامأأت 

 داوطلبان، غده )هیاوفیز( آنها را مورد عمل قرار میدادند.



دایأر بأود و بعأد از ایأن کأه در  1944انه عقأاب تأا سأال مرکز آموزش و پرورش آشأی

مأأاه ژوئیأأه آن سأأال علیأأه )هیتلأأر( بأأه وسأأیله بمأأب سأأوء قصأأد شأأد تأأا او را از بأأین 

ببرنأأدو آلمأأان را از نأأابود شأأدن بأأه دسأأت دولأأت هأأای فأأاتح رهأأا کننأأد، سأأازمان 

آشأأیانه عقأأاب منحأأل شأأد و معلأأوم گردیأأد کأأه رئأأیس آشأأیانه عقأأاب هأأم در سأأوء 

یأأه هیتلأأر شأأرکت داشأأته و میأأدانیم کأأه بأأیش از هأأزار تأأن از کسأأانی کأأه قصأأد عل

متهم به شأرکت در آن سأوء قصأد بودنأد بأه دار آویختأه شأدند و تأا سأال بعأد کأه 

هیتلأأر زنأأده بأأود دسأأت از تعقیأأب کسأأانی کأأه علیأأه او سأأوء قصأأد کأأرده بودنأأد بأأر 

ه دار نداشت و هر کس را که مانأون بأه اتهأام شأرکت در آن سأوء قصأد مأی شأد بأ

مأأی آویخأأت حتأأی بیسأأت و یأأک روز قبأأل از ایأأن کأأه در پناهگأأاه عمأأارت رأأدارت 

دریاسأأاالر )کانأأاریس(  1945بزرگأأان آلمأأان خودکشأأی کنأأد یعنأأی در دهأأم آوریأأل 

رئأأیس سأأازمان جاسوسأأی و ضأأد جاسوسأأی آلمأأان را در بازداشأأتگاهی بأأه اسأأم 

 )فلوسن برگ( به دار آویخت.

)هنأأریخ گریأأ ( در بیمارسأأتان بأأه درجأأه ای بأأاری بعأأد از ایأأن کأأه بلنأأد شأأدن قأأد 

رسید که تولیأد وحشأت کأرد، رئأیس بیمارسأتان گأزارس واقعأه را بأه مقامأات بأاال 

داد و به دسأتور رئأیس بیمارسأتان مقأرر شأد کأه غأده هیاأوفیز )هنأریخ گریأ ( را 

بار دیگر مورد عمل قرار بدهند ولأی ایأن بأار بأرای ایأن کأه قأامتش را کوتأاه کننأد، 



یلفریأد( مألمور عمأل شأد. غأده هیاأوفیز مثأل سأایر اع أای بأدن بأه طأور دکتر )و

 متعارف دارای دو عصب است یکی عصب حساس و دیگری عصب محر .

عصأأب دوم عهأأده دار تناأأیم حرکأأات و سأأکنات غأأده اسأأت. امأأا اگأأر عصأأب دوم را 

 در غده هیاوفیز قطع کنند آن غده از کار باز نمی ماند.

ا قطأع کننأد دیگأر دسأت یأا پأا را نمأی تأوان تکأان اگر عصب محر  پا یأا دسأت ر

داد ولأأی هأأر گأأاه عصأأب محأأر  غأأده هیاأأوفیز قطأأع شأأود آن غأأده بأأه کأأار ادامأأه 

مبدهد امأا بأا وسأعت بیشأتر و )زائأر بأروخ( عصأب محأر  غأده هیاأوفیز هنرپیشأه 

سأاله را قطأأع کأأرده بأود و در نتیجأأه، کأأار آن غأأده طأوری وسأأعت بهأأم رسأأانید  39

 گری ( بلند شد. که قامت )هنریخ

این را هم باید دانست بعد از این کأه کأار غأده هیاأوفیز وسأعت بأه هأم رسأانید، آن 

 کار مافوه برنامه همیشگی نخواهد بود.

امأأا دکتأأر )ویلفریأأد( بأأرای ایأأن کأأه از طأأول قامأأت مأأرد هنأأر پیشأأه بکاهأأد، منتاأأر 

از بمانأد زیأرا نماند تا این که غده )هیاأوفیز( بأه خأودی خأود، از کأار فأوه العأاده بأ

تا آن موقأع طأول قامأت آن مأرد بأه درازی قامأت عأوج مأی رسأید بأه ایأن جهأت 

تصمیم گرفت مقداری از غأده هیاأوفیز آن مأرد را قطأع کنأد تأا ایأن کأه از فعالیأت 



غأأده کاسأأته شأأود و همأأان کأأار را کأأرد و گأأزارش عمأأل مجأأدد را بأأرای رئأأیس 

)هیاأوفیز( هنأریخ گریأ  ایأن  بیمارستان فرستاد. اولأین نتیجأه عمأل یأانوی درغأده

شأأد کأأه او اشأأتهای غیأأر عأأادی خأأود را کأأه بأأرای کارکنأأان بیمارسأأتان حیأأرت آور 

 شده بود از دست داد.

در آن روزهأأای محارأأره بأأرلین از طأأرف دولأأت شأأوروی از بأأین رفأأتن اشأأتهای 

)هنأأریخ گریأأ ( بأأرای آن قسأأمت از کارکنأأان بیمارسأأتان )شأأاریتی( کأأه متصأأدی 

بأأه بیمارسأأتان بودنأأد، یأأک موفقیأأت بأأه شأأمار مأأی آمأأد و دکتأأر  رسأأانیدن خواربأأار

)ویلفرید( بأه کارکنأان بیمارسأتان گفأت کأه بأه زودی از طأول قامأت بیمأار کاسأته 

 خواهد شد.

اما اع ای ارلی بدن انسان در روابطی که بأا هأم دارنأد، بأر حسأب مثأال، شأبیه بأه 

 جریان آب در ظروف مرتبط است.

اه در یأک سأطح مأی ایسأتد و بأه همأین دلیأل اسأت در ظروف مأرتبط، آب، همأور

کأأه در تمأأام جهأأان، آب دریاهأأا و اقیأأانوس هأأا در یأأک سأأطح مأأی ایسأأتد مگأأر در 

 مواقع مد دریا و طوفان که استثنایی است.



در بأأدن انسأأان هأأم وقتأأی یکأأی از اع أأای ارأألی دچأأار عارضأأه ای مأأی شأأود آن 

ورد تأا چأه رسأد بأه ترشأح عارضه در سایر اع ای ارلی بأدن تألییر بأه وجأود مأی آ

غده های باطنی بدن از جمله غأده )هیاأوفیز( کأه اگأر در تمأام اع أای ارألی بأدن 

 ایر نکند در اکثر آنها ممیر واقع می شود.

روزی )زائر بأروخ( ندانسأته، غأده هیاأوفیز مأرد هنرپیشأه را مأورد عمأل قأرار داد، و 

تها افأزایش یافأت واکنش آن عمأل، در اع أای بأدن هنأریخ گریأ  ظأاهر شأد و اشأ

و سلول هأای بأدن، وسأعت بأه هأم رسأانیدند امأا روزی کأه دکتأر )ویلفریأد( بأرای 

ایأأن کأأه قامأأت مأأرد هنرپیشأأه را کوتأأاه کنأأد، غأأده هیاأأوفیزش را مأأورد عمأأل قأأرار 

داد، گر چه ظأروف مأرتبط، کماکأان، بأا هأم ارتبأار داشأتند، امأا بأرای مثأال، مأی 

نمأی شأد کأه از یأک ظأرف بأه ظأرف دیگأر توان گفت که دیگر آب، در آنهأا جأاری 

بأأرود. روزی کأأه )هنأأریخ گریأأ ( بعأأد از عمأأل جراحأأی مغأأز در بیمارسأأتان بسأأتری 

 شد بیماری بود مثل بیماران دیگر.

اما پس از ایأن کأه بأر طأول قأامتش افأزوده شأد و آنگأاه غأده هیاأوفیزش را مأورد 

سأتان تبأدیل بأه عمل قأرار دادنأد تأا از طأول قأامتش بکاهنأد، بأرای پزشأکان بیمار

)سأأوژه( شأأد و ایأأن یأأک ارأأطالح پزشأأکی اسأأت بأأرای میکروبأأی یأأا سأألولی یأأا 



شخصأأی کأأه پزشأأکان بأأرای کسأأب تجربأأه و افأأزودن بأأر معلومأأات خأأود او را مأأورد 

 تحقیق قرار می دهند.

وقتی چیأزی بأرای پزشأکان )سأوژه( شأد، موضأوع معالجأه شأدن آن، در درجأه دوم 

درجأه اول بأرای پزشأکان اهمیأت دارد ایأن اسأت از اهمیت قرار می گیأرد آن أه در 

 که ببیند، آن )سوژه( دارای چه تحوالتی می شود.

تمأام پزشأأکان بیمارسأأتان، نسأبت بأأه )هنأأریخ گریأ ( از لحأأا  آن کأأه در نارشأأان 

یک )سأوژه( بأود عالقأه داشأتند و روز بأه روز او را مأورد معاینأه قأرار مأی دادنأد تأا 

ش کاسأته شأده بأا ایأن کأه بأه خأوبی مأی دانسأتند ببینند جه اندازه از طأول قأامت

که وظای  اع أای بأدن آدمأی، ماننأد عمأل دکمأه چأرا  بأره نیسأت کأه بأا تکأان 

دادن دکمأأه، چأأرا  روشأأن، و لحاأأه ای دیگأأر بأأا تکأأان دادن همأأان دکمأأه چأأرا  

خاموش شود ومدتی باید بگأحرد تأا تألییر یأک عمأل جراحأی در تمأام قسأمت بأدن 

 آشکار شود.

ای پزشأأکی و جراحأأی )آشأأیانه عقأأاب( وجأأود نداشأأت و بأأه یأأک احتمأأال پرونأأده هأأ

بعد از این که سأازمان آشأیانه عقأاب منحأل شأد، خأود آلمأانی هأا پرونأده هأای آن 

را از بأأین بردنأأد و چأأون آن پرونأأده هأأا نبأأود، دکتأأر )ویلفریأأد( و سأأایر جراحأأان و 



( پأأس از ایأأن پزشأأکان بیمارسأأتان شأأاریتی، اطأأالع نداشأأتند کأأه در )آشأأیانه عقأأاب

کأأه بأأرای کوتأأاه شأأدن قامأأت خیلأأی بلنأأد شأأده داوطلبأأان آن جأأا، در غأأده 

هیاوفیزشان دستکاری مأی کردنأد، چأه مأدت طأول مأی کشأید تأا قامتشأان کوتأاه 

 شود.

ولی در مورد )هنأریخ گریأ (، بأا توجأه بأه مثأال بأاال، دیگأر آب، در ظأروف مأرتبط 

یأک بامأداد وقتأی پرسأتار وارد اتأاه جریان پیأدا نکأرد و قلأب بیمأار از کأار افتأاد و 

بیمار شد مشاهده نمأود کأه فأوت کأرده اسأت. )زائأر بأروخ( از عمأل جراحأی دکتأر 

)ویلفریأأد( در مأأورد )هنأأریخ گریأأ ( اطأأالع حارأأل نکأأرد زیأأرا، بأأه سأأبب فصأأل 

تابسأتان بأأه مرخصأأی رفتأأه بأأود و در یأأک ویأأالی کوچأأک کأأه در ایالأأت ماگأأدبورگ 

 به سر می برد.)واقع در آلمان شرقی( داشت 

در آن تاریخ، هنوز، حکومأت آلمأان شأرقی بأه طأور رسأمی تلسأیس نشأده بأود امأا 

در ایاالت آلمان شأرقی، اراضأی کشأاورزی، ملأی مأی شأد، امأا خانأه هأا و ویالهأا را 

که محل سأکونت افأراد و خأانواده هأا بأود از آنهأا نمأی گرفتنأد چأون جأزو وسأایل 

انأه یأا ویأالی خأود را بأه اجأاره میأداد تولیدات محسوب نمی شأد امأا اگأر کسأی خ

 چون جزو وسایل تولیدات می شد، از او می گرفتند.



ویالی کوچک )زائأر بأروخ( در ایالأت )ماگأدبورگ( بأرای او مانأد و ایأن مأرد تعطیأل 

را در ویأأالی خأأود بأأه سأأر بأأرد و بعأأد از خاتمأأه تعطیأأل بأأه  1948تابسأأتان سأأال 

ن جأراح بأزرگ، مأردی بأه اسأم کأارل را برلین برگشت و همان موقع قرار شأد کأه آ

که لیدر حزب کمونیسأت در یکأی از ایأاالت شأرقی آلمأان بأود مأورد عمأل جراحأی 

 قرار بدهد.

)کارل( بعد از این کأه بأه بیمارسأتان )شأاریتی( مراجعأه کأرد گفأت بایأد بأه دسأت 

)زائر بروخ( مورد عمأل قأرار بگیأرد نأه بأه دسأت سأایر جراحأان بیمارسأتان و چأون 

سرشناس و بأه اقت أای زمأان برجسأته بأود نأاگزیر بودنأد کأه درخواسأتش را مردی 

 باحیرند.

)کأأارل( سأأنگ کلیأأه داشأأت و پزشأأکان نتوانسأأته بودنأأد بأأا تجأأویز دارو، سأأنگ او را 

 خارج کنند و گفتند باید عمل شود.

عکأس هأایی کأه از کلیأه اش گرفتأه بودنأد وجأود دو سأنگ را تلییأد مأی کأرد امأأا 

پزشکان احتمال می دانأد کأه بأین آن دو شأاید سأنگی دیگأر هسأت کأه در عکأس 

 برداری دیده نمی شود.



روز نهم سأاتامبر بأرای عمأل جراحأی )کأارل( تعیأین شأد و در آن روز )زائأر بأروخ( 

دسأأت هأأا را شسأأت و دسأأتکش بأأه دسأأت در سأأاعت معأأین وارد بیمارسأأتان شأأد و 

 کرد و وارد اتاه عمل شد.

همه می داننأد در اعمأال جراحأی کأه در سأطح بأدن بأه انجأام مأی رسأد، بیهأوش 

کأردن بیمأأار ضأأرورت نأأدارد و بأأا بأأی حأأس کأأردن موضأأعی عمأأل را بأأه انجأأام مأأی 

رسأأانند امأأا هنگأأامی کأأه کلیأأه یأأک بیمأأار مأأورد عمأأل قأأرار مأأی گیأأرد بایأأد او را 

 کرد.بیهوش 

در اتأأاه عمأأل دسأأتیاران )زائأأر بأأروخ( ح أأور داشأأتند و بعأأد از ایأأن کأأه آن جأأراح 

بأزرگ موضأع عمأل را آشأکار کأرد طأوری بأا سأرعت کلیأه بیمأار را شأکافت و سأه 

سنگ ریأزه از آن بیأرون آورد کأه پنأداری یأک زردآلأو را مأی شأکافد تأا هسأته آن 

 را بیرون بیاورد.

طأوری بأا سأرعت حرکأت مأی کأرد کأه هأی  دست های آن مرد هفتأاد و دو سأاله 

یک از دو دسأتیار او ندیدنأد کأه پأس از عمأل کلیأه کأارد جراحأی )زائأر بأروخ( بأه 

 سوی غده )سورنال( واقع در باالی کلیه رفت و آن را قطع کرد.



غده سورنال هم جأزو غأده هأای بأاطنی بأدن انسأان اسأت و در بأدن هأر انسأان دو 

از آنهأا روی یأک کلیأه قأرار گرفتأه و معنأای غده سأورنال وجأود دارد کأه هأر یأک 

کلمأأه سأأورنال هأأم )بأأاالی کلیأأه( اسأأت ایأأن دو غأأده هأأم ماننأأد سأأایر غأأده هأأای 

بأأاطنی از لحأأا  وظأأای  بأأه طأأوری کأأه خأأواهیم دیأأد خیلأأی اهمیأأت دارد و ترشأأح 

آنهأأا، وظأأای  بأأدن را تناأأیم مأأی کنأأد و یکأأی از ایأأن دو غأأده مأأاده معأأروف 

د و غأأده دیگأأر مأأاده معأأروف )آدرنأأالین( را، و بایأأد )کأأورتیزون( را ترشأأح مأأی کنأأ

دانست که ترشح تمأام غأده هأای بأاطنی بأدن یأک نأام پزشأکی عمأومی دارد و آن 

 )هورمون( است، پس )کورتیزون( و )آدرنالین( هورمون هستند.

پأأس از پایأأان کأأار زخأأم بیمأأار را بسأأتند و او را از اتأأاه عمأأل بأأه اتأأاه اسأأتراحت 

ی از لیأأدرهای آلمأأان شأأرقی بأأود، یأأک نگهبأأان هأأم بأأرای منتقأأل کردنأأد چأأون یکأأ

 محافات از او مقابل اتاقش قرار گرفت.

  



  

 سرخ شدن تمام بدن

روز بعأأد، گأأزارش پزشأأک نگهبأأان نشأأان داد کأأه حأأال بیمأأار خأأوب اسأأت و در 

 روزهای سوم و چهارم نیز حال بیمار خوب بود.

بیمأأار شأأد و چشأأمش بأأه  امأأا در بامأأداد روز پأأنجم وقتأأی زن پرسأأتار وارد اتأأاه

 رورت )کارل( افتاد وحشت کرد زیرا دید   رنگ رورت او قرمز شده است.

سرخ شدن رنگ رورت، اگأر از حأال خفگأی نباشأد بأه طأور معمأول از تنگأی نفأس 

اسأأت و زن پرسأأتار، چأأون مثأأل تمأأام پرسأأتاران، از مقأأدمات )پأأاتولوژی( یعنأأی 

ت کأارل ناشأی از سأکته مقدمات تشأخیگ امأراد اطأالع داشأت کأه سأرخی رأور

 های مغزی و قلبی نیست.

در ضمن می دانست که کأارل هنأوز رأورت خأود را در آیینأه ندیأده پأس نبایأد بأه 

 او گفت که رورتش سرخ شده چون وحشت خواهد کرد.

زن پرستار بدون ایأن کأه چیأزی بگویأد کأه بیمأار بترسأد قأدری بأا کأارل رأحبت 

ی نفأس هسأت یأا نأه ولأی متوجأه شأد کرد تا بداند سأرخی رأورت او ناشأی ازتنگأ



که او به راحتی نفس مأی کشأد و حأالش خأوب اسأت و تأب نأدارد. پزشأک نگهبأان 

در سأأاعت مقأأرر وارد اتأأاه کأأارل شأأد او از گأأزارش زن پرسأأتار مأأی دانسأأت کأأه 

 رورت بیمار سرخ شده است.

او به بهانأه رسأیدگی بأه محأل زخأم بیمأار، پتأویی را کأه روی کأارل بأود عقأب زد 

ینه و شأأکمش را بیبینأأد و دیأأد کأأه سأأینه و شأأکمش هأأم قرمأأز شأأده اسأأت کأأه سأأ

 بدون این که بیمار احساس کوچکترین ناراحتی بکند.

قرمز شدن رورت و بأدن بیمأار، بأا هأی  یأک از مأوازین پزشأکی مطابقأت نمیکأرد. 

وهأی  یأک از پزشأأکان بأه علأأت آن پأی نبردنأأد. بأه زائأأر بأروخ گفتنأأد بیمأاری کأأه 

 ار گرفته حالش خوب است اما قرمز رنگ شده است.مورد عمل شما قر

جراح نابغه جواب داد من جأراح هسأتم نأه پزشأک و شأما کأه پزشأک هسأتید بایأد 

بفهمیأأد چأأرا رنگأأش قرمأأز شأأده و او را معالجأأه کنیأأد. امأأا در آن بیمارسأأتان هأأی  

پزشکی نتوانست به علت تغییر رنأگ )کأارل( پأی ببأرد چأون سأرخی رأورت وبأدن 

هی  بیمأاری تطبیأق نمیکأرد. بیمأاری هأایی وجأود دارد کأه بعأد از ایأن  او با عالیم

کأأه انسأأان مبأأتال بأأه آن هأأا شأأد رأأورت و بأأدنش سأأرخ رنأأگ مأأی شأأود ولأأی آن 

بیمأأاری هأأا عالیأأم دیگأأر هأأم دارد و درجأأه اول عالمأأت آن هأأا تأأب اسأأت و سأأرخی 



رأأورت وبأأدن، در آن امأأراد جأأزو عالیأأم فرعأأی بأأه شأأمار مأأی آیأأد و )کأأارل( تأأب 

اشت و عارضه دیگر هأم در او دیأده نمأی شأد حتأی بأه خأوبی غأحا مأی خأورد و ند

 می خوابید.

روز بعد، چند نفر از دوسأتان سیاسأی )کأارل( بأا تعیأین وقأت قبلأی بأه بیمارسأتان 

آمدند تا ایأن کأه موفقیأت در عمأل جراحأی و بهبأود او را بأه وی تبریأک بگوینأد و 

 هنوز کارل نمی دانست که سرخ شده است.

چأأون ممکأأن بأأود کأه آشأأنایان )کأأارل( بعأأد از ایأن کأأه او را دیدنأأد از قرمأأزی  ولأی

رورتش متحیر یأا متأوحش شأوند قبأل از ایأن کأه آن هأا را وراد اتأاه بیمأار کننأد 

به آن ها گفتنأد بعأد از دیأدن رنأگ قرمأز رأورت دوسأتتان متجعأب نشأوید چأون 

وز رفأع خواهأد این رنأگ از آیأار جنبأی عمأل جراحأی کلیأه اسأت و بعأد از چنأد ر

 شد.

کارل هأم مسألکان را بأا نشأار پأحیرفت و یکأی از آن هأا بأرای ایأن کأه لطیفأه ای 

بگوید اظهأار کأرد رهبأر عزیأز و بأزرگ مأا همأواره در بأاطن سأرخ بأوده و اینأک در 

 ظاهر نیز سرخ است.



)کأأارل( کأأه از سأأرخ شأأدن رنگأأش اطأأالع نداشأأت معنأأای آن لطیفأأه را نفهمیأأد و 

ه بهانأه پأحایرایی از میهمانأان در اتأاه ح أور داشأت بأرای آن یک زن پرستار کأه بأ

کأأه بیمأأار ناراحأأت نشأأود حأأرف را عأأود کأأرد و نگحاشأأت بیمأأار از دوسأأتان خأأود 

 راحع به معنای آن لطیفه توضیح بخواهد.

ولأأی بعأأد از رفأأتن آن هأأا، )کأأارل( کنجکأأاو شأأد و برخاسأأت و چأأون در آن اتأأاه 

رده ای را کأه مقابأل شیشأه هأای پنجأره یأود آیینه نبود به پنجره نزدیأک شأد، و پأ

 کنار زد و خود را در شیشه نگریست.

چون شیشأه معمأولی پنجأره، فقأط چهأار دررأد از نأور را مأنعکس مأی کنأد، دیأد 

که رنگ رأورتش عأود شأده اسأت و بأا ارأرار آیینأه خواسأت و از مشأاهده رنأگ 

 رورتش که به طور کامل قرمز شده بود به شدت وحشت کرد.

ن نوزدهم مأیالدی دانشأمندانی پیأدا شأدند کأه بأا اکتشأافات علمأی در رشأته در قر

پزشأأکی خأأدماتی برجسأأته بأأه نأأوع بشأأر کردنأأد. یکأأی از آن هأأا )سأأمل ویأأس( 

مجارسأأتانی بأأود و دیگأأری )تومأأاس آدی سأأون( پزشأأک انگلیسأأی کأأه در سأأال 
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س( مجارسأتانی کسأی اسأت کأه موفأق شأد علأت سأمل ویأ-فولأوب-)ایگنأاز-دکتر

 بروز بیماری تب نفاسی را در زن ها بعد از وضع حمل کش  کند.

در هر نقطه از جهان هر زن بأاردار کأه میدانأد وضأع حمأل مأی کنأد بایأد نأام ایأن 

مأأیالدی زنأأدگی را بأأدرود  1865سأأالگی در سأأال  47پزشأأک مجارسأأتانی را کأأه در 

گفأأت بأأا احتأأرام یأأاد کنأأد چأأون او بأأود کأأه زن هأأای زائأأو را از مأأرگ، بأأر ایأأر تأأب 

 نفاسی نجات داد.

مأأز مأأی کنأأد ایأأن بیمأأاری را پأأدران و تأأب نفاسأأی تبأأی اسأأت کأأه تمأأام بأأدن را قر

مأأادران مأأا بأأه اسأأم آل زدگأأی مأأی خواندنأأد یعنأأی قرمأأز زدگأأی و )آل( را عفریتأأی 

می دانسأتند کأه جگأر زن زائأو را مأی خأورد و هرگأز مأرد دچأار تأب نفاسأی نمأی 

شود و آن بیمأاری را فقأط زن هأا بعأد از وضأع حمأل میگیرنأد یعنأی مأی گرفتنأد 

بعد از وضأع حمأل دچأار تأب نفاسأی کأه تمأام بأدن زائأو چون امروز، دیگر هی  زن 

 را قرمز می کند نمی شود.

از روزی کأأه دکتأأر )سأأمل ویأأس( مجارسأأتانی علأأت بأأروز بیمأأاری تأأب نفاسأأی را 

کشأأ  کأأرد تأأا امأأروز، رأأدها میلیأأون زن در سراسأأر جهأأان، ادامأأه زنأأدگی خأأود را 

ز بیمأاری تأب مدیون آن پزشأک نأوع پأرور هسأتند و او بأود کأه دریافأت علأت بأرو



نفاسأأی کأأه در طأأول هزارهأأا سأأال، رأأدها میلیأأون زن زائأأو را بعأأد از وضأأع حمأأل 

روانه قبرسأتان کأرد چیأزی نیسأت غیأر از دسأت هأای کثیأ  زن قابلأه کأه ب أه را 

میگیأأرد و دسأأت هأأایش بأأا جهأأاز جنسأأی زن زائأأو تمأأاس حارأأل میکنأأد و اگأأر زن 

ی کنأأد زن زائأأو دچأأار قابلأأه نأأاخن هأأای خأأود را کوتأأاه و دسأأت هأأا را ضأأد عفأأون

 بیماری تب نفاسی نمی شود.

مناور ما از توضیح باال ایأن اسأت کأه بگأوییم در بأین بیمأاری هأای شأناخته شأده 

نوع بشر، مرضی نیسأت )یأا نبأود( کأه تمأام بأدن را سأرخ رنأگ کنأد مگأر بیمأاری 

 تب نفاسی که آن هم عارد زن ها بعد از وضع حمل می شد.

رد کأه بعأأد از ایأن کأأه انسأان مبأتال بأأه آن هأا شأأد بیمأاری هأای دیگأأری وجأود دا

فقأأط قسأأمتی از بأأدن سأأرخ مأأی شأأود مثأأل بیمأأاری سأأرخک )مخصأأوی کودکأأان( 

کأأه لکأأه هأأای قرمأأز رنأأگ، روی بأأدن بأأه وجأأود مأأی آورد و بیمأأاری مخملأأک 

)مخصوی کودکان( که لکه هأای سأرخ رنأگ و وسأیع تأر، در بأدن ایجأاد مأی کنأد 

ردن و گأاهی سأینه را سأرخ مأی کنأد. پزشأکان و بیماری باد سأرخ کأه رأورت و گأ

بمارستان )شأاریتی( مأی دانسأتند کأه سأرخی بأدن )کأارل( کأه فراگیأر تمأام بأدن 

شده ناشی از بیمأاری بأاد سأزخ نیسأت چأون در بیمأاری بأاد سأرخ، تأب بأه وجأود 



می آیأد، آن هأم یأک تأب شأدید و بیمأار نمأی توانأد آرام بگیأرد در حالیکأه کأارل 

بأأود حتأأی بأأا نشأأار بأأه ناأأر مأأی رسأأید. )آدی سأأون( هأأم کأأه تأأب نداشأأت و آرام 

نأأامش را بیشأأتر بأأه شأأکل )ادیسأأون( مأأی نویسأأند و لأأحا بأأا مختأأرع معأأروف بأأره 

اشأأتباه مأأی شأأود در دوره ای کأأه هأأی  یأأک از اکتشأأافات علمأأی امأأروز در رشأأته 

زیست شناسی و غده شناسی به عمأل نیامأده بأود بأه ترشأح دو غأده )سأورنال( کأه 

ی دو کلیأأه قأأرار دارد پأأی بأأرد و گفأت کأأه اگأأر )کأأورتیزون( کأأه عصأأاره گفتأیم بأأاال

مترشأأح یکأأی از دو غأأده سأأورنال اسأأت قطأأع شأأود رنأأگ بأأدن قرمأأز خواهأأد شأأد و 

 آنگاه اختالالت دیگر در بدن به وجود می آید.

در دایرةالمعأأارف هأأای طبأأی، بیمأأاری ناشأأی از قطأأع ترشأأح )کأأورتیزون( را بأأه اسأأم 

سون( نوشأته انأد امأا آن بیمأاری بأه قأدری نأادر اسأت کأه  کاش  آن بیماری )آدی

کسی مبتال به آن نمی شود، مگأر ایأن کأه بأر ایأر حادیأه ای ماننأد تصأادف وسأایل 

نقلیه یأا جراحأت میأدان جنأگ، یکأی از دو غأده سأورنالش کأه )کأورتیزون( ترشأح 

 می کند قطع شود و دیگر کورتیزون به بدنش نرسد.

اری )آدی سأون( را فرامأوش مأی کننأد چأون اکثأر به همأین جهأت، پزشأکان، بیمأ

 در تمام دوران پزشکی، حتی یک بار با آن بیماری مواجه نمی شوند.



ممکأأن اسأأت کأأه پنجأأاه پزشأأک، کأأه در یکأأی از بیمارسأأتان هأأای بأأزرگ کأأار مأأی 

کننأد، از روزی کأه بأرای تحصأأیل قأدم بأه دانشأکده پزشأأکی گحاشأته انأد تأأا روزی 

ابت می کشأند حتأی یأک بأار بأه یأک بیمأار بأر نخأورده که به کلی دست از کار طب

ی سأأرخ شأأدن در باشأأند کأأه بأأر ایأأر قطأأع ترشأأح )کأأورتیزون( مبأأتال بأأه عارضأأه

 سراسر بدن شده باشد.

بنابراین نباید از حیأرت پزشأکان بیمارسأتان بأرلین شأرقی در قبأال عارضأه )کأارل( 

ناشأأی از  تعجأأب کأأرد کأأه چأأرا هأأی  یأأک از آن هأأا متوجأأه نشأأدند کأأه آن عارضأأه

 بیماری )آدی سون( یا قطع ترشح )کورتیزون( است.

به هر حال روزی رسأید کأه کأارل بایأد از بیمارسأتان بأرود چأون از لحأا  کلیأه بأه 

کلأأی معالجأأه شأأده بأأود ولأأی او، نرفأأت و گفأأت مأأن بأأا ایأأن قیافأأه نمأأی تأأوانم در 

و ناچأار او  خانواده ام و بین مردم زندگی کأنم و بایأد مأرا بأه رنأگ ارألی برگردانیأد

را در بیمارستان نگأه داشأتند تأا شأاید معالجأه اش کننأد. یأک روز زن پرسأتار بعأد 

از این که وارد اتاه )کأارل( شأد دیأد کأه از سأرخی روی )کأارل( کأم شأده اسأت و 

بأأه او گفأأت رنأأگ رأأورت شأأما امأأروز، مثأأل روزهأأای گحشأأته، قرمأأز نیسأأت و ایأأن 

 شد.نشانه این است که به زودی معالجه خواهید 



اما در روز های بعد، معلوم شد کأه کأاهش رنأگ قرمأز )کأارل( ناشأی از یأک پدیأده 

 جدید و عجیب یعنی از سیاه شدن رنگ او می باشد.

در ابتدا کارل که بأر خأالف روزهأای اول )بعأد از عمأل کلیأه(، پیوسأته آینأه داشأت 

و خأأود را میدیأأد وقتأأی مشأأاهده مأأی کأأرد رنأأگ قرمأأز رأأورتش بأأه تأأدری  ضأأعی  

شأود خوشأحال مأی شأد ولأی خیلأی زود متوجأه شأد کأه کأاهش رنأگ قرمأز  می

رأأورتش ناشأأی از سأأیاهی اسأأت و بأأه تأأدری ، رنأأگ سأأرخ از بأأین رفأأت و سأأیاهی 

 جای آن را گرفت.

قبل از این که رنأگ رأورت و بأدن )کأارل( سأیاه شأود پزشأکان بیمارسأتان عاقبأت 

شناسأأی فهمیأأده بأأر ایأأر کأأاوش و وره زدن دایرةالمعأأارف هأأای پزشأأکی و زیسأأت 

بودند کأه قرمأزی رأورت و بأدن کأارل، ناشأی از قطأع ترشأح کأورتیزون اسأت. امأا 

نمأی توانسأأتند بفهمنأد چأأرا آن مأرد سأأیاه شأأد چأون حتأأی )آدی سأون( هأأم ایأأن 

 موضوع را پیش بینی نکرده بود.

آن هأأا اطأأالع داشأأتند کأأه در بع أأی از امأأراد ممکأأن اسأأت رنأأگ رأأورت بیمأأار 

 کبود شود.



هأأزار هأأا بیمأأاری کأأه عالبأأم آن هأأا در کتأأاب هأأای پزشأأکی بأأه یبأأت  امأأا در بأأین

رسأأیده حتأأی یأأک بیمأأاری وجأأود نداشأأت کأأه رنأأگ رأأورت و بأأدن آدمأأی راسأأیاه 

کنأأد. پأأس از مأأدتی طأأوری )کأأارل( سأأیاه شأأد کأأه جأأز سأأفیدی چشأأمها و نأأاخن 

 های وی در تمام بدنش نقطه ای که سیاه نباشد، وجود نداشت.

ل آن پدیأأده عجیأأب پزشأأکی زیسأأت شناسأأی شأأگفت پزشأأکان بیمارسأأتان در قبأأا

آور، بیمار را فرامأوش کردنأد و یادشأان رفأت کأه وظیفأه پزشأکی آن هأا ایأن اسأت 

 که اول بیمار را درمان کنند.

آن هأأا، بأأه ارأأطالح پزشأأکان یأأک )سأأین دروم(* را میدیدنأأد کأأه از زمأأان بقأأرار 

 پزشکان یونانی تا آن وروز هی  پزشکی ندیده بود.

حیأأرت انگیأأز، بأأرای یکأأی از دو دسأأتیار )زائأأر بأأروخ( کأأه گفتأأیم سأأوابق  آن پدیأأده

نازی داشت اندیشه ای به وجأود آورد کأه بأا یأک قسأمت از تنأوری نأآادی نأازی هأا 

 )و البته تنوری مقرون به افسانه آن ها( مغایرت داشت.

بأأأه اوج  1940در دوره ای کأأأه هیتلأأأر بعأأأد از شکسأأأت دادن فرانسأأأه در سأأأال 

سید و اندیشأه فرمأانروایی بأر سراسأر جهأان در مغأز زعمأای نأازی بأه عامت خود ر

وجود آمد و در آشیانه عقأاب هأزار داوطلأب نأازی خأود را آمأاده مأی کردنأد کأه در 



آینده از طرف حکومت آلمأان، بأر جهأان فرمأانروایی کننأد ایأن فکأر بأه وجأود آمأد 

امأت بلنأد و رأورت که نأآاد آریأایی کأه برتأرین نمونأه آن نأآاد آریأایی آلمأان بأا ق

بی ی شأکل و چشأم هأای آبأی و موهأای طالیأی یأا خرمأایی مأی باشأد، از دنیأای 

 دیگر، به کره زمین آمده بود.

نازی های متعصب و خیال پأرور، بأا ابأزار آن تنأوری، بأه گمأان خأود نأآاد آریأایی را 

دارای مقأأام ملکأأوتی میکردنأأد بأأا ایأأن مفهأأوم کأأه نأأآاد آریأأایی یأأک نأأآاد آسأأمانی 

و نأأآاد هأأای دیگأأر از نآادهأأای زمینأأی، و آریأأایی هأأا زاده نأأور هسأأتند و اسأأت 

 ی خا .نآادهای دیگر زاده

امأأا در آن موقأأع مقابأأل چشأأم هأأای دسأأتیار )زائأأر بأأروخ( یأأک مأأرد سأأفبد پوسأأت 

ی محسأأوس و غیرقابأأل تردیأأد مبأأدل بأأه سأأیاه پوسأأت شأأده بأأود و آیأأا آن اسأأتحاله

سأأفید پوسأأت بودنأأد و بعأأد سأأیاه  نشأأان نمیأأداد   سأأیاه پوسأأتان هأأم در آغأأاز

شدند؟ پزشکان وقتأی دیدنأد کأه مأردی سأفید پوسأت تقریبأا یأک مرتبأه بأه کلأی 

سیاه پوسأت شأد کنجکأاو شأدند و بأه خأود گفتنأد کأه ممکأن اسأت راز بأه وجأود 

 آمدن نآاد سیاه بشری مکشوف شده باشد.



 *سأأین دروم مثأأل بسأأیاری ار ارأأطالحات پزشأأکی از زبأأان فرانسأأوی هأأا گرفتأأه

شأأده و فرانسأأوی هأأا )سأأن دروم( تلفأأ  مأأی کننأأد و ارأأطالحی اسأأت بأأین الملأأل 

 مترجم-)در پزشکی( به معنای عالیم ظاهری بیماری

ی ناشأأی از تخیأأل انسأأان، جأأای خأأود را بأأه تحقیأأق علمأأی از روزی کأأه افسأأانه

ی زمأأین نأأآاد واگحاشأأت تأأا آن روز، دانشأأمندان نتوانسأأتند بگوینأأد کأأه در کأأره

 ه وجود آمده است.سیاه، چگونه ب

آنها می فهمیدند کأه نأآاد سأیاه را فقأط تأابش خورشأید بأه وجأود نیأاورده زیأرا آن 

نآاد تنها از لحأا  رنأگ پوسأت بأا نآادهأای دیگأر فأره نأدارد بلکأه از لحأا  شأکل 

 بع ی از اع ای بدن هم با نآادهای دیگر متفاوت است.

قسأمتی از سأفید پوسأتان  آیا نآاد سیاه از ایأن جهأت بأه وجأود آمأده، کأه در بأدن

 ترشح کورتیزون کم شد و در نتیجه رنگ پوست آن ها سیاه شد؟

اگأأر چنأأین اسأأت پأأس چأأرا مأأوی سأأر سأأیاه پوسأأتان مجعأأد اسأأت در رأأورتی کأأه 

مأأوی سأأر سأأفید پوسأأتان مجعأأد نیسأأت و چأأرا سأأیاه پوسأأتان دارای بینأأی پهأأن 

ار تبعأأی هسأأتند وشأأکل بینأأی سأأفید پوسأأتان قلمأأی اسأأت. آیأأا ایأأن تفأأاوت هأأا آیأأ

تغییر رنگ پوست است و بعد از ایأن کأه عأده ای از سأفید پوسأتان مبأدل بأه سأیاه 



پوست شأدند بأه مأرور و در طأول هزارهأا سأال، در آن هأا عأوارد تبعأی بأه وجأود 

 آمد و بع ی از اع ای بدن آن ها یا اجداد سفید پوستان فره کرد؟

کأأه در آنهأأا ترشأأح اگأأر سأأیاه شأأدن عأأده ای از سأأفید پوسأأتان ناشأأی از ایأأن اسأأت 

کأأورتیزون کأأم شأأد چأأرا نأأآاد سأأیاه پوسأأت، فقأأط در منطقأأه گرمسأأیر کأأه تأأابش 

خورشید در آن جا شأدید اسأت زنأدگی میکأرد )و مأی کنأد( و آن منطقأه گرمسأیر 

هأأم محأأدود بأأه قأأاره آفریقأأا اسأأت و در خأأارج از قأأاره افریقأأا، سأأیاه پوسأأت زنأأدگی 

، )از جملأأه در امریکأأا( سأأیاه نمأأی کنأأد و در هأأر جأأا کأأه سأأیاه پوسأأتی دیأأده شأأود

پوستانی هستند که خود یأا اجدادشأان از افریقأا بأه آن جأا بأرده شأده انأد و از ایأن 

قرار عالوه بر موضأوع کأورتیزون )اگأر آن موضأوع سأبب پیأدایش نأآاد سأیاه پوسأت 

شده باشد( و موضأوع تأابش خورشأید، اقت أای اقلیمأی هأم در پیأدایش نأآاد سأیاه 

ورشأید در تمأام منأاطق اسأتوایی زمأین، بأه شأدت مأی تابأد ممیر می باشد چون خ

اما نآاد سیاه فقأط در افریقأا بأه وجأود آمأده و در منأاطق گرمسأیر و اسأتوایی دیگأر 

 ایری از نآاد سیاه نیست.

در حالی کأه پزشأکان بیمارسأتان، )کأارل( را بأا کنجکأاوی هأای علمأی و حرفأه ای 

در فکأأر روحیأأه آن مأأرد بأأدبخت  مأأورد تحقیأأق قرارمأأی دادنأأد، هأأی  یأأک از آن هأأا



نبودند زیأرا غرابأت آن پدیأده پزشأکی بأه قأدری حأواس پزشأکان را مشأغول کأرده 

 بود که آن ها، نمی توانستند در فکر روحیه بیمار باشند.

)کارل( بی أاره از فأرر انأدوه و تزلأزل روحیأه نأه فقأط دوسأتان سیاسأی و مسألکی 

خود را نمأی پأحیرفت بلکأه از پأحیرفتن خویشأاوندانش هأم امتنأاع مأی کأرد و مأی 

دانسأت کأأه آن هأا از دیأأدنش متأأوحش خواهنأد شأأد و فقأط پزشأأکان بیمارسأأتان و 

ز و شأب، پشأت اتأاه زن هأای پرسأتار بأه اتأاه بیمأار راه داشأتند و نگهبأانی کأه رو

)کارل( بود نمأی گحاشأت کأه دیگأری وارد اتأاقش شأود. )کأارل( کأه در بیمارسأتان 

همواره تنهأا بأود و بأه امیأد و در انتاأار ایأن کأه پزشأکان بتواننأد رنأگ او را تغییأر 

بدهند می کوشید کأه بأا گأوش دادن بأه رادیأو و خوانأدن کتأاب و روزنامأه و مجلأه، 

 خود را سرگرم کند.

ن موقأأع دکتأأر )ویلفریأأد( دسأأتیار )زائأأر بأأروخ( کأأه سأأیاه شأأدن )کأأارل( او را در ایأأ

ی پزشأأکی کأأه در خیلأأی کنجکأأاو کأأرده بأأود تصأأمیم گرفأأت کأأه راجأأع بأأه پدیأأده

 )کارل( به وجود آمده با )زائر بروخ( محاکره کند.

بأأه طأأوری کأأه اشأأاره شأأد، پدیأأده ای کأأه در کأأارل بأأه وجأأود آمأأد بعأأد از پدیأأده 

رای پزشأکان بیمارسأتان یأک سأوژه )موضأوع( تحقیأق شأده بأود و )هنریخ گری ( بأ



معالجه شأدن )کأارل( تحأت الشأعاع آن تحقیأق قأرار گرفأت، نأه ایأن کأه پزشأکان 

بیمارستان نخواهنأد کأه )کأارل( را درمأان کننأد بلکأه عالقأه آن هأا، بأه فهأم علأت 

 سیاه شدن آن مرد، خیلأی بأیش از آن بأود کأه سأیاهی آن مأرد زایأل شأود و رنأگ

 سفیدش برگردد.

حاال می گوییم علت آن کأه پرفسأور )زائأر بأروخ( در مأورد )هنأریخ گریأ ( در غأده 

)هیاوفیز( او کمأی دسأتکاری کأرد و نیأز هنگأامی کأه سأنگ هأای کلیأه )کأارل( را 

بیأأرون مأأی آورد در یکأأی از دو غأأده سأأورنال او )غأأده کورتیکأأو سأأورنال( دسأأتکاری 

 نمود چه بود؟

تر از آن بأأود کأأه کأأارد جراحأأی اش را از روی اشأأتباه وارد غأأده آن جأأراح نابغأأه، دانأأا

 ای یا ع له ای شود.

از مأأدتی پأأیش، قسأأمت هأأایی از یاختأأه هأأا )سأألول هأأا( ی مغأأز )زائأأر بأأروخ( بأأه 

تدری  دچأار تصألب )سأختی( مأی شأد و آن تحأول در قسأمتی از مغأز جأراح نابغأه 

تأه هأا )سألول هأای( که یاخته هأای حافاأه در آن جأا اسأت پدیأدار مأی شأد. یاخ

حافاأأه در قسأأمتی از مغأأز واقأأع در سأأطح خأأاجی قأأرار گرفتأأه اسأأت و تأألییری کأأه 



سختی سلول های حافاأه در اشأخای مأی کنأد بأه طأور کلأی متشأابه اسأت امأا از 

 نار جزیی و فرعی، فره می کند.

تلییر کلأی سأختی سألول هأای حافاأه در اشأخای ایأن اسأت کأه حافاأه ضأعی  

ی و جزیأأی ایأأن اسأأت کأأه ضأأع  حافاأأه، در هأأر کأأس کأأه مأأی شأأود و تأألییر فرعأأ

دچار سختی سلول هأای مغأز شأده بأا دیگأری فأره مأی کنأد. سأختی سألول هأای 

مرکز حافاه در مغز ماننأد تأورم غأده پروسأتات از عأوارد پیأری اسأت ولأی قطعأی 

نیسأأت و بع أأی از اشأأخای در دوره سأأالخوردگی نأأه دچأأار سأأختی سأألول هأأای 

نأه دچأار تأورم غأده پروسأتات. )بایأد دانسأت کأه زن هأا  حافاه در مغز می شوند و

از تورم غده پروسأتات مصأون هسأتند چأون پروسأتات ندارنأد( امأا ضأع  حافاأه و 

آن گأأأاه از دسأأأت دادن آن در مأأأرد و زن، در دوره سأأأالخوردگی مسأأأاوی اسأأأت 

 یعنی این عارضه پیری اختصای به مرد ها ندارد.

ر ایأر سأالخوردگی دچأار ضأع  حافاأه شأد و )زائر بروخ( جراح بزرگ و نابغأه هأم بأ

از نزدیک خواهیم دید که ایأن عارضأه در او بأا چأه سأرعت پأیش رفأت و چأه نتأای  

 فجیع به بار آورد.



اگر زائر بروخ می دانسأت کأه دچأار ضأع  حافاأه شأده و بأر ایأر آن نقی أه، کأارد 

ت بأه جراحی او هنگام عمل به جاهایی مأی رود کأه نبایأد بأرود بأه طأور مسألم دسأ

 عمل جراحی نمیزد.

در او، ضأأع  حافاأأه ناشأأی از سأأختی سأألولهای مغأأز، بأأه آن شأأکل بأأروز کأأرده بأأود 

کأأه هنگأأام عمأأل، نقطأأه ای را قطأأع میکأأرد کأأه نبایسأأتی قطأأع نمایأأد و اولأأین 

حکأأومتی هأأم کأأه بأأه فکأأر افتأأاد کارمنأأدان خأأود را بعأأد از رسأأیدن بأأه سأأنی 

ایأأر سأأالخوردگی بینأأایی یأأا مخصأأوی بازنشسأأته کنأأد از ایأأن جهأأت نبأأود کأأه بأأر 

شأأنوایی را از دسأأت میدهنأأد بلکأأه از ایأأن جهأأت آن هأأا را از کأأار معأأاف کأأرد کأأه 

دانست بع أی از آنأان پأس از ایأن کأه بأه دوره سأالخوردگی رسأیدند، دچأار ضأع  

حافاه می شأوند یأا ایأن کأه حافاأه را بأه کلأی از دسأت مأی دهنأد. حکومأت هأا 

ر هشأتاد سأالگی دارای حافاأه قأوی مأی می دانسأتند افأرادی هسأتند کأه حتأی د

باشأأند امأأا بأأرای ایأأن کأأه تبعأأین نشأأود، کارمنأأدان خأأوش حافاأأه را هأأم بعأأد از 

رسأأیدن بأأه سأأن مخصأأوی، بازنشسأأته مأأی کردنأأد، همأأان گونأأه کأأه تولسأأتوی 

سأأالگی بازنشسأأته کردنأأد در  55نویسأأنده روسأأی و افسأأر ارتأأش تأأزاری را در 

هشأتاد سأالگی وقتأی مأی خواسأت سأوار رورتی که او بیسأت و پأن  سأال بعأد در 

بر اسب شود بدون استفاده از رکأاب بأر زیأن اسأب مأی پریأد و حافاأه اش آن قأدر 



قوی بود که انجیل را از حفأ  مأی خوانأد و اسأامی نیاکأان تمأام نجبأای درجأه اول 

ودوم روسیه را تا هفأت پشأت بأه خأاطر داشأت و هأر زمأان کأه از او مأی خواسأتند 

 بان می آورد.نام آن ها را بر ز

بأأه هأأر حأأال دکتأأر )ویلفریأأد( از )زائأأر بأأروخ( در خواسأأت مالقأأات مخصأأوی، در 

خانأأه اش کأأرد و جأأراح بأأزرگ بأأرای مالقأأات وقأأت داد و در سأأاعت مقأأرر آن مأأرد 

وارد خانأأه )زائأأر بأأروخ( شأأد و موضأأوع کأأارل را مطأأرح کأأرد و از رأأحبت خأأود ایأأن 

کندکأه چنأدآزمایش، در مأورد  طور نتیجه گرفأت کأه آیأا )زائأر بأروخ( موافقأت مأی

 آن پدیده پزشکی شود؟ زائر بروخ پرسید مناورتان چیست؟

دستیار اظهار کرد این اولین بار اسأت کأه بأر ایأر قطأع ترشأح )کأورتیزون( یأک نفأر 

سیاه می شأود و شأما بهتأر از مأن مأی دانیأد کأه قطأع ترشأح )کأورتیزون( ممکأن 

شأده کأه قطأع ایأن هورمأون کسأی را است افراد را قرمز کنأد ولأی تأا امأروز دیأده ن

سیاه کند و ما حاال در علم پزشأکی مقابأل یأک پدیأده بأدون سأابقه و نوظهأور قأرار 

ی اسأتثنایی دارد یأا افأراد دیگأر هأم گرفته ایم و نمیدانیم که آیا ایأن پدیأده، جنبأه

بأأر ایأأر قطأأع هورمأأون کأأورتیزون، سأأیاه مأأی شأأوند و از شأأما مأأی پرسأأم کأأه آیأأا 



د آزمایش هأایی بکنأیم تأا بأدانیم ایأن پدیأده در کسأانی دیگأر هأم موافقت می کنی

 آشکار می شود یا نه؟

پروفسأأور زائأأر بأأروخ چنأأد لحاأأه سأأکوت کأأرد و بعأأد گفأأت میأأدانم کأأه شأأما در 

گحشأأته ع أأو حأأزب نأأازی بودیأأد و اطأأالع دارم کأأه بع أأی از پزشأأکان و جراحأأان 

زشأأکی و جراحأأی مأأورد نأأازی بأأدون مالحاأأه و محابأأا، افأأراد را بأأرای تجربأأه هأأای پ

آزمایش قرار میدادند ولأی مأن بأا پیشأنهاد شأما موافأق نیسأتم و ایأن آدم کشأی را 

تصویب نمی کنم و دسأتیار بأدون ایأن کأه بتوانأد رأحبتی دیگأر بکنأد از پروفسأور 

خأأداحافای کأأر و از خانأأه اش خأأارج شأأد و موضأأوع آزمأأایش در مأأورد دیگأأران 

 منتفی گردید.

  



  

 آمد؟بر سر هنرپیشه چه 

در حالی که پزشکان بأه هأر وسأیله بأرای سأفید کأردن کأارل متوسأل مأی شأدند و 

نتیجأه نمأی گرفتنأد، مقأرر شأد کأه یکأی از زنهأای هنرپیشأه کأه در گحشأته جأزو 

هنرپیشأأگان کماأأانی فیلمبأأرداری )اوفأأا( ی آلمأأان بأأود بأأرای از بأأین بأأردن )گأأواتر( 

 در بیمارستان شاریتی مورد عمل قرار بگیرد.

)اوفأا( در آلمأان هیتلأری در قأاره اروپأا، مکمأل تأرین ممسسأه فیلمبأراداری ممسسه 

بأأود و بأأرای انتخأأاب هنرپیشأأگان سأأینما خیلأأی دقأأت مأأی کأأرد و اگأأر منصأأفانه 

ق أأاوت شأأود بایأأد گفأأت کأأه قبأأل از جنأأگ جهأأانی دوم اکثأأر فأأیلم هأأایی کأأه در 

 ممسسه )اوفا( برداشته می شد، خوب بود.

ی کردنأد کأه هنرپیشأگان فأیلم هأا، تأا حأد امکأان از مدیران ممسسه )اوفا( دقأت مأ

لحأأا  قیافأأه وانأأدام، مطأأابق بأأا شأأاخگ هأأایی باشأأند کأأه در آن موقأأع بأأرای نأأآاد 

 خالگ آریایی از طرف تنوریسین های حزب نازی تعیین شده بود.



نسأأل امأأروزی کأأه در دوره فأأیلم هأأای رأأدادار متولأأد و بأأزرگ شأأده، از مقت أأیات 

ردا )رأامت( بأه خأوبی آگأاه نیسأت و نمأی دانأد کأه قبأل  فیلم های فیلم های بی

)مأأیالدی( فأأیلم هأأا، رأأامت بأأود و 1930از جنأأگ جهأأانی دوم و تأأا حأأدود سأأال 

هنرپیشگان، روی اکأران )پأرده سأینما( حأرف نمأی زدنأد و هأر چأه مأی خواسأتند 

بگویند با اشأارات و ژسأت هأا بیأان مأی کردنأد و بعأد در فارأله رأحنه هأا نوشأته 

 می آمد.

رفتأأه رفتأأه، فأأیلم هأأای رأأامت، جأأای خأأود را بأأه فأأیلم نأأاطق  1930ز سأأال ا

واگحاشأأت امأأا چأأون تکنیأأک هأأم آهنأأگ کأأردن ژسأأت هأأا و رأأحبت، نأأاقگ بأأود و 

بأأین اکأأران )پأأرده سأأینما( و گأأوش تماشأأاچی در سأأالن هأأای بأأزرگ سأأینما فارأأله 

وش ای زیاد وجود داشأت و رأدا بعأد از خأروج از فأیلم، مأدتی در راه بأود تأا بأه گأ

تماشأأاچی برسأأد، وقتأأی تماشأأاچی بیأأان یأأک هنرپیشأأه را مأأی شأأنید کأأه او جملأأه 

 ای دیگر را شروع کرده یا از رحنه خارج شده بود.

به همین دلیل ممسسأه فیلمبأراداری )اوفأا( در آلمأان، تأرجیح مأی داد کأه حتأی تأا 

کمأأی قبأأل از آغأأاز جنأأگ جهأأانی دوم فأأیلم هأأای رأأامت تهیأأه کنأأد و در آن فأأیلم 

ر و زیبأأایی هنرپیشأأه هأأا خبلأأی مأأورد توجأأه مأأدیران فیلمبأأرداری قأأرار مأأی هأأا هنأأ



گرفأأت و هنأأر بع أأی از آن هنرپیشأأگان فأأیلم هأأای رأأامت، افسأأانه ماننأأد شأأد بأأه 

مأی گأحرد اسأم بع أی از آنهأا حتأی  1930طوری که بعد از نأیم قأرن کأه از سأال 

را حتأی بعأد در این دوره کأه امأواج رادیأو و تلویزیأون و مطبوعأات هأر نأوع شأهرت 

از چند هفته بی جلأوه و بأی رأدا مأی کنأد، بأه کلأی از بأین نرفتأه اسأت و گأاهی 

شأنیداری و روزنامأه هأا و مجأالت شأنیده  -نام آن هأا در وسأایل ارتباطأات دیأداری

 یا دیده می شود.

زن هنرپیشه ای هم که بایسأتی مأورد عمأل بأرای برداشأتن )گأواتر( قأرار بگیأرد بأه 

از هنرپیشأأگان ممسسأأه فیلمبأأرداری )اوفأأا( ی آلمأأان بأأود هلأأم( یکأأی -نأأام )لیلأأی

)مأأیالدی( را نداشأأت، امأأا چشأأم  1930گرچأأه در آن موقأأع قیافأأه اش طأأراوت سأأال 

های آبی و گیسوان طالیأی و رأورت بی أی شأکل و قامأت بلنأد و انأدام متناسأبش 

هنأوز نشأان مأی داد کأه نمونأه ایسأت از شأاخگ هأایی کأه متعصأبین نأازی بأرای 

 یی تعیین کرده بودند.نآد آریا

)لیلأأی هلأأم( گفتأأه بأأود کأأه بایأأد بأأه دسأأت پرفسأأور )زائأأر بأأروخ( مأأورد عمأأل قأأرار 

بگیرد و قبول درخواسأت بیمأار، از لحأا  انتخأاب پزشأک یأا جأراح، جأزو شأعارهای 

پزشأأکی اسأأت و از قأأدیم ایأأن عقیأأده بأأه وجأأود آمأأد کأأه نبایأأد بیمأأار را مجبأأور بأأه 



زیأرا در روحیأه اش ایأر منفأی بأه وجأود مأی قبول پزشک یا جراح مخصأوی کأرد، 

آورد و آن ایأأر نامسأأاعد روحأأی، مأأداوای بیمأأار را بأأه تأألخیر مأأی انأأدازد یأأا درمأأان را 

منتفی می کند و در مورد )لیلأی هلأم( چأون مأانعی بأرای قبأول در خواسأت وجأود 

نداشت، )زائأر بأروخ( کأه او را از روی شأهرت مأی شأناخت، موافقأت کأرد کأه وی را 

 مل قرار بدهد.مورد ع

در روز و سأأاعت عمأأل )زائأأر بأأروخ( طبأأق معمأأول بعأأد ار شسأأتن دسأأت هأأا و بأأه 

دسأأت کأأردن دسأأتکش جراحأأی وارد اتأأاه عمأأل شأأد و دسأأتیاران او و زن هأأای 

پرسأأتار کأأه بایأأد بأأه جأأراح کمأأک کننأأد در آن اتأأاه ح أأور داشأأتند و قبأأل از ورود 

 )زائر بروخ( بیمار را برای عمل، آماده کرده بودند.

ی )گأأواتر( از لحأأا  بأأه دسأأت آوردن نتیجأأه عمأأل جراحأأی بأأرای برداشأأتن غأأده

مثبت عملی اسأت آسأان امأا از لحأا  )فأن( عملأی دقیأق و مشأکل اسأت و از ایأن 

جهت آن را )فن( مأی خأوانیم کأه ارأطالح خأود پزشأکان اسأت و علمأای پزشأکی، 

ن جراحأأی را بأأه دو قسأأمت تقسأأیم کأأرده انأأد و قسأأمتی از آن را کأأه شأأناخت

جزئیات موضع جراحأی اسأت علأم میداننأد و آن کأس کأه مأی خواهأد روزی کأارد 

جراحی را بأه دسأت بگیأرد بایأد سأال هأا در کأالس هأای دانشأکده پزشأکی کتأاب 



های طبی را بخواند و بأه درس اسأتاد گأوش بدهأد و در همأان سأال هأا هأر روز، یأا 

امأوات را بشأکافد تأا  یک روز در میان، در تأاالر کالبأد شأکافی ح أور بیابأد و کالبأد

این که هر اسأتخوان و هأر ماهی أه و هأر سأرخ رگ و سأیاه رگ و هأر عصأب و هأر 

ی پزشأأکی غ أأروف را بشناسأأد و در همأأان سأأال هاسأأت کأأه دانشأأجوی دانشأأکده

که می خواهد جراح شأود، رفتأه رفتأه بأا الشأه هأا و بوهأایی کأه از اجسأاد بأر مأی 

 خیزد ملنوس می شود.

مأأتعفن محتویأأات شأأکم مأأرده ای کأأه سأأه مأأاه از مأأرگش ی بأأه طأأوری کأأه رایحأأه

گحشأأته در مشأأام او تفأأاوتی بأأا بأأوی عطأأر هأأای گرانبهأأا نأأدارد و در همأأان سأأال 

هاسأأت کأأه وقتأأی در نیمأأه شأأبی تاریأأک وارد تأأاالر کالبدشأأکافی کأأه پأأر از اجسأأاد 

 قطعه قطعه اموات است می شود، احساس وحشت نمی کند.

او بأأرای ایأأن در نیمأأه شأأب تاریأأک وارد تأأاالر کالبدشأأکافی مأأی شأأود کأأه بأأدون 

روشن کردن چأرا ، و فقأط بأا کمأک گأرفتن از المسأه ماهی أه هأای مختلأ  یأک 

 جسد شکافته شده را بشناسد.

زیأأرا ماهی أأه هأأای بأأدن، از جهأأت بافأأت بأأا هأأم فأأره دارد و ایأأن موضأأوع را حتأأی 

مأأی داننأأد و یأأک بأأانوی کأأدبانو کأأه بأأرای  افأأراد غیأأر وارد )بأأه پزشأأکی و جراحأأی(



ی قلأأب بأأا بافأأت خریأأداری گوشأأت بأأه بأأازار مأأی رود مأأی دانأأد کأأه بافأأت ع أأله

ی سینه و یأا ران فأره دارد و یأک جأراح قبأل از ایأن کأه کأارد جراحأی را بأه ع له

دسأأت بگیأأرد بایأأد هأأر نأأوع ع أأله و اسأأتخوان را کأأه در بأأدن انسأأان هسأأت در 

سأأه بشناسأأد و در همأأان تأأاریکی بفهمأأد کأأه بأأه ارأأطالح تأأاریکی، فقأأط از روی الم

)خأأواب پارچأأه( در چأأه امتأأداد اسأأت چأأون ایأأن اطأأالع، در آینأأده هنگأأام بأأه کأأار 

 انداختن کارد جراحی برایش مفید واقع می شود.

ی تحصأأیل و تجربأأه، آن چأأه دانشأأجوی دانشأأکده پزشأأکی، تأأا قبأأل از پایأأان دوره

 گیرد علم است. درکالس یا تاالر کالبدشکافی فرا می

اما روزی که کأارد جراحأی را بأرای عمأل بأه دسأت گرفأت و بأه حرکأت درآود کأار 

او یک )فن( می باشأد و در آن موقأع او ماننأدمنبت کأاری اسأت کأه قلأم فأوالدی و 

چکش را به دسأت مأی گیأرد و روی چأوب مشأغول کأار مأی شأود تأا شأکلی را بأه 

 طور برجسته و مقعر به وجود بیاورد.

نقاشی اسأت کأه قلأم مأو را روی تأابلو بأه حرکأت در مأی آورد تأا شأکلی را یا مثل 

 تصویر نماید.



واضح است که جراح، مأوقعی کأه کأارد خأود را بأه حرکأت در مأی آورد از معلومأات 

و تجربه هایی کأه در گحشأته کسأب کأرده، کمأک میگیأرد و نقأاش هأم هنگأام بأه 

و تجربأأه بأأه دسأأت آورده  حرکأأت در آوردن قلأأم مأأو از آن أأه در گحشأأته فراگرفتأأه

استفاده مأی کنأد امأا هأر دوی آن هأا، هنگأامی کأه مشأغول کأار هسأتند، بأه یأک 

 فن اشتغال دارند نه یک علم.

عمل کردن برای برداشأتن غأده )گأواتر( از ایأن جهأت دشأوار اسأت کأه غأده گأواتر 

)که میأدانیم تأورم غأده تیروئیأد اسأت( جلأوی گأردن بأه وجأود مأی آیأد و آن جأا 

اسأت کأه بع أی از رشأته هأای حیأاتی بأدن مثأل اعصأاب وسأرخ رگ از آن مکانی 

جا عبور می کند و یک غفلأت جأراح شأاید سأبب شأود کأه یکأی از آن رشأته هأای 

حیاتی قطأع شأود کأه در آن رأورت جأان مأرین بأه خطأر مأی افتأد یأا ایأن کأه 

 قسمتی از بدنش تا آخر عمرفل  می شود.

ه چیأأزی را فرامأأوش کنأأد، واز روی سأأهو امأأا پرفسأأور )زائأأر بأأروخ( جراحأأی نبأأود کأأ

رگ یأأا عصأأب را قطأأع کنأأد و دسأأتیارانش مأأی دیدنأأد کأأه دسأأت هأأای پروفسأأور، 

مثأأل همیشأأه بأأا سأأرعت تکأأان مأأی خأأورد و بأأر ایأأر حرکأأت سأأریع دسأأت هأأای آن 



جأأراح نابغأأه ندیدنأأد کأأه او در پایأأان عمأأل گأأواتر آن زن عصأأب غأأده هأأای 

 )پاراتیروئید( را هم قطع کرد.

ن غده هأا از طأرف )زائأر بأروخ( از روی سأهو نبأود، بلکأه همأانطور کأه قطع عصب آ

گفتیم در مغز جراح نابغأه در آخأرین لحاأه عمأل، ایأن اندیشأه بأه وجأود آمأد کأه 

 باید عصب غده های )پاراتیروئید( قطع شود و قطع آن به نفع بیمار است.

تیروئیأد قأرار غده های )پاراتیروئید( چهارتأا اسأت و در گأردن انسأان در عقأب غأده 

گرفتأأه و چأأون رنأأگ آن چهأأار غأأده ماننأأد رنأأگ ع أأالت اطأأراف چشأأم اسأأت جأأز 

چشم هأای ورزیأده جراحأان، کسأی نمأی توانأد آن چهأار غأده را ببینأد و عنقریأب 

خواهیم گفأت ایأن چهأار غأده کأه جأزو غأده هأای آنأدوکرین )غأده هأای بأاطنی( 

 بدن است، در وظای  اع ای ما چه تلییری دارد.

هلأم( را بسأتند و او را از اتأاه عمأل بأه اتأاه اسأتراحت بردنأد تأا  -و )لیلأیزخم، بان

این که بهبأود یابأد و در روز هأای بعأد، آن زن بهبأود یافأت و طبأق معمأول پأس از 

بهبأأودی گفتنأأد کأأه آن زن، چنأأدین روز دیگأأر در بیمارسأأتان بمانأأد تأأا ایأأن کأأه 

 دوره نقاهت را بگحراند و آن گاه به خانه اش برود.



هلأأم( دوره نقاهأأت را در بیمارسأأتان مأأی گحرانأأد مرتبأأا -ا در روزهأأایی کأأه )لیلأأیامأأ

الغر مأی شأد و هأر بامأداد کأه زن پرسأتار وارد اتأاه مأی شأد مأی دیأد کأه از روز 

هلأم( شأد از مشأاهده -قبل الغرتر شأده و یأک روز کأه زن پرسأتار وارد اتأاه )لیلأی

طأأوری آویختأأه  رأأورتش وحشأأت کأأرد چأأون در دو طأأرف رأأورت، ع أأالت گونأأه،

بود کأه گأویی دو قطعأه گوشأت کوچأک اسأت کأه از دو قأالب یأک دکأان قصأابی 

 آویخته است.

الغأأری رأأورت و آویختأأه شأأدن ع أأالت آن، چشأأم هأأای آبأأی رنأأگ آن زن را 

طوری برجسته نشان میأداد کأه بأه ناأر مأی رسأید تخأم چشأم هأا مأی خواهأد از 

 حفره های چشم بیرون بیاید.

آن زن وقتأی پیأراهن خأود را مأی پوشأید حأس مأی کأرد  عالوه بر الغأری عجیأب،

 که دو آستین پیراهن برای او بلند شده و دست هایش کوتاه شده است.

قیافأأه آن زن کأأه روزی نمونأأه زیبأأایی نأأآاد آریأأایی و سأأتاره فأأیلم هأأا بأأود طأأوری 

 مسخ شد که بیننده را به وحشت می انداخت.

او را بأه اتأاه )لیلأی هلأم( بردنأد و  پس از مشاهده آن وضأع دسأتیاران )زائأر بأروخ(

آن زن کأأه جأأراح بأأزرگ را شأأناخت شأأیون کنأأان جأأراح را قسأأم داد کأأه یأأک 



اتآکسیون به او تزریق کند کأه او را بأه هالکأت برسأاند زیأرا دیگأر نمأی توانأد بأا آن 

 قیافه، خود را به مردم نشان بدهد و بین آن ها زندگی کند.

ب کأرد امأا متألیر نشأد و بعأد از خأروج از اتأاه )زائر بأروخ( از مشأاهده آن زن تعجأ

بیمأأار از او پرسأأیدند آیأأا تشأأخیگ داد کأأه بیمأأاری آن زن چیسأأت و )زائأأر بأأروخ( 

گفأأت ایأأن بیمأأاری ناشأأی از ایأأن اسأأت کأأه ترشأأح غأأده هأأای پاراتیروئیأأد ایأأن زن 

 قطع ده است.

چهأأار غأأده پاراتیروئیأأد یأأک هورمأأون ترشأأح مأأی کننأأد کأأه اسأأم آن )پأأاراتین( یأأا 

ی )پأأاراتورمون( اسأأت وایأأن هورمأأون در بأأدن انسأأان، سأأبب مأأی شأأود کأأه دو مأأاده

کلسأأیم و فسأأفر بأأه اسأأتخوان هأأا برسأأد وایأأن دو مأأاده، مصأأالح ارأألی سأأاختمان 

اسأأتخوان هأأای بأأدن اسأأت و اگأأر نرسأأد، اسأأتخوان هأأای بأأدن انسأأان بأأه تأأدری  

تحلیأأل مأأی رود و از طأأول و عأأرد و ضأأخامت آن کاسأأته مأأی شأأود و چأأون 

خوان نگاه دارنأده ع أله اسأت، وقتأی اسأتخوان بأه تحلیأل بأرود، سأبب تحلیأل است

 ع الت بدن می شود.

ار این گحشته، یک قسأمت از چیزهأای حیأاتی بأدن مأا از طأرف اسأتخوان هأا و بأه 

ویأأآه در مغأأز اسأأتخوان هأأا سأأاخته مأأی شأأود و بعأأد از ایأأن کأأه اسأأتخوان هأأا بأأه 



بأدن برسأد سأاخته نخواهأد شأد و تحلیل رفت، آن چیأز هأای حیأاتی هأم بایأد بأه 

 مغز استخوان یکی از کارگاه های سازندگی ارلی بدن انسان است.

هلأأم( آسأأتین پیأأراهن را بلنأأد دیأأد فکأأر کأأرد دسأأتش کوتأأاه -اولأأین بأأار کأأه )لیلأأی

 شده است.

زیرا مأی دانسأت کأه آدمأی، بأه دالیلأی ممکأن اسأت الغأر شأود امأا دسأت هأایش 

م نمأی شأود و سأالخوردگانی کأه نسأبت بأه کوتاه نمأی شأود و از طأول قأامتش کأ

ی جوانی کوتأاه قأد جلأوه مأی کننأد از ایأن جهأت اسأت کأه سأتون فقأرات و دوره

ی جأوانی بأه پشتشان خمیأده مأی شأود، و خمیأدگی، قامتشأان را کوتأاه تأر از دوره

 نار می رساند.

اما بعأد از ایأن کأه روزهأا گحشأت آن زن متوجأه شأد کأه نأه تنهأا رأورتش مسأخ 

 لکه بودن تردید از طول دست ها و پاهایش کم می شود.شده، ب

زن بد بخت، کأه قیافأه وحشأت انگیأز خأود را مأی دیأد و مأی فهمیأد کأه از طأول 

دست ها و پاهایش کأم شأده، دچأار نأوعی از جنأون شأد کأه در حأال عأادی نایأر 

آن خیلی کم است ولی در حأال رویأاء، نایأر آن بیشأتر بأه وجأود مأی آیأد بأه ایأن 

ی دیگأأری مأأی بینأأد و در حأأالی کأأه در آدمأأی خأأود را در کالبأأد و قیافأأهشأأکل کأأه 



موجودیت خأود تردیأد نأدارد یقأین دارد کأه از جهأت قیافأه و انأدام شخصأی دیگأر 

است و قیافه و انأدام سأایق خأود را، ماننأد ایأن کأه در حأال خأواب دیأدن مشأاهده 

 کرده، و واقعیت نداشته، تصور می کند.

غأأده هأأای )پاراتیروئیأأد( در مغأأز کأأه مرکأأز حأأواس و  ایأأن نأأوع جنأأون قطأأع ترشأأح

مشاعر است ممیر واقع مأی شأود و کسأی کأه ترشأح غأده هأای پاراتیروئیأدش قطأع 

شده ولو مبتال بأه جنأون نشأود دارای عقأل و مشأاعر یأک فأرد عأادی نیسأت چأون 

دیگر فسفر که یکأی از مأوارد ضأروری سألول هأای مغأز مأی باشأد بأه آن هأا نمأی 

ط بأأرای تکأأوین سأألول هأأای مغأأز ضأأرورت نأأدارد بلکأأه پأأس از رسأأد و فسأأفر فقأأ

تکوین آن سلول ها تا زمانی کأه آدمأی زنأده اسأت بایأد بأه سألول هأای مغأز فسأفر 

برسأأد کأأه آن هأأا بتواننأأد و ظأأای  خأأود را بأأه درسأأتی بأأه انجأأام برسأأانند و قطأأع 

 ترشح غده های پاراتیروئیأد، مأانع از ایأن اسأت کأه فسأفر بأه هأر نقطأه از بأدن کأه

 به آن ماده احتیاج دارد برسد.

 زن هنرپیشه غحا هم نمی توانست بخورد و اشتهای او از بین رفت.

گأأر چأأه محارأأره بأأرلین از طأأرف دولأأت شأأوروی ادامأأه داشأأت، امأأا بأأه طأأوری کأأه 

گفتأأه شأأد غأأحای جیأأره بنأأدی شأأده بأأه بأأرلین شأأرقی مأأی رسأأید و مأأردم شأأهر و 



قأأط در بیمارسأأتان )شأأاریتی( از بیمأأاران در بیمارسأأتان گرسأأنه نمأأی ماندنأأد و ف

جهأأت سأأوخت در تنگنأأا بودنأأد و در بأأرلین شأأرقی بأأرعکس بأأرلین غربأأی نمأأی 

گحاشأأتند کأأه مأأردم بأأرای گأأرم کأأردن خانأأه هأأای خأأود از درخأأت پأأار  هأأای 

 عمومی استفاده کنند.

در آلمأأان شأأرقی کأأه بأأرلین شأأرقی در حأأوزه اداری آن )از طأأرف شأأوروی هأأا( قأأرار 

 اسم )لین ییت( استفاده می کردند. داشت یک نوع ذغال به

ذغال سأنگ، همأان طأوری کأه از نأامش هأم فهمیأده مأی شأود سأنگی اسأت کأه 

 می سوزد و در بع ی از انواع آن ماده قابل سوختن زیاد است و در بع ی کم.

دررأد اسأت و در انأواع نأا  %95در انواع مرغوب ذغال سنگ مأاده قابأل سأوختن تأا 

مأأاده قابأأل  %70تأأا  %60و )لأأین ییأأت( بأأه تفأأاوت معأأادن آن، از  %60مرغأأوب تأأا 

 سوختن که )کربن( است، دارد.

با این که در آلمان شرقی )لأین ییأت( فأراوان بأود و شأوروی هأا هأم بأرای رسأیدن 

عأأت نمأأی کردنأأد، از آن ذغأأال سأأنگ بأأه مقأأدار کأأافی بأأه آن بأأه بأأرلین شأأرقی ممان

 برلین شرقی نمی رسید.



چأأون بمبأأاران دول امریکأأا و انگلسأأتان در جنأأگ دوم جهأأانی قسأأمتی از راه آهأأن 

های آلمان شأرقی را متالشأی کأرد و هنأوز نتوانسأته بودنأد کأه تمأام آن خطأور را 

رموسأأات( یعنأأی شأأاخگ بأأه راه بیندازنأأد. روی ایأأن ارأأل در بیمارسأأتان شأأاریتی )ت

 گحاشته شده بود. 19گرم شدن اتاه ها روی شماره 

بع ی از بیمأار هأا از حأرارت اتأاه راضأی بودنأد ولأی برخأی از آن هأا شأکایت مأی 

کردند که هأوای اتأاه سأرد اسأت و بأیش از همأه )لیلأی هلأم( شأکایت مأی کأرد و 

ره روز پزشأأکان مأأی دانسأأتند کأأه در ایأأن مأأورد حأأق بأأا اوسأأت زیأأرا بأأدن زن تیأأ

درجأه اسأت نداشأت و از عأوارد قطأع ترشأح غأده  37حرارت طبیعی انسان را کأه 

های پاراتیروئیأد ایأن اسأت کأه حأرارت بأدن کأم مأی شأود، آن کأس کأه حأرارت 

بدنش به علتأی کأاهش مأی یابأد در فصأل زمسأتان از سأردی هأوا خیلأی رنأ  مأی 

و بأه خصأوی برد. و هر کس که یأک بأار دچأار لأرزه کأه مقدمأه بع أی از تأب هأا 

تب مرد یرقأان و تأب ماالریأا و تأب بع أی از انأواع سأرماخوردگی هأا اسأت شأده 

باشد، می داند که کأم شأدن حأرارت بأدن، چگونأه سأبب رنأ  مأی شأود. آن هأایی 

کأأه دچأأار لأأرزش مأأحکور، کأأه مقدمأأه بع أأی از تأأب هأأا اسأأت مأأی شأأوند، حأأرارت 

کأم مأی شأود بأا ایأن بدنشان، در مدت کوتاهی، فقط بأه انأدازه نأیم تأا یأک درجأه 

وجود، اگأر در فصأل تابسأتان هأم دچأار ارتعأاش شأوند، نمأی تواننأد بأا چنأد پتأو، 



سردی بدن را از بین ببرندو خأود را گأرم کننأد، تأا لحاأه ای کأه تأب مأی آیأد و از 

آن پأأس، ارتعأأاش از بأأین مأأی رود و از ایأأن نمونأأه مأأی تأأوان فهمیأأد کسأأانی کأأه 

کأم مأی شأود، در فصأل زمسأتان از سأرما  حرارت بدنشأان بأه علتأی بأه طأور دایأم

چقأأدر رنأأ  مأأی برنأأد زیأأرا در بأأدن آن هأأا دسأأتگاهی پی یأأده، کأأه در بأأدن افأأراد 

عأأادی بأأین حأأرارت بأأدن و حأأرارت محأأیط، در زمسأأتان و فصأأول دیگأأر تعأأادل بأأه 

 وجود می آورد، نمی تواند به درستی کار کند.

ایأن وجأود از سأرما شأکایت  )لیلی هلم( همواره در زیر چند پتو بأه سأر مأی بأرد، بأا

می کرد و می گفت که از سأرما نمأی توانأد بخوابأد. هأر کأس کأه در گحشأته )لیلأی 

هلم( را ندیده بود اگر رأورتش را مأی دیأد، تصأور مأی کأرد کأه آن رأورت متعلأق 

به یکی از سر های بریده مأی باشأد کأه قبایأل موسأوم بأه )جیأواروس( کأه در قلأب 

 جنوبی زندگی می کنند خشک می کنند.منطقه )آمازون( در امریکای 

رسأأم آن قبایأأل ایأأن اسأأت کأأه بعأأد از ایأأن کأأه سأأر یکأأی از دشأأمنان را بریدنأأد 

استخوان جمجمه را خرد مأی کننأد و از وسأط گوشأت و پوسأت بیأرون مأی کشأند 

و استخوان رورت را هم از وسأط ع أالت بیأرون مأی آورنأد و آن گأاه ع أالت سأر 

 ن که بسوزد خشک می کنند.و رورت را مقابل آتش بدون ای



بعد از این که خشک شد، سأر و رأورت کأه تمأام مشخصأاتش را حفأ  کأرده فقأط 

قدری بزرگ تأر از مشأت یأک دسأت مأی شأود و دیگأر فاسأد نمأی شأود و آن را از 

سق  کلبه خود آویأزان مأی کردنأد و شأماره سأرهای بریأده و خشأک کأه از سأق  

 برجستگی راحب کلبه است. کلبه آویخته شده باشد مایه آبرو و نشانه

پزشأأکان بیمارسأأتان از سأأرعت تغییأأر قیافأأه و انأأدام )لیلأأی هلأأم( بأأیش از لأأرزش و 

مسأأخ شأأدن او وکوتأأاه شأأدن دسأأت هأأا و پاهأأا متعجأأب مأأی شأأدند و آنأأان پیشأأش 

بینأأی نمأأی کردنأأد کأأه قطأأع ترشأأح غأأده هأأای پاراتیروئیأأد در مأأدتی کوتأأاه آن 

 نفر به وجود بیاورد. تغییرات را در ع الت و استخوان های یک

هلم( به موازات ایأن کأه کأوچکتر مأی شأد، روحیأه دختأران خردسأال را هأم -)لیلی

پیأأدا کأأرده بأأود و یأأک روز از بأأانوی پرسأأتار خواسأأت کأأه بأأرای او یأأک دسأأت مبأأل 

کوچک از نوع مبلی کأه دخترب أه هأا بأا آن بأازی مأی کننأد بیأاورد و او درخواسأت 

سأأتان رسأأاند و آن هأأا دسأأتور خریأأد آن مبأأل را بیمأأار را بأأه اطأأالع اولیأأای بیمار

دادند چأون فکأر مأی کردنأد کأه بیمأار بأدبخت را سأرگرم خواهأد کأرد و قأدری از 

 رن  روحی اش خواهد کاست.

  



  

 تشکیل کنگره ای برای تحقیق

ایأأن موضأأوع و دو واقعأأه شأأگفت انگیأأز دیگأأر کأأه در بیمارسأأتان )شأأاریتی( اتفأأاه 

کأأرد کأأه بأأرای بررسأأی آن سأأه واقعأأه یأأک کنگأأره  افتأأاده بأأود پزشأأکان را وادار

پزشأأکی تشأأکیل بدهنأأد و در آن کنگأأره غیأأر از پزشأأکان بیمارسأأتان شأأاریتی عأأده 

ای از اطباء و جراحان آلمان شرقی هأم شأرکت کردنأد. قبأل از ایأن کأه بحأث هأای 

کنگأأره آغأأاز شأأود از طأأرف پزشأأکان بیمارسأأتان شأأاریتی گزارشأأی راجأأع بأأه سأأه 

ن بأأه کنگأأره داده شأأد کأأه یکأأی از آن هأأا قأأامتش خیلأأی بلنأأد مأأرین آن بیمارسأأتا

شد و دیگأری بأه شأکل یأک سأیاه پوسأت درآمأد و بیمأار سأوم طأوری بأا سأرعت 

کوچأأک مأأی شأأود کأأه بأأیم آن مأأی رود از جهأأت انأأدام و طأأول قأأد ماننأأد یأأک 

 عروسک شود.

در گزارش گفته شأد کأه بیمأار اول نتوانسأته تغییأرات بأزرگ را کأه در او بأه وجأود 

آمده بود تحمأل کنأد یعنأی اع أای بأدنش، توانأایی تحمأل آن تغییأرات را نداشأت 

و زنأأدگی را بأأدرود گفأأت ولأأی بیمأأار دوم و سأأوم زنأأده هسأأتند بأأی آن کأأه بتأأوان 



اطمینان داشت کأه زنأده خواهنأد مانأد و بأه فأرد ایأن کأه زنأده بماننأد از لحأا  

 انسانی و اجتماعی، مرده به شمار می آیند.

بأرده، علأت هأر یأک از سأه بیمأاری ذکأر شأده بأود و گفتنأد کأه در  در گزارش نام

هر سه مورد عامل بیمأاری بأه شأکل مثبأت یأا منفأی، ترشأح غأدد بأاطنی اسأت بأا 

این تفاوت کأه در مأورد اول، افأزایش ترشأح یأک غأده بأاطنی موجأب شأد کأه قأد 

بیمأأار، بلنأأد شأأود و در مأأورد دوم و سأأوم، قطأأع ترشأأح غأأدد بأأاطنی موجأأب سأأیاه 

 یکی و کوچک شدن دیگری شد. شدن

 بعد از این مقدمه، گزارش پزشکان بیمارستان روی دو ارل تکیه می کرد.

اول این که آیا افأزایش یأا قطأع ترشأح غأدد بأاطنی در افأراد دیگأر نیأز همأین آیأار 

را بأأه وجأأود خواهأأد آورد و یأأا ایأأن عأأوارد، تنهأأا در ایأأن سأأه نفأأر بأأروز کأأرد و تأأا 

از ایأن سأه مأورد، آزمایشأی در دیگأران نشأده تأا بأدانیم امروز، راجع بأه هأی  یأک 

 آیا عوارد متشابه، در سایرین به وجود می آید یا نه؟

ارل دوم ایأن بأود کأه بأرای در مأان ایأن بیمأاران چأه بایأد کأرد؟ و آیأا بأا تزریأق 

ترشح غده هأای بأاطنی مأی تأوان بیمأار دوم و سأوم را درمأان کأرد؟ در آن گأزارش 

از )زائأر بأروخ( نبردنأد در رأورتی کأه بأر پزشأکان و جراحأان  حتی به کنایه اسأمی



بیمارستان )شاریتی( محقق شأده بأود کأه در هأر سأه مأورد، مسأنول بیمأاری )زائأر 

 بروخ( است که از روی اشتباه، در غده ها دستکاری کرده است.

روی کلمه )اشأتباه( تکیأه مأی کنأیم زیأرا پزشأکان بیمارسأتان نمأی توانسأتند فکأر 

دسأتکاری )زائأر بأروخ( در غأده هأای بأاطنی سأه بیمأار از روی عمأد بأود  کنند کأه

 )البته تعمد ناشی از جنون( نه اشتباه.

البته پزشأکان و جراحأانی کأه آن گأزارش را تهیأه کردنأد بأه زائأر بأروخ حسأد مأی 

 ورزیدند و بی میل نبودند که سه اشتباه استاد را در آن گزارش ذکر کنند.

زارش ذکأر مأی شأد، زائأر بأروخ نأه فقأط مأورد تأوبیخ قأرار اگر آن اشأتباهات در گأ

می گرفت بلکأه بأه احتمأال زیأاد طأرد مأی شأد و دیگأر نمأی گحاشأتند کأه بأا دارا 

بأأودن اسأأتقالل در جراحأأی وارد اتأأاه عمأأل شأأود و کأأارد بأأه دسأأت بگیأأرد و یأأک 

حقوه بازنشستگی به او می دادنأد کأه تأا پایأان عمأر در خانأه اش بأه سأر ببأرد. دو 

ز مأانع از ایأن شأد کأه تهیأه کننأدگان گأزارش، از )زائأر بأروخ( نأام نبرنأد و او را چی

مسأأنول بیمأأار اول و مسأأخ و نأأاقگ شأأدن دو بیمأأار دیگأأر معرفأأی کننأأد: اول مقأأام 

بزرگ علمی و فنی آن اسأتاد بأود کأه تمأام جراحأان آلمأانی، اولویأت علمأی و فنأی 



زائأأر بأأروخ مأأورد توجأأه و او را تصأأدیق مأأی کردنأأد و دوم ایأأن کأأه مأأی دانسأأتند 

 حمایت حکومت وقت است.

گفتیم کأه هنأوز در آلمأان شأرقی یأک حکومأت محلأی و مسأتقل روی کأار نیامأده 

بود اما حزب کمونیست آلمان شأرقی، در عمأل زمامأدار بأه شأمار مأی آمأد و سأران 

حأأزب کمونیأأت آلمأأان شأأرقی، بأأرای )زائأأر بأأروخ( احتأأرام قایأأل بودنأأد و او را مأأورد 

 ار می دادند در رورتی که )زائر بروخ( ع و حزب کمونیست نبود.حمایت قر

ولأأی عأأدم شأأرکت وی در حأأزب ناسیونالیسأأت ملأأی آلمأأان )حأأزب نأأازی( در دوره 

هیتلأأر و مهأأاجرت نکأأردن او بأأه آلمأأان غربأأی پأأس از پایأأان جنأأگ بأأه او نأأزد 

کمونیسأأت هأأا یأأک وجهأأه بأأزرگ داده بأأود و اطأأالع داشأأتند کأأه نأأاری هأأا از )زائأأر 

وخ( دعأأوت کردنأأد کأأه ع أأو حأأزب نأأازی شأأود و او ناأأحیرفت و رد دعأأوت نأأازی بأأر

هأأا، در دوره هیتلأأر، آن هأأم در تأأاریخی کأأه اطأأریش بأأه آلمأأان ملحأأق شأأده بأأود و 

هیتلر در نار نازی هأا یأک زمامأدار مأافوه بشأری مأی آمأد شأجاعت مأی خواسأت 

یأره روزی و کسی که آن دعوت را رد مأی کأرد بایأد خأود را بأرای تحمأل هأر نأوع ت

 آماده کند.



نتیجه کارهای کنگأره پزشأکی از لحأا  دو بیمأار کأه یکأی سأیاه و دیگأری کوچأک 

 شده بود نتیجه فوری نداشت.

چأأون در اعالمیأأه ای کأأه بعأأد از خاتمأأه مأأحاکرات از طأأرف کنگأأره رأأادر شأأد، 

دارویأأی بأأرای درمأأان آن دو بیمأأار تجأأویز نکردنأأد ولأأی گفتنأأد کأأه بأأرای کشأأ  راه 

، یأأک سأأری آزمایشأأات وسأأیع را در جأأانوران آغأأاز کأأرد و ترشأأح غأأده درمأأان بایأأد

سورنال( و غده های )پارتیروئیأد( را در آن هأا قطأع کأرد تأا ایأن کأه آیأار -)کورتیکو

آن را دیأأد و آن گأأاه در رأأدد درمأأان آن هأأا برآمأأد و اگأأر روش درمأأان کشأأ  شأأد، 

 برد. آن را در مورد دو بیمار که اینک در بیمارستان هستند به کار

واضأح اسأت کأه نمأی شأأد پأیش بینأی کأرد آزمأأایش هأایی کأه در مأورد جأأانوران 

خواهد شد بأه نتیجأه خواهأد رسأید یأا نأه؟ و اگأر نتیجأه مثبأت داشأته باشأد چأه 

موقأأع آن نتیجأأه بأأه دسأأت خواهأأد آمأأد و چگونأأه بایأأد آن را در مأأورد آن دو بیمأأار 

 به کار برد.

*** 

بیمار دیگأر کأه در خواسأت کأرده بأود بأه وسأیله پرفسأور )زائأر بأروخ( مأورد عمأل 

 قرار بگیرد به اسم )اشتو مب( خوانده می شد.



او در آغاز زندگی، یک کأارگر فلأز سأازی بأود امأا در آن تأاریخ کأه مأی خواسأت بأه 

وسأأیله )زائأأر بأأروخ( مأأورد عمأأل قأأرار بگیأأرد از رجأأال سیاسأأی و سرشأأناس آلمأأان 

 سوب می شد.شرقی مح

مأأیالدی )اشأأتومب( یأأک کأأارگر فلأأز سأأاز و ع أأو حأأزب کمونیسأأت  1933در سأأال 

 آلمان بود.

در آن سأأال بأأه طأأوری کأأه در تأأاریخ رسأأمی آلمأأان نوشأأته شأأد، نأأازی هأأا مجلأأس 

شورای ملی آلمأان موسأوم بأه )رایشأتا ( را آتأش زدنأد و حأزب کمونیسأت آلمأان 

کمونیسأت هأا را بأه زنأدان انداختنأد را عامل آن حریق معرفأی کردنأد و عأده ای از 

 و از جمله )اشتومب( به زندان افتاد.

یکأأی از کمونیسأأت هأأا کأأه بأأه زنأأدان افتأأاده بأأود بأأه اسأأم )لیوبأأه( کأأه بأأه طأأور 

محسوس اخأتالل مشأاعر هأم داشأت محکأوم بأه اعأدام شأد و آن مأرد بأی گنأاه را 

د از کشأأتند و بع أأی از کونیسأأت هأأا محکأأوم بأأه حأأبس کوتأأاه مأأدت شأأدند و بعأأ

خاتمأأه دوره محکومیأأت آزادشأأان کردنأأد ولأأی )اشأأتومب( محکأأوم بأأه حأأبس ابأأد 

 شد.



)مأأیالدی( کأأه عأأده ای از افسأأران ارتأأش آلمأأان بأأه سأأبب ایأأن کأأه  1944در سأأال 

مأأی دیدنأأد آلمأأان بأأه طأأور حأأتم شکسأأت خواهأأد خأأورد، علیأأه هیتلأأر سأأوء قصأأد 

م شأرکت در کردند )و آن سأوء قصأد بأه نتیجأه نرسأید( ضأمن کسأانی کأه بأه اتهأا

آن سوء قصد به زنأدان افتادنأد و اعأدام شأدند، چنأدین نفأر از کمونیسأت هأای آزاد 

 شده نیز بودند.

اگأأر )اشأأتومب( در آن موقأأع آزاد بأأود بأأه احتمأأال قأأوی دسأأتگیر مأأی شأأد و مثأأل 

 دیگران اعدام می گردید.

 اما آن مرد در آن زمان در زندان به سأر مأی بأرد و یأک سأال بعأد، پأس از ایأن کأه

هیتلأأر خودکشأأی کأأرد و آلمأأان نأأازی تسأألیم شأأد، )اشأأتومب( از زنأأدان آزاد شأأد و 

تأا پایأان حکومأت هیتلأر، در زنأدان بأه سأر بأرده بأود، پأس از  1933چون از سأال 

این کأه آزاد شأد در ناأر کمونیسأت هأای آلمأان شأرقی، یأک قهرمأان ملأی جلأوه 

خأم روده اینأی عشأر کرد. )اشأتومب( قبأل از ایأن کأه بأه زنأدان بیفتأد مبأتال بأه ز

 بود.

در مأأدت سأأیزده سأأال کأأه آن مأأرد در زنأأدان بأأه سأأر مأأی بأأرد، بأأرای درمأأان زخأأم 

روده اینأی عشأأر دوا مأأی خأأورد امأأا غأأحای مناسأب نداشأأت و کسأأانی کأأه مبأأتال بأأه 



زخأأم روده اینأأی عشأأر یأأا زخأأم معأأده هسأأتند بایأأد از خأأوردن بع أأی از غأأحاها 

پیأروی کننأد و )اشأتومب( در زنأدان خودداری کنأد، و بأه ارأطالح، از رژیأم خأای 

چأأاره ای غیأأره از خأأوردن غأأحاهای آن جأأا نداشأأت و بأأرای او، غأأحای رژیمأأی نمأأی 

 پختند.

بعأأد از خأأروج از زنأأدان چأأون وسأأایل بیشأأتر بأأرای درمأأان خأأود بأأه دسأأت آورد 

کوشید که با دارو ها خود را معالجأه کنأد امأا بعأد از چهأار سأال معالجأه بأا داروهأا، 

 و گفتند که برای مداوا، باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد.پزشکان به ا

)اشأأأأتومب( را در بیمارسأأأأتان )شأأأأاریتی( بسأأأأتری کردنأأأأد و او چنأأأأد روز در 

بیمارستان به سأر بأرد تأا ایأن کأه بأرای عمأل آمأاده شأود و در روز دوم مأاه ژوئیأه 

سأأور او را وارد اتأاه عمأأل کردنأأد و همأانطور کأأه )اشأأتومب( خواسأته بأأود پرف 1949

 )زائر بروخ( برای عمل او تعیین گردید.

  



  

 موضوع دستکش

)زائأأر بأأروخ( بأأه طأأرف دسأأت شأأویی رفأأت و دسأأت را بأأا آب نیمأأه گأأرم و رأأابون 

شست و آن گاه یکأی از زن هأای پرسأتار دسأتکش جراحأی ضأد عفأونی شأده را بأا 

 پنس به استاد بزرگ تقدیم کأرد کأه بأه دسأت کنأد امأا )زائأر بأروخ( دسأتکش را از

زن نگرفأأأت )ویلفریأأأد( دسأأأتیار )زائأأأر بأأأروخ( دیأأأد کأأأه او از گأأأرفتن دسأأأتکش 

 خودداری کرد و اندیشید که چند لحاه دیگر دستکش را به دست خواهد کرد.

امأأا اسأأتاد نابغأأه بأأدون ایأأن کأأه دسأأتکش بأأه دسأأت کنأأد، وارد اتأأاه عمأأل شأأد. 

یل دستکش جراحی بأا ایأن کأه یأک وسأیله سأاده اسأت، در اعمأال جراحأی از وسأا

 ممیر برای جلوگیری از عفونت زخم است.

قبل از این که جراحأان، دسأتکش در دسأت کننأد هأر قأدر پأیش از عمأل جراحأی، 

دست را با دقأت مأی شسأتند بأاز چنأد میکأروب در انگشأت و کأ  دسأت و پشأت 

دسأأت بأأاقی مأأی مانأأد و آن میکأأروب هأأا ممکأأن بأأود محأأل زخأأم جراحأأی را آلأأوده 



اگأر یأک زخأم جراحأی چأر  کنأد بأا دارو هأای  کنند، و زخأم چأر  کنأد. امأروز

 )آنتی بیوتیک( چر  را از بین می برند و مانع از مرگ بیمار می شوند.

امأأا در گحشأأته دارو هأأای آنتأأی بیوتیأأک نبأأود و یأأا در آن سأأال ماننأأد امأأروز رواج 

نداشأأت و بعأأد از ایأأن کأأه زخأأم موضأأع جراحأأی آلأأوده مأأی شأأد و چأأر  مأأی کأأرد 

 به مرگ بیمار شود.احتمال داشت که منجر 

ابتکأأار در دسأأت کأأردن دسأأتکش کأأه امأأرزو در همأأه جأأا از واجبأأات جراحأأی مأأی 

 باشد خطر عفونت زخم را به کلی از بین برد.

ایأأن را بایأأد دانسأأت کأأه هأأر قأأدر بأأرای ضأأد عفأأونی کأأردن یأأک جفأأت دسأأتکش 

جراحی دقت کنند چند لحاأه بعأد از ایأن کأه عمأل جراحأی شأروع شأد دسأتکش 

 روب های ناشی از زخم خود بیمار می شود.آلوده به میک

امأأا میکأأروب هأأای بأأدن بیمأأار کأأه روی دسأأتکش مأأی نشأأینند و بأأی درنأأگ، )اگأأر 

درجأه باشأد( تکثیأر مأی  37حأرارت محأیط مسأاعد و بأه انأدازه بأدن بیمأار یعنأی 

شوند، برای بیمار خطر ندارنأد بأرای ایأن کأه )آنتأی بأادی( بأدن بیمأار آن میکأروب 

 و ار روش نابود کردن آن ها آگاه است.ها ار می شناسد 



)آنتأأی بأأادی( کأأه در زبأأان پزشأأکی بأأین المللأأی، بأأا اقتبأأاس از ارأأطالح فرانسأأوی 

)آنتی کور( خوانده می شود یأک قسأمت از وسأایل نیرومنأد دفأاع بأدن مأا در قبأال 

میکروب هأا مأی باشأد کأه نبایأد آن را بأا گلبأول هأای سأفید کأه آن هأا هأم جأز 

 ن تدافعی بدن ما هستند اشتباه کرد.قسمت ممیر سازما

)آنتی بادی( تمأام میکأروب هأای متأداول را کأه بأه بأدن مأا حملأه ور مأی شأوند و 

درون بدن ما حمله ور مأی شأوند و درون بأدن مأا هسأتند مأی شناسأد و مأی دانأد 

کأأه هأأر یأأک از آن هأأا را چگونأأه بایأأد از بأأین ببأأرد و فقأأط در قبأأال یأأک میکأأروب 

شأود امأا آن غأافلگیری بأیش از یأک لحاأه طأول نمأی کشأد ناشناس غافلگیر مأی 

و برای مبأارزه بأا آن میکأروب )آنتأی بأادی( مخصأوی بأه وجأود مأی آیأد و ایأن را 

هم باید دانسأت کأه در بأدن مأا )آنتأی بأادی( منحصأر بأه یأک نأوع نیسأت و بأدن 

انسأان بأرای مبأأازره بأا هأأر میکأروب یأأک )آنتأی بأادی بأأه خصأوی بأأه وجأود مأأی 

 آورد.

وب هم بعد از ایأن کأه وارد بأدن مأا شأد سأالح خأود را کأه موسأوم بأه )آنتأی میکر

ژن( است به جنأگ )آنتأی بأادی( مأی فرسأتد. و جنأگ بأین ایأن دو، جنگأی اسأت 



که حیات انسان وابسأته بأه آن اسأت و اگأر سأالح میکأروب یعنأی )آنتأی ژن( فأاتح 

 شود انسان خواهد مرد.

دیگأر دفأاع بأدن مأا از جملأه گلبأول  در جنگ بین میکروب و )آنتأی بأادی( عوامأل

 های سفید، به کمک )آنتی بادی( می آیند.

چگونگی جنأگ بأین )آنتأی بأادی( و )آنتأی ژن( یکأی از مبحأث هأای وسأیع علأوم 

وظأأای  اع أأا و زیسأأت شناسأأی و هم نأأین علأأم میکروبیولأأوژی )علأأم زیسأأت 

 شناسأأی میکروبأأی( اسأأت و نمأأی تأأوان در ایأأن جأأا وارد آن بحأأث مفصأأل شأأد و

رهأأروان دو علأأم زیسأأت شناسأأی و میکروبیولأأوژی بعأأد از ایأأن کأأه تمأأام مراحأأل 

دانشگاهی را در ایأن علأوم طأی کردنأد و برجسأته تأرین مأدر  فأار  التحصأیلی را 

در این دو علم به دسأت آوردنأد، تأازه بایأد راجأع بأه ماهیأت )آنتأی بأادی( و )آنتأی 

جنأأگ دایمأأی آنتأأی ژن( تحقیأأق کننأأد و هنأأوز دانشأأمندی پیأأدا نشأأده کأأه شأأرح 

بأأادی و بأأدن انسأأان را بأأا میکأأروب هأأا بنویسأأد و بأأه اطأأالع مردمأأی کأأه مجأأال 

خوانأأدن کتأأاب هأأای علمأأی را ندارنأأد برسأأاند و اگأأر شأأرح ایأأن جنأأگ همیشأأگی 

نوشته شود شرح حماسه )ایلیأاد( تصأنی  هأومر شأاعر یونأانی را تحأت الشأعاع قأرار 

 خواهد داد.



ایأأن اسأأت کأأه بأأه همأأین اکتفأأا مأأی کنأأیم کأأه چأأون میکأأروب هأأایی کأأه روی 

دسأأتکش هأأای جأأراح قأأرار مأأی گیأأرد میکأأروب هأأای بیمأأار اسأأت و )آنتأأی بأأادی( 

بدنش آن میکروب هأا را مأی شناسأد و میدانأد کأه چگونأه بایأد آنهأا را از بأین بأرد 

 برای بیمار خطر ندارد.

دیأأد )زائأأر بأأروخ( بأأودن ایأأن کأأه  دکتأأر )ویلفریأأد( در اتأأاه عمأأل بعأأد از ایأأن کأأه

دستکش در دست کنأد کأارد جراحأی را بأه دسأت گرفأت گفأت اسأتاد محتأرم آیأا 

 بدون دستکش عمل می کنید؟

)زائر بروخ( ناری تند بأه او انأداخت و گفأت: از چأه موقأع مقأرر شأده کأه شأما بأه 

 من امر و نهی کنید؟

 دستیار، سر را پایین انداخت و دیگر چیزی نگفت.

وی دو علأت داشأأت اول ایأن کأه بأأه خأود گفأت خأأودداری اسأتاد از دسأأت سأکوت 

کردن دستکش البد بدون دلیأل نیسأت و دوم ایأن کأه خأود را مأدیون )زائأر بأروخ( 

 می دانست.



اگر حمایت زائر بأروخ نبأود در محأیط سیاسأی آن روز آلمأان امکأان نداشأت کأه بأه 

هنأأد کأأه در مأأردی چأأون او کأأه در گحشأأته ع أأو حأأزب نأأازی بأأود اجأأازه بد

 بیمارستان کار کند و درمانگاه خصوری داشته باشد.

گفتأأیم کأأه بیمأأاری )اشأأتومب( زخأأم روده اینأأی عشأأر بأأود کأأه بأأه سأأبب سأأال هأأا 

 مقیم زندان بودن نتوانست که آن زخم را از راه پرهیز غحایی درمان کند.

مأأی دانأأیم کأأه روده اینأأی عشأأر، قسأأمت اول روده هأأای انسأأان اسأأت کأأه از معأأده 

وع مأأی شأأود و بأأه روده بأأزرگ مختأأوم مأأی شأأود و طأأرز عمأأل کأأردن در روده شأأر

اینی عشر این اسأت کأه آن قسأمت از روده را کأه بأه وسأیله دوا عأالج ناپأحیر شأده 

 برمیدارند و آن گاه دو قسمت روده را به هم می دوزند.

پس از این کأه منطقأه عمأل جراحأی آشأکار شأد کسأانی   در اتأاه عمأل بودنأد، 

را دیدند و دو دستیار استاد مشأاهده کردنأد کأه زائأر بأروخ بأه جأای ایأن  زخم روده

کأأه فقأأط موضأأع زخأأم را قطأأع کنأأد و آن را بأأردارد بأأا دو ضأأربه سأأریع کأأارد تمأأام 

روده اینأأی عشأأر را قطأأع کأأرد بأأه طأأوری کأأه بأأین معأأده و روده باریأأک )کأأه روده 

 اینی عشر بین آن دو قرار گرفته( چیزی باقی نماند.



ردن تمام روده اینی بشأر ضأروری نبأود و جأراح بایأد طأوری عمأل کنأد کأه از بین ب

بقیأأه روده اینأأی عشأأر کأأه سأأالم اسأأت بأأرای بیمأأار بمانأأد چأأون هأأی  قسأأمت از 

 دستگاه گوارش نیست که از لحا  ه م غحا فایده ای نداشته باشد.

قطع یک جأزء از یأک روده بأرای بیمأار ضأرری نأدارد چأون سأایر قسأمت هأای آن 

 جبران کار قسمتی را که برداشته می شود می کنند.روده، 

اما اگر تمأام قسأمت هأای یأک روده برداشأته شأود ولأو روده اینأی عشأر باشأد کأه 

طأأول آن کأأم اسأأت، بأأرای بیمأأار اشأأکال بأأه وجأأود مأأی آیأأد بأأا تلکیأأد روی ایأأن 

موضأأوع کأأه هرگأأز تمأأام روده باریأأک )کأأه بعأأد از روده اینأأی عشأأر اسأأت( برداشأأته 

ن اگأر تمأأام آن روده را بردارنأأد، بیمأار قأأادر بأأه گأوارش غأأحا و بأأدل نمأی شأأود چأأو

 آن ه قابل تجزیه است، نیست و در نتیجه نمی تواند زنده بماند و می میرد.

پس از این که جراح نابغأه تمأام روده اینأی عشأر را بریأد و دور انأداخت، بایأد معأده 

 را بروده کوچک متصل کند.

عأود مقطأع معأده و روده کوچأک را مسأدود کأرد، بأه اما آن کار را هم نکأرد و در 

 طوری که در شکم بیمار راهی و رابطه ای بین معده و روده وجود نداشت.



آدمأأی بأأی آن کأأه کأأوچکترین اطأأالع از وظأأای  دسأأتگاه گأأوارش داشأأته بشأأد مأأی 

فهمد که وقتأی مقطأع معأده و روده کوچأک مسأدود شأد، و رابطأه ای بأین معأده و 

غأحا بعأد از ایأن کأه در معأده، مراحأل اولیأه گأوارش را گحرانأد، روده وجود نداشت، 

راهی نأدارد تأا ایأن کأه وارد روده شأود و مأی دانأیم کأه غأحا فقأط بعأد از ورود بأه 

 روده، جحب بدن می شود و آدمی را تغحیه و تقویت می کند.

از این گحشته غحا پأس از ایأن کأه مراحأل اولیأه گأوارش را در معأده گحارنأد اگأر از 

محفاأأه خأأارج نشأأود و وارد روده نشأأود عأأوارد وخأأیم بأأه وجأأود مأأی آیأأد کأأه  آن

فاسد شدن غحا در معأده و آن گأاه )سأی تأی سأمی( یعنأی عفونأت عمأومی خأون، 

 یکی از آن ها است و موجب مرگ می شود.

اما دو دستیار پرفسور )زائر بأروخ( بأا ایأن کأه بأه چشأم خأود دیدنأد کأه او معأده و 

کأأرد بأأه طأأوری کأأه دیگأأر بأأین معأأده وروده بیمأأار رابطأأه روده باریأأک را مسأأدود 

وجأأود نداشأأت آن قأأدر بأأه علأأم و دانأأش و مهأأارت اسأأتاد اعتمأأاد داشأأتند کأأه آن 

عمل را ناشأی از یأک مصألحت بأزرگ مأی دانسأتند. و انسأان حیأرت مأی کنأد کأه 

بعد از سه واقعأه و در واقأع سأه فاجعأه کأه بأه وسأیله )زائأر بأروخ( روی داد چگونأه 



نفأأر، متوجأأه نشأأدند کأأه جأأراح نابغأأه دچأأار اخأأتالل مشأأاعر شأأده اسأأت و آن دو 

 نتیجه کار او مرگ پر از رن  و ناراحتی بیمار )اشتومب( خواهد بود.

  



  

 درمان دو بیمار با مالش نخاع

)زائر بأروخ( چنأدی قبأل از تأاریخی کأه وقأایع مأحکور کأه در رأفحات قبأل اتفأاه 

عأوارد روانأأی را بأا ماسأأاژ )مأالش( نخأأاع  افتأاد گفتأه بأأود کأه مأأی تأوان بع أأی از

رفع کرد از جمله گفته بأود کأه مأی تأوان حافاأه کسأانی را کأه بأدون ضأایع نخأاع 

حافاأأه خأأود را از دسأأت داده انأأد برگردانیأأد و مقصأأود )زائأأر بأأروخ( از ضأأایعه نخأأاع 

این بود که قسمتی از نخاع بر ایأر تصأادم یأا علأت دیگأر از بأین رفتأه باشأد )کأه در 

 رورت بر حسب قاعده مجروح، زندگی را بدرود می گوید(. این

مردی کأه یأک کأارگر متخصأگ رأنعتی بأود بأه بیمارسأتان مراجعأه کأرد و گفأت 

حافاه اش را از دست داده و از او تحقیأق کردنأد کأه بأه چأه علأت دچأار فراموشأی 

شده ولی آن مأرد نتوانسأت علأت فراموشأی خأود را بگویأد و همأین قأدر گفأت کأه 

 خود را به کلی از یاد برده است.سوابق 

مرد فرامأوش کأار هنگأام مراجعأه بأه بیمارسأتان بأا بأرادرش همأراه بأود و بأرادر او 

که نسیان نداشت گفت من فرامأوش نمأی کأنم کأه پرفسأور )زائأر بأروخ( گفأت کأه 



مأأی تأأوان حافاأأه کسأأانی را کأأه دچأأار فراموشأأی شأأده انأأد بأأا عمأأل جراحأأی 

 برگردانید.

کأار بأه بیمارسأتان مراجعأه کأرد، نزدیأک بیسأت و چهأار سأاعت وقتی مرد فراموش 

از زمانی می گحشت کأه رئأیس کأارگر فرامأوش کأار کأه در رأس یکأی از ممسسأات 

رنعتی قرار داشأت بأه وسأیله واسأطه ای کأه )زائأر بأروخ( را مأی شأناخت از اسأتاد 

تقاضأأا کأأرده بأأود کأأه چأأون کأأارگر فرامأأوش کأأار یأأک کأأارگر رأأنعتی الیأأق اسأأت 

ی روانأی او، بأرای خأود او و ممسسأه ای کأه در آن کأار مأی کنأد یأک ضأایعه بیمار

 است، استاد به تبعیت از نوع پروری او را معالجه کند.

)زائر بروخ( مردی نبود کأه تورأیه باأحیرد امأا چأون عاطفأه نأوع پأروری داشأت بأه 

دکتر )ویلفرید( دستیار خأود گفأت کأه اگأر بیمأاری کأه حافاأه را از دسأت داده بأه 

 بیمرستان مراجعه کرد به او اطالع بدهند.

دکتر )ویلفریأد( مراجعأه بیمأار را بأه اطأالع )زائأر بأروخ( رسأاندو اسأتاد گفأت: ایأن 

مأأرد را بأأرای عمأأل نخأأاع در بیمارسأأتان باحیرنأأد و مقأأدمات عمأأل را بأأه انجأأام 

 برسانید.



بأا دکتر )ویلفریأد(: ایأن مأرد حافاأه خأود را از دسأت داده و آیأا ممکأن اسأت کأه 

 عمل در نخاع بتوان حافاه او را برگرداند.

 )زائر بروخ( اظهار کرد که من با ماساژ )مالش( نخاع حافاه او را بر می گردانم.

دکتر )ویلفرید( معتقأد نبأود کأه بتأوان بأه وسأیله ماسأاژ نخأاع، حافاأه را برگردانأد 

ولی چون )زائر بروخ( حال عأادی را داشأت دسأتیارش مأی فهمیأد کأه اسأتاد دچأار 

 جنون ادواری نیست.

این بود که دستور داد کأه بیمأار را در بیمارسأتان بأرای یأک عمأل جراحأی در مغأز 

ه بأه هنگأام عمأل بأا دقأت مواظأب )زائأر بأروخ( باشأد آماده کنند و تصمیم داشت ک

 و همین که احساس کرد آن مرد خطا می کند او را از ادامه عمل باز بدارد.

در روز معأأین، بیمأأار را وراد تأأاالر عمأأل کردنأأد و )زائأأر بأأروخ( بعأأد از بأأه انجأأام 

رساندن کارهایی کأه در رأفحات قبأل نوشأته شأد و تکأرارش زایأد اسأت وارد اتأاه 

ل شد و پس از ایأن کأه اسأتخوان جمجمأه را از کاسأه سأر جأدا و روی جمجمأه عم

 تا کرد مغز بیمار که به رنگ سفید متمایل به گلی بود آشکار شد.



)زائأأر بأأروخ( گفتأأه بأأود اگأأر ع أأالت مغأأز را )اگأأر بتأأوان عنأأوان ع أأله را روی 

قسأأمتهای مختلأأ  نخأأاع گحاشأأت( ورزش و ماسأأاژ بدهنأأد، رخأأوت آن هأأا از بأأین 

 ی رود و تقویت می شوند.م

او و کسأأان دیگأأر کأأه در اتأأاه عمأأل ح أأور داشأأتند فکأأر مأأی کردنأأد کأأه تقویأأت 

ی شأأیمی تراپأأی، یعنأأی در خأأارج از حأأدود سأألول هأأای مغأأز در خأأارج از حیطأأه

ایری کأه داروهأا در مغأز مأی کنأد، کأار روان شناسأان و روان کأاوان اسأت و آن هأا 

سألول هأای مغأز تألییر کننأد و حافاأه را  هستند کأه مأی تواننأد بأا روان کأاوی در

برگرداننأأد و یأأک مأأرد یأأا زن بأأدبین و مأألیوس را مبأأدل بأأه یأأک فأأرد نیأأک بأأین و 

 امیدوار کنند.

استاد شروع به ماسأاژ کأرد و گفتأیم کأه رنأگ مغأز بیمأار سأفید، متمایأل بأه گلأی 

بأأود و هأأر قأأدر کأأه )زائأأر بأأروخ( بیشأأتر بأأا دو انگشأأت، موضأأع مخصأأوی حافاأأه را 

 اژ می داد رنگ مغز، گلی تر می شد.ماس

زائأأر بأأروخ کأأه ازحرکأأت مغأأز، زیأأر دو انگشأأت خأأود مأأی توانسأأت بأأه وضأأع قلأأب و 

نأأبن بیمأأار پأأی ببأأرد بأأرای حصأأول اطمینأأان پرسأأید: شأأماره ضأأربان قلأأب چقأأدر 

 است؟



و )زائأأر  12و  15و میأأزان فشأأار خأأون را پرسأأید و جأأواب دادنأأد  85بأأه او گفتنأأد:

 به بیمار اکسیآن برسانند.بروخ( دستور داد که 

دستیار )زائر بروخ( لحاأه ای چشأم از انگشأت هأای جأراح بأر نمأی داشأت و گأاهی 

قیافه اش را زیأر ناأر مأی گرفأت کأه ببینأد آیأا در چهأره آن مأرد ایأری از حأواس 

 پرتی می بیند یا نه؟

اما قیافه جأراح عأادی بأود و در چهأره اش نأه ایأر پرتأی حأواس دبأده مأی شأد نأه 

نأأه شأأتاب و بأأا حرکأأات یأأک نواخأأت بأأه وسأأیله دو انگشأأت، مغأأز بیمأأار را تشأأویش 

ماسأأاژ مأأی داد و هأأر قأأدر کأأه بأأر طأأول ماسأأاژ افأأزوده مأأی شأأد رنأأگ مغأأز، در آن 

مکان که زیر دو انگشت جراح بود، پأر رنأگ تأر مأی شأد و بأه رنأگ قرمأز و آن گأاه 

 قرمز تیره و ساس به رنگ خرمایی درآمد.

د بأر آمأد از اسأتاد بخواهأد دسأت از ماسأاژ بأردارد و زخأم چند بار )ویلفرید( در رد

 را ببندد اما جرأت نکرد حرف بزند.

جأأراح بأأرای بأأار سأأوم دسأأتکش هأأای جراحأأی را عأأود کأأرد ومعلأأوم بأأود آن قأأدر 

دقت دارد که نمی خواهأد بأا دستکشأی کأه بأا میکأروب هأای اتأاه )کأه روی زخأم 

 نشسته( آلوده شده به ماساژ ادامه بدهد.



که در اتاه عمأل بودنأد از طأول مأدت ماسأاژ ناراحأت و م أطرب شأدند بأه  کسانی

طوری که اسأتاد، آیأار ناراحأت شأدن را در قیافأه آن هأا دیأد و گفأت: اگأر مأا مأی 

توانستیم بعأد از ایأن کأه زخأم را بسأتیم، چنأد روز دیگأر سأر را بشأکافیم و ماسأاژ 

م ولأی نمأی تأوانیم چنأد را تجدید کنیم، من اررا نداشأتم کأه ماسأاژ را ادامأه بأدهی

روز دیگأر، جمجمأأه ایأأن مأرد را بأأاز کنأأیم و بایأد همأأین امأأروز از کأار خأأود نتیجأأه 

 بگیریم و زخم را به کلی ببندیم.

دو بار دیگر )زائأر بأروخ( از ضأربان قلأب و نأبن بیمأار پرسأید و خواسأت بدانأد کأه 

ار، عأادی آیا به راحتی نفس مأی کشأد یأا نأه، و بأه او جأواب دادنأد کأه تأنفس بیمأ

 است.

در منطقه ماساژ، رنأگ نخأاع، تقریبأا سأیاه شأده بأود و )ویلفریأد( تصأور نمأی کأرد 

 که سلول های نخاع یک انسان زنده به آن رنگ درآید.

عاقبأأت )زائأأر بأأروخ( دسأأت از ماسأأاژ برداشأأت و )ویلفریأأد( نگأأاهی بأأه سأأاعت م أأی 

شأأغول خأأود انأأداخت و متوجأأه شأأد کأأه اسأأتاد، مأأدت سأأه سأأاعت بأأدون وقفأأه م

 ماساژبوده است.



گفتیم درگحشأته رسأم جراحأان بأزرگ ایأن بأود کأه پأس از خاتمأه عمأل جراحأی 

بستن زخم را به دسأتیاران خأود وامأی گحاشأتند و از اتأاه عمأل بیأرون مأی رفتنأد 

امأأا در آن روز، مثأأل روزهأأای گحشأأته، خأأود )زائأأر بأأروخ( زخأأم را بسأأت و اسأأتخوان 

گردانیأد و روی نخأاع گحاشأت و دقأت کأرد جمجمه را کأه تأا کأرده بأود، آهسأته بر

کأأه اسأأتخوان، در جأأایی کأأه از آن مکأأان جأأدا شأأده بأأود قأأرار بگیأأرد و آن گأأاه 

داروهأأایی را کأأه بایأأد روی موضأأع زخأأم قأأرار داده شأأود و هنأأوز هأأم جراحأأان اروپأأا 

آن داروها را به رسأم پزشأکان قأدیم )اونگنأه( یعنأی مأرهم مأی خواننأد، روی زخأم 

ست و هنگأامی کأه بیمأار را از اتأاه عمأل بأه اتأاه اسأتراحت مأی گحاشت و سر را ب

 بردند، )زائر ببروخ( گفت این مرد، سه روز دیگر دارای حافاه می شود.

در آن سأأه روز در آن بیمارسأأتان )زائأأر بأأروخ( عهأأده دار چنأأد عمأأل دیگأأر شأأد و 

شأد تمام اعمال او، با موفقیت بأود بأه طأوری کأه دکتأر )ویلفریأد( دسأتیارش قایأل 

 که عارضه پرتی حواس جراح نابغه، یک عارضه ناگهانی و زودگحر بوده است.

روز سوم بعأد از عمأل جراحأی در مغأز مأردی کأه حافاأه را از دسأت داد، آن مأرد، 

 حافاه خود را بازیافت.



تا آن روز دکتر )ویلفریأد( بأاور نمأی کأرد کأه عمأل ماسأاژ )زائأر بأروخ( مأمیر واقأع 

 رمان پحیرد.شود و فراموشی آن مرد د

چأأون روش درمأأان )زائأأر بأأروخ( در ناأأر )ویلفریأأد( یأأک بأأدعت غیرمنطقأأی جلأأوه 

می کرد و مأی اندیشأید کأه اگأر آن بأدعت خطأر نداشأته باشأد بأاری بأدون فایأده 

 است.

اما در روز سأوم پأس از ایأن کأه بیمأار حافاأه خأود را بازیافأت و گحشأته هأایش را 

ع بأه گحشأته اش جأواب هأای درسأت داد، به خاطر آورد به سأماالت )ویلفریأد( راجأ

آن جأأراح، در بأأاطن تصأأدیق کأأرد کأأه هنأأوز )زائأأر بأأروخ( دارای نبأأو  اسأأت و مأأی 

تواند بأا کارهأای حیأرت انگیأز خأود در جراحأی، جامعأه پزشأکان و جراحأان را وادار 

 به تحسین کند.

مدتی قبل از وقایعی کأه ذکأرش گحشأت )زائأر بأروخ( موافقأت کأرده بأود کأه روزی 

 لمبرداران دراتاه عمل ح ور داشته بودند و از اعمال جراحی او فیلم بردارند.فی

امأا پأس از ایأأن کأه عالیأأم پرتأی حأواس در آن مأأرد آشأکار شأأد دسأتیارش رأأالح 

 ندانست که فیلمبرداران در اتاه عمل ح ور داشته باشند.



را ولأأی آن سأأه روز، کأأه اعمأأال جراحأأی )زائأأر بأأروخ( عأأادی بأأود، دکتأأر )ویلفریأأد( 

آسوده خاطر کرد و بأه فأیلم بأرداران اطأالع داد کأه روز چهأارم بأرای فأیلم بأرداری 

 از یک عمل )زائر بروخ( در بیمارستان حاضر باشند.

در آن روز، )زائر بأروخ( بایأد زنأی را کأه مبأتال بأه عارضأه )همأی پلأآی( بأود مأورد 

ئأر بأروخ( هأی  عمل قرار بدهد و مداوا کند و ایأن را هأم مأی گأوییم کأه قبأل از )زا

 کس درردد برنیامد که عارضه )همی پلآی( را با عمل جراحی درمان کند.

عارضأه )همأأی پلأأآی( فلأأ  نیمأی از بأأدن اسأأت کأأه بأر ایأأر تنبلأأی و رخأأوت سأألول 

 های نیمی از مغز، بروز می کند.

اگر سلول های نیمه راست مغأز تنبأل و دچأار رخأوت شأده باشأد، نصأ  چأی بأدن 

مفلوج می شود و بیمار قأادر نیسأت دسأت و پأای چأی را تکأان بدهأد و اگأر سألول 

های نیمه چی مغأز، تنبأل شأده باشأد، نیمأه راسأت بأدن مفلأوج میگأردد و میأزان 

سألول هأای فل ، از لحا  ضأع  یأا شأدت، بسأته اسأت بأه میأزان تنبلأی و رخأوت 

 مغز.

عارضه )همی پلآی( غیأر از تنبلأی سألول هأای نیمأی از مغأز از علأت دیگأر هأم بأه 

وجود مأی آیأد و آن بأروز یأک )لزیأون( در نیمأی از مغأز اسأت و )لزیأون( ارأطالح 



پزشکی بین المللی اسأت کأه در تمأام زبأان هأا بأه همأین شأکل مأورد قبأول قأرار 

همأین شأکل پحیرفتنأد منتهأا بأا لهجأه  گرفته و ملأل انگلیسأی زبأان نیأز آن را بأه

 خودشان )لیآن( تلف  می کنند.

لزیون زخمی است که مانند زخأم هأای ناشأی از بریأدگی یأا پأاره شأدن رگ، خأون 

ریزی نأدارد و مثأل زخأم هأای آماسأی دارای ورم نیسأت ولأی در هأر جأا کأه بأروز 

ی کنأد کند، رنگ قسمتی از ع له را تغییأر مأی دهأد و تولیأد خأارش یأا سأوزش مأ

 و ناراحت کننده است.

بأأروز )لزیأأون( در اع أأا غیأأر ارأألی بأأدن مثأأل دسأأت و پأأا و سأأطح شأأکم یأأا سأأطح 

پشت مشرور بر ایأن کأه مقدمأه یأک سأرطان نباشأد بأدون خطأر اسأت و گأر چأه 

 انسان را ناراحت می کند، اما دارای عاقبت وخیم نیست.

کلیأه بروزکنأد اگأر در اما اگر در اع ای ارلی بدن مثأل مغأزو قلأب و کبأد و ریأه و 

 معالجه اش سهل انگاری کنند، ممکن است به عاقبت وخیم منتهی شود.

اگر )لزیون( در نیمأه ای از مغأز بأروز کنأد و جلأو بأرود ممکأن اسأت نیمأی از بأدن 

را مفلوج کنأد کأه نبایأد ایأن عارضأه را بأا سأکته مغأزی، ناشأی از پأاره شأدن یأک 



سأأبب فلأأ  نیمأأی از بأأدن یأأا تمأأام  رگ در مغأأز و خأأون ریأأزی )کأأه آن هأأم گأأاهی

 بدن می شود( اشتباه کرد.

)زائأأر بأأروخ( گفتأأه بأأود، اگأأر عارضأأه )همأأی پلأأآی( آن زن ناشأأی از )لزیأأون( از مغأأز 

باشد نمی توانیم او را معالجأه کأنم امأا اگأر ناشأی از تنبلأی سألول هأای مغأز باشأد 

 معالجه اش خواهم کرد.

یم ع أو حأزب کمونیسأت بأود و در درهمین اوقات اشأتومی کأارگر معأدن کأه گفتأ

زمأأان هیتلأأر مأأدتی زنأأدانی شأأد و پأأس از شکسأأت آلمأأان نأأازی بأأه رأأورت یأأک 

قهرمان سیاسی درآمد به علت سأی تأی سأمی یأا بأه عبأارت دیگأر عفونأت عمأومی 

خون مردو میدانیم کأه مأرگ او بأه علأت عمأل بأی مأورد پرفسأور )زائأر بأروخ( بأود 

ر تمأأام روده آن مأأرد را از شأأکم خأأارج کأأه بأأه جأأای بیأأرون آوردن زخأأم اینأأی عشأأ

کرد و به دور انداخت و سأر و تأه آن را بسأت بأه طأوری کأه بأین قسأمت فوقأانی و 

تحتانی دستگاه گوارش او رابطه ای وجأود نداشأت تأا آن چأه مأی خأورد دفأع کنأد. 

در نتیجه بدون آن کأه کسأی علأت را بدانأد روز بأه روز حأالش بأدتر شأد و در آخأر 

ت عمومی خون مأرد. امأا مأرگ او عأادی تلقأی شأد و کسأی بأه آن هم به علت عفون

 توجه نکرد.



*** 

قبل از این که فیلم بأرداران وارد اتأاه عمأل شأوند بأه آن هأا تلکیأد شأد کأه در آن 

اتاه حرف نزنند و راجع بأه کأار اسأتاد و کسأانی کأه بأا وی کأار مأی کننأد توضأیح 

و همکأارانش پأرت خواهدشأد نخواهند و بدانند کأه اگأر حأرف بزننأد حأواس اسأتاد 

و جان کسی که در معأرد عمأل اسأت بأه خطأر خواهأدافتاد و از آن گحشأته دچأار 

 خشم زائر بروخ خواهندشد.

زنیکه مبتال به عارضه )همأی پلأآی( بأود از طأرف راسأت بأدن، فلأ  داشأت و دسأت 

راسأأت و پأأای راسأأتش تکأأان نمأأی خأأورد و بأأه همأأین جهأأت زائأأر بأأروخ در آن روز، 

 اع آن زن را ظاهر کرد.طرف چی نخ

طرزعمل استاد، همأان بأود کأه چهأار روز قبأل از آن در مأورد مأردی کأه حافاأه را 

از دست داده بود اعمأال کأرد جأز ایأن کأه در آن روز، فقأط مرکأز حافاأه را ماسأاژ 

 می داد و در مغز آن زن، تمام قسمت چی نخاع، منطقه ماساژ شد.

مرکأز حافاأه کأارگر معأدن ذغأال سأنگ چند روز پیش جراح بزرگ بأا دو انگشأت، 

را می مالیأد امأا در آن روز بأا پأن  انگشأت تمأام قسأمت چأی نخأاع را مأالش مأی 

 داد.



دکتر )ویلفرید( که چشم از دسأت )زائأر بأروخ( بأر نمأی داشأت متوجأه شأد کأه آن 

مرد، بر خأالف چنأد روز قبأل کأه بأا مالیمأت، نخأاع کأارگر معأدن ذغأال سأنگ را 

 وز بر نخاع آن زن فشار وارد می آورد.می مالید، در آن ر

دسأأتیار )زائأأر بأأروخ(، متوجأأه شأأد کأأه ایجأأاد فشأأار، از طأأرف اسأأتاد، بأأرای بأأه کأأار 

 انداختن اعصاب محر  است.

در بأأدن مأأا، دو نأأوع عصأأب وجأأود دارد کأأه مرکأأز هأأر دو مغأأز اسأأت یکأأی اعصأأاب 

محأر  کأه اع أای بأدن را بأه حرکأأت در مأی آورد و دیگأری اعصأاب حسأاس کأأه 

حواس پن  گانه و سأایر احساسأات را بأه مأا تفهأیم مأی کنأد و درفلأ  هأای ناشأی 

از )همی پلآی( یأا سأکته مغأزی اعصأاب محأر  از کأارمی افتأد و اعصأاب حسأاس 

 به کار ادامه می دهد.

چنأأد روز قبأأل کأأه )زائأأر بأأروخ( نخأأاع کأأارگر معأأدن را ماسأأاژ مأأی داد نأأه اعصأأاب 

عصأاب حساسأش و فقأط سألول هأای مرکأز محر  آن مأرد از کأار افتأاده بأود نأه ا

 حافاه دچار رخوت شده بودند.



امأا )همأأی پلأأآی( اعصأأاب محأأر  آن زن را در نیمأی از بأأدن از کأأار انداختأأه بأأود و 

به همین جهت )زائر بأروخ( بأر نخأاع زن بیمأار، فشأار وارد مأی آورد کأه آن اعصأاب 

 را به کار وادارد.

ا بأه خأوبی مأی شأناخت و مأی دانسأت )ویلفرید( خأود، جأراح بأود و بأدن انسأان ر

 که وضع اعصاب در بدن چگونه است.

در دوره دانشأأجویی، تحصأأیالت پزشأأکان و جراحأأان متشأأابه اسأأت ولأأی بعأأد از ایأأن 

که پزشأک و جأراح وارد رشأته هأای تخصصأی شأدند و بعأد از آن از لحأا  شأغل از 

ی بأأدن هأأم جأأدا شأأدند، جراحأأان در مأأورد )آنأأاتومی( یعنأأی شناسأأایی دقیأأق اع أأا

انسان کأه در زبأان مأا موسأوم بأه تشأریح اسأت بأیش از پزشأکان وارد مأی شأوند و 

 دلیلش این است که جراح، هر روز، با جزییات بدن انسان سر و کار دارد.

)ویلفرید( کأه جأراح بأود و بأدن انسأان را بأه خأوبی مأی شأناخت مأی دانسأت کأه 

اسأت منشأعب  سی و یک جفأت عصأب، از مغأز حأرام کأه در داخأل سأتون فقأرات

ی ارألی از اعصأاب بأدن انسأان اسأت، و می شود که هأر یأک از آن هأا یأک شأاخه

ی ارأألی شأأاخه هأأای دیگأأر منشأأعب مأأی شأأود و آن سأأی ویأأک جفأأت از آن شأأاخه

عصأأب، اعصأأاب محأأر  وحسأأاس اسأأت و از خأأود مأأی پرسأأید کأأه آیأأا مأأالش دادن 



اعصأاب محأأر  ی چأی مغأأز زن بیمأار، از طأأرف )زائأر بأأروخ( مأی توانأأد در نیمکأره

آن زن که بأه مغأز حأرام او اتصأال دارد مأمیر واقأع شأود؟ آن چأه ویلفریأد را وا مأی 

داشت که آن سمال را از خود بکنأد ایأن بأود کأه تأا آن تأاریخ، هأی  کأس در رأدد 

برنیامده بود که بیمأار )همأی پلأآی( را بأا مأالش دادن مغأز درمأان کنأد و پزشأکان 

م چنأأد روش ابتکأأاری و بأأدون سأأابقه را شأأوروی هأأم کأأه بعأأد از جنأأگ جهأأانی دو

بأأرای درمأأان بع أأی از بیمأأاری هأأا پأأیش گرفتنأأد بیمأأار )همأأی پلأأآی( و سأأکته 

مغأأزی را بأأا آن روش معالجأأه نکردنأأد و بأأرای درمأأان مبتالیأأان بأأه سأأکته مغأأزی و 

)همی پلأآی( روش )شأیمی تراپأی( را بأه کأار مأی بردنأد و بأا تجأویز دارو، و مأدتی 

سکته مغأزی را کأه از نیمأی از بأدن مفلأوج مأی شأدند، معالجأه  درمان، مبتالیان به

می کردند و درمأورد مبتالیأان بأه فلأ  تمأام بأدن، ناشأی از خأون ریأزی در هأر دو 

ی مغز، تأا آن روز شأنیده نشأد کأه پزشأکان شأوروی توانسأته باشأند یکأی از نیمکره

سأت و پأای خأود آن ها را طوری معالجه کننأد کأه او بتوانأد ماننأد افأراد سأالم، از د

 استفاده کند.

)زائر بروخ( طبق معمول، طوری مشأغول کأار خأود بأود کأه بأه کسأانی کأه در اتأاه 

 ح ور داشتد توجه نمی کرد.



او فقط همکاران خود را که در موقأع کأار بأرای آن هأا دسأتور رأادر مأی کأرد مثأل 

متصأأدی بأأی هوشأأی و شخصأأی کأأه مواظأأب قلأأب و نأأبن و تأأنفس بیمأأار و میأأزان 

خأأون او بأأود و زنأأی کأأه بایأأد وسأأایل جراحأأی را بأأه او بدهأأد میدیأأد و حتأأی فشأأار 

دسأأتیارانش را نگأأاه نمأأی کأأرد و متوجأأه نبأأود کأأه چنأأد فیلمبأأردار در اتأأاه ح أأور 

 دارند و از بیمار، و منطقه عمل، و خود او، فیلم بر می دارند.

لأب بأه )ویلفرید( به فیلم بأرداران گفتأه بأود کأه نبایأد رأحبت کننأد و آن هأا هأم 

سخن نمی گشودند ولأی دکتأر )ویلفریأد( پأیش بینأی نمأی کأرد کأه ممکأن اسأت 

 یکی از فیلم برداران سرفه یا عطسه کند و اتفاقا یکی از آن ها سرفه کرد.

)زائأأر بأأروخ( سأأر را از مغأأز بیمأأار برداشأأت و نگأأاهی بأأه فأأیلم بأأرداران انأأداخت و 

 پرسید: این ها که هستند؟

ی فأأیلم بأأرداری از عمأأل شأأما آمأأده انأأد و خأأود شأأما ویلفریأأد گفأأت: ایأأن هأأا بأأرا

 موافقت کردید که بیایند و از عمل شما فیلم بردارند.

)زائر بروخ( با خشم اظهار کرد مأن چأه موقأع گفأتم کأه عأده ای بأه اینجأا بیاینأد و 

 مزاحم کار ما بشوند.



ویلفرید جواب داد: بدون دسأتور شأما مأا از آقایأان دعأوت نمأی کأردیم کأه بأه ایأن 

 جا بیایند و شما فراموش کرده اید که این دستور را رادر کردید.

زائر بروخ فریاد زد این هأا را اخأراج کنیأد و )ویلفریأد( بأه فأیلم بأرداران اشأاره کأرد 

تألیر کأه چأرا )زائأر بأروخ(  که از اتاه خارج شأوند و آن هأا بأا حأال عأدم رضأایت و

قدر زحمأت آن هأا را نمأی دانأد از اتأاه خأارج شأدند و هنگأامی کأه آخأرین فأیلم 

بردار از اتاه خارج مأی شأد )زائأر بأروخ( ظأرف ادوات کثیأ  جراحأی را بلنأد کأرد و 

به سوی او پرتاب نمود و گفأت مگأر ایأن جأا تماشأاخانه اسأت کأه شأما بأرای فأیلم 

 برداری آمده اید.

 ای آن مرد آلوده شد ولی بی آن که حرفی بزند از اتاه خارج شد.وسراپ

توجه )زائر بأروخ( بأه سأوی فأیلم بأرداران، چنأدین لحاأه او را از ماسأاژ بازداشأت و 

آن وقت بار دیگر به مالش مغأز بیمأار ادامأه داد بأی آن کأه احسأاس کنأد کأه زمأان 

 می گحرد.

هأم کأه دچأار یأک زخأم سأرطانی در در آن روز، )زائر بأروخ( بایأد بیمأار دیگأری را 

معده بود مورد عمأل قأرار بدهأد امأا مأالش نخأاع آن قأدر طأوالنی شأد کأه پأس از 

خاتمأأه کأأار و بسأأتن مغأأز، دیگأأر وقتأأی بأأرای عمأأل دوم بأأاقی نمانأأد و )زائأأر روخ( از 



بیمارسأأتان مراجعأأت کأأرد و بأأا اتومبیأأل دولتأأی کأأه بأأه او اختصأأای داده بودنأأد بأأه 

 خانه اش رفت.

ل های اول بعأد از جنأگ جهأانی دوم مأردم آلمأان شأرقی و بأرلین شأرقی بأه در سا

سختی زندگی می کردند ولی )زائر بأروخ( بأا رفأاه بأه سأر مأی بأرد و در ویالیأی کأه 

بأأه او داده بودنأأد سأأکونت داشأأت و در بأأرلین شأأرقی از افأأراد معأأدودی بأأود کأأه 

آمریکأا را دریافأت  آزادانه کتب و مجأالت علمأی آلمأان غربأی و کشأور هأای اروپأا و

می کأرد و در بأرلین شأرقی کسأی بأه انأداره )زائأر بأروخ( حقأوه نمأی گرفأت زیأرا 

 ماهی هزار مار  آلمان شرقی به او بابت حقوه می پرداختند.

به هر حأال در آن روز دکتأر ویلفریأد پأرت کأردن ظأرف ادوات کثیأ  جراحأی را از 

او گحاشأأت و در بأأاطن  حأأواس پرتأأی زائأأر بأأروخ ندانسأأت و آن را بأأه حسأأاب خشأأم

 به جراح نابغه حق داد که از ح ور فیلم برداران در اتاه عمل خشمگین شود.

به ندرت اتفاه می افتدکأه جراحأان باسأابقه کأه یأک عمرمشأغول جراحأی بأوده انأد 

دارای روحیه مخصوی نباشند و کسانی که بأا آن هأا کأار مأی کننأد مأی داننأد کأه 

ت بلکأه عأادتی اسأت کأه در نخسأت از تکأرار آن روحیه ناشی از خبأث طینأت نیسأ

 کارها و وظای  روزانه به وجود می آید و به مرور زمان جزو فطرت می شود.



 * 

روز بعأأد، مأأردی را در اتأأاه عمأأل، آمأأاده بأأرای جراحأأی کردنأأد کأأه بایأأد یأأک غأأده 

 سرطانی را از معده اش خارج کنند.

دانسأأتند پأأس از ایأأن  بیمأأاری آن مأأرد پأأیش رفتأأه بأأود و پزشأأکان بیمارسأأتان مأأی

که غده سرطانی از معده بیمار خأارج شأد، احتمأال بأه وجأود آمأدن غأده ای دیگأر، 

از سرطان، در یأک قسأمت از بأدن بیمأار وجأود دارد امأا امیأدواری داشأتند کأه بأه 

وسیله )شأیمیو ترابأی( یعنأی بأه کأار بأردن دارو هأا، مأانع از بأه وجأود آمأدن غأده 

 وجود آمدن آن را سال ها به تلخیر بیندازند. های سرطانی جدید شوند یا به

در آن موقأع هنأوز علأم پزشأکی نمأی دانسأت در چأه موقأع اولأین سألول سأرطانی 

 وارد خون می شود.

اما ایأن را مأی دانسأت پأس از ایأن کأه مأرد سأرطان پأیش رفأت، در هأر سأاعت 

میلیون هأا سألول سأرطانی وارد خأون مأی شأود و جریأان خأون آن هأا را بأه تمأام 

ع ای بدن انسان می بأرد و نقطأه ای از بأدن وجأود نأدارد کأه سألول سأرطانی بأه ا

تبعیت از جریان خون بأه آن جأا نرسأد و بأه همأین جهأت نقطأه ای از بأدن وجأود 

 ندارد که از بیماری سرطان مصون باشد.



وسایل دفأاع بأدن، در خأون، تأا آن جأا کأه بتواننأد سألول هأای سأرطانی را از بأین 

نتواننأأد تمأأام آن هأأا را معأأدوم کننأأد آن قسأأمت از سأألول هأأای  مأأی برنأأد امأأا اگأأر

 سرطانی که باقی می مانند، در نقطه ای از بدن جا می کنند.

تنها جریان خأون نیسأت کأه حامأل سألول هأای سأرطانی مأی شأود و آن هأا را بأه 

ف()جریأأان -ن-ی-تمأأام اع أأای بأأدن مأأی رسأأاند بلکأأه جریأأان لنأأ  یأأا لینأأ  )ل

 رطانی را به قسمت های مختل  بدن می برد.خلط( نیز سلول های س

ی سأرطانی را از معأده خأارج کردنأد دیگأر سألول بأه عنأوان مثأال وقتأی یأک غأده

هأأای جدیأأد سأأرطانی از آن غأأده وارد جریأأان خأأون یأأا لنأأ  نمأأی شأأود امأأا سأألول 

هایی که قبأل از قطأع غأده سأرطانی در خأون یأا لینأ  بودنأد و در آن جأا هسأتند 

هأای شأیمیایی بأرای نأابود کأردن آن سألول هأا اسأت تأا ایأن کأه و معالجه با دارو 

تکثیر نشأوند وغأده یأا غأده هأای دیگأر بأه وجأود نیاورنأد. تأا آن غأده هأا از بافأت 

 های سالم بدن تغحیه کنند و سلول های سالم را از بین ببرند.

  



  

 نکوهش پزشکان آلمان از طرف )زائر بروخ(

ی بأود جراحأی را ناشأی از نأاتوانی علأم پزشأکی )زائر بروخ( با ایأن کأه نابغأه جراحأ

مأأی دانسأأت و مأأی گفأأت اقأأدام بأأه عمأأل جراحأأی اعتأأراف بأأه عجأأز از طأأرف علأأم 

پزشأأکی و در واقأأع از طأأرف پزشأأکان اسأأت کأأه نتوانسأأته انأأد تمأأام قواعأأد علمأأی 

 پزشکی را که بر بدن انسان حکومت می کند کش  کنند.

از زخأأم زبأأان )زائأأر بأأروخ( رنجأأور  تمأأام پزشأأکان آلمأأان، قبأأل از جنأأگ جهأأانی دوم

ی خأود را در لفأاف الفأا  مالیأم بودند چون آن جراح بأزرگ، بأدون ایأن کأه ناریأه

بای انأأد بأأه پزشأأکان آلمأأانی مأأی گفأأت هأأر کأأس کأأه از یأأک بیمأأاری مأأی میأأرد، 

قربأانی نأأادانی شأأما مأی شأأود و مسأأنول هأر تومأأور )غأأده( غیأر قابأأل عأأالج کأأه در 

شأما هسأتید و اگأر مأرگ اشأخای در پایأان یأک دوره بدن کسی به وجود می آیأد 

از عمأأر حتمأأی بأأود هأأی  کأأس نبایأأد قبأأل از آن از بیمأأاری و غأأده هأأای غیأأر قابأأل 

درمان بمیرد چأون محأال اسأت کأه علأم پزشأکی، قأادر بأه درمأان تمأام امأراد و 

زخأأم هأأا و غأأده هأأای بأأدن نباشأأد ولأأی شأأما، بأأر ایأأر تنبلأأی و بطالأأت و تمایأأل بأأه 



لحات زندگی در ردد بر نمأی آییأد کأه بأه تمأام قواعأد علأم پزشأکی پأی استفاده از 

 ببرید.

او مأأی گفأأت مأأن جأأراح هسأأتم بایأأد کفأأاره نأأادانی شأأما را بأأدهم چأأون قطأأع یأأک 

ع أأو و بیأأرون آوردن یأأک غأأده کأأه شأأما دسأأتور آن را بأأه مأأن مأأی دهیأأد درمأأان 

 نیست بلکه چون مثله کردن بیمار است.

نبأود و بأه ایأن اکتفأا نمأی کأرد کأه پزشأکان آلمأانی را )زائر بروخ( واع  غیر متع  

مورد نکأوهش قأرار بدهأد کأه چأرا بأرای درمأان امأراد موسأوم بأه غیرقابأل عأالج 

دررأأدد برنمأأی آینأأد بأأه قواعأأد طبأأی پأأی ببرنأأد و خأأود، سرمشأأق کشأأ  راه هأأای 

جدید برای درمأان امأراد در رشأته خأودش یعنأی جراحأی مأی شأد و ابتکأارات او 

ان امأراد قأبال گفتأیم امأا همأین جأراح بأزرگ کأه پزشأکان آلمأان را را برای درمأ

نادان و تنبل می خوانأد و مأی گفأت کأه آن هأا بأا رأدور دسأتور جراحأی، مأردم را 

مثله مأی کننأد نأه مأداوا روز بعأد در بیمارسأتان بأرلین شأرقی مرتکأب عملأی شأد 

 که همه کسانی را در اتاه عمل بودند تا سرحد جنون مبهوت کرد.

آن روز، قبأأل از ایأأن کأأه )زائأأر بأأروخ( شأأروع کنأأد در وی چیأأزی دیأأده نشأأد کأأه در 

 حاکی از پرتی حواس باشد.



او، بعأأد از ورود بأأه بیمارسأأتان بأأا دقأأت دسأأت هأأای خأأود را بأأا آب نیمأأه گأأرم و 

رابون و بروس شسأت و گأر چأه وی مثأل جراحأان قأدیم پأانزده دقیقأه دسأت هأا 

شسأأتن آن مأأرد هرگأأز کمتأأر از پأأن   را بأأا رأأابون و بأأروس نمأأی شسأأت امأأا دسأأت

دقیقه طول نمی کشید و در به کأار بأردن رأابون افأرار مأی کأرد زیأرا مأی دانسأت 

که رابون دشمن میکروبها اسأت و اگأر مأا مأی توانسأتیم معأده و امعأاء و ریأه هأا و 

کبأأد و سأأایر اع أأای مهأأم بأأدن را بأأا آب و رأأابون بشأأوییم نأأه فقأأط بیمأأار نمأأی 

 عمر بشر از ردو پنجاه سال می گحشت.شدیم بلکه حد متوسط 

)زائأأر بأأروخ( کأأه روپأأوش جراحأأی را پوشأأیده بأأود پأأس از شسأأتن دسأأتها دسأأتکش 

جراحی را که یک زن پرستار بأه وسأیله پأنس بأه او تقأدیم کأرد پوشأید و آن وقأت 

زن پرستار دهأان بنأد مخصأوی جراحأی را کأه مأانع از ایأن مأی شأود کأه تأنفس 

بأر رأورت جأراح گحاشأت و بسأت و )زائأر بأروخ(  جراح با زخم تمأاس حارأل کنأد

 وارد اتاه عمل شد.

در آن جا هر کس در جأای خأود بأود و بعأد از ایأن کأه )زائأر بأروخ( وارد شأد چنأد 

دقیقأأه از بأأی هوشأأی مأأردی کأأه بایأأد غأأده سأأرطانی را از معأأده اش بیأأرون بیاورنأأد 

مأأی گحشأأت. لحاأأه ای بعأأد از ورود )زائأأر بأأروخ( محأأل عمأأل را آشأأکار کردنأأد و 



صأأدی بأأی هوشأأی و روی آن مأأواد ضأأد عفأأونی مالیدنأأد و )زائأأر بأأروخ( گأأزارش مت

انأأدازه گیأأری ضأأربان قلأأب و نأأبن و وضأأع تأأنفس بیمأأار را دریافأأت کأأرد و کأأارد 

جراحی را بأه دسأت گرفأت. دسأتیاران )زائأر بأروخ( مأی دانسأتند کأه او در سأرعت 

ی اسأأتادانی بأود کأأه عمأل چیأره دسأأت اسأت چأأون آن جأراح نابغأه دسأأت پأرورده

رد جراحأی را بأه دسأت گرفتأه ی داروهأای بأی هأوش کننأده، کأاآن ها قبل از دوره

بودنأأد و در آن دوره، جأأراح، بایأأد تأأا آن جأأا کأأه توانأأایی بشأأری اجأأازه مأأی دهأأد 

 سرعت عمل داشته باشد.

چون بیماری را که باید مأورد عمأل قراربگیأرد بأی هأوش نمأی کردنأد بنأابراین اگأر 

فقط یک یانیه از طول مأدت عمأل جراحأی کاسأته مأی شأد بأه همأان انأدازه مأدت 

 شکنجه از طرف بیمار کوتاه تر می شد.تحمل 

)زائأأر بأأروخ( بأأا سأأرعت شأأکم را گشأأود و طأأوری در کأأار خأأود اسأأتاد بأأود کأأه در 

لحاأه اول بعأد از گشأودن )پأأری تأوان( کأه بأه فارسأأی رأفاه خوانأده مأی شأأود و 

آنگاه معده، محل غده نمایأان شأد )رأفاه کیسأه ایسأت نأاز  کأه تمأام محتویأات 

از محتویأأات سأأینه مأأی باشأأد در آن قأأرار گرفتأأه و  شأأکم کأأه طبیعأأی اسأأت و غیأأر

درون ایأأن کیسأأه، در بأأدن انسأأان، تنهأأا مکأأانی اسأأت کأأه میکأأروب در آن وجأأود 



نأأدارد و دکتأأر )آلکسأأی کأأارل( فرانسأأوی مأأی گفأأت کأأه درون )پأأری تأأوان( ماننأأد 

درجأه زیأر رأفر در گرمأا  273ف ای بین سأتارگان کأه در آن جأا سأرمای مطلأق )

 کم فرماست تمیز است. مترجم(.سن  رد درجگی( ح

دو دسأأتیار )زائأأر بأأروخ( کأأه غأأده سأأرطانی را دیدنأأد مأأی دانسأأتند کأأه یأأافتن غأأده 

سرطانی در معده بیمار از طأرف یأک جأراح در اولأین ضأربه کأارد، کأار هأر مبتأدی 

نیست و جراحأان دیگأر پأس از گشأودن معأده، مأدتی کأاوش مأی کننأد تأا غأده را 

 بیابند.

عأد از گشأودن رأفاه، معأده را در محلأی گشأود کأه غأده در آن ولی )زائأر بأروخ( ب

جا بود اما توجهی به غأده نکأرد وکأارد او بأا همأان سأرعت بأه طأرف بأاال و منطقأه 

سینه رفأت دسأتیاران اسأتاد، از توجأه )زائأر بأروخ( بأه سأوی سأینه تعجأب کردنأد 

اران اما لب بأه سأخن نگشأودند و کأارد )زائأر بأروخ( وارد منطقأه ای شأد کأه دسأتی

)زائأأر بأأروخ( وارد منطقأأه ای شأأد کأأه دسأأتیاران زائأأر بأأروخ، نمأأی توانسأأتند ببیننأأد 

برای این کأه زیأر دنأده هأای قسأمت فوقأانی رأندوه سأینه قأرار گرفتأه بأود ولأی 

مبهأأوت شأأده بودنأأد چأأون نمأأی دانسأأتند کأأه اسأأتاد، در آن جأأا چأأه کأأار دارد و 

 ه نداشت.بیرون آورن غده سرطانی از معده ربطی به رندوه سین



لحااتی چند، تمام آن هأایی کأه مأی توانسأتند منطقأه عمأل را ببیننأد، در سأکوت 

مقرون به بهت به سر بردند و ناگهأان دیدنأد کأه دسأت دیگأر زائأر بأروخ وارد قفسأه 

سأأینه بیمأأار شأأد و قأأبلش را از آن جأأا بیأأرون آورد و در حأأالی کأأه هنأأوز قلأأب 

 ضربان داشت ان را در ظرف زباله انداخت.

ب انسان با هفده پیونأد ارألی بأه اع أای دیگأر مربأور اسأت کأه یأک قسأمت از قل

 آن پیوند ها را سرخ رگ ها وسیاه رگ ها تشکیل می دهد.

عأأالوه بأأر آن پیونأأدهای ارأألی، قلأأب انسأأان، بأأه توسأأط گروهأأی از اعصأأاب بأأا مغأأز 

حأأرام ارتبأأار دارد و ایأأن پیونأأد هأأا هأأم از لحأأا  وظأأای  قلأأب جأأزو روابأأط ارأألی 

اما از لحا  ضخامت بأه هفأده پیونأد مأحکور نمأی رسأد و اعصأابی کأه قلأب را است 

 به مغز حرام می کند باریک می باشد.

برای ایأن کأه یأک قلأب را از سأینه خأارج کننأد بایأد هفأده پیونأد ارألی و رشأته 

هأأای ارتباطأأات فرعأأی را قطأأع کننأأد و زائأأر بأأروخ در لحاأأاتی معأأدود و بأأا کمأأال 

ا و رشأته هأا را قطأع کأرده بأود در حالیکأه قسأمتی از آن سرعت تمام این پیونأد هأ

پیونأد هأا در بأاالی قلأب، و زیأر دنأأده هأا، در منطقأه ای قأرار داشأت کأه وی نمأأی 

توانست آن جا را ببینأد امأا او طأوری اع أای بأدن آدمأی را مأی شأناخت کأه کأارد 



جراحی وی در جایی هأم کأه چشأم هأایش نمأی دیأد، مثأل جاهأایی کأه از بینأایی 

تفاده مأأی کأأرد مأأی بریأأد و هنگأأامی کأأه حاضأأران قلأأب بیمأأار را در دسأأت زائأأر اسأأ

بروخ دیدند از فرر شگفت توام با وحشأت، حأالی شأبیه بأه جنأون بأه آن هأا دسأت 

داد قلب آن مرد، بعد از این که بأه دسأت )زائأر بأروخ( از بأدن بمأار خأارج شأد و در 

 ظرف زباله افتاد می طاید و جان داشت.

  



  

 آوردن اولین درس تشریحبه خاطر 

دکتر )ویلفرید( وقتأی طأاش آن قلأب را در خأارج از بأدن بیمأار دیأد بأه یأاد اولأین 

درس تشأأریح خأأود در دوره تحصأأیل در کأأالس فیزیولأأوژی )علأأم وظأأای  اع أأای 

 بدن( در دانشکده پزشکی افتاد.

و  در آن روز اسأأتاد بأأه او دسأأتور داد کأأه بأأرود و از اکواریأأوم یأأک قورباغأأه بگیأأرد

 بیاورد.

دانشأأکده پزشأأکی دارای چنأأدین اکواریأأوم و قفأأس هأأای متعأأدد بأأرای جأأانوران 

کوچک مثأل مأوش و خوک أه هنأدی بأود ولأی تأا آن روز )ویلفریأد( کأه تأازه قأدم 

بأأه دانشأأکده پزشأأکی گحاشأأته بأأود نمأأی دانسأأت کأأه دانشأأجو بایأأد خأأود بأأرود و 

 قورباغه یا موش یا خوک ه را بیاورد.

ید( یک قورباغه را لمأس نکأرده بأود تأا چأه رسأد بأه ایأن کأه آن را تا آن روز )ویلفر

 بگیرد و راه بایماید و به کالس درس بیاورد.



گأأویی روی پیشأأانی او نوشأأته بودنأأد کأأه ایأأن دانشأأجو از قورباغأأه نفأأرت دارد و بأأه 

همأأین جهأأت اسأأتاد در بأأین تمأأام دانشأأجویان کأأالس، او را بأأرای آوردن قورباغأأه 

 انتخاب کرد.

رید( کوشید کأه بأر نفأرت و وحشأت خأود غلبأه کنأد دسأت را وارد آب کأرد و )ویلف

قورباغه ای گرفت و با حیأرت احسأاس کأرد کأه خیلأی نأرم اسأت. او انتاأار نداشأت 

کأأه آن جأأانور زشأأت، آن قأأدر نأأرم باشأأد و قورباغأأه را گرفأأت و از آب خأأارج کأأرد و 

 به کالس آورد.

دانشأجویان گفأت اینأک، مأا مأی خأواهیم استاد قورباغه را از )ویلفریأد( گرفأت و بأه 

طأأرز عمأأل قلأأب ایأأن قورباغأأه را کأأه در بسأأیاری از جأأانوران شأأبیه بأأه طأأرز عمأأل 

قلب انسان اسأت ببینأیم و آن گأاه قورباغأه را رویمیأز بأی حرکأت قأرار داد و بعأد از 

عقأأب سأأوزنی را در قاعأأده مغأأز قورباغأأه فأأرو کأأرد تأأا ایأأن کأأه دسأأتگاه عصأأبی آن 

بینأدازد در آن موقأع، قورباغأه مثأل یأک کأود  شأیر خأوار جیأغ زد  جانور را از کار

 و تا آن روز، )ویلفرید( جیغ قورباغه را نشنیده بود.

او در شأأب هأأای تابسأأتان رأأدای قورباغأأه هأأا را مأأی شأأنید و از روی تصأأورات عامأأه 

 مردم می دانست که هر ردای قورباغه چه معنی دارد.



ر آن روز، بعأأد از شأأنیدن جیأأغ آن جأأانور امأأا جیأأغ قورباغأأه را نشأأینده بأأود و د

خیلی غمگین شأد کأه چأرا یأک جأانور بأی آزار را زجأر مأی دهنأد و بأه قتأل مأی 

 رسانند.

استاد بعد از این که سوزن را در مغأز قورباغأه فأرو کأرد گفأت ایأن جأانور دیگأر درد 

را احسأأاس نمأأی کنأأد زیأأرا مرکأأز احسأأاس دردش از کأأار افتأأاده اسأأت و مأأا مأأی 

 ن این جانور را بشکافیم بدون این که او را دچار درد کنیم.توانیم بد

آن گأأاه اسأأتاد، بأأا کأأارد جراحأأی، جثأأه کوچأأک قورباغأأه را شأأکافت و قلأأبش را بأأه 

 دانشجویان نشان داد تا ببینند چگونه ضربان دارد.

پس از این که دانشأجویان ضأربان قلأب آن جأانور را در داخأل بأدنش دیدنأد اسأتاد 

آن قلأب کوچأک ر از بأدن جأانور جأدا کأرد و در ظرفأی قأرار  با یأک حرکأت کأارد

داد و )ویلفرید( مشاهده کأرد کأه قلأب کوچأک بعأد از ایأن کأه از بأدن جأانور جأدا 

 شد، در آن ظرف، به ضربان ادامه می دهد.

 طاش قلب قورباغه در آن ظرف، برای )ویلفرید( تازگی داشت.



عأد از ایأن کأه از بأدنش جأدا جوان دانشجو، تصور نمی کأرد کأه قلأب یأک جأانور ب

شد و دیگر از خونش تغحیأه نکأرد و از اعصأابش اطاعأت ننمأود هم نأان بأه ضأربان 

 ادامه بدهد.

بعد متوجأه شأد ظرفأی کأه اسأتاد قلأب را در آن گحاشأته دارای یأک مأایع متمایأل 

به زردی است و استاد گفت ایأن مأایع، بأه مصأرف تغحیأه ایأن قلأب مأی رسأد و تأا 

 ورباغه بتواند از این مایع تغحیه کند به ضربان ادامه می دهد.زمانی که قلب ق

بعأأد اسأأتاد اظهأأار کأأرد: قلأأب انسأأان پأأس از ایأأن کأأه از بأأدن آدمأأی خأأارج شأأد تأأا 

مأأدتی مأأی طاأأد در رأأورتی کأأه نأأه بأأه دسأأتگاه جریأأان خأأون ارتبأأار دارد نأأه بأأه 

سازمان عصبی انسان. و اگر قلب انسأان را بعأد از ایأن کأه از بأدن جأدا شأد در یأک 

آن در خأأارج از  مأأایع کأأه بأأرای غأأحای قلأأب مفیأأد باشأأد قأأرار بدهنأأد مأأدت ضأأربان

بدن انسان بیشتر می شود و علتش این است کأه قلأب، عأالوه بأر ایأن کأه بأا مراکأز 

عصأأبی ارتبأأار دارد و از آن هأأا دسأأتور مأأی گیأأرد، دارای یأأک سیسأأتم عصأأبی 

مستقل است و پس از این که رابطأه قلأب بأا مرکأز عصأبی بأدن قطأع شأد، اعصأاب 

هأد تأا لحاأه ای کأه بأر ایأر مستقل قلأب بأه ضأربان ایأن ع أو قأوی ادامأه مأی د



نرسأأیدن غأأحا )خأأون( بأأه ع أأالت قلأأب، ایأأن ع أأو از ضأأربان بأأاز مأأی مانأأد و مأأی 

 میرد.

آن روز کأه دکتأر )ویلفریأأد( ضأربان آن مأأرد بأدبخت را در ظأأرف زبالأه دیأأد بأه یأأاد 

اولأأین درس وظأأای  اع أأای خأأود در دانشأأکده پزشأأکی و شأأکافتن جثأأه قورباغأأه از 

 طرف استادش افتاد.

ز فاجعأأه بیأرون آوردن قلأأب از سأینه آن مأأرد و انأداختن در ظأأرف زبالأه، یأأک بعأد ا

فاجعه وحشت انگیز دیگأر هأم در انتاأار کسأانی کأه در اتأاه عمأل ح أور داشأتند 

بأأود و آن ایأأن کأأه مأأی دیدنأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( روی جسأأد بیمأأار کأأه مأأرده بأأود 

 هم نان به عمل ادامه می دهد.

ب آن مأأرد را از سأأینه اش بیأأرون آورد و دور بعأأد از ایأأن کأأه )زائأأر بأأروخ( قلأأ

انأأداخت، ماشأأین زنأأدگی در بأأدن بیمأأار متوقأأ  شأأد و همأأه اع أأای بأأدن بیمأأار و 

قبل از همأه مغأز بأه تأدری  از وظأای  خأود بأاز ایسأتادند چأون سألول هأای مغأز، 

نمأأی تواننأأد بأأیش از چهأأار و حأأداکثر پأأن  دقیقأأه نرسأأیدن خأأون بأأه سأألول هأأا را 

 از آن می میرند. تحمل کنند و بعد



وقتأأی زنأأدگی یأأک نفأأر بأأه انتهأأا مأأی رسأأد اول مغأأزش مأأی میأأرد و آن وقأأت بأأه 

 تدری  سایر اع ای مهم بدن او، از وظای  حیاتی باز می ماند ومی میرند.

بر ایر مأرگ بیمأار دیگأر متصأدی انأدازه گیأری ضأربان قلأب و نأبن و فشأارخون و 

ت بأر جأای خأود قأرار گرفتأه بأود ی تنفس، کاری نداشت با ایأن وجأود مبهأوشماره

و اگأأر )زائأأر بأأروخ( از او مأأی پرسأأید کأأه شأأماره ضأأربان قلأأب بیمأأار چقأأدر اسأأت 

 ناگزیر باید بگوید بیمار قلب ندارد تا آن قلب دارای طاش باشد!

آن هایی که جریان عمأل جراحأی را مشأاهده مأی کردنأد دیدنأد کأه جأدار معأده و 

اد و هأر دانشأجوی پزشأکی و کسأان دیگأر روده های بیمأار هأم از حرکأت بأاز ایسأت

که در موقع عمل معده یأا روده هأا در اتأاه عمأل ح أور داشأته انأد مأی داننأد کأه 

جأأدار معأأده و روده هأأا حرکأأت دارد و تأأا روزی کأأه انسأأان زنأأده اسأأت آن حرکأأات 

ادامه پیدا می کنأد و پأس از مأرگ، ماننأد سأایر حرکأات اع أای بأدن متوقأ  مأی 

 شود.

ر بأأروخ( و کسأأان دیگأأر کأأه در اتأأاه عمأأل ح أأور داشأأتند و منطقأأه دسأأتیاران )زائأأ

عمأأل را مشأأاهده مأأی کردنأأد دیدنأأد کأأه جأأدار معأأده و روده هأأای بیمأأار از حرکأأت 

باز ایستاد ولی جراح نابغأه متوجأه آن وضأع نشأد و شأگفت آن کأه بأرای اولأین بأار 



ادامأه )زائر بروخ( که چیره دسأت بأود و بأا سأرعت عمأل مأی کأرد، آهسأته بأه کأار 

 میداد.

)ویلفریأأد( بأأه خأأوبی دریافتأأه بأأود قطأأع قلأأب بیمأأار و کشأأتن او، ناشأأی از پرتأأی 

حأأواس اسأأتاد اسأأت مأأی فهمیأأد کأأه آهسأأته کأأار کأأردن )زائأأر بأأروخ( هأأم ناشأأی از 

 پرتی حواس می باشد.

)زائر بروخ( آن قدر آهسته کار کأرد کأه بافأت هأای گأرم بأدن بیمأار، و بهتأر آن کأه 

رد شأأد. واکأأنش بافأأت هأأای سأأرد و گأأرم بأأدن انسأأان، زیأأر بگأأوییم بأأدن مأأرده، سأأ

 دست جراح متفاوت است.

در بدن انسأان بافأت سأرد بأه وجأود نمأی آیأد مگأر بعأد از مأرگ و تأا سأاعتی کأه 

 انسان حیات دارد تمام ع التش گرم است.

یأأک جأأراح فقأأط در تأأاالر کالبأأد شأأکافی و دانشأأکده پزشأأکی یأأا در اداره پزشأأکی 

رد بأدن انسأان سأروکار پیأدا مأی کنأد چأون در آن دو تأاالر، در قانونی با ع الت س

جسأأد مأأرده کالبأأد شأأکافی مأأی کنأأد و درجاهأأای دیگأأر کأأه بایأأد یأأک بیمأأار را بأأا 

 عمل جراحی مداوا کند سر و کارش با ع الت گرم بدن انسان است.



یک جراح مأی دانأد کأه هنگأام شأکافتن کالبأد یأک مأرده کأارد را بایأد طأوری بأه 

رد که حرکت آن بأا زمأانی کأه در اتأاه عمأل روی یأک بیمأار کأار مأی حرکت در آو

کنأأد فأأره دارد. و اسأأتادان بأأه دانشأأجویان پزشأأکی کأأه ابتأأدا در تاالرهأأای کالبأأد 

شأأکافی روی جسأأد امأأوات کأأار مأأی کننأأد مأأی گوینأأد آگأأاه باشأأید کأأه وقتأأی مأأی 

د خواهید یک بدن زنأده را مأورد عمأل جراحأی قأرار بدهیأد حرکأت کأارد شأما بایأ

طور دیگأر باشأد و بأه تأدری  طأوری جأراح از ناأر تشأخیگ ع أله مأرده از زنأده، 

مهارت پیدا می کند کأه هأر گأاه چشأم هأایش را ببندنأد و بأه او بگوینأد کأه عمأل 

کنأأد همأأین کأأه کأأار خأأود را روی ع أأله ای گحاشأأت بأأدون آن کأأه آن را لمأأس 

را حأس کنأد مأی کرده باشد تا از گزمی یأا سأردی ع أله، مأرده یأا زنأده بأودن آن 

 فهمد که متعلق به مرده است یا زنده.

  



  

 استاد فهمید که بیمار را کشته است

چأأون عمأأل جراحأأی )زائأأر بأأروخ( طأأوالنی شأأده بأأود آن جأأراح بأأزرگ از واکأأنش 

ع أأالت مأأرده، زیأأر کأأارد خأأود، متوجأأه وضأأع غیأأر عأأادی عمأأل شأأد و آن توجأأه، 

بأأین بأأرد و شأأعور عأأادی چأأون جرقأأه در مغأأز او درخشأأید و پرتأأی حأأواس را از 

بازگشت کرد و کسانی کأه در اتأاه عمأل بودنأد دیدنأد کأه یأک مرتبأه رنأگ جأراح 

نابغه سفید شد و کأارد از دسأتش افتأاد زیأرا فهمیأد کأه بیمأار، زیأر دسأت او مأرده 

 است.

تأأا آن روز اتفأأاه نیفتأأاده بأأود کأأه یأأک بیمأأار، زیأأر دسأأت )زائأأر بأأروخ( در موقأأع 

 هوشیاری او بمیرد.

زی کأه )زئأر بأأروخ( مبأتال بأأه اخأتالل مشأأاعر شأد کسأأانی در ایأر اشأأتباه او در از رو

موقع عمأل مأرده بودنأد ولأی خأود وی نمأی دانسأت کأه باعأث مأرگ آن هأا شأده 

است و از روزی هأم کأه )زائأر بأروخ( بأه شأهرت رسأید تأا آن روز اتفأاه نیفتأاد کأه 



ه باشأد و هأر بیمأار بیماری زیر عمل جراحی او، یا بعأد از خاتمأه عمأل، جأان سأارد

 بعد از این که مورد عمل )زائر بروخ( قرار می گرفت بهبود می یافت.

آن هایی که )زائر بروخ( را مأی شأناختند آن قأدر بأه وی اعتمأاد داشأتند کأه راجأع 

به او غلو مأی کردنأد و مأی گفتنأد کأه )زائأر بأروخ( مأرده را هأم زنأده مأی کنأد و 

ت و همأان طأور کأه رأدای آن رأور امأوات کارد جراحی او ماننأد روراسأرافیل اسأ

 را زنده می کند، کارد جراحی )زائر بروخ( هم مردگان را زنده می کند.

)زائر بروخ( بعد از این که فهمیأد آن مأرد را کشأته اسأت طأوری خأود را باخأت کأه 

دکتأأر ویلفریأأد متأألیر شأأد و بأأه او نزدیأأک شأأد و دسأأت اسأأتاد را گرفأأت و گفأأت 

سأأتراحت کنیأأد و بأأه یکأأی از زن هأأای پرسأأتار کأأه در خأأواهش مأأی کأأنم برویأأد وا

اتأأاه بأأود گفأأت زیأأر بغأأل اسأأتاد را بگیأأرد و خأأود او زیأأر بغأأل دیگأأر )زائأأر بأأروخ( را 

گرفت و او را از اتأاه عمأل خأارج کأرد و در اتأاه دیگأر روی رأندلی راحتأی نشأاند 

اد وگفأأت کأأه بأأرای )زائأأر بأأروخ( آب آشأأامیدنی بیاورنأأد و خأأود او آب را برلأأب اسأأت

 گحاشت زیرا زائر بروخ دستکش های خون آلود جراحی را به دست داشت.

 ساس با کمک زن پرستار دستکش ها و روپوش جراحی را از وی دور کرد.



طوری حال )زائر بروخ( منقلأب بأود کأه نمأی توانسأت طبأق معمأول، بعأد از خاتمأه 

عمأأل جراحأأی بأأه دسأأت شأأویی بأأرود و دسأأت هأأا و رأأورت را بشأأوید و دکتأأر 

ویلفرید( گفت لگأن و آب و رأابون بیاورنأد کأه در همأان اتأاه دسأت هأا ورأورت )

 استاد را بشویند.

راننأأده اتومبیأأل )زائأأر بأأروخ( در آن موقأأع نبأأود کأأه او را بأأه خانأأه اش برسأأاند و بأأا 

اتومبیل دیگأر او را بأه خانأه اش فرسأتادند و در بیمارسأتان شأهرت دادنأد کأه حأال 

ع عمأل خأراب شأد و جسأد مأرده را هأم ار اتأاه عمأل بأه )زائر بروخ( ناگهان در موق

 مکانی منتقل کردند که اموات را در آن جا می گحاشتند.

وظیفه دکتر )ویلفرید( دستیار ارشأد )زائأر بأروخ( ایأن بأود کأه آن واقعأه را بأه طأور 

 رسمی به رئیس بیمارستان گزارش بدهد.

ن جأراح بأزرگ سأبب ولی چون خأود را مأدیون )زائأر بأروخ( مأی دانسأت حمایأت آ

 شد که او مشمول تصفیه نشود، از دادن گزارش خودداری کرد.

امأأا متصأأدی بأأی هوشأأی )کأأه او هأأم دکتأأر بأأود( واقعأأه آن روز را بأأه اطأأالع اولیأأای 

بیمارسأأتان رسأأاند و گفأأت کأأه در دیأأوانگی زائأأر بأأروخ تردیأأدی وجأأود نأأدارد و او 



ه از کأادر جراحأی اخأراج باید به مجأازات جنایأت امأروز خأود برسأد و بأرای همیشأ

 شود.

در آلمأأان شأأغلی در دانشأأکده هأأای پزشأأکی وجأأود داشأأت کأأه نایأأر آن، بأأا همأأان 

عنأأوان در سأأایر کشأأور هأأای اروپأأا نبأأود و نیسأأت و آن شأأغل مشأأاور دانشأأکده 

پزشکی اسأت و توضأیح دادیأم کأه مشأاور دانشأکده پزشأکی چأه وظأایفی داشأت و 

 اسم مشاور دانشکده پزشکی در برلین شرقی دکتر )هال( بود.

 هوشی وارد اتاه کار دکتر )هال( شد و با هیجان نشست.متصدی بی 

دکتأأر )هأأال( کأأه هیجأأان او را دیأأد حأأدس زد کأأه او بأأرای یأأک کأأار بأأا اهمیأأت و 

نگران کننده نزد او آمأده چأون متصأدی بأی هوشأی، دکتأر پزشأکی بأود و پزشأکان 

در کار های مربور به شأغل خودشأان بأه هیجأان در نمأی آینأد مگأر ایأن کأه یأک 

 خیم اتفاه بیفتد.واقعه و

متصأأدی بأأی هوشأأی گفأأت: آمأأده ام راجأأع بأأه )گهأأیم رات( یأأک گأأزارش بأأه شأأما 

 بدهم وتردید ندارم که از گزارش من ناراحت خواهید شد.



)گهأأیم رات( یأأک عنأأوان آلمأأانی اسأأت کأأه معنأأای لفاأأی آن )مشأأاور رأأمیمی( یأأا 

کأه از  )مشاور محرم( مأی باشأد امأا بأه عنأوان تجلیأل بأه کسأانی اطأاله مأی شأود

نار علأم در عصأر خأود نایأر ندارنأد و شأاید بتأوان )اسأتاد نابغأه( را مقابأل عنأوان 

 )گهیم رات( قرار داد.

 دکتر )هال(: آیا اتفاقی تازه افتاده است.

متصأأدی بأأی هوشأأی: شأأما مأأی دانیأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( در ایأأام اخیأأر گأأاهی دچأأار 

 حواس پرتی می شد.

 ع دارم.دکتر )هال(: بله از این موضوع اطال

متصأأدی بأأی هوشأأی اظهأأار کأأرد ولأأی او امأأروز بأأه معنأأای واقعأأی دیوانأأه شأأد و در 

حالی که بایأد معأده بیمأار را عمأل کنأد قلأبش را از سأینه آن مأرد بأدبخت بیأرون 

 آورد و دورانداخت.

سأأاس بأأه تفصأأیل چگأأونگی بیأأرون آوردن قلأأب را بأأرای مشأأاور دانشأأکده پزشأأکی 

یوانأأه شأأده ودیگأأر نبایأأد گحاشأأت وارد اتأأاه عمأأل بیأان کأأرد و گفأأت )زائأأر بأأروخ( د

 شود.



با این که دکتر )هال( می دانسأت )زائأر بأروخ( دچأار پرتأی حأواس شأده از شأنیدن 

اظهارات متصدی بی هوشأی حیأرت کأرد چأون پأیش بینأی نمأی کأرد کأه حأواس 

 پرتی آن جراح بزرگ، مبدل به چنین عملی که دیوانگی واقعی است بشود.

  



  

 زائر بروخ برای درمان

دکتر )هأال( راجأع بأه طأرز عمأل )زائأر بأروخ( چنأد سأمال از متصأدی بأی هوشأی 

کرد و گفأت مأن دربأاره وضأع پروفسأور زائأر بأروخ بأا وزیأر بهأداری رأحبت کأردم 

ولأأی او گفتحیأأ  اسأأت )زائأأر بأأروخ( از کأأارکردن ممنأأوع شأأود و شأأاید بتأأوان بأأا 

 دی( او را معالجه کرد.-اس-داروی جدید )ال

دی( کأأه امأأروز یکأأی از بالیأأای اجتمأأاعی شأأده زیأأرا یأأک داروی -اس-)الداروی 

مخدر خطرنا  اسأت بأرای ایأن سأاخته نشأده بأود کأه ماننأد هأروئین، کوکأائین و 

 مرفین وسیله سوءاستفاده مبتالیان به مواد مخدر شود.

ایأأن دارو را شأأیمیدان هأأای آلمأأانی اختأأراع کردنأأد و سأأاختند و اسأأم آن )لأأی 

-اس-دتی المیأأد( اسأأت کأأه یأأک اسأأم آلمأأانی اسأأت وحأأروف )الدیأأ-سأأائوره-زر 

دی( حأأروف اول ایأأن سأأه کلمأأه آلمأأانی اسأأت و ای کأأاش شأأیمیدان هأأای آلمأأانی 

 این دارو را اختراع نکرده بودند تا امروز یکی از بالیای اجتماعی نوع بشر بشود.



شأأیمی دان هأأای آلمأأانی ایأأن دارو را بأأرای تسأأکین درد و اعصأأاب اختأأراع کأأرده 

 بودند.

اس دی( دارویأأی اسأأت کأأه بأأه ارأأطالح پزشأأکی و دارو سأأازی )هالوسأأی ژن( -)ال

می باشد یعنی دارویی که در مغأز ایأر مأی کنأد ولأی مقأدار زیأاد آن در مغأز اوهأام 

 وحشتنا  به وجود می آورد.

از این نوع دارو که بأه دسأتور پزشأک مقأدار کأم آن شأفابخش ولأی مقأدار زیأاد آن 

گ آور مأی باشأد در پزشأکی زیأاد اسأت و بأه عنأوان نمونأه زیان بخأش و حتأی مأر

مأأی گأأوییم یکأأی از ایأأن نأأوع دارو هأأا کأأه کأأم آن شأأفا بخأأش و زیأأاد آن مأأرگ آور 

 است استرکین است.

دی( اختأراع شأد امیأدوار شأدند کأه -اس-پزشکان آلمان بعأد از ایأن کأه داروی )ال

ودر نتیجأه بأرای استعمال مقأداری کأم از آن بأرای تسأکین نأاراحتی هأای عصأبی، 

بازگردانیأأدن حافاأأه کسأأانی کأأه حافاأأه را از دسأأت داده انأأد مفیأأد باشأأد ولأأی 

 افسوس که این دارو بعد بالی جان بشر شد.

گویأأا ضأأرورت نداشأأته باشأأد بأأه تفصأأیل بگأأوییم چأأرا از بأأین رفأأتن کامأأل حافاأأه 

موجب از بین رفتن عقل می شود و هأر کأس مأی دانأد کأه تمأام اعمأالی کأه مأا در 



عات بیأأداری در مأأورد همنوعأأان خودمأأان و حتأأی در مأأورد اشأأیای بأأی جأأان سأأا

انجام می دهیم با اسأتفاده از حافاأه اسأت و عقأل مأا کأه مأی گویأد نبایأد آتأش را 

به دست گرفأت زیأرا مأی سأوزاند از حافاأه کمأک مأی گیأرد و اگأر حافاأه مأا بأه 

ا را از خأأاطر نداشأأته باشأأد کأأه آتأأش سأأوزنده اسأأت، عقأأل نمأأی فهمأأد کأأه بایأأد مأأ

دست گرفتن آتش ممانعأت کنأد و بأه همأین دلیأل اسأت کأه یأک کأود  آتأش را 

به دست مأی گیأرد زیأرا چأون قأبال تجربأه نکأرده حافاأه اش بأه خأاطر نأدارد کأه 

آتش، سوزنده است ولأی اگأر یأک بأار دسأتش از آتأش بسأوزد، آن واقعأه در حافاأه 

 اش می ماند و از آن به بعد دست به آتش نمی زند.

ن رفأأتن حافاأأه در هأأر کأأس یأأک وضأأع مخصأأوی دارد وکسأأانی هسأأتند کأأه از بأأی

حافاأأه خأأود را در مأأورد شغلشأأان از دسأأت مأأی دهنأأد امأأا در مأأوارد دیگأأر مثأأل 

آداب معاشأأرت و داد و سأأتد و غیأأره، حافاأأه آن هأأا، بأأاقی اسأأت بنأأابراین در مأأوارد 

ه اخیر عقلشأان بأدون عیأب بأه ناأر مأی رسأد. )زائأر بأروخ( کسأی بأود کأه حافاأ

شأأغلی را از دسأأت داد آن هأأم نأأه بأأه طأأور دائمأأی و در مأأوارد دیگأأر حافاأأه اش 

کامال باقی بأود بأه همأین دلیأل در خأارج از اتأاه عمأل جراحأی، چیأزی از او دیأده 

 نمی شد که دلیل بر نقصان عقلش باشد.



دی( را در مأأورد )زائأأر -اس-متصأأدی بأأی هوشأأی از دکتأأر )هأأال( پرسأأید: آیأأا )ال

 ه اند.بروخ( تجویز کرد

دکتر هأال جأواب داد: نأه چأون قبأل از تجأویز دارو، بایأد بأه او بگوینأد کأه بأر ایأر 

ضأأع  حافاأأه دچأأار اخأأتالل مشأأاعر شأأده و بأأرای درمأأان بایأأد از داروی جدیأأد 

 استفاده کند و کسی جرئت ندارد این حقیقت را به او بگوید.

 ان بشوید؟متصدی بی هوشی گفت: ولی می توانید مانع از آمدنش به بیمارست

دکتر هال گغت: این کار هأم از مأن سأاخته نیسأت و فقأط وزیأر بهأداری مأی توانأد 

 مانع ادامه کار )زائر بروخ( بشود.

در ایأأن زمأأان حکومأأت آلمأأان شأأرقی کأأه بأأرلین شأأرقی پایتخأأت آن بأأه شأأمار مأأی 

آمأأد تأأازه تشأأکیل شأأده بأأود و وزرای آن حکومأأت از جملأأه وزیأأر بهأأداری کأأار مأأی 

کردنأأد و راه اداری ممانعأأت از )زائأأر بأأروخ( ایأأن بأأود کأأه وزرات بهأأداری آلمأأان 

 شرقی او را ممنوع از ادامه جراحی بکند.



ین امأروز مأن بأا وزیأر بهأداری تمأاس خأواهم گرفأت تأا مأانع دکتر )هال( گفت هم

کأأار زائأأر بأأروخ شأأود و او بأأا گأأرفتن حقأأوه بازنشسأأتگی از جهأأت معأأاش آسأأوده 

 خاطر خواهد بود.

دکتأأر )هأأال( طبأأق وعأأده ای کأأه بأأه متصأأدی بأأی هوشأأی داده بأأود دربأأاره )زائأأر 

تأوانم بأه  بروخ( بأا وزیأر بهأداری مأحاکره کأرد ولأی وزیأر بهأداری گفأت: مأن نمأی

تنهأأایی دربأأاره )زائأأر بأأروخ( تصأأمیم بگیأأرم و بایأأد هینأأت وزیأأران او را از ادامأأه 

 جراحی منع کند.

روز بعأأد وزیأأر بهأأداری موضأأوع زائأأر بأأروخ را بأأه اطأأالع هینأأت وزیأأران رسأأاند ولأأی 

هینت وزیران هأم بأرای ممانعأت از ادامأه کأار زائأر بأروخ تصأویب نامأه رأادر نکأرد 

نفأأر از اع أأای برجسأأته )پولیأأت بأأورو( یعنأأی اداره حأأزب  چأأون مأأی دانسأأت کأأه دو

کمونیسأأت شأأوروی از بیمأأاران )زائأأر بأأروخ( بودنأأد و او، بأأا موفقیأأت آن دو را مأأورد 

عمأأل جراحأأی قأأرار داد و سالمتشأأان را بأأاز گردانأأد یکأأی از آن دو اسأأتالین زمامأأدار 

 شوروی بود که احتیاج به معرفی ندارد و دیگری مارشال )وروشیلوف(.



مارشال وروشأیلوف ع أو )پولیأت بأورو( و افسأر عأالی رتبأه ارتأش شأوروی بأود )او 

بعأأد از مأأرگ اسأأتالین رئأأیس شأأورای عأأالی اتحأأاد جمأأاهیر شأأوروی یعنأأی رئأأیس 

 جمهوری آن کشورشد.(

آن ها هر دو از حامیأان )زائأر بأروخ( بودنأد و در آن موقأع کأه تأازه حکومأت آلمأان 

یأل نبأود اقأأدامی بأر خأأالف تمایأل دولأأت شأرقی تشأکیل شأأده بأود آن حکومأأت ما

 شوروی بکند.

خالرأأه آن کأأه وزیأأران حکومأأت آلمأأان شأأرقی تصأأویب نامأأه ای بأأرای ممانعأأت از 

 ادامه کار )زائر بروخ( رادر نکرد و او را بازنشسته ننمود.

  



  

 دو واقعه از زبان یک پزشک ایرانی

خ بأدون اطأالع مأی این موضوع در نار نسل جأوان امأروز کأه از شخصأیت زائأر بأرو

باشند عجیب بأه ناأر مأی رسأد و مأا بأرای ایأن کأه نشأان بأدهیم )زائأر بأروخ( در 

نیمه اول ایأن قأرن چقأدر دارای نفأوذ و احتأرام بأود دو واقعأه را کأه دکتأر حجأازی 

پزشأأک ایرانیکأأه مأأدت چنأأد سأأال در آلمأأان دسأأتیار )زائأأر بأأروخ( بأأود و دربأأاره او 

 کنیم.نقل کرده است در این جا ذکر می 

واقعه اول مربور اسأت بأه عمأل جراحأی ریأه )جأورج پأنجم( پادشأاه انگلسأتان کأه 

)زائأأر بأأروخ( قبأأل از شأأروع جنأأگ جهأأانی دوم بأأه دعأأوت وی بأأرای عمأأل او بأأه 

 انگلستان رفت.

عمل جراحی ریه )جورج پنجم( بأا موفقیأت بأه دسأت )زائأر بأروخ( بأه انجأام رسأید 

ز درمأان، از )زائأر بأروخ( بأرای شأام، در کأاخ و پادشاه انگلستان معالجأه شأد و بعأد ا

 سلطنتی دعوت کرد و عده ای از رجال انگلستان هم جزو مدعوین بودند.



مأأدعوین چنأأد لحاأأه قبأأل از جأأورج پأأنجم و )زائأأر بأأروخ( وارد تأأاالر غأأحا خأأوری 

شأأده، طبأأق رسأأوم تشأأریفات ایسأأتاده بودنأأد تأأا پادشأأاه انگلسأأتان وارد شأأود و 

اتفأاه )زائأر بأروخ( کأه میهمأانی بأه افتخأار وی داده مأی شأد پادشاه انگلسأتان بأه 

وارد تاالر میهمانی شأد و آن گأاه همأه نشسأتند و زائأر بأروخ سأر را متوجأه چأی و 

راسأأت کأأرد ولأأی دکتأأر حجأأازی دسأأتیار ایرانیشأأرا کأأه بأأا خأأود بأأه انگلسأأتان آورده 

 د.بود ندید و به گمان این که او، بعد خواهد آمد چند دقیقه منتار مان

اما دکتر حجأازی وارد تأاالر غأحا خأوری نشأد و زائأر بأروخ از جأا برخاسأت و گفأت: 

چأأون از دکتأأر حجأأازی دعأأوت نشأأده، مأأن میأأروم و در میأأان بهأأت و حیأأرت 

 حاضران و به خصوی پادشاه انگلستان از تاالر غحا خوری خارج شد.

بسأیار فأره باید به خأاطر آورد کأه انگلسأتان آن روزگأار بأا انگلسأتان امأروز خیلأی 

داشأأت و )جأأورج پأأنجم( پادشأأاه انگلسأأتان و اماراطأأور یأأک اماراطأأوری بسأأیار 

مملکأأت و منطقأأه مسأأتعمره در شأأره و غأأرب جهأأان بأأود بأأه  625وسأأیع و دارای 

طوری که مأی گفتنأد خورشأید هرگأز در اماراطأوری انگلسأتان غأروب نمأی کنأد و 

نیأأا تشأأریفاتی داشأأت مجأأالس میهأأانی رسأأمی پادشأأاه انگلسأأتان و اماراطأأوری بریتا



کأأه مأأو بأأه مأأو اجأأرا مأأی شأأد بأأا ایأأن وجأأود )زائأأر بأأروخ( بأأا حأأال اعتأأراد آمیأأز 

 غحاخوری را تر  و از تاالر خارج شد.

به دستور پادشاه انگلستان از )زائأر بأروخ( خأواهش کردنأد کأه برگأردد و بأی درنأگ 

وری عقأأب دکترحجأأازی فرسأأتادند و )زائأأر بأأروخ( آن قأأدر در خأأارج از تأأاالر غأأحاخ

 توق  کرد تا دکتر حجازی آمد و به اتفاه او وارد تاالر غحاخوری شد.

واقعأه دوم کأأه از لحأأا  زمأأانی بعأأد از ایأأن واقعأأه اتفأأاه افتأأاد، هم نأأان بأأه نقأأل از 

 دکتر حجازی دستیار ایرانی زائر بروخ از این قرار است:

ان در دکتر حجأازی مأی گویأد: روزی در مطأب )زائأر بأروخ( نشسأته بأودم کأه ناگهأ

باز شد و )هیتلأر( رئأیس مقتأدر حکومأت آلمأان نأازی بأه اتفأاه معأاونش )رودولأ  

 هس( و گوبلز وزیر تبلیغات آلمان بدون خبر قبلی وارد اتاه شدند.

من از ورود غیرمنتاره این سأه نفأر و بأه خصأوی هیتلأر بسأیار تعجأب کأردم ولأی 

ن تغییأری نکأرد و گأویی قیافه زائر بأروخ از دیأدن هیتلأر و دو نفأر دیگأر، کأوچکتری

 که آنها سه بیمار عادی هستند که وارد مطب او شده اند.



بعد از این که نشستند )هیتلر( گفأت: مأن از ایأن جهأت نأزد شأما آمأده ام کأه فکأر 

 می کنم شما باید مرا مورد عمل جراحی قرار بدهید.

مأن )زائر بروخ( پرسید: چأرا چنأین فکأری مأی کنیأد. هیتلأر گفأت: بأرای ایأن کأه 

 مبتال به سرطان حنجره شده ام.

)زائأأر بأأروخ( چنأأان کأأه گأأویی یأأک بیمأأار عأأادی را معاینأأه میکنأأد بأأا خونسأأردی 

گلأأوی هیتلأأر را از داخأأل مأأورد معاینأأه قأأرار داد و گفأأت: شأأما سأأرطان حنجأأره 

نداریأأد و سأأاس اسأأم پزشأأکی را نوشأأت و گفأأت ایأأن دکتأأر متخصأأگ شناسأأایی 

ی اطمینأأان بیشأأتر بأأه ایأأن پزشأأک هأأم سأأرطان گلأأو وحنجأأره و نأأای اسأأت و بأأرا

مراجعأه کنیأد امأا خأود مأن حنجأره شأما را سأالم مأی بیأنم و فکأر مأی کأنم کأأه 

ی شما ناشأی از ایأن اسأت کأه خیلأی حأرف مأی زنیأد و نطأق مأی ناراحتی حنجره

 کنید!!!!!!.

  



  

 وحشت جراح نابغه از بیماری کزاز

زیأأادی دارنأأد ولأأی تمأأام  شأأاگردان )زائأأر بأأروخ( و دسأأتیاران وی از او، خأأاطرات

کسانی کأه در دوره هأای مختلأ  بأا )زائأر بأروخ( کارکردنأد یأا شأاگردش بودنأد در 

ی خأود از یک نکته اتفاه ناأر دارنأد و آن ایأن اسأت کأه آن جأراح بأزرگ در حرفأه

 هی  چیز نمی ترسید از بیماری کزاز بیم داشت.

علت وحشت )زائر بروخ( از آن بیماری ایأن بأود کأه بأه چشأم خأود دیأد کأه پأدرش 

 از بیماری کزاز زندگی را بدرود گفت.

ی کأأودکی آن جأأراح بأأزرگ کأأه پأأدرش از آن بیمأأاری زنأأدگی را بأأدرود در دوره

گفأأت هنأأوز در ناأأر بسأأیاری از مأأردم اروپأأا بیمأأاری کأأزاز کفأأاره گناهأأان بأأه شأأمار 

مأی کردنأد کسأی کأه مبأتال بأه آن بیمأاری مأی شأود مرتکأب می آمد و مردم فکر 

گناهان بسأیار بأزرگ شأده و بأه همأین جهأت دسأت طبیعأت او را دچأار آن کیفأر 

 سخت کرده تا این که کفاره گناهان خود را با سختی هر چه بیشتر، ادا کند.



آن چه سبب می شأد کأه مأردم در مأورد یأک بیمأاری کأزازی آن طأور فکأر کننأد 

ی رنأأ  بأأردن بیمأأار بأأود و در هأأی  یأأک از بیمأأاری هأأای آدمأأی، رهمشأأاهده مناأأ

ی رن  بردن بیمأار ماننأد یأک بیمأار کأزازی تألیر آور و وحشأت انگیأز نیسأت مناره

و حتی پزشکان که به سبب مقت أیات سأنتی خأود عأادت بأه دیأدن نأاراحتی هأای 

ی بیمأأاران دارنأأد وقتأأی کأأه یأأک بیمأأار کأأزازی را در حأأال رنأأ  بأأردن مشأأاهده مأأ

 کنند، منقلب می شوند.

در نیمه دوم قأرن نأوزدهم کأه پزشأکان اروپأا، درد هأای ناشأی از انأواع بیمأاری هأا 

را از لحا  رن  بردن بیمأار، طبقأه بنأدی کردنأد گفتنأد کأه هأی  رنجأی شأدید تأر 

 از درد بیماری کزاز نیست.

چأأون در بیمأأاری کأأزاز، فقأأط یأأک موضأأع یأأا یأأک منطقأأه از بأأدن انسأأان درد نمأأی 

 د بلکه هفتصد ع له که در بدن آدمی است همه با هم دچار درد می شوند.کن

بیشأأتر اسأأت و بع أأی از ع أأالت دارای تقسأأیمات  700شأأماره ع أأالت بأأدن از 

هستند ولی در بیماری کأزاز حتأی کوچأک تأرین ع أله بأدن انسأان هأم دچأار درد 

 می شود و به شدت منقأبن مأی شأود و انقبأاد ع أالت آن قأدر شأدید اسأت کأه

در ع أأالتی کأأه دارای تارهأأای مشأأخگ و مجأأزی هسأأتند هأأر تأأار ع أأله، از جهأأت 



سختی شباهت به یک مفتول فوالدی پیدا مأی کنأد و ایأن تشأبیه، گأر چأه تأوأم بأا 

اغراه است اما بأه راسأتی تارهأای ماهی أه بأه شأدت کشأیده مأی شأود و چأون در 

کأأه  بأأدن آدمأأی، چأأه در اع أأای داخلأأی، چأأه دراع أأای خأأارجی، ع أأوی نیسأأت

ماهی ه نداشأته باشأدبیمار کأزازی درتمأام اع أای داخلأی و خأارجی بأدن حتأی در 

 پلک چشم والله گوش احساس درد شدید می کند.

ی بیمأأاری پأأدرش را فرامأأوش نکأأرد و همأأواره بأأه یأأاد زائأأر بأأروخ هأأم هرگأأز مناأأره

می آورد کأه او از روزی کأه بیمأار شأد تأا روزی کأه جأان سأارد حتأی یأک دقیقأه 

رفأأت وروز وشأأب، از پأأا تأأا سأأر، بأأر خأأود مأأی پی یأأد، و دسأأت هأأا و پاهأأا و آرام نگ

گأأردن و پشأأت و کمأأر و لگأأن خارأأره اش بأأی انقطأأاع تکأأان مأأی خأأورد و گأأاهی 

حتی نمی توانست نالأه کنأد و )زائأر بأروخ( پأس از ایأن کأه بأزرگ شأد فهمیأد کأه 

د یأا تشن  و انقباد ماهی ه های حنجأره مأانع از ایأن مأی شأد کأه پأدرش داد بزنأ

 بنالد.

دو سال بعد از مرگ پأدر )زائأر بأروخ( یأک پزشأک آلمأانی بأه اسأم دکتأر )نیکأولر( 

بعد از ده سال پأی گیأری در آزمایشأگاه کوچأک خأود در یکأی از روسأتاهای آلمأان 



میکروب کأزاز را کأه بأه شأکل دراز و ماننأد یأک چأوب کبریأت باریأک بأود کشأ  

 کرد.

کشأأ  کأأرد ونشأأان داد کأأه عامأأل  از روزی کأأه پاسأأتور فرانسأأوی میکأأروب را

بسیاری از بیمأاری هأا میکأروب اسأت، طبقأات گونأاگون میکأروب هأا، بأه مناسأبت 

شکلشأأان، اسأأامی نأأوعی مخصأأوی پیأأدا کردنأأد و آن اسأأامی بأأین المللأأی شأأد و 

امروز در همه جا، اسامی نوعی میکأروب هأا یکأی اسأت وتمأام میکأروب هأای مأدور 

نأد یعنأی مأدور و اسأم نأوعی تمأام میکأروب یا بی ی را بأه اسأم )کأو ( مأی خوان

هأأای دراز )باسأأیل( اسأأت کأأه از کلمأأه التینأأی )باسأأیل( یعنأأی چأأوب دسأأتی دراز 

گرفتأأه شأأده و اسأأم تمأأام میکأأروب هأأایی کأأه شأأباهت بأأه خوشأأه انگأأور دارنأأد 

ی انگأأور و تمأأام )اسأأتافیلوکو ( اسأأت از کلمأأه یونأأانی )اسأأتافیله( یعنأأی خوشأأه

هأأای زنجیأأر دنبأأال هأأم قأأرار گرفتأأه انأأد )اسأأتر   میکأأروب هأأایی کأأه چأأون حلقأأه

توکأأو ( اسأأت از دو کلمأأه یونأأانی )اسأأتی تأأوس( و )کوکأأوس( کأأه هأأر دوی آن هأأا 

بأأه معنأأای رشأأته ای از اشأأیای مأأدور اسأأت کأأه در زبأأان محأأاوره یونأأانی معنأأای 

 زنجیر را می دهد.



میکروبأأی هأأم کأأه )نیکأأولر( پزشأأک آلمأأانی کشأأ  کأأرد )باسأأیل( یعنأأی میکأأروب 

 از بود.در

اگر )نیکولر( یک پزشک شأهری بأه شأمار مأی آمأد و در شأهر هأا طبابأت مأی کأرد 

شأأاید نمأأی توانسأأت میکأأروب بیمأأاری کأأزاز را کأأه امأأروز بأأه اسأأم او، موسأأوم بأأه 

میکروب )نیکولر( مأی باشأد کشأ  کنأد امأا او در روسأتاها طبابأت مأی کأرد و مأی 

 کزاز می شوند.دید که روستاییان بیش از سکنه شهرها دچار بیماری 

دکتر )نیکولر( پأس ازده سأال تحقیأق میکأروب مأرد کأزاز را در کودهأای حیأوانی 

کأأه روسأأتاییان مأأورد اسأأتفاده قأأرار مأأی دادنأأد کشأأ  کأأرد و فهمیأأد کأأه میکأأروب 

مأأرد کأأزاز در کأأود اسأأب و گأأاو و گوسأأفند زنأأدگی مأأی کنأأد و از ایأأن کودهأأا بأأه 

 زمین داخل می شود.

دکتأر )نیکأولر( بأود و بعأد از آن بأه تحقیأق ادامأه داد  ی اکتشأافاین اولأین مرحلأه

تا بداند که میکأروب مأرد کأزاز چگونأه عمأل مأی کنأد. آیأا مثأل میکأروب مأرد 

حصأأبه از راه دهأأان وارد بأأدن انسأأان مأأی شأأود یأأا ماننأأد میکأأروب مأأرد سأأل بأأه 

 وسیله هوا وارد بدن می شود.



د کأزاز تحقیأق کأرد سال ها دکتر )نیکولر( راجأع بأه چگأونگی عمأل میکأروب مأر

و عاقبت فهمید کأه راه ورود میکأروب مأرد کأزاز بأه بأدن انسأان از راه زخأم اسأت 

واگر دست یأا پأا یأا بأدن انسأان مجأروح شأود، و میکأروب کأزاز هأم در محلأی کأه 

 انسان مجروح شده است وجود داشته باشد از راه این زخم وارد بدن می شود.

بدانأأد میکأأروب کأأزاز بعأأد از ایأأن کأأه وارد آن گأأاه دکتأأر )نیکأأولر( تحقیأأق کأأرد تأأا 

بدن شد چگونه عمل مأی کنأد و نتیجأه تحقیأق ایأن شأد کأه میکأروب کأزاز وقتأی 

وارد بدن شد بأه طأرف اعصأاب مأی رود و روی اعصأاب بأدن جأا مأی گیأرد و چأون 

درجأأه اسأأت بأأرای رشأأد آن میکأأروب مناسأأب اسأأت  37حأأرارت بأأدن انسأأان کأأه 

 شروع به تکثیر می کند.

یر میکأروب کأزاز هأم ایأن طأور اسأت کأه دو سأاعت بعأد از ایأن کأه وارد روش تکث

بدن شد، نص  می شود و هر نیمأی از آن مبأدل بأه یأک میکأروب کامأل مأی شأود 

و آن گاه هر یأک از آن دو میکأروب کامأل بأاز هأم نصأ  مأی شأوند و نیمأه آن هأا 

 هم مبدل به میکروب کامل می گردند.

روب در نسأل اول دو سأاعت طأول مأی کشأد تبدیل یأک میکأروب کأزاز بأه دو میکأ

امأأا نسأأل دوم در مأأدتی کمتأأر مبأأدل بأأه نسأأل سأأوم مأأی شأأود و نسأأل چهأأارم در 



مدتی کمتر از نسل سأوم بأه وجأود مأی آیأد و بأه هأر نسأبت کأه نسأل هأا تجدیأد 

می شوند نسل های جدید، در مأدتی کمتأر بأه وجأود مأی آینأد بأه طأوری کأه بعأد 

وب کأأزاز عأأود دو سأأاعت بأأه یأأک ربأأع سأأاعت از چنأأدین روز، تجدیأأد نسأأل میکأأر

 تقلیل پیدا می کند.

اگرسأأازمان هأأای دفأأاعی بأأدن بتواننأأد در سأأاعت اول ورود میکأأروب کأأزاز آن هأأا را 

از بأأین ببرنأأدخطری متوجأأه انسأأان نمأأی شأأود. امأأا اگأأر از عهأأده نأأابود کأأردن 

میکأأروب هأأا برنیاینأأد، آن هأأا کأأه بأأا سأأرعت افأأزایش مأأی یابنأأد، چأأون در اعصأأاب 

بدن )غیر از مرکز کأل اعصأاب یعنأی مغأز( منأزل کأرده انأد شأروع بأه تخریأب مأی 

کنند و چون در تمام بدن انسأان عصأبی نیسأت کأه میکأروب هأای کأزاز در آن جأا 

رخنأأه نکأأرده باشأأد، ع أأله ای وجأأود نأأدارد کأأه بأأر ایأأر خرابکأأاری میکأأروب هأأای 

 کزاز، دچار انقباد نشود.

الت بأدن خأود چأه ماهی أه هأای اع أای به همین جهأت کأه بیمأار، در تمأام ع أ

 داخلی چه اع ای خارجی احساس دردهای طاقت فرسا می کند.

حتی امروز هم پزشأکان بأرای در مأان بیمأاری کأزاز دارویأی ندارنأد امأا مأی تواننأد 

 به وسیله واکسن از بروز بیماری کزاز جلوگیری کنند.



جملأه تصأادم، مجأروح  به طوری کأه مأی دانأیم وقتأی یأک نفأر، برایأر واقعأه ای، از

می شود پزشکان عأالوه بأر دارو هأای معمأولی، بأرای احتیأار یأک انآکسأیون کأزاز 

هم تجویز می کنند تأا بأه وی تزریأق شأود و ایأن انآکسأیون، واکسأن پأیش گیأری 

 از بیماری کزاز نیست بلکه سروم است و با واکسن، فره دارد.

گ سأالم اسأت در فوارأل واکسن پیش گیأری از بیمأاری کأزاز را هنگأامی کأه شأخ

معأأین بأأه او تزریأأق مأأی کننأأد و بأأرای پأأیش گیأأری کأأزاز سأأه واکسأأن تزریأأق مأأی 

شود که بین هر یأک بأا دیگأری یأک مأاه فارأله وجأود دارد و از آن پأس، تأا مأدت 

پن  سال، بدن در قبأال حملأه میکأروب کأزاز، دارای مصأونیت مأی شأود و اگأر بعأد 

سأأیون، از همأأان نأأوع واکسأأن تزریأأق از یأأک سأأال )در آغأأاز سأأال ششأأم( یأأک انآک

کنند، و آن گاه پس از هر پأن  سأال یکبأار، تزریأق یأک انآکسأیون از همأان نأوع را 

تجدیأأد کننأأد، بأأدن تأأا پایأأان عمأأر در قبأأال خطأأر احتمأأالی بیمأأاری کأأزاز، مصأأون 

است. اما پس از مجروح شدن سأروم تجأویز مأی شأود و آن بأه ایأن علأت اسأت کأه 

روب کأأزاز بأأه بأأدن جلأأوی تکثیأأر آن را بگیأأرد و نگأأحارد در سأأاعات اول ورود میکأأ

 که روی اعصاب، سکونت کند.



)زائر بروخ( بعأد از ایأن کأه از مشخصأات میکأروب کأزاز اطأالع پیأدا کأرد و فهمیأد 

کأأه آن میکأأروب، از راه اعصأأاب عمأأل مأأی کنأأد و دردهأأای غیأأر قابأأل تسأأکینی کأأه 

شأی از اعصأاب اسأت بأه پس از حملأه کأزاز در ع أالت بأدن بأه وجأود مأی آیأد نا

 فکر افتاد که با عمل جراحی بیماری کزاز را درمان کند.

در آن جأأراح نابغأأه ایأأن اندیشأأه بأأه وجأأود آمأأد کأأه کأأزاز هأأم مثأأل سأأرطان یأأک 

بیماری بی دوا است و کارد جراحأی همأواره در مأوردی بأه کأار مأی افتأد کأه نتأوان 

ن کأأزاز را هأم بأه وسأأیله بأا دوا یأک بیمأأاری را درمأان کأرد و در نتیجأأه شأاید بتأوا

 جراحی درمان کرد.

ی اعصأأابی کأأه در بأأدن انسأأان اسأأت بأأیش از یکصأأد هأأزار عصأأب بأأزرگ و شأأماره

کوچک است و تقریبا مسأاوی اسأت بأا شأماره سأیم هأایی کأه بأری انتقأال جریأان 

بره در یک شهر بزرگ به خانأه هأا کشأیده شأده امأا همأان طأور کأه در یأک شأهر 

اهأأرم، در مرکأأز بأأره شأأهر، مأأی تأأوان از انتقأأال جریأأان بأأزرگ، بأأا تکأأان دادن یأأک 

بره به تمام خانه هأا جلأوگیری کأرد، در بأدن انسأان هأم، بأا مداخلأه در مرکأز کأل 

اعصأاب کأه مغأز اسأأت مأی تأوان اعصأاب را از لحأأا  ایجأاد درد از کأار انأأداخت. در 

بأدن هأر کأأس دو نأوع عصأأب وجأود دارد یکأأی عصأب حسأأاس کأه درد را احسأأاس 



دیگأری عصأب محأر  کأه اع أای بأدن را بأه حرکأت در مأی آورد. و در  می کند و

ی عمأل )زائر بروخ( این اندیشأه بأه وجأود آمأده بأود کأه هأر گأاه بتأوان بأه وسأیله

جراحأأی در مغأأز، اعصأأاب حسأأاس را از کأأار انأأداخت درد ناشأأی از مأأرد کأأزاز کأأه 

ن مأأی پزشأأکان ان را شأأدیدترین درد مأأی داننأأد و هم نأأین درد هأأای دیگأأر از بأأی

رود و البتأأه بأأه مأأوازات آن پأأس از عمأأل، شأأخگ احسأأاس گرمأأی و سأأردی و 

 درشتی ونرمی را هم از دست می دهد.

ولی آیا بعد از این که بأا یأک عمأل مقأرون بأه موفقیأت در مغأز، اعصأاب حسأاس را 

از کأأار انداختنأأد سأأیر مأأرد هأأم متوقأأ  مأأی شأأود و آیأأا میکأأروب هأأایی کأأه در 

 ین می روند و عمل تخریب آنها ادامه پیدا نمی کند؟اعصاب جا گرفته اند، از ب

جواب این دو پرسش منفی اسأت زیأرا بعأد از ایأن کأه اعصأاب حسأاس از کأار افتأاد 

میکروب های کزاز در همأان جأا کأه منأزل کأرده انأد، بأه جأا مأی مانأد و بأه عمأل 

 تخریب ادامه می دهند.

حسأاس از کأار افتأاد و اما )زائأر بأروخ( فکأر مأی کأرد کأه بعأد از ایأن کأه اعصأاب 

دیگأأر بیمأأار کأأزازی دردهأأای هولنأأا  و تسأأکین ناپأأحیر را احسأأاس نکأأرد، سأأازمان 

 دفاع بدنش به کار می افتد و میکروب ها را نابود می کند.



یک قسأمت از ایأن اندیشأه )زائأر بأروخ( درسأت بأود و امأروز هأم رأحت آن مأورد 

تلییأأد پزشأأکان اسأأت چأأون دردهأأای شأأدید نمأأی گأأحارد سأأازمان تأأدافعی بأأدن بأأه 

خوبی کار کنأد. بسأیاری از کسأان بأر ایأر تأداوم یأک درد شأدید اشأتها را از دسأت 

شأأدید هسأأت مأأی دهنأأد و نمأأی تواننأأد غأأحا بخورنأأد و در زخأأم هأأا وقتأأی کأأه درد 

زخم بهبود نمی یابد )زائر بأروخ( هأم مأی اندیشأید بعأد از ایأن کأه دردهأای شأدید 

بیمأار کأأزازی از بأین رفأأت، بأدنش بأأه سأأرعت )آنتأی کأأور( خواهأد سأأاخت و آنتأأی 

 کور میکروب های کزاز را از بین خواهد برد.

)آنتأأی کأأور( کأأه بأأه زبأأان انگلیسأأی )آنتأأی بأأادی( خوانأأده مأأی شأأود ارأأطالح بأأین 

مللی پزشکی و فیزیأو لأوژی )وظأای  اع أاء( اسأت و )آنتأی کأور( در بأدن انسأان، ال

 قوی ترین وسیله دفع میکروب است.

بعد از این که داروهأای )آنتأی بیوتیأک( کأه قافلأه سأاالر آن هأا )پنأی سأیلین( بأود 

بأأه کأأار افتأأاد مأأردم تصأأور کردنأأد و بع أأی از آن هأأا یقأأین حارأأل نمودنأأد کأأه آن 

 روب است.داروها قاتل میک

ی میکأأروب غافأأل از ایأأن کأأه هأأی  یأأک از داروهأأای آنتأأی بیوتیأأک خأأود کشأأنده

نیست بلکه سبب می شأد و میشأود کأه در بأدن انسأان )آنتأی کأور( تقویأت شأود و 



میکأأروب را از بأأین ببأأرد و بأأه طأأوری کأأه مجلأأه سأأاینس )علأأم( اورگأأان رسأأمی 

رن بیسأأتم، چهأأار اتحادیأأه علمأأای طرفأأدار پیشأأرفت علأأم در آمریکأأا نوشأأته در قأأ

وسأأیله پزشأأکی حیأأات بخأأش یأأا چهأأار نأأوش دارو، در جهأأان بأأه وجأأود آمأأد کأأه 

کمأک مأأمیر و قابأل تحسأأین بأه بهداشأأت نأوع بشأأر کأرد و یکأأی از آن چهأار نأأوش 

دارو، داروهأأای آنتأأی بیوتیأأک اسأأت و نمأأی تأأوان انکأأار کأأرد از روزی کأأه داروهأأای 

دها میلیأون نفأر ادامأه زنأدگی آنتی بیوتیک مأورد اسأتفاده پزشأکان قأرار گرفتأه رأ

 خود را مدیون آن دارو ها هستند.

اما زائر بروخ مأی دانسأت پأس از ایأن کأه اعصأاب حسأاس بأدن از کأار افتأاد دیگأر 

نمی توان آن اعصاب را به کأار انأداخت زیأرا بعأد از ایأن کأه عصأب قطأع شأد نمأی 

مغأأز  تأأوان دو قسأأمت مقطأأع را بأأه هأأم پیونأأد زد و در مرکأأز کأأل اعصأأاب هأأم کأأه

اسأأت بعأأد از ایأأن کأأه اعصأأاب حسأأاس را از کأأار انداختنأأد چأأون نأأاگزیر، قسأأمتی 

 قطع می شود، نمی توان آن قسمت را تجدید نمود.

به این جهت با این که هرگز بأه فکأر درمأان بیمأاری کأزاز بأه وسأیله عمأل جراحأی 

 )زائر بأروخ( را تأر  نکأرد وی آن اندیشأه را در تمأام مأدتی کأه سأالم و عاقأل بأود

 به موقع اجرا نگحاشت.



  



  

 زائر بروخ نمی خواست راجع به او تبلیغ شود

آن هایی که با )زائر بروخ( کأار کردنأد، مأی گوینأد کأه آن مأرد غیأر از ایأن اندیشأه 

یابت، در زنأدگی اجتمأایی، یأک سألیقه دایمأی داشأت و آن فأرار از تبلیأغ در مأورد 

 خودش بود.

و نیسأأت کأأه راجأأع بأأه خأأود پروپاکانأأد  در کشأأور آلمأأان هأأی  پزشأأکی مجأأاز نبأأود

کند و یا با قلم بیمأارانی کأه از طأرف او معالجأه شأده انأد خأود را بأه سأر زبأان هأا 

بیندازد و در آن کشأور، بأرای معرفأی یأک پزشأک یأا جأراح خأوب فقأط یأک چیأز 

مجأأاز اسأأت و آن ایأأن کأأه وی اسأأم و نأأوع تخصأأگ و شأأماره تلفأأن خأأود را روی 

 نصب می کند بنویسد.تابلویی که بر مطب خود 

ی حکومأأت )هیتلأأر(، برنامأأه ای بأأرای رادیأأوی )گأوبلز( وزیأأر تبلیغأأات آلمأأان در دوره

آلمان داشأت بأه عنأوان )معرفأی مأردان بأزرگ معارأر آلمأان( و بع أی از پزشأکان 

آلمأأان کأأه بأأا )گأأوبلز( رابطأأه مسأأتقیم نداشأأتند واسأأطه مأأی تراشأأیدند تأأا ایأأن کأأه 

ارأأطالح بیأأوگرافی آن هأأا را در آن برنامأأه بگنجانأأد  )گأأوبلز( نأأام و شأأرح حأأال و بأأه



تا شهرت پیدا کنند ولأی )زائأر بأروخ( بأا وجأود مراجعأه مکأرر بأه او، هرگأز موافقأت 

نکرد که نام او در رادیو آلمأان بأرده شأود و شأرح حأالش بیأان شأود و تأا روزی کأه 

مجیأد قأرار زنده بود موافقت نکرد کأه مجلأه هأا و روزنامأه هأای آلمأان او را مأورد ت

بدهند و در هی  کنگره علمأی از نأوع کنگأره هأایی کأه هأر سأال در اروپأا راجأع بأه 

مسأأایل پزشأأکی و جراحأأی منعقأأد مأأی شأأود شأأرکت نمأأی کأأرد مگأأر ایأأن کأأه آن 

کنگأأره راجأأع بأأه یأأک موضأأوع مهأأم جدیأأد جراحأأی کأأه مأأی دانسأأت نفعأأش عایأأد 

 عموم خواهد شد، گزارش بدهد.

مأأان نأأازی بأأه مالقأأات )زائأأر بأأروخ( رفأأت و بأأه او روزی )گأأوبلز( وزیأأر تبلیغأأات آل

گفأأت: شأأما از افتخأأارات ملأأت آلمأأان هسأأتید وایأأن کأأه نمأأی خواهیأأد جأأزو رجأأال 

ی مأأن، یأأک قصأأور ملأأی اسأأت و بأأزرگ معارأأر آلمأأان معرفأأی شأأوید بأأه عقیأأده

موافقت کنید که ما با یک برنامه طأوالنی کأه بأه مأدت چنأد هفتأه بأه وسأیله رادیأو 

ای تجلیأل ملأت آلمأان کأه چنأین مأرد بزرگأی بأه دنیأا اهأدا پخش خواهد شأد بأر

 کرد )نه تجلیل از شما که میدانم به آن احتیاج ندارید( شما را معرفی کنیم.

اما )زائر بروخ( که رأراحت لهجأه داشأت گفأت: آقأای وزیأر تبلیغأات مأن آوازخأوان 

را یأأا هنرپیشأأه رادیأأو یأأا سأأینما نیسأأتم کأأه شأأما مأأی خواهیأأد بأأه وسأأیله رادیأأو مأأ



)النسه( کنید و ارأرار )گأوبلز( در آن جأراح بأزرگ مأمیر واقأع نشأد و موافقأت نکأرد 

 که رادیو ی آلمان او را جزو رجال بزرگ معارر آلمان معرفی کند.

باری قأبال گفتأیم کأه چگونأه )زائأر روخ( در حأالی کأه مشأغول عمأل جراحأی بأود 

انأداخت و دکتأری کأه قلب یک بیمأار را از سأینه اش بیأرون آورد و در ظأرف زبالأه 

متصأأدی بأأی هوشأأی بأأود آن واقعأأه را گأأزارش داد امأأا مقامأأات بأأاال بأأه گأأزارش او 

ترتیب ایر نداند. وزیر بهداری آلمان شأرقی هأم کأه بأه قأول دکتأر )هأال( گفتأه بأود 

دی( معالجأأه کأأرد، هأأم اقأأدامی بأأرای -اس-مأأی تأأوان )زائأأر بأأروخ( را بأأا داروی )ال

دارو کأه ابتأدا بأه مناأور مصأرف کأم و ماننأد بع أی  درمان او نکرد و گفتیم کأه آن

سموم بأرای مأداوا اختأراع شأده بأود بعأدها چگونأه بأه رأورت یأک بأالی خانمأان 

 برانداز به جان جوانان افتاد و ردمات و تلفات فراوان بر آن ها وارد کرد.

مقامأأات عأأالی آلمأأان شأأرقی هأأم از آن جأأا کأأه خودشأأان وی را مأأورد حمایأأت قأأرار 

نمأأی توانسأأتند شخصأأی را کأأه مأأورد حمایأأت جأأدی خودشأأان بأأود انکأأار دادنأأد و 

نمایند بأه خصأوی کأه زائأر بأروخ را مأی شأناختند و فکأر مأی کردنأد شأاید روزی 

برای معالجه محتاج بأه او شأوند، گأزارش هأا را هأم از حسأادت رققیأب هأای او مأی 

 دانستند.



  



  

 عمل جراحی برای درآوردن ریشه های سرطان

یک بانوی آلمأانی بأه اسأم بأانو )فأراتین( بأر ایأر ایأن کأه در پشأت  چندی گحشت و

یک غده سرطانی داشت بنابر تجأویز پزشأکان بایأد مأورد عمأل جراحأی قأرار بگیأرد 

 و آن غده را با عمل از پشت او خارج کنند.

ی سأأرطانی بأأرده مأأی شأأد مأأردم عأأادی کأأه اطالعأأاتی از بیمأأاری وقتأأی اسأأم غأأده

نأد کأه در همأه جأا، هنگأام بأروز سأرطان یأک غأده بأه سرطان ندارند تصور می کن

 وجود می آید که مدور است.

در رورتی که بافت سرطانی ممکن اسأت کأه نأه مأدور باشأد نأه بی أوی شأکل امأا 

چون در بع ی از اع أای بأدن، بافأت سأرطانی بأه شأکل مأدور یأا بی أوی اسأت )و 

ن اروپأأا بافأأت بیشأأتر در کبأأد یأأا ریأأه دارای ایأأن شأأکل مأأی شأأود( از قأأدیم پزشأأکا

ی سأرطانی خوانأده انأد در حأالی کأه در بع أی از سأرطان سرطانی را به اسأم غأده

ها بافت سرطانی به شأکل غأده ای مأدور یأا بی أوی در نمأی آیأد بلکأه ماننأد یأک 



خرچنگ، با دست های متعأدد، در اطأراف گسأترده مأی شأود بأه همأین دلیأل ایأن 

 اند.بیماری را به اسم سرطان یعنی خرچنگ خوانده 

بافأت سأرطانی بأأانو )فأراتین( در پشأأت او، ماننأد یأأک خرچنأگ گسأأترده شأده بأأود 

که از باال تا پأایین و از راسأت تأا چأی، قسأمتی از پشأت را مأی پوشأانید و پزشأکان 

ی آن زن را در پشأأتش دیدنأأد حیأأرت بعأأد از ایأأن کأأه بافأأت سأأرطانی گسأأترده

نکأرد و چأرا معالجأه بیمأاری را  نکردند که چرا بانو )فراتین( زودتأر اقأدام بأه درمأان

 آن قدر به تلخیر انداخت تا این که بافت سرطانی آن قدر وسعت پیدا کند.

چأأون بافأأت سأأرطانی پأأس از ایأأن کأأه بأأه وجأأود آمأأد تأأا مأأدتی درد نأأدارد همأأین 

سأأبب مأأی شأأود کأأه مبتالیأأان بأأه ایأأن بیمأأاری متوجأأه نشأأوند کأأه گرفتأأار یأأک 

 بیماری وخیم شده اند.

ال بأأه سأأرطان مأأی شأأود در روزهأأای اول مبأأتال شأأدن بأأه آن اگرکسأأی کأأه مبأأت

بیماری متوجأه شأود کأه بیمأار شأده، دررأدد مأداوا برمأی آیأد و بیمأاری سأرطان 

 اکثر در آغاز قابل درمان است.

اما دو چیز سبب می شأود کأه آن کأس کأه مبأتال بأه سأرطان شأده دررأدد مأداوا 

 تی نمی کند.برنمی آید اول این که احساس هی  نوع درد و ناراح



دوم ایأأن کأأه گأأاهی بیمأأاری سأأرطان در نقأأاطی از بأأدن بأأروز مأأی کنأأد کأأه بیمأأار 

 شکل آن را نمی بیند.

ی سأرطانی در سأطح بأدن مثأل اگر بافأت بیمأاری سأرطانی و بأه زبأان سأاده غأده

سینه یا شکم یا ران یا ساه پأا یأا دسأت باشأد آن کأس کأه بیمأار شأده آن غأده را 

 می بیند و درردد مداوا برمی آید.

ی سأأرطانی در کبأأد یأأا ریأأه یأأا لوزالمعأأده یأأا درون جمجمأأه یأأا در امأأا وقتأأی غأأده

ی شأود آن کأس کأه بیمأار شأده آن غأده را نمأی بنأد و وسط یأک ع أله تولیأد مأ

 چون درد هم ندارد نمی فهمد بیمار شده است.

وقتأأی بأأانو )فأأراتین( دانسأأت کأأه بایأأد مأأورد عمأأل جراحأأی قأأرار بگیأأرد و بأأرای 

مقأأدمات عمأأل و گأأرفتن دسأأتور بأأه بیمارسأأتان شأأاریتی در بأأرلین شأأرقی رفأأت 

مأورد عمأل قأرار بدهأد و ایأن تقاضأای گفت که میل دارد پرفسأور )زائأر بأروخ( او را 

 او مورد موافقت قرار گرفت.

دکتأأر )ویلفریأأد( دسأأتیار )زائأأر بأأروخ( بأأا ایأأن کأأه مأأی دانسأأت کأأه حأأال اسأأتاد از 

لحأأا  روحأأی خأأوب شأأده اسأأت و ایأأری از پرتأأی حأأواس از او دیأأده نمأأی شأأود 



نخواست که هنگام عمأل جراحأی بأانو فأراتین ح أور داشأته باشأد و کسأالت مأزاج 

 ا بهانه کرد.ر

ولأأی دکتأأر )مأأادلنر( دسأأتیار )زائأأر بأأروخ( در روزی کأأه بأأانو )فأأراتین( بایأأد مأأورد 

 عمل قرار بگیرد در اتاه عمل ح ور داشت.

هأأی  مقأأام رسأأمی مأأانع از ادامأأه کأأار )زائأأر بأأروخ( در بیمارسأأتان نشأأد ریأأیس 

بیمارستان هأم ممانعأت نکأرد ولأی بعأدها گفتنأد عأدم ممانعأت ریأیس بیمارسأتان 

از رشک بوده و او نسبت بأه )زائأر بأروخ( حسأد مأی ورزیأد و چأون مأی دانسأت کأه 

از هی  راه نمی تواند آتأش حسأد خأود را در مأورد او فأرو بنشأاند، امیأدوار بأود کأه 

ی )زائر بروخ( باز هنگام عمل مرتکأب خطأا بشأود تأا ایأن کأه بأرای همیشأه از ادامأه

 کار ممنوع شود.

ری بأه برنامأه عمأل جراحأی بأانو )فأراتین( انأداخت نأه پرفسور )زائر بروخ( وقتی ناأ

از غیبأأت دسأأتیار خأأود دکتأأر )ویلفریأأد( متعجأأب شأأد و نأأه از غیبأأت متصأأدی بأأی 

هوشی کأه او هأم موضأوعی را بهانأه کأرد تأا هنگأام عمأل زائأر بأروخ حاضأر نباشأد 

چأأون در بیمارسأأتان هأأا زیأأاد اتفأأاه مأأی افتأأد کأأه دکترهأأا بأأه علأأت مسأأافرت و 



ره هأای علمأی یأا بأه دلیأل بیمأاری کأار خأود را بأه طأور موقأت بأه شرکت در کنگ

 دیگران واگحار می کنند.

ی عمأأل جراحأأی بأأانو دکتأأر )ویلفریأأد( همأأین کأأه شأأنید )زائأأر بأأروخ( بأأا برنامأأه

 )فراتین( موافقت کرده متوجه شد که او باز دچار اختالل مشاعر شده است.

قلأأب بیمأأار را از سأأینه اش  چأأون بعأأد از واقعأأه مخأأوف آن روز کأأه )زائأأر بأأروخ(

بیأأرون آورد و در سأأطل زبالأأه انأأداخت و آن گأأاه کأأارد جراحأأی از دسأأتش افتأأاد و 

رنگأأش سأأفید شأأد و دکتأأر )ویلفریأأد( او را بأأه خانأأه اش رسأأاند و چنأأدین روز بأأه 

بیمارسأتان نرفأت، خأود آن مأرد مأی بایأد بفهمأد کأه ناخودآگأاه مرتکأب یأک تبأأه 

د کأارد جراحأی را بأه دسأت بگیأرد و حأاال کأه مأی کاری هولنا  شده و دیگأر نبایأ

خواهد عمل کند معلوم می شود مجأدد حأالش بأد شأده کأه آن مأاجرا را بأه خأاطر 

 نمی آورد.

روزی که بأانو )فأراتین( بایأد مأورد عمأل قأرار بگیأرد )زائأر بأروخ( در سأاعت معأین 

 وارد بیمارسأأتان شأأد و بأأه ظأأاهر بأأاهوش و حأأواس کامأأل، بأأرای عمأأل آمأأاده شأأده

 است.



وی بأأا دقأأت دسأأت هأأارا شسأأت و بأأا کمأأک یکأأی از زن هأأای پرسأأتار روپأأوش 

 جراحی را دربر، و دستکش را در دست کرد.

بیمأأار را قبأأل از ورود )زائأأر بأأروخ( بأأه اتأأاه عمأأل روی تخأأت بأأرای جراحأأی آمأأاده 

 کرده بودند.

آن روز در آن اتاه هفت نفأر ح أور داشأتند کأه سأه نفأر از آن هأا مأرد و بقیأه زن 

 بودند.

مردها غیأر از )زائأر بأروخ( دکتأر )مأادلنر( دسأتیار دوم اسأتاد بأود و دکتأر )سأراید( 

 متصدی بی هوشی.

بأأه طأأوری کأأه گفتأأیم بافأأت سأأرطانی بأأانو )فأأراتین( در پشأأت او قأأرار داشأأت و 

بنأأابراین بأأرای اینکأأه بتواننأأد بافأأت سأأرطانی را از پشأأت آن زن بیأأرون بیاورنأأد بایأأد 

نأأد و در گحشأأته، وقتأأی یأأک بیمأأار را بأأه رو، بأأر تخأأت عمأأل مأأی او را بأأه رو بخوابان

 خوابانیدند ناارت بر تنفس وی مشکل می شد.



اما پرفسور )زائر بأروخ( بأرای ناأارت بأر تأنفس آن گونأه از بیمأاران، روشأی اختأراع 

کرد که بیمار به آزادی نفأس مأی کشأید و نیأز مأی توانسأتند بأر نفأس کشأیدن او، 

 نند و در فوارل معین فشار خونش را اندازه بگیرند.و ضربان قلبش ناارت ک

زائر بروخ از متصأدی بیهوشأی، شأماره تأنفس و تعأداد ضأربان و میأزان فشأار خأون 

بیمار را پرسأید و بعأد از ایأن کأه جأواب رضأایت بخأش شأنید دسأت را دراز کأرد و 

یکی از زن هأای پرسأتار کأارد جراحأی را بأه دسأتش داد و عمأل اسأتاد نابغأه بأرای 

 بیرون آوردن بافت سرطانی از پشت آن زن شروع شد.

بافت سرطانی ماننأد دسأت و پاهأای یأک خرچنأگ، در تمأام پشأت بیمأار گسأترده 

شأأده بأأود و یأأک چشأأم عأأادی نمأأی توانسأأت ببینأأد کأأه حأأد فارأأل بأأین بافأأت 

 گسترده و بافت غیرسرطانی در پشت آن زن در کجا است.

دفارأل را مأی یافأت و بأا دقأت چنگأال اما چشم ها و دست های )زائأر بأروخ( آن ح

سرطانی را از بافت سالم جدا مأی کأرد بأدون ایأن کأه کأارد او حتأی بأه انأدازه یأک 

 میلی متر از حدفارل بافت سرطانی و بافت سالم، وارد بافت بی عیب شود.

دست راست پرفسور )زائر بأروخ( مسألح بأه کأارد بأود ودسأت چأاش کأه بأه کمأک 

ا سأرعت حرکأت مأی کأرد کأه دکتأر )مأادلنر( نمأی دست راست می رفت، طوری بأ



توانسأأت حرکأأات کأأارد را تعقیأأب کنأأد و حرکأأات دو دسأأت و بأأه خصأأوی دسأأت 

راست جراح نابغأه متوقأ  نمأی شأد مگأر در دو موقأع، یکأی زمأانی کأه از متصأدی 

بیهوشأأی، وضأأع تأأنفس و ضأأربان قلأأب و فشأأارخون بیمأأار را مأأی پرسأأید و دیگأأری 

خواسأأت کأأارد خأأود را تعأأوین کنأأد و بأأرای بریأأدن زمأأانی کأأه )زائأأر بأأروخ( مأأی 

بع أأی از قسأأمت هأأا کأأارد دیگأأر را بأأه دسأأت بگیأأرد و اسأأتاد، کأأارد کثیأأ  را در 

 ظرف زباله می انداخت و یکی از زن ها کارد دیگر را به دست پرفسور می داد.

روش عمأأل جراحأأی )زائأأر بأأروخ( ماننأأد روش جراحأأان دوره کالسأأیک، قبأأل از 

دن داروهأای بیهوشأی بأود و گأویی بیمأاری کأه روی تخأت عمأل کش  و به کار بأر

قأأرار گرفتأأه بأأی هأأوش نیسأأت و دارای هأأوش و حأأواس اسأأت و درد احسأأاس مأأی 

کند و او باید تا آن جا که امکأان دارد، عمأل جراحأی را بأا سأرعت بأه اتمأام برسأاند 

 تا مدت رن  بیمار کوتاه تر شود.

ی دیأأد، در بأأاطن بأأه او حسأأد مأأی دکتأأر )مأأادلنر( وقتأأی سأأرعت عمأأل اسأأتاد را مأأ

ورزید و شاید نمأی دانسأت کأه برتأری او را نسأبت بأه خأود اعتأراف مأی کنأد زیأرا 

وقتی ما در بأاطن، نسأبت بأه کسأی حسأد مأی ورزیأم، چأه ایأن حقیقأت را بأدانیم 

 چه ندانیم، اعتراف می کنیم که او برتر از ما است.



جأدا مأی شأد، اسأتاد بأزرگ وقتی یک رشته از بافأت سأرطانی از بافأت هأای سأالم 

با یک حرکت کارد آن را قطأع مأی کأرد و در ظأرف زبالأه مأی انأداخت یعنأی یکأی 

 از دست ها یا پاهای خرچتگ قطع می شد.

طأأوری سأأرعت عمأأل )زائأأر بأأروخ( زیأأاد بأأود کأأه یأأک زن پرسأأتار نمأأی توانسأأتبه 

ی تأأاناون خأأون عررأأه را خشأأک کنأأد و دو زن، عهأأده دار خشأأک کأأردن وسأأیله

 عمل به وسله تاناون بودند*.عرره 

زن هأأایی کأأه بأأه وسأأیله تأأاناون محأأل عمأأل را خشأأک مأأی کردنأأد در کأأار خأأود 

مهارت داشتند و طوری تأاناون را بأه حرکأت درمأی آوردنأد کأه جلأوی کأارد اسأتاد 

 را نگیرد.

*تاناون یأک نأام بأین المللأی اسأت و یأک بسأته یأا بانأد اسأت کأه خأون منطقأه 

جأا را خشأک مأی کنأد و ایأن کلمأه فرانسأوی و بأین  عمل جراحی را می مکأد وآن

المللأأی را بأأا میمأأی بأأه شأأکل )تأأاماون( مأأی نویسأأند امأأا )تأأاناون( تلفأأ  مأأی 

 مترجم__کنند

دقیقأأه، تمأأام چنگأأال هأأای سأأرطان از پشأأت آن زن بیأأرون آورده  60بعأأد از مأأدت 

شأأد و دیگأأر حتأأی یأأک نأأخ کوچأأک سأأرطانی در پشأأت آن زن بأأاقی نمانأأد و دکتأأر 



ر( فکر می کأرد کأه اگأر آن عمأل را بأه او محأول مأی کردنأد او بأرای بیأرون )مادلن

کشأیدن ریشأه هأای سأأرطانی و تصأفیه کامأل پشأت بیمأأار، نیازمنأد هفأت و شأأاید 

 هشت ساعت وقت بود.

پرفسور )زائر بأروخ( مرتبأه ای دیگأر از دکتأری کأه متصأدی بأی هوشأی بأود وضأع 

از زنأأی کأأه کأأارش دادن آالت  تأأنفس و قلأأب و فشأأارخون بیمأأار را پرسأأید و بعأأد

 جراحی به او بود اره خواست.

 او هم بی درنگ اره را به استاد داد.

دکتأأر )مأأادلنر( وقتأأی شأأنید کأأه )زائأأر بأأروخ( اره مأأی خواهأأد تعجأأب کأأرد زیأأرا در 

پشت بیمار چیزی وجأود نداشأت کأه بریأدن آن، نیازمنأد اره باشأد و عمأل جراحأی 

هم خاتمه یافتأه بأود و فقأط بایأد پشأت بیمأار را ببندنأد و او را بأه اتأاه اسأتراحت 

 بفرستند.

را بأأه دسأأت آورد شأأروع بأأه اره کأأردن دو  پرفسأأور )زائأأر بأأروخ( بعأأد از ایأأن کأأه اره

 دنده از دنده های بیمار از قسمت پشت کرد.



دکتر )مادلنر( می دانست که بافت سأرطانی کأه در پشأت بأه وجأود مأی آیأد ریشأه 

هایش، طبق معمول از حأدود پشأت تجأاوز نمأی کنأد و بأه سأوی روی بأدن، یعنأی 

 به سوی سینه، ریشه نمی دواند.

د کأه شأاید بافأت سأرطانی پشأت آن زن، بأه طأور اسأتثنایی، با این وجأود فکأر کأر

بأأه سأأوی سأأینه اش ریشأأه دوانیأأده و اینأأک )زائأأر بأأروخ( دو دنأأده زن را قطأأع مأأی 

 کند تا این که بافت سرطانی را از سینه اش بیرون بیاورد.

استاد بأا همأان سأرعت کأه بافأت هأای سأرطانی را از پشأت آن زن خأارج کأرد، دو 

قطع کرد بدون ایأن کأه دنأده هأا را بأه طأور کلأی از بأدن جأدا  دنده اش را از پشت

کند بلکه گحاشت کأه یأک سأردنده هأا بأه بأدن متصأل باشأد و آن دو دنأده را خأم 

 کرد و روی بدن خوابانید یعنی تا کرد.

 دکتر )مادلنر( گفت )گهیم رات( آیا نباید وسایل گشودن قفسه سینه را آورد؟

عنأوان بأود کأه در آلمأان بأه یأک جأراح داده مأی گفتیم که )گهیم رات( بزرگتأرین 

شد و دکتر )مادلنر( از این جهأت گفأت کأه آیأا نبایأد وسأایل گشأودن قفسأه سأینه 

آورده شأأود کأأه وقتأأی بأأه عللأأی بخواهنأأد درون سأأینه، عمأأل جراحأأی انجأأام دهنأأد 

 باید وسایلی به کار بیفتد تا وظیفه تنفس تعطیل نشود.



سأایل را هأم پرفسأور )زائأر بأروخ( ابتکأار کأرده بأود این را هم باید بگأوییم کأه آن و

چون او بود که برای اولأین بأار قفسأه سأینه را گشأود و جراحأی درون قفسأه سأینه 

 را بدون این که سبب مرگ بیمار شود به جراحان آموخت.

قفسأأه سأأینه منطقأأه ایسأأت محأأدود و کأأامال پوشأأیده کأأه یأأک قسأأمت از اع أأای 

 ت جدار قفسه سینه کمک به تنفس می کند.مهم بدن در آن جا دارد و حرکا

وقتی قفسه سأینه بأاز مأی شأود، دو ریأه پأر از هأوا مأی شأود و آن گأاه کأه قفسأه 

 سینه تنگ می شود، هوا از دو ریه بیرون می رود.

عاوه بر عوامأل داخلأی، فشأار هأوای محأیط، در حرکأات سأینه خیلأی مأمیر اسأت و 

وای محأیط بأر بأدن انسأان بایأد برای ایأن کأه آدمأی بتوانأد نفأس بکشأد فشأار هأ

 همین باشد که اینک در سطح زمین هست.

اگر میزان این فشأار خیلأی تغییأر کنأد، انسأان خفأه خواهأد شأد یعنأی هأوای الزم 

به ریه هایش نمی رسأد و بأه همأین جهأت اسأت کأه در هواپیماهأای حامأل مسأافر 

در داخأل اتأاه  امروزی کأه در ارتفاعأات زیأاد پأرواز مأی کننأد، میأزان فشأار هأوا را

مسافران و خلبانان هأا بأه انأدازه میأزان فشأار هأوا در سأطح زمأین نگأه مأی دارنأد 



)زیأأرا در ارتفاعأأات جأأو میأأزان فشأأار هأأوا کأأم اسأأت و مسأأافران و خلبأأان هأأا، در آن 

 ارتفاعات ابتدا ناراحت و بعد خفه خواهند شد.(

ار بگشأایند در زمین هم اگأر هنگأام عمأل جراحأی رأندوق ه سأینه را بأدون احتیأ

گرچه در میزان فشار هوا، نسبت بأه بأدن انسأان، تغییأری حارأل نمأی شأود امأا بأر 

 ایر باز شدن سینه، هوا به ریه نمی رسد.

اما اگأر جمجمأه انسأان را هنگأام عمأل جراحأی بشأکافند بأه طأوری کأه نخأاع، بأه 

طور مسأتقیم در معأرد هأوا قأرار بگیأرد خطأری متوجأه بیمأار نمأی شأود وسألول 

غأأز، بأأه وسأأیله رگ هأأا کماکأأان، غأأحای خأأود را کأأه اکسأأیآن نیأأز هسأأت هأأای م

 دریافت می کنند.

بأأه همأأین دلیأأل اسأأت کأأه جراحأأان قأأدیم کشأأور مصأأر، مأأی توانسأأتند در اعمأأال 

جراحأأی، جمجمأأه را بگشأأایند امأأا نمأأی توانسأأتند در رأأندوق ه سأأینه تأأالش بأأه 

 عمل جراحی کنند زیرا بیمار زندگی را بدرورد می گفت.

دکتأر )مأادلنر( بأه )زئأر بأروخ( گفأت کأه آیأا الزم اسأت کأه وسأایل گشأودن وقتی 

قفسأأه سأأینه آورده شأأود، آن مأأرد در حأأالی کأأه کأأارد جراحأأی را بأأه دسأأت راسأأت 



داشت با انگشت دست چی اشأاره بأه سأینه بیمأار کأرد و گفأت نگأاه کنیأد تأا ایأن 

 که اع ای درون سینه را از این امتداد ببینید.

لنر( دریافأأت کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأار دیگأأر دچأأار اخأأتالل مشأأاعر آن وقأأت دکتأأر )مأأاد

 شده است.

آن چه )زائأر بأروخ( گفأت، گفتأه ای بأود کأه جراحأان بأه دانشأجویان پزشأکی کأه 

برای کارآموزی در تاالر جراحأی ح أور مأی یافتنأد مأی گفتنأد و هأی  جراحأی، در 

 وید.تاالر عمل، آن گفته را خطاب به همکاران خود نمی گفت و نمی گ

چأون کسأأانی کأأه بأرای کمأأک بأأه یأک جأأراح در اتأأاه عمأل ح أأور دارنأأد همأأه از 

تشأأریح اطأأالع دارنأأد و حتأأی زن هأأایی کأأه در آن اتأأاه بودنأأد مأأی دانسأأتند کأأه 

درون سینه انسأان چیسأت و اگأر از پشأت آن هأا را از ناأر بگحراننأد بأه چأه شأکل 

 جلوه می کند.

 که ما این دنده ها را ببندیم.دکتر مادلنر گفت: )گهیم رات( اجازه بدهید 



)زائأأر بأأروخ( کأأه بیمأأار را نگأأاه مأأی کأأرد بعأأد از شأأنیدن آن حأأرف سأأر را متوجأأه 

دکتر )مادلنر( کأرد و برقأی از چشأم هأایش درخشأید و بانأگ زد چأه کسأی بأه تأو 

 اجازه داده که در کار من ف ولی کنی؟

جراحأی کأه در  جراح بزرگ در حالی کأه ایأن کلمأات را بأر زبأان مأی آورد بأا کأارد

 دست داشت به دکتر )مادلنر( حمله کرد.

)مادلنر( با سرعت خود را کنار کشأید و بأه قأول بأوکس بأازان جاخأالی کأرد و )زائأر 

بروخ( نتوانست خأود را نگأه دارد و بأه میأزی کأه بیمأار روی آن قأرار داشأت تصأادم 

( حملأه کرد و به زمین افتأاد و عیأنکش شکسأت و برخاسأت کأه دوبأاره بأه )مأادلنر

ور شود اما او با کمک متصأدی بیهوشأی کأه بیمأار را بأه طأور موقأت رهأا کأرد و دو 

نفر از زن ها )زائر بأروخ( را از اتأاه عمأل خأارج کردنأد و در اتأاه دیگأر )زائأر بأروخ( 

دسأأت و پأأا میأأزد کأأه خأأود را آزاد کنأأد وفریادهأأای سأأبب شأأد کأأه عأأده ای از 

 ند.کارکنان بیمارستان به سوی آن اتاه دوید

دکتر )مأادلنر( بأه کارکنأان بیمارسأتان کأه بأه کمأک آمأده بودنأد گفأت شأما او را 

نگهداریأأد کأأه بأأه اتأأاه عمأأل بأأازنگردد تأأا مأأا بأأه زن بیمأأار برسأأیم و او را از مأأرگ 

 نجات دهیم.



دکتأأر )مأأادلنر( و متصأأدی بیهوشأأی و زن هأأا، بأأه اتأأاه عمأأل مراجعأأت کردنأأد و دو 

اشأأتند و زخأأم را بسأأتند و او رابأأه اتأأاه دنأأده بیمأأار سأأرطانی را بأأه جأأایش گح

استراحت فرستادند ولی بأا ایأن کأه عمأل دور کأردن بافأت هأای سأرطانی از پشأت 

آن زن، بأأا موفقیأأت انجأأام شأأده بأأود در ایأأر لطمأأه ای کأأه برداشأأتن دنأأده در او بأأه 

 وجود آورده بود زندگی را بدرود گفت.

ر بأروخ( کأه خأون سأردی اش واقعه ای کأه آن روز اتفأاه افتأاد از مأردی چأون )زائأ

در اعمال جراحأی سرمشأق جراحأان جأوان و حتأی بع أی از جراحأان سأالمند بأود 

خیلأأی عجیأأب مأأی نمأأود و آن روز دکتأأر )مأأادلنر( و دکتأأر سأأراید )متصأأدی بأأی 

هوشأأی( فکأأر کردنأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( را بایأأد بأأه تیمارسأأتان فرسأأتاد چأأون یأأک 

 دیوانه واقعی است.

افتأأاد کأأه مأأردان و زنأأانی کأأه در اتأأاه عمأأل دسأأتیار )زائأأر  در گحشأأته بارهأأا اتفأأاه

بروخ( بودند از مشاهده حأال بیمأار وحشأت کردنأد و یقأین حارأل مأی کردنأد کأه 

بیمار خواهد مأرد و در آن اتأاه فقأط یأک نفأر خأون سأرد بأه ناأر مأی رسأید و او 

)زائر بروخ( بأود کأه بأدون توجأه بأه وحشأت دسأتیارانش بأه عمأل ادامأه مأی داد و 



هأأی  واقعأأه غیرمنتاأأره خأأون سأأردی آن مأأرد را از بأأین نمأأی بأأرد و حواسأأش را 

 پرت نمی کرد.

بارها هنگامی که )زائر بأروخ( مشأغول عمأل بأود در ایأر طوفأان در خأارج، بأره مأی 

زد و رعأأد مأأی غریأأد و آن گأأاه سأأیالب از آسأأمان فرومأأی ریخأأت بأأی آن کأأه )زائأأر 

بأأروخ( یأأک بأأار، سأأر از کأأار خأأود بأأردارد و ناأأری بأأه پنجأأره اتأأاه بینأأدازد و وضأأع 

 خارج را از نار بگحراند.

م آن هأأایی کأأه در آن روز، در اتأأاه عمأأل، حملأأه )زائأأر بنأأابراین مأأی تأأوانیم بسأأنجی

بأأروخ( را بأأه دکتأأر )مأأادلنر( دیدنأأد و در خأأارج از آن اتأأاه دسأأت و پأأازدنش را 

 مشاهده کردند و فریادهایش را شنیدند دچار چه اندازه حیرت شدند.

  



  

 ابتکار ماساژ قلب بی حرکت

مویأأد خونسأأردی فأأوه  در تأأاریخ زنأأدگی حرفأأه ای )زائأأر بأأروخ( پدیأأده هأأایی کأأه

العاده او در اتاه عمل بأود، متعأدد اسأت و در ایأن جأا فقأط بأه ذکأر یکأی از آن هأا 

اکتفا مأی کنأیم زیأرا آن پدیأده، در تأارخ اعمأال جراحأی بأه یبأت رسأید ومبأداء و 

مکتأأب یأأک روش جدیأأد مأأداوا، در اعمأأال جراحأأی قلأأب شأأد و بعأأد از )زائأأر بأأروخ( 

از آن روش پیأأروی کردنأأد و امأأروز هأأم مأأی جراحأأان دیگأأر، در موقأأع ضأأرورت، 

 کنند.

بعد از این کأه )زائأر بأروخ( جراحأی روی قلأب را بأرای اولأین بأار ابتکأار کأرد، عأده 

ای از جراحان اروپا و آمریکأا، نأه فقأط مایأل بلکأه آرزومنأد شأدند کأه هنگأام عمأل 

ه جراحی )زائر بروخ( بأر روی قلأب ح أور داشأته باشأند و ببیننأد کأه آن اسأتاد چأ

 می کند.

در آن موقأأع، هنأأوز تلویزیأأون اختأأراع نشأأده بأأود تأأا ایأأن کأأه جراحأأان عمأأل )زائأأر 

بروخ( را روی رأفحه یأک تلویزیأون مأدار بسأته یأا مأدار بأاز ببیننأد و بأرای دیأدن 



عمل جراحی نأاگزیر بودنأد کأه در تأاالر عمأل حاضأر شأوند و از نزدیأک آن عمأل را 

رای مشأأاهده عمأأل زائربأأروخ ح أأور مشأأاهده کننأأد و چأأون شأأماره جراحأأانی کأأه بأأ

داشتند زیاد بود )دکتأر حجأازی دسأتیار ایرانأی زائأر بأروخ شأماره آن هأا را نزدیأک 

پانصد نفر گفتأه اسأت( یأک آمفأی ینأاتر را بأرای محأل عمأل تعیأین کردنأد و مأی 

دانیم که آمفی تناتر تأاالری اسأت مأدور کأه جأای نشسأتن آن مأدرج اسأت و یکأی 

تأه و بأه همأین جهأت تمأام کسأانی کأه در آن تأاالر ح أور باالی دیگأری قأرار گرف

 داشتند مرکزتاالر را می بینند.

در بأأین جراحأأانی کأأه در آن روز عمأأل در آن آمفأأی تنأأاتر حاضأأر شأأدند جراحأأان 

آمریکأأایی هأأم بودنأأد کأأه بأأرای دیأأدن عمأأل از آمریکأأا آمدنأأد و چأأون آمفأأی تنأأاتر 

د کأه بتواننأد رأحنه عمأل را بزرگ و وسیع بأود اغلأب آن هأا بأا دوربأین مأی آمدنأ

 بهتر ببینند.

در آن روز در آن آمفأأی تنأأاتر، بلنأأدگو گحاشأأتند کأأه در آن روز، یأأک چیأأز تأأازه بأأود 

و گزارش های کارکنان پزشکی کأه دسأتیار )زائأر بأروخ( بودنأد و بأه او گأزارش مأی 

 دادند به وسیله بلندگو به اطالع ح ار می رسید.



کوت بأر آن آمفأی تنأاتر مسأتولی شأد کأه وقتی عمل جراحی شروع شأد طأوری سأ

گویی کسی در آن تأاالر نیسأت و فقأط گأزارش هأایی کأه بأه )زائأر بأروخ( میدادنأد 

از بلندگو به گوش می رسأید و مأی دانأیم کأه آن گأزارش هأا مربأور بأود بأه وضأع 

 قلب و تنفس بیمار که وی را بی هوش کرده بودند.

توجأأه بأأه اطأأراف نداشأأت و فقأأط )زائربأأروخ( طبأأق عأأادت و روحیأأه اش کأأوچکترین 

رحنه عمل جراحی را می دیأد و از لحاأه ای کأه عمأل شأروع شأد حتأی یأک بأار 

رو برنگردانیأأد کأأه جمعیأأت حاضأأر در تأأاالر را نگأأاه کنأأد در وسأأط سأأکوت آمفأأی 

تنأأاتر کأأه از رأأدای بلنأأد گأأو گحشأأته، اگأأر پرنأأده ای در ف أأای آن پأأرواز مأأی کأأرد 

 ردای بال هایش شنیده می شد.

ان پزشأأکی کأأه عهأأده دار ناأأارت بأأر وضأأع بیمأأار بأأود گفأأت کأأه ضأأربان قلأأب ناگهأأ

متوقأأ  شأأده اسأأت و رأأدای او بأأه وسأأیله بلنأأدگو بأأه گأأوش تمأأام کسأأانی کأأه در 

 آمفی تناتر بودند رسید.

الزمه وقفه قلب کأه تلمبأه مرکأزی و ارألی بأدن بأرای رسأانیدن خأون بأه قسأمت 

کوتأاه، یأک قسأمت از سألول های مختل  مأی باشأد، ایأن اسأت کأه بعأد از مأدتی 



های بدن کأه در قبأال نخأوردن غأحا حسأاس تأر از سألول هأای دیگأر هسأتند غأحا 

 )یعنی خون( دریافت نمی کنند و می میرند.

غیر از تلمبه ارألی بأدن در کالبأد انسأان، تلمبأه هأای دیگأر بأرای رسأانیدن خأون 

ر دایأم به همه اع أاء هسأت و دیأوار هأر سأرخ رگ، در سراسأر طأول بأدن، بأه طأو

منقبن و منبسط مأی شأود و مناأور از آن حرکأات تلمبأه ای ایأن اسأت کأه خأون 

از سأأرخ رگ عبأأور کنأأد و بأأه عأأروه مأأوئین کأأه شأأعب کوچأأک سأأرخرگ هسأأتند 

برسد و بأه وسأیله عأروه مأوئین، سألول هأا تغحیأه کننأد و اجأزای خأون وقتأی بأه 

ار مأأی سأألول هأأا رسأأیدند همأأان گونأأه کأأه مأأادر، پسأأتان در دهأأان کأأود  شأأیرخو

گحارد پستانک در دهان سلول ها مأی گحارنأد تأا آن هأا غأحا بخورنأد. بأا ایأن کأه در 

بدن انسان برای رسأیدن خأون بأه قسأمت هأای مختلأ  بأدن، تلمبأه هأای متعأدد 

وجود دارد همین کأه تلمبأه ارألی یعنأی قلأب متوقأ  شأد تلمبأه هأای دیگأر هأم 

رگ هأای مأوئین برسأد و متوق  می شود، و خون از عأروه، عبأور نمأی کنأد تأا بأه 

در آن هأأا، بأأه وسأأیله اجأأزای خأأون، پسأأتانک در دهأأان سأألول هأأا گحاشأأته شأأود و 

طول نمی کشد که قبأل از همأه حسأاس تأرین سألول هأای بأدن انسأان کأه سألول 

 های مغز می باشد از گرسنگی می میرند.



وقتأأی جراحأأان حاضأأر در آمفأأی تنأأاتر، اطأأالع حارأأل کردنأأد کأأه قلأأب بیمأأار از 

افتأاده، پأیش بینأی کردنأد کأه تأا چنأد دقیقأه دیگأر، اولأین ایأر مأرگ کأه ضربان 

 مردن سلول های مغز می باشد، در بیمار آشکار خواهد شد.

)ژارگن تروالد( آلمأانی نویسأنده ایأن سرگحشأت حقیقأی مأی نویسأد در بأین آن هأا 

کسانی بودنأد کأه بعأد از اطأالع از توقأ  ضأربان قلأب بیمأار راضأی و خأوش وقأت 

یأرا متوقأ  شأدن قلأب بیمأار دلیأل بأر ایأن بأود کأه )زائأر بأروخ( در عمأل شدند ز

جراحی خأود کأه آن همأه در دنیأای پزشأکی و جراحأی سرورأدا تولیأد کأرده بأود 

 شکست خورده است.

آن روز در بین کسانی کأه خواهأان شکسأت خأوردن )زائأر بأروخ( بودنأد شأاید یأک 

یأت زائأر بأروخ( را محقأق نفر هم وجود نداشت کأه پیأروزی خأود )یعنأی عأدم موفق

نداند چأون مأی دانسأت وقفأه ضأربان قلأب در عمأل جراحأی همأان اسأت و مأرگ 

بیمأأار همأأان و بع أأی از آن هأأا دوربأأین هأأای خأأود را کأأه تأأا آن دقیقأأه بأأه موضأأع 

عمأأل جراحأأی دوختأأه بودنأأد فأأرود آوردنأأد و آمأأاده شأأدند کأأه بعأأد از اعأأالم مأأرگ 

رونأد و بأا اطمینأان از ایأن کأه قلأب، منطقأه بیمار برخیزند و از آمفی تنأاتر بیأرون ب



غیر قابل نفوذ جراحأی اسأت و هرگأز مأورد عمأل قأرار نگرفتأه و نخواهأد گرفأت بأه 

 درمانگاه های خود بازگشت کنند.

هر کس دیگر به جأای )زائأر بأروخ( بأود و در آن مجلأس بأزرگ امتحأان مأی شأنید 

کأرد و مأی دانسأت کأه و می دید که قلب بیمأار از ضأربان ایسأتاد خأود را گأم مأی 

در آن حأأال، بأأا هأأی  داروی مقأأوی نمأأی تأأوان قلأأب بأأی حرکأأت را بأأه حرکأأت 

 درآورد.

زیرا دارو، زمأانی در بأدن ایأر مأی کنأد کأه خأون در گأردش باشأد و جریأان خأون، 

دارو را بأأه قسأأمت هأأای کأأه بایأأد دارو بأأه آن جأأا برسأأد منتقأأل کنأأد و وقتأأی بأأی 

 کار بردن دارو، بدون فایده است. حرکت شد و خون از گردش بازایستاد به

ولی زائر بروخ خود را گم نکأرد و همأان طأور کأه یأک سأیب یأا گالبأی را بأه دسأت 

می گیرند، قلب بیمار را به دست گرفت، بأه طأوری کأه بأا کأ  دسأت و انگشأت هأا 

 آن را احاطه کرد و شروع به فشردن و بهتر آن که بگوییم شروع به ماساژ کرد.

مخصأوی بلکأه طأوری قلأب را مأی مالیأد کأه فشأار دسأت او، ولی نأه بأدون روش 

روی قلب درست شأبیه بأه فشأاری باشأد کأه حرکأت طبیعأی قلأب، بأه وجأود مأی 

بأار مأی زنأد )زائأر بأروخ( هأم در هأر  72آورد و همان طور کأه قلأب در هأر دقیقأه 



بار مأی فشأرد و بعأد از هأر فشأار آن را رهأا مأی کأرد تأا ایأن کأه  72دقیقه قلب را 

 ژ او شبیه به انقباد و انبسار طبیعی قلب باشد.ماسا

در هی  یک از اسناد پزشکی و جراحأی کأه از قأدیم بأه جأای مانأده ذکأر نشأده کأه 

قبأأل از زائأأر بأأروخ کسأأی قلأأب را بأأا مأأالش بأأه حرکأأت درآورد بنأأابراین زائأأر بأأروخ 

اولین کسأی بأود کأه در تأاریخ جراحأی جهأان دسأت بأه ایأن ابتکأار زد. مأدت سأه 

)زائر بروخ( در سأکوت مطلأق محأیط )آمفأی تنأاتر( مشأغول مأالش قلأب بأی دقیقه 

 حرکت بیمار بود.

بعد از سه دقیقه که مشغول مأالش قلأب بأود، در دسأت خأود، جأان گأرفتن قلأب را 

احسأاس کأرد و دسأت را گشأود و قلأب را رهأا کأرد و رأدای دکتأری کأه متصأأدی 

ار دارای ضأأربان شأأده حأأال بیمأأار بأأود از بلنأأدگو برخاسأأت کأأه گفأأت کأأه قلأأب بیمأأ

 است.

اگأأر قلأأب بیمأأار، یأأک دقیقأأه و حأأداکثر دو دقیقأأه دیگأأر بأأه کأأار نمأأی افتأأاد سأألول 

های مغز وی بأر ایأر نرسأیدن غأحا بأه آن هأا مأی مردنأد و دیگأر )زائأر بأروخ( نمأی 

 توانست آن بیمار زنده کند.



چأأون در آن دوره سأألول هأأای مغأأز پأأن  دقیقأأه بعأأد از قطأأع جریأأان خأأون مأأی 

و امروز ایأن مأدت قأدری بیشأتر و بأا تکنیأک جدیأدی جراحأی سألول هأای  مردند

مغأأز تأأا هشأأت دقیقأأه و بنأأابر ناریأأه برخأأی از جراحأأان تأأا ده دقیقأأه پأأس از قطأأع 

جریان خون زنده می مانأد امأا از آن پأس مأرگ آن هأا قطعأی اسأت و پأس از ایأن 

گ کأأه سأألول هأأای مغأأز مردنأأد، هأأی  قأأدرت علمأأی و تکنیکأأی نمأأی توانأأد از مأأر

 کامل بیمار جلوگیری کند.

ابتکأأار آن روز )زائأأر بأأروخ( کأأه سأأبب شأأد قلأأب بیمأأار بأأه کأأار بیفتأأد، منتهأأی بأأه 

موفقیأأت عمأأل جراحأأی و )زائأأر بأأروخ( شأأد و آن ابتکأأار، بأأا ح أأور نخبأأه هأأایی از 

جراحان دنیا، در جراحأی، منشأا و مبأدا یأک روش درمأان جدیأد شأد و تأا امأروز، از 

ت، اعمأأال مأأی شأأود و در آن روز )زائأأر بأأروخ( خأأون طأأرف جراحأأان، هنگأأام ضأأرور

 سردی خود را، به طوری که انعکاس بین المللی پیدا کرد به یبوت رسانید.

امأأروز، در جراحأأی، ماسأأاژ قلأأب، بأأرای بأأه حرکأأت در آوردن آن، از قواعأأد کالسأأیک 

شده و دیگأر بأرای کسأی جلأوه نأدارد امأا آن روز کأه )زائأر بأروخ( بأرای اولأین بأار 

قلبی را برای مالش بأه دسأت گرفأت ایأن کأار بأه قأدری غیرعأادی و نوظهأور جلأوه 

داشأتند، حتأی یأک نفأر  می کرد کأه در بأین جراحأانی کأه در آمفأی تنأاتر ح أور



نبود کأه عمأل )زائأر بأروخ( را یأک عمأل دیوانأه وار ندانأد و حتأی یکأی از آن عأده 

کأأه همأأه متخصأأگ بودنأأد پأأیش بینأأی نمأأی کردنأأد کأأه قلأأب بأأی حرکأأت بیمأأار 

 ممکن است به حرکت درآید.

آن روز )زائأأر بأأروخ( بأأا ابتکأأاری کأأه در دنیأأا بأأدون سأأابقه بأأود، یأأک مأأرده را زنأأده 

د فکأأر کنأأیم کأأه بعأأد از آن موفقیأأت برخأأود بالیأأد و بأأر دیگأأران کبأأر کأأرد و شأأای

 فروخت.

اما تفاوتی در حال و روش )زائأر بأروخ( دیأده نشأد و معلأوم شأد حتأی زنأده کأردن 

 مرده، نمی تواند خونسردی آن مرد را از بین ببرد.

چون راجع بأه خأون سأردی )زائأر بأروخ( رأحبت کأردیم، شأاید تصأور شأود کأه او 

 از اتاه عمل هم مردی بی اعتنا و خون سرد بود.در خارج 

اما خاطرات همکاران )زائأر بأروخ( نشأان مأی دهأد کأه آن جأراح بأزرگ، در زنأدگی 

مأردی اجتمأأاعی و خأأون گأأرم و خأأوش مشأرب بأأود و هأأی  یأأک از پرسأأتاران )زائأأر 

بأأروخ( در سأأاعات عأأادی کأأه او در اتأأاه عمأأل نبأأود از وی کأأم اعتنأأایی ندیدنأأد تأأا 

 ه ترشرویی و خشم.چه رسد ب



در جنگ جهانی دوم )زائأر بأروخ( از بأرلین خأارج نشأد و هنگأامی کأه ارتأش سأرخ 

دولت شوروی بأه بأرلین رسأید وی در همأان بیمارسأتان کأه بعأد از تقسأیم بأرلین، 

 جزو ممسسات برلین شرقی شد به کار ادامه می داد.

تأو  جبهأه  ارتش سرخ دولت شوروی وقتی بأه منطقأه بأرلین رسأید بأا چهأل هأزار

بأأرلین راهأأدف قأأرار داد کأأه ده هأأزار تأأو  آن همأأواره بأأه سأأوی خأأود شأأهر بأأرلین 

شلیک مأی کأرد ولأی در آن دوره هأم )زائأر بأروخ( در همأان بیمارسأتان کأه محأل 

کارش بأود در شأبانه روز فقأط یأک یأا دو سأاعت آن هأم بأه تنأاوب مأی خوابیأد و 

ه زخمأأی هأأا را بأأه نمأأی توانسأأت دو سأأاعت متأأوالی بخوابأأد چأأون بأأدون وقفأأ

بیمارسأأتان مأأی آوردنأأد. در اتأأاه )زائأأر بأأروخ( سأأه تخأأت نهأأاده بودنأأد و آن جأأراح 

 خاره العاده روی سه تخت عمل می کرد.

مأأیالدی )هیتلأأر( رئأأیس دولأأت آلمأأان در بأأرلین  1945روز آخأأر مأأاه آوریأأل سأأال 

خودکشی کأرد امأا جنأگ بأرلین بأا خودکشأی هیتلأر خاتمأه نیافأت و از آن روز تأا 

روز هشتم ماه مأه، روز وشأب بأدون وقفأه در بأرلین، جنأگ بأین سأربازان آلمأانی و 

ارتأأش شأأوروی ادامأأه یافأأت و هم نأأان بأأدون وقفأأه سأأربازان مجأأروح را بأأه 

 بیمارستان می آوردند و )زائر بروخ( آن ها را مورد عمل قرار می داد.



نتوانسأت بأه  زائر بروخ از پایأان آوریأل تأا روز نهأم مأاه مأه، شأاید نأیم سأاعت هأم

بأأا اعالمیأأه  1945طأأور دایأأم بخوابأأد و گأأر چأأه جنأأگ بأأرلین، در هشأأتم مأأاه مأأه 

دریاساالر )فأن دونیتأز( کأه رئأیس دولأت آلمأان شأده بأود و بالشأرر تسألیم شأد، 

خاتمه یافأت امأا )زائأر بأروخ( تأا روز نهأم نتوانسأت بخوابأد زیأرا مجأروحین را کمأا 

 کان به بیمارستان می آوردند.

روزهأأای آغأأاز مأأاه مأأه کأأه جنأأگ در بأأرلین ادامأأه داشأأت سأأربازان فأأاتح  در یکأأی از

شأأوروی وارد اتأأاقی شأأدند کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأا روپوشأأی سأأراپا خأأون آلأأود مشأأغول 

 عمل کردن سربازان مجروح بود.

)زائر بروخ( نمی دانسأت کأه سأربازان شأوروی وارد بیمارسأتان شأده انأد و حتأی در 

دامأه داشأت، رأدای غأرش قطأع نشأدنی توپهأا روزهایی که جنأگ در خأود بأرلین ا

 را نمی شنید و ارال در فکر جان و نجات خود نبود.

وضع )زائأر بأرو( در اتأاه عمأل، هنگأامی کأه سأربازان شأوروی وارد آن اتأاه شأدند 

شأأبیه بأأود بأأه وضأأع )ارشأأمیدس( حکأأیم و ریاضأأی دان معأأروف یونأأانی در سأأال 

کوز( واقأأع در جزیأأره )سیسأأیل( قبأأل از مأأیالد، هنگأأامی کأأه در شأأهر )سأأیرا 212

سأأربازان مهأأاجم رومأأی وارد خانأأه اش شأأدند و او را دیدنأأد کأأه بأأر زمأأین نشسأأته و 



یک شکل هندسأی مقابأل وی قأرار گرفتأه و مشأغول محاسأبه روی آن شأکل اسأت 

سربازان رومأی کأه از بأی اعتنأایی آن دانشأمند بأه خشأم آمأده بودنأد او را کشأتند 

 ل هندسی ریخت.و خون )ارشمیدس( روی آن شک

اما سربازان شوروی بعأد از ایأن کأه وارد اتأاه عمأل )زائأر بأروخ( شأدند و او را سأراپا 

خون آلأود در حأال عمأل دیدنأد، وی را نکشأتند و )زائأر بأروخ( بأه کأار ادامأه داد و 

ذکأأر ایأأن واقعیأأت بأأدون مناسأأبت نیسأأت کأأه وقتأأی سأأربازان شأأوروی بأأه بأأرلین 

مأان قأادر بأه پایأداری نیسأت عأده ای زیأاد از رسیدند و مسألم شأد کأه پایتخأت آل

پزشأأکان و جراحأأان بأأرلین بأأه طأأرف مغأأرب گریختنأأد امأأا )زائأأر بأأروخ( نگریخأأت و 

وظیفه جراحی خأود را از یأاد نبأرد و همأه کسأانی کأه آن روز حملأه )زائأر بأروخ( را 

با کارد جراحأی بأه دکتأر )مأادلنر( دیدنأد و از سأوابق خأون سأردی آن مأرد اطأالع 

 از آن واقعه بسیار در شگفت شدند. داشتند

  



  

 )زائر بروخ( تحت حمایت فاتح برلین قرار گرفت

پس از ایأن کأه فأاتح شأوروی وارد بأرلین شأد و مقاومأت آلمأانی هأا در آن شأهر از 

بین رفت مارشأال )ژوکأوف( کأه اسأم و شأهرت زائأر بأروخ را شأنیده بأود آن جأراح 

 بزرگ را مورد حکایت قرار داد.

ای که ایأن موضأوع را مأی خوانأد ممکأن اسأت حمایأت مارشأال )ژوکأوف( خواننده 

 از )زائر بروخ( در نارش عادی جلوه کند.

 بنابراین در چند کلمه می گوییم که در آن موقع مارشال )ژوکوف( که بود.

ژوکأوف( در آن موقأع افسأری بأود چهأل و نأه سأاله -کووونستان تی نأوی -)گیورکی

ات دولأت شأوروی بأه مالحاأه اسأتالین دقأت داشأتند و با این کأه مسأنولین تبلیغأ

کأأأه )ژوکأأأوف( را خیلأأأی بأأأزرگ نکننأأأد )چأأأون دیکتاتورهأأأا نمأأأی خواهنأأأد در 

کشورشأأان مأأردم فأأرد یأأا افأأراد دیگأأری را مهأأم تصأأور کننأأد و مایأأل هسأأتند هأأر 

موفقیأأت و پیأأروزی بأأه نأأام خودشأأان باشأأد( آن افسأأر نأأزد مأأردم اتحأأاد جمأأاهیر 

رتبأأه ای چأأون مرتبأأه خأأدایان پیأأدا کأأرده بأأود چأأون شأأوروی و سأأربازان ارتأأش م



)ژوکوف( در سه جنگ بزرگ علیه آلمأانی هأا کأه هأر سأه سرنوشأت سأاز بأود نایأل 

 به پیروزی شده بود.

اولأأین جنأأگ کأأه )ژوکأأوف( در آن نایأأل بأأه پیأأروزی شأأدجنگ مسأأکو در سأأال 

 میالدی بود. 1942و آغاز  1941

ت در خأأا  شأأوروی بأأه جأأایی در آن موقأأع ارتأأش آلمأأان هیتلأأری ضأأمن پیشأأرف

رسأأید کأأه افسأأران آلمأأانی، بأأا دوربأأین خأأود گنبأأدهای کلیسأأاهای مسأأکو پایتخأأت 

شأأوروی را مأأی دیدنأأد و اشأأغال مسأأکو را کأأار دو یأأا سأأه روز مأأی دانسأأتند ولأأی 

)ژوکأأوف( ارتأأش آلمأأان را از پیرامأأون مسأأکو عقأأب رانأأد و پایتخأأت شأأوروی را از 

 خطر سقور رهاند.

ف( در آن نایأأل بأأه پیأأورزی شأأد جنأأگ اسأأتالین در سأأال جنأأگ دیگأأر کأأه )ژوکأأو

مأأأیالدی بأأأود و در آن جنأأأگ )ژوکأأأوف( یأأأک ارتأأأش آلمأأأان را در خأأأود  1943

سأأتالین گأأراد محارأأره کأأرد وهمأأه افسأأران و سأأربازان آن ارتأأش اسأأیر ارتأأش 

شوروی شدند و کسانی که از تأاریخ جنأگ دوم جهأانی اطأالع دارنأد مأی داننأد کأه 

ر جنأأگ اسأأتالین گأأراد، سرنوشأأت جنأأگ را بأأه نفأأع شکسأأت خأأوردن آلمأأان د

 شوروی و متفقین و به ضرر آلمان، تعیین کرد.



پیأأروزی سأأوم )ژوکأأوف( در جنأأگ بأأرلین بأأود وپأأس از ایأأن کأأه پیأأروزی ارتأأش 

شوروی در برلین مسألم شأد بأا ذکأر نأام )ژوکأوف( کأه سأردار فأاتح آن جنأگ بأود 

ان شأوروی یگانأه افسأر ارشأد هزار تیر تو  شألیک کردنأدو )ژوکأوف( در بأین افسأر

 324بود که به نامش هأزار تأو  شألیک شأد و بأرای سأایر افسأران فأاتح شأوروی از 

 تیر بیشتر شلیک نشد.

مردی چون )ژو کأوف( آن هأم در آغأاز بأه دسأت آوردن پیأروزی در بأرلین کأه هأر 

سأأردار فأأاتح، کارهأأای زیأأادی دارد، )زائأأر بأأروخ( را بأأه خأأاطر داشأأت و او را مأأورد 

یت قرار داد و بعأد از ایأن کأه خانأه او شأناخته شأد یأک تأابلو بأه زبأان روسأی حما

بأأاالی در خانأأه اش نصأأب کردنأأد و روی آن نوشأأته شأأده بأأود: )ایأأن جأأا خانأأه زائأأر 

 بروخ بزرگ است(

پأأس از ایأأن کأأه بأأرلین سأأقور کأأرد وضأأع خواربأأار در آن جأأا خیلأأی بأأد شأأد. در 

 گرم خواربار به مردم داده نشد.پانزده روز اول بعد از سقور برلین حتی یک 

در تمام آن پأانزده روز کسأانی کأه ذخیأره ای از خواربأار نداشأتند حتأی یأک وعأده 

غأأحا نخوردنأأد. و بع أأی از گرسأأنگان کأأه بنیأأه قأأوی نداشأأتند، مردنأأد و بع أأی از 

شدت گرسنگی طأوری نأاتوان شأدند کأه قأدرت حرکأت نداشأتند و در شأهر ویأران 



ختمان هأای آن بأر ایأر بمبأاران متأوالی هأوایی آمریکأا و برلین که نود دررأد از سأا

انگلستان ویران شده بأود هأی  چیأز کأه بتأوان آن را خأورد وجأود نداشأت. و در آن 

مدت عده ای زیأاد از مأردم بأرلین نأه فقأط از خأوردن غأحا محأروم بودنأد بلکأه آب 

واع هأأم نداشأأتند در رأأورتی کأأه مأأاه مأأه بأأود و هأأر سأأال در آن مأأاه در بأأرلین، انأأ

در آن فصأأل بهأأار  1945سأأبزی هأأای خأأوارکی بأأه دسأأت مأأی آمأأد ولأأی در سأأال 

 شاخه ای سبزی خوارکی در برلین وجود نداشت.

ولأأی افسأأران ارتأأش شأأوروی بأأرای )زائأأر بأأروخ( خیلأأی بأأیش از میأأزان احتیأأاج آن 

مرد خواربار به بیمارسأتان و خانأه اش مأی بردنأد و زائأر بأروخ، مأازاد نأان و گوشأت 

و قند و قهوه و قوطی هأای کنسأرو را کأه افسأران شأوروی بأرایش مأی آوردنأد بأین 

 م می کرد.کارکنان بیمارستان یا همسایگان قحطی زده اش تقسی

در شأأهر ویأأران بأأرلین در آن موقأأع از افسأأران شأأوروی گحشأأته فقأأط یأأک نفأأر 

اتومبیأأل داشأأت و او )زائأأر بأأروخ( بأأود و شأأوروی هأأا یأأک اتومبیأأل مأأار  )اوپأأل( از 

نوع اتومبیأل هأایی کأه در همأه جأا مصأادره کأرده بودنأد بأه )زائأر بأروخ( دادنأد و 

بأه آن دانشأمند بأزرگ داده مأی سهمیه ای هم بأرای بنأزین آن تعیأین کردنأد کأه 

 شد.



بعد از ایأن کأه بأرلین سأقور کأرد و پیأروزی دولأت شأوروی مسألم شأد آن دولأت 

عده ای زیاد از دانشأمندان و تکنیسأین هأای آلمأانی را بأه شأوروی منتقأل کأرد تأا 

 در آن جا مشغول کار شوند.

دولت شوروی فقط بأه جلأب آن هأایی کأه در رأنعت تخصأگ داشأتند اکتفأا نکأرد 

 بلکه در رشته های علمی و تخصصی دیگر هم افراد برجسته را جلب کرد.

در بأین آن هأایی کأه از طأأرف دولأت شأوروی جلأب مأأی شأدند کسأانی بودنأد کأأه 

اگر با عالقه، جأالی وطأن نمأی کردنأد و بأرای کأار بأه شأوروی نمأی رفتنأد، در آن 

مأی گرفتنأد شرایط روز به حکم ناچأاری و بأرای ادامأه زنأدگی راه شأوروی را پأیش 

چون در آلمأان شکسأت خأورده پأس از جنأگ دوم جهأانی از خواربأار گحشأته هأی  

یک از نیاز های زندگی به دسأت نمأی آمأد و حتأی یأک جفأت کفأش بأرای فأروش 

پیدا نمی شأد مگأر در بأازار سأیاه آن هأم بأه بهأای خیلأی زیأاد و وضأع چنأان بأود 

ر بتوانأد از زیأر بأار که حتأی تصأور نمأی شأد کأه در آینأده طأوالنی نیأز ایأن کشأو

 مشکالت و خرابی های جنگ کمر راست کند.

یکی از کسانی کأه دولأت شأوروی مأی خواسأت بأه آن کشأور منتقأل شأود و در آن 

 جا زندگی کند زائر بروخ بود.



یک روز ژنأرال پروفسأور )ویسنسأکی( رئأیس سأازمان بهأداری ارتأش شأوروی بأرای 

از ورود، گفأت همأوراه مایأل بأودم کأه  دیدار )زائر بروخ( بأه بیمارسأتان رفأت و بعأد

بتأأوانم شأأما را ببیأأنم و اینأأک کأأه بأأه ایأأن سأأعادت نایأأل شأأده ام افتخأأار دارم کأأه 

سأأالم گأأرم مارشأأال )ژوکأأوف( را بأأه شأأما ابأأال  کأأنم. و چأأون تمأأام پزشأأکان و 

جراحانی که در ارتش ما کأار مأی کننأد آرزو دارنأد شأما را ببیننأد تقاضأا مأی کأنم 

وزی را بأرای آمأدن آن هأا بأه ایأن جأا تعیأین کنیأد )زائأر بأروخ( در رورت امکان ر

دو روز دیگأأر را بأأرای آن دیأأدار تعیأأین کأأرد و در روز معأأین عأأده ای از افسأأران 

شوروی که همه پزشأک یأا جأراح بودنأد و در بهأداری ارتأش سأرخ کأار مأی کردنأد 

رأ  قأرار  برای دیدن )زائر بروخ( بأه بیمارسأتان رفتنأد و بأه احتأرام اسأتاد در یأک

گرفتنأأد و )زائأأر بأأروخ( ماننأأد یأأک افسأأر بلنأأد پایأأه کأأه افسأأران دیگأأر را سأأان مأأی 

 بیند از مقابل آن ها گحشت و با یکایک آن ها دست داد.

امأأروز مأأی دانأأیم کأأه بأأه وجأأود آوردن آن تشأأریفات از طأأرف ژنأأرال پروفسأأور 

و گأر  )ویسنسکی( بأرای ایأن بأود کأه حأس خودپرسأتی )زائأر بأروخ( را اقنأاع کنأد

چه آن جراح نابغه، اهأل تکبأر نبأود امأا آیأا مأی تأوان در جهأان کسأی را یافأت کأه 

الاقأأل قأأدری احسأأاس نفأأس پرسأأتی نداشأأته باشأأد؟ و آیأأا نمأأی دانأأیم کأأه حتأأی 

متواضأأع تأأرین اشأأخای، وقتأأی در ضأأمن رأأحبت، کنایأأه و گوشأأه ای بشأأنوند کأأه 



وند و اگأأر مربأأور بأأه قسأأمتی از زنأأدگی خصورأأی آن هأأا باشأأد، رنجیأأده مأأی شأأ

تعری  بشنوند شاد می شأوند؟ آیأا نیأازموده ایأم کأه اگأر کأوچکترین انکأار در مأورد 

بصأأیرت و تخصأأگ یأأک رأأاحب حرفأأه بکننأأد او چگونأأه پآمأأرده و رنجیأأده مأأی 

 شود؟

آن پآمردگأأی و رنجیأأدگی ناشأأی از حأأس خودپرسأأتی اسأأت و خالرأأه در بأأین 

د مگأر آن هأایی کأه آدمیان کسأی را نمأی تأوان یافأت کأه قأدری خودپرسأت نباشأ

 دارای مشاعر عادی نیستند.

)زائر بروخ( هم یک انسأان بأود و رئأیس سأازمان بهأداری ارتأش سأرخ مأی خواسأت 

حس خودخأواهی او را تسأکین بدهأد تأا بتوانأد وی را وادار بأه قبأول پیشأنهاد خأود 

 کند.

بعد از این کأه اوضأاع بأرلین پأس از روزهأای اولیأه سأقور آن شأهر آرام شأد چنأد 

از افسأران ارتأش کأه بأرای بع أی از امأراد احتیأاج بأه عمأل جراحأی داشأتند  تن

بأأه وسأأیله رئأأیس خأأود بأأه )زارا بأأروخ( مراجعأأه کردنأأد و او آن هأأا را مأأورد عمأأل 

قأأرار داد و بنأأابراین ژنأأرال پروفسأأور )ویسنسأأکی( بأأرای مراجعأأه بأأه )زائأأر بأأروخ( 

 فررت های متعدد داشت.



ئأر بأروخ( پیشأنهاد کأرد کأه بأرای کأار کأردن بأه وی در یکی از آن فررت ها به )زا

مسأأکو بأأرود و گفأأت کأأه دولأأت شأأوروی در آن جأأا بأأه او یأأک خانأأه شأأهری و یأأک 

خانأأه ییالقأأی خواهأأد داد و اتومبیأأل و راننأأده در دسترسأأش خواهأأد گحاشأأت و 

میأزان حقأوقش هأأم بسأته بأه خأأود او مأی باشأأد و هأر قأدر تعیأأین بکنأد از طأأرف 

 هد شد.دولت شوروی پرداخته خوا

)زائر بروخ( مأی دانسأت کأه دولأت شأوروی عأده ای زیأاد دانشأمندان و کارشناسأان 

رنعتی آلمان را جلأب کأرده و بأه طأوری کأه شأهرت داشأت بع أی از آن هأا را بأه 

 زور برده است.

این بود که از رئیس بهداری ارتش سأرخ پرسأید آیأا بأرای انتقأال مأن از ایأن جأا بأه 

 ا رادر شده است.مسکو دستوری از طرف دولت شم

 )ویسنسکی( گفت نه ای )گهیم رات(

)زائر بروخ( گفت چون انتقال مأن از ایأن جأا بأه مسأکو اجبأاری نیسأت مأن تأرجیح 

می دهم در همین جأا کأارکنم و در رأورتی کأه انتقأال مأن اجبأاری باشأد تأرجیح 

 می دهم که از کار کناره گیری کنم.



دها دسأتاویزی شأد بأرای حکومأت این گفته به طوری کأه بأه زودی خواهأد آمأد بعأ

 آلمان شرقی تا این که )زائر بروخ( را از کار بر کنار کند.

)ویسنسکی( جأواب )زائأر بأروخ( را بأرای )ژوکأوف( بأرد و )ژوکأوف( آن جأواب را بأه 

مسکو مخابره کرد و کسأب تکلیأ  نمأود و مسأکو جأواب داد کأه )زائأر بأروخ( را بأه 

ین مشأأغول کأأار باشأأد و )ژوکأأوف( کأأه حأأال خأأود بگحاریأأد کأأه هم نأأان در بأأرل

فرماندار ناامی برلین بود )زائأر بأروخ( را بأه سأمت مشأاور بهداشأتی بأرلین انتخأاب 

 کرد.

  



  

 تهمتی که آمریکاییان به )زائر بروخ( زدند

می دانیم بعد از ایأن کأه بأرلین از طأرف ارتأش شأوروی اشأغال شأد مأدتی گحشأت 

 تا آمریکاییان وارد برلین شدند.

آمریکاییان بأه بأرلین ناشأی از پیشأرفت ناأامی نبأود زیأرا ارتأش شأوروی بعأد  ورود

از این که برلین را اشغال کأرد تأا یکصأد و شصأت کیلأو متأری بأرلین هأم پیشأرفت 

نمود و آخرین حد پیشرفت ارتأش شأوروی خطأی بأود کأه امأروز مأرز غربأی آلمأان 

لین، نتیجأأه شأأرقی و مأأرز شأأرقی آلمأأان غربأأی اسأأت و ورود آمریکاییأأان بأأه بأأر

محاکرات سیاسی، قبأل از سأقور بأرلین بأین سأران دول فأاتح بأود کأه پأیش از آن 

که بأرلین از طأرف ارتأش شأوروی اشأغال شأود سأران قأرار گحاشأته بودنأد پأس از 

ایأأن کأأه بأأرلین اشأأغال شأأد، )هأأر کأأس آن را اشأأغال کأأرده باشأأد( چهأأار دولأأت 

ه دار اداره امأأور بأأرلین شأأوروی و آمریکأأا و انگلسأأتان و فرانسأأه بأأا اشأأترا  عهأأد

بشوند و هر یک از آن هأا قسأمتی از بأرلین را اشأغال کننأد کأه ایأن روش تأا امأروز 

 ادامه دارد.



باری آمریکاییان بعد از ایأن کأه وارد بأرلین شأدند )زائأر بأروخ( را مأتهم کردنأد کأه 

 مورد توجه حکومت نازی آلمان بوده است.

داشأأت و او را در لبأأاس متحدالشأأکل آن هأأا عکسأأی را کأأه از )زائأأر بأأروخ( وجأأود 

ژنرالأأی ارتأأش آلمأأان نشأأان مأأی داد بهانأأه کردنأأد و در شأأورای چهارگانأأه اداره امأأور 

 برلین او را از شغل مشاور بهداشتی پایتخت آلمان معزول کردند.

اما پأس از ایأن کأه بأرلین از طأرف چهأار دولأت تقسأیم و اشأغال شأد، چأون )زائأر 

شأأرقی کأأار مأأی کأأرد و آن قسأأمت منطقأأه اشأأغالی بأأروخ( در بیمارسأأتان بأأرلین 

 شوروی بود و مارشال )ژوکوف( او را در شغل مشاور بهداشتی ماندگار کرد.

اما عکسی که از )زائر بروخ( بأا لبأاس ژنرالأی ارتأش آلمأان وجأود داشأت، مربأور بأه 

 دوره خدمت سربازی او به عنوان افسر ذخیره ارتش آلمان است.

در ارتأأش آلمأأان افسأأران ذخیأأره، ماننأأد افسأأران شأأاغل ترفیأأع درجأأه پیأأدا مأأی 

کردنأأد و در فوارأأل معأأین، بعأأد از طأأی دوره هأأایی بأأه نأأام فأأرا گأأرفتن تعلیمأأات 

 )دوره های تعلیم افسران ذخیره( نایل به درجه باالتر می شدند.



 پأأس از ایأأن کأأه ارتأأش آلمأأان در جنأأگ جهأأانی اول، جنأأگ را متارکأأه کأأرد ناأأام

وظیفأأه در آلمأأان از بأأین رفأأت و بأأه موجأأب عهدنامأأه موسأأوم بأأه )ورسأأای( کأأه از 

طأأرف دول فأأاتح آن زمأأان بأأر آلمأأان تحمیأأل گردیأأد مقأأرر شأأد کأأه آلمأأان سأأرباز 

وظیفه نداشأته باشأد و بأرای حفأ  امنیأت داخلأی یأک ارتأش یکصأدهزار نفأری از 

 سربازان داوطلب و مستمری بگیر تشکیل بدهد.

ه ناام وظیفه در آلمأان لغأو شأود )زائأر بأروخ( کأه )افسأر ذخیأره( ولی قبل از این ک

بأود درجأه هأایی در رأأن  خأود گرفأت و وقتأی کأأه حکومأت نأازی در آلمأأان روی 

کار آمد و هیتلر بأه قأدرت رسأید و پیمأان ورسأای را زیرپأا گحاشأت و ناأام وظیفأه 

درجأه را برقرار کرد به موجب یأک حکأم مخصأوی بأه عأده ای از جملأه زائأر بأروخ 

ژنرالی در رأن  افسأر ذخیأره دادنأد و ایأن بأود علأت مأتهم شأدن )زائأر بأروخ( بأه 

همکاری با نازی هأا درحأالی کأه بعأد از آن کأه جنأگ سأرد بأین شأوروی و آمریکأا 

شروع شد آمریکایی هأا عأده ای از افسأران بلنأد پایأه ارتأش آلمأان را کأه بع أی از 

دنأأد بأأه خأأدمت گرفتنأأد و از آن هأأا بأأا نأأازی هأأا نیأأز هأأم کأأاری نزدیأأک کأأرده بو

 اطالعات آن ها استفاده کردند.

*** 



زنأأی کأأه بأأا دارا بأأودن مأأزاج سأأالم و برخأأورداری از وظأأای  اع أأای زنأأانگی و از 

جملأأه ناأأم ماهانأأه نمأأی توانسأأت دارای فرزنأأد شأأود از انأأدرز خویشأأاوندان و 

 آشنایان پیروی کرد و به بیمارستان )شاریتی( مراجعه نمود.

فتأأه بودنأأد کأأه علأأت نأأازا بأأودن وی ایأأن اسأأت کأأه قسأأمتی از جهأأاز بأأه آن زن گ

جنسی او، ک  قأرار گرفتأه و اگأر بأا عمأل جراحأی آن قسأمت از جهأاز جنسأی اش 

 راست قرار بگیرد، دارای فرزند خواهد شد.

)زائر بروخ( گفته بود که بأا عمأل جراحأی مأی تأوان زنأی را کأه بأه سأبب کأ  قأرار 

ازا اسأت درمأان کأرد بأه طأوری کأه دارای فرزنأد گرفتن قسمتی از جهأاز جنسأی نأ

شأود و پأأس از ایأأن کأه آن زن بأأه بیمارسأأتان )شأأاریتی( مراجعأه کأأرد )زائأأر بأأروخ( 

 موافقت کرد که او را مورد عمل قرار بدهد.

روز عمأأل را تعیأأین کردنأأد و در آن روز دکتأأر )مأأادلنر( از دسأأتیاران )زائأأر بأأروخ( 

باشأد امأا بعأد فکأر کأرد کأه ح أور او در  نمی خواست در اتاه عمأل ح أور داشأته

اتاه عمل ممکن اسأت مفیأد شأود و اگأر در )زائأر بأروخ( ایأر اخأتالل حأواس دیأده 

 شد وی بتواند از ادامه عمل به وسیله او جلوگیری کند.



اما بعد از ورود بأه اتأاه عمأل دریافأت کأه )زائأر بأروخ( دارای مشأاعر عأادی اسأت و 

 به خوبی عمل می کند.

معمأول، جراحأان عمأومی کأه در قسأمت هأای مختلأ  بأدن انسأان عمأل به طأور 

مأأی کننأأد، جراحأأی در جهأأاز تناسأألی زن هأأا را بأأه جراحأأان متخصأأگ واگأأحار مأأی 

کننأأد امأأا )زائأأر بأأروخ( در جراحأأی همأأه قسأأمت هأأای بأأدن چیأأره دسأأت بأأود و 

)مادلنر( دید که آن جراح بزرگ، بأا همأان سأرعت، کأه در قسأمت هأای دیگأر بأدن 

کأأرد، جراحأأی در جهأأاز جنسأأی آن زن را بأأه انجأأام رسأأاند وآن زن را  عمأأل مأأی

بأأرای اسأأتراحت از اتأأاه عمأأل خأأارج کردنأأد و مأأردی را وارد اتأأاه عمأأل کردنأأد کأأه 

 ی پروستات او مورد عمل قرار بگیرد.باید غده

)زائر بروخ( با هأوش وحأواس کامأل از اتأاه عمأل خأارج شأد و یأک زن از کارکنأان 

هأأای کثیأأ  را از دسأأت هأأایش بیأأرون آورد و )زائأأر بأأروخ( بیمارسأأتان دسأأتکش 

 دست ها را شست و یک جفت دستکش تمیز و ضدعفونی شده، به دست کرد.

ی )پروسأأتات( کأأه در آن روز، جأأراح نابغأأه بایأأد آن را مأأورد عمأأل قأأرار بدهأأد غأأده

غده ای اسأت کأه مجأرای ادرار از آن عبأور مأی کنأد. بأرای نشأان دادن شأکل غأده 

ت( و طأأرز عمأأل آن بایأأد خیلأأی توضأأیح داد و یأأک کتأأاب پزشأأکی نوشأأت )پروسأأتا



ولأی چأأون مأأا در شأأرح حأال )زائأأر بأأروخ( قصأأد نوشأتن کتأأاب پزشأأکی نأأداریم بأأه 

 اختصار با بیانی بسیار ساده غده پروستات را به خوانندگان می شناسانیم.

یأک غأده را در ناأر بگیریأد کأه شأکل آن تقریبأا مثأل یأک حلقأه اسأت و مجأرای 

 درار از آن حلقه می گحرد.ا

ایأأن غأأده فقأأط در مأأرد هأأا وجأأود دارد و زن هأأا دارای غأأده پروسأأتات و در نتیجأأه 

 عوارد آن نیستند.

کلمأأه )پروسأأتات( کلمأأه ای اسأأت کأأه از زبأأان یونأأانی وارد ارأأطالحات پزشأأکی 

شأأده و معنأأای آن در زبأأان یونأأانی یعنأأی )در جلأأو( زیأأرا غأأده پروسأأتات، در جلأأوی 

ی گرفتأأه و مجأأرای ادرار بعأأد از ایأأن کأأه از مثانأأه خأأارج شأأد از غأأده مثانأأه قأأرار

 پروستات می گحرد و آن گاه وارد آخرین قسمت مجرای ادرار می شود.

در آغأأاز، مجأأرای ادرار کأأه از کلیأأه هأأا شأأروع میشأأود دوتأأا اسأأت ویکأأی از کلیأأه 

 راسأأت و دیگأأری از کلیأأه چأأی، بأأه مثانأأه مأأی پیونأأدد امأأا پأأس از ایأأن کأأه مجأأرای

ادرار از مثانأأه جأأدا شأأد یکأأی اسأأت و آن مجأأرا در مردهأأا از غأأده پروسأأتات مأأی 

 گحرد.



غأأده پروسأأتات در دوره کأأودکی و جأأوانی مردهأأا وضأأع غیرعأأادی نأأدارد مگأأر بأأه 

ی سأأالخوردگی، در بع أأی از مردهأأا، دارای وضأأع غیرعأأادی مأأی نأأدرت امأأا در دوره

 شود.

دگی مردهأأا، بأأه یکأأی از دو ی سأأالخوری پروسأأتات، در دورهوضأأع غیرعأأادی غأأده

شکل زیأر آشأکار مأی شأود کأه غأده پروسأتات یأا سسأت و بأه ارأطالح شأل مأی 

 شود یا سفت و سخت.

ی پروسأأتات ورم کأأرد و سأأخت شأأد، چأأون مجأأرای ادرار از آن مأأی گأأحرد، اگأر غأأده

شخصی کأه دچأار تأورم غأده پروسأتات شأده در آغأاز بأه سأختی ادرار مأی کنأد و 

ل بأه حأبس البأول و بأه زبأان محأاوره مبأدل بأه شأاش بنأد رفته رفته حال عسرالبو

 می شود به طوری که نمی تواند ادرار کند.

ی پروسأتات در دوره سأالخوردگی یأک مأرد، سسأت وشأل شأد آن مأرد اما اگر غأده

در آغأأاز، احسأأاس مأأی کنأأد کأأه نمأأی توانأأد ادرار خأأود را نگأأه دارد و بعأأد از مأأدتی 

اراده، ادرار از مجأأرایش خأأارج مأأی شأأود و مبأأتال بأأه سأألس البأأول میشأأود و بأأدون 

هر یک از این دو عارضه کأه بأرای یأک مأرد سأالخورده پأیش بیایأد، بسأیار ناراحأت 

 کننده است.



حأأأاال بأأأه سأأأادگی و بأأأدون ورود در مباحأأأث پی یأأأده علمأأأی، پروسأأأتات را بأأأه 

خوانندگان شناساندیم مأی گأوییم کأه قأرن هأا )و شأاید هأزاران سأال( مردانأی کأه 

کهولت، دچأار یکأی از عأوارد غأده پروسأتات مأی شأدند، بقیأه عمأر را بأا  در دوره

رن  و تلخی می گحرانیدنأد و معالجأه نمأی شأدند تأا ایأن کأه )زائأر بأروخ( بأا عمأل 

جراحأأی در غأأده پروسأأتات بیمأأاران پروسأأتاتی را از رنأأ  هأأا رهانیأأد و یأأک مکتأأب 

 درمانی بزرگ را برای از بین بردن آالم بیماران گشود.

گفأأت کأأه در مأأورد تأأاریخ اولأأین عمأأل جراحأأی در غأأده پروسأأتات اخأأتالف  بایأأد

وجود دارد و عده ای می گوینأد در همأان موقأع کأه )زائأر بأروخ( عمأل کأردن غأده 

پروستات را از ابتکأارات خأود مأی دانسأت، دیگأران و از جملأه شأوروی هأا آن عمأل 

غأده پروسأتات  را می کردند، اما مسألم آن اسأت کأه هأر عملأی کأه )زائأر بأروخ( در

 می کرد به نتیجه مفید وقطعی می رسید و بیمار رددررد از رن  رها می شد.

به هر حال دکتر )مادلنر( که مأی دیأد )زائأر بأروخ( بأا حأواس جمأع و مشأاعر بأدون 

عیب با سرعت به کار ادامأه مأی دهأد در بأاطن برچیأره دسأتی او رشأک مأی بأرد و 

ام رسأید، بیمأاری را کأه بایأد مأورد عمأل بعد از این که عمل غده پروسأتات بأه اتمأ

آپاندیسأأت قأأرار بگیأأرد وارد اتأأاه عمأأل کردنأأد و )زائأأر بأأروخ( هم نأأان بأأا حأأواس 



جمع، دسأتکش را تعأوین کأرد و عمأل آپاندیسأت را هأم کأه بأرای جراحأی چأون 

 او، از عمل های پیش پا افتاده بود به انجام رسانید.

خأأوردن ناهأأار نبأأود تأأا سأأاعتی کأأه کأأار )زائأأر بأأروخ( روزهأأا در بیمارسأأتان در فکأأر 

داشت بدون غحا خوردن بأه کأار ادامأه مأی داد و کارکنأان بیمارسأتان مأی دانسأتند 

 که وی در روز احساس گرسنگی نمی کند و اگر هم بکند، ابراز نمی کند.

آن روز بعأأد از آخأأرین عمأأل جراحأأی روپأأوش را از تأأن بأأه در آورد و کتأأاب خأأود را 

وانأأد برداشأأت و قبأأل از ایأأن کأأه از بیمارسأأتان خأأارج شأأود کأأه در اتومبیأأل مأأی خ

ی کار های خأود را بأا عکأس هأایی کأه در هأر مأورد از بیمأاران گرفتأه شأده برنامه

بود از نار گحراند تا ایأن کأه بأرای کارهأای فأردا سأابقه ذهنأی داشأته باشأد و ایأن 

مبأادرت بأه  کار را جراحان در تمأام بیمارسأتان هأا مأی کننأد و از چنأد روز قبأل از

یأأک عمأأل جراحأأی پرونأأده بیمأأار را مأأی خواننأأد وعکأأس هأأایی را کأأه بأأه وسأأیله 

ی مجهأأول از داخأأل بأأدنش گرفتأأه شأأده از ناأأر مأأی گحراننأأد و تمأأام اشأأعه

مشخصأأات بیمأأار از لحأأا  سأأن، سأأوابق بیمأأاری و فشأأار خأأون او و وضأأع اع أأای 

 ارلی بدن و به خصوی وضع قلب از نارشان می گحرد.

  



  

 بیمار را مثل کیک قطعه قطعه کردمغز 

یکی از پرونده هایی که مأورد مطالعأه )زائأر بأروخ( قأرار گرفأت مربأور بأود بأه یأک 

سأأاله از منسأأأوبان شأأأهردار )درسأأأد( کأأأه رئأأأیس بیمارسأأأتان آن زن را از  55زن 

 بیماران با اهمیتی تلقی می کرد.

رش خأارج شأود این زن غده ای در سر داشت کأه بایأد بأه دسأت )زائأر بأروخ( از سأ

وبا این که در شهر )درسد( چنأد جأراح قابأل قبأول بودنأد آن زن بأه بأرلین آمأد تأا 

 این که گهیم رات )استاد عالمه( او را مورد عمل قرار بدهد.

)زائأأر بأأروخ( کأأه دیأأدیم چگونأأه بأأا فأأیلم بردارانأأی کأأه مأأی خواسأأتد در اتأأاه عمأأل 

د مخأأال  بأأود، نسأأبت بأأه ح أأور داشأأته باشأأند و از کارهأأای او فأأیلم بأأرداری کننأأ

دانشأأجویان پزشأأکی محبأأت داشأأت و موافقأأت مأأی کأأرد کأأه آن هأأا در اتأأاه عمأأل 

 حاضر شوند و کارهای او را ببینند و فرا بگیرند.

سأاله مأورد عمأل  55با موافقت )زائر بأروخ( قأرار شأد کأه روز بعأد کأه بایأد آن زن 

 داشته باشند.قرار بگیرد عده ای از دانشجویان پزشکی در اتاه عمل ح ور 



دربأأاره تعأأداد دانشأأجویانی کأأه در عمأأل غأأده بأأرداری از سأأر آن زن ح أأور داشأأتند 

ی آن اختالف هست و بع أی گفتأه انأد کأه آن هأا سأی نفأر بودنأد و بع أی شأماره

ها را بیست نفر نوشأته انأد و بأه قاعأده بایأد بیسأت نفأر رأحیح باشأد چأون اتأاقی 

ایش نداشأت تأا سأی نفأر از دانشأجویان که محل کار )زائر بأروخ( بأود آن قأدر گنجأ

در آن جا ح ور داشأته باشأند و در آن روز کأه )زائأر بأروخ( بایأد غأده ای را از مغأز 

زن بیمار بیرون بیأاورد در آخأرین لحاأه قبأل از آغأاز عمأل دکتأر )مأادلنر( را بأرای 

یأأک کأأار فأأوری و غیرقابأأل تأألخیر از طأأرف رئأأیس بیمارسأأتان اح أأار کردنأأد و در 

 ز همکاران ارشد )زائر بروخ( کسی در اتاه ح ور نداشت.نتیجه ا

ی موهای بلنأد زن بیمأار را زده بودنأد و زائأر بأروخ در حأالی کأه دانشأجویان رأحنه

 عمل را به دقت از نار می گحرانیدند شروع به گشودن جمجمه زن بیمار کرد.

، بلنأد و )زائر بروخ( از ایأن جهأت قسأمتی از اسأتخوان جمجمأه را بعأد از اره کأردن

آن گأأاه تأأا مأأی کأأرد و روی جمجمأأه قأأرار مأأی داد )ماننأأد دری أأه ای کأأه از کأأ  

زمین بردارند و در حأالی کأه بأه لأوال هأا ورأل اسأت روی زمأین قأرار بدهنأد( کأه 

استخوانی که از جمجمه جأدا شأده بأه اسأتخوان مأادر اتصأال داشأته باشأد و سألول 

 های آن نمیرند.



کأأه آن زن را آزار مأأی دهأأد در کجأأای مغأأز قأأرار )زائأأر بأأروخ( مأأی دانسأأت غأأده ای 

گرفته و دری ه ای را در جمجمأه بیمأار ایجأاد کأرد کأه درسأت در مکأانی کأه غأده 

 آن جا بود گشوده شد.

عمأأل جراحأأی در مغأأز، کأأار جراحأأانی اسأأت کأأه در آن رشأأته تخصأأگ دارنأأد، مغأأز 

مأیالدی یکی از اع ای ارألی و پیجیأده انسأان اسأت و بأا ایأن کأه از قأرن هفأدهم 

به این طأرف، اطالعأات پزشأکان و کارشناسأان وظأای  اع أا راجأع بأه مغأز خیلأی 

وسعت پیدا کرده، هنأوز در مغأز، قسأمت هأایی وجأود دارد کأه کأار آن هأا از لحأا  

 وظای  اع ا بر پزشکان و زیست شناسان مجهول است.

جراحأأی کأأه در مغأأز اقأأدام بأأه عمأأل جراحأأی مأأی کنأأد بایأأد مغأأز را بشناسأأد و 

سأأایی مغأأز، مسأأتلزم یأأک دوره تحصأأیل و کأأارآموزی جأأدی اسأأت و کأأارد شنا

جراحی نباید وارد قسمت مرکزی یأک منطقأه از مغأز بأه اسأم کأرتکس بشأود )ایأن 

متأرجم( چأون اگأر کأارد  -کلمه را بایأد بأر وزن کرسأت )کرسأت زنانأه( تلفأ  کأرد

جراحأأی وارد قسأأمت مرکأأزی کأأرتکس بشأأود دو وظیفأأه حیأأاتی بأأدن کأأه یکأأی 

قلب و دیگأری حرکأات ریأه هأا اسأت متوقأ  خواهأد شأد و آدمأی خواهأد  حرکات

 مرد.



*** 

پس از ایأن کأه دری أه جمجمأه گشأوده شأد، )زائأر بأروخ( بأه دانشأجویانی کأه در 

اتاه عمل ح أور داشأتند گفأت نزدیأک شأوید و مغأز زنأده را ببینیأد و اظهأار کأرد 

در رأورتی کأه فقأط  به شما گفته اند که مغأز آدمأی دارای ده میلیأارد سألول اسأت

یأأک قسأأمت از مغأأز کأأرتکس مأأی باشأأد چهأأارده میلیأأارد سأألول دارد وتمأأام سأألول 

ها با خون تغحیه می شأوند و بأین تمأام آن هأا ارتباطأات عصأبی وجأود دارد و نگأاه 

 کنید تا حرکت دایمی سرخ رگ را بینید.

جأدا  به شما گفته اند که سلول های مغأر قابأل تجدیأد نیسأت و اگأر سألولی از مغأز

شود خواهد مرد. آن ها که این را بأه شأما گفتأه انأد نأادان مأی باشأند. دسأت هأای 

خود را جلو بیاورید و چند تأن از دانشأجویان کأه بأه )زائأر بأروخ( نزدیأک تأر بودنأد 

 دست های خود را جلو بردند.

آن مرد ماننأد ایأن کأه یأک نأان کیأک را قطأع مأی کنأد کأارد جراحأی خأود را در 

رو بأأرد و قطعأأه ای از مغأأز را جأأدا کأأرد و در کأأ  دسأأت یکأأی از مغأأز زن بیمأأار فأأ

دانشجویان گحاشت و زن پرستار کأه کنأار )زائأر بأروخ( بأود بأا تأاناون خأونی را کأه 

 به جریان درآمده بود را جمع کرد.



شش بار کارد جراحأی )زائأر بأروخ( در مغأز بیمأار فأرو رفأت و هأر بأار، قطعأه ای از 

 دست یکی از دانشجویان گحاشت. مغز را بیرون آورد و در ک 

تمأأام دانشأأجویانی کأأه در آن اتأأاه ح أأور داشأأتند در دانشأأکده پزشأأکی تحصأأیل 

می کردند و همه می دانستند کأه قطعأه قطعأه کأردن مغأز، سأبب مأرگ مأی شأود 

اما اعتقاد آن ها بأه علأم و مهأارت )زائأر بأروخ( بأه قأدری بأود کأه فکأر مأی کردنأد 

کنأأد، و عمأأل او آسأأیبی بأأه بیمأأار نمأأی زنأأد و البأأد آن اسأأتاد نابغأأه اشأأتباه نمأأی 

قطعأأات مغأأز را کأأه از نخأأاع بیمأأار جأأدا کأأرده، بأأر جأأای آن هأأا مأأی گأأحارد و آن 

 قطعات با اطراف جوش می خورد و مغز بیمار به شکل اول در می آید.

)زائربروخ( بار دیگر خطاب به دانشأجویان گفأت ایأن هأا را بأه شأما دادم تأا ببریأد و 

گاه در ظرفأی کأه دارای مأاده مغأحی سألول هأا اسأت بگحاریأد و خواهیأد در آزمایش

دید که بعأد از پأانزده روز دو برابأر خواهأد شأد و آن چأه بأه وجأود آمأد پأانزده روز 

دیگر باز دوبرابر می شأود و رشأد سألول هأای مغأز آن قأدر ادامأه خواهأد یافأت کأه 

ر گنجأایش آن چأه را اگر شما، هم چنان به سلول هأا غأحا برسأانید دیگأر ایأن کشأو

کأأه بأأه وجأأود آمأأده نخواهأأد داشأأت ولأأی اسأأتادان شأأما همأأه نأأادان هسأأتند مأأی 

 گویند که سلول های مغز تجدید نمی شوند.



ی عمأأل جراحأأی را مأأی زن هأأای پرسأأتار کأأه در اتأأاه بودنأأد بأأا وحشأأت رأأحنه

نگریسأأتند و در ایأأن موقأأع دکتأأری کأأه متصأأدی بأأی هوشأأی بأأود متوجأأه شأأد کأأه 

 ت.بیمار مرده اس

پزشأأک هأأا، بأأه سأأبب پأأرورش حرفأأه ای همأأواره در قبأأال وقأأایع غیأأر منتاأأره کأأه 

هنگام عمل جراحأی پأیش مأی آیأد، در ح أور اولیأای بیمأار یأا افأراد دیگأر کأه از 

لحأأا  پزشأأکی بیگانأأه هسأأتند خأأون سأأرد مأأی باشأأند و در آن اتأأاه، بیسأأت و بأأه 

ی پزشأأکی روایتأأی سأأی دانشأأجوی پزشأأکی ح أأور داشأأتند و گرچأأه در دانشأأکده

تحصیل مأی کردنأد امأا دکتأر بأی هوشأی نمأی توانسأت هنأوز آن هأا جأزو محأارم 

 بداند و با ح ور آن ها با ردای بلند به )زائر بروخ( بگوید بیمار مرده است.

دکتر بیهو شی، گر چه تا آن موقأع ندیأده بأود کأه )زائأر بأروخ( هنگأام عمأل، بیمأار 

سأتان را مأی شأنید و حتأی شأنیده بأود را به قتل برساند امأا شأایعات عمأومی بیمار

کأأه وقتأأی دکتأأر )مأأادلنر( خواسأأت جلأأوی )زائأأر بأأروخ( را بگیأأرد، آن مأأرد بأأا کأأارد 

 جراحی، به او حمله کرد.

دکتأأر بأأی هوشأأی کأأه دیگأأر از دسأأت او و دیگأأری بأأرای زنأأده کأأردن بیمأأار کأأاری 

 سأأاخته نیسأأت و از بأأیم آن کأأه رسأأوایی حملأأه )زائأأر بأأروخ( بأأا کأأارد جراحأأی در



ح ور بیست یا سی تأن از دانشأجویان تجدیأد نشأود از اتأاه عمأل خأارج شأد تأا از 

کارکنأأان بیمارسأأتان کمأأک بگیأأرد و بیاینأأد و )زائأأر بأأروخ( را بگیرنأأد تأأا وی نتوانأأد 

بأأه کأأار غیأأر عقالنأأی خأأود ادامأأه بدهأأد. وقتأأی کارکنأأان بیمارسأأتان بأأا دکتأأر بأأی 

ق شأأده بأود وارد اتأاه عمأأل هوشأی و دکتأر )مأأادلنر( کأه در خأارج بأأه آن هأا ملحأ

ی آن هأا حیأرت کأرد و بانأگ زد: کأه بأه شأما اجأازه شدند )زائر بأروخ( از مشأاهده

 داد که این جه بیایید مگر نمی دانید که این جا اتاه عمل است.

ولی کارکنان بمارسأتان بأه حأرف او توجأه نکأرده برسأرش ریختنأد و دسأت هأایش 

خأأارج کردنأأد و چأأون دسأأت و پأأا مأأی زد و را گرفتنأأد و کشأأان کشأأان او را از اتأأاه 

مقاومأأت مأأی کأأرد مثأأل یأأک دیوانأأه واقعأأی و خطرنأأا  دسأأت هأأا وپاهأأایش را 

 بستند.

آن رسأأوایی بأأا ح أأور بیسأأت یأأا سأأی تأأن از دانشأأجویان پزشأأکی و کارکنأأان 

بیمارسأأتان کأأه دسأأت هأأا وپاهأأای )زائأأر بأأروخ( را بسأأتند طأأوری مشأأهور شأأد کأأه 

 ن را بگیرد.کسی نمی توانست جلوی انتشار آ

اما چون در بأرلین شأرقی، روزنامأه هأا تحأت ناأر حکومأت بأود، خبأر آن واقعأه در 

 روزنامه ها آلمان شرقی منتشر نشد.



ولی روزنامه هأای بأرلین غربأی بأی آن کأه اسأم )زائأر بأروخ( را ذکأر کننأد نوشأتند 

که در بیمارستان )شاریتی( یأک جأراح، بأدون علأت و مصألحت پزشأکی یأک بیمأار 

 حین عمل به قتل رسانیده است. را در

در آن دوره، مثل امأروز، بأین بأرلین شأرقی و بأرلین غربأی، دیأوار سرتاسأری وجأود 

نداشت تا این کأه رابطأه ای بأین دو قسأمت بأرلین نباشأد و در بأرلین غربأی مأردم 

از نأأام جراحأأی کأأه یأأک زن را در اتأأاه عمأأل بأأه قتأأل رسأأانیده بأأود اطأأالع حارأأل 

 کردند و دانستند که )زائر بروخ( معروف است.

انی کأه عقیأده بأه علأم و اسأتادی )زائأر بأروخ( داشأتند آن شأایعه را سأاخته اما کس

 ی حسودان و رقیبان به شما می آوردند.و پرداخته

  



  

 مردی که به اموات عمل شده رسیدگی می کرد

در بیمارستان شأاریتی بأرلین شأرقی پزشأکی بأود بأه اسأم دکتأر )راسأل( و بأازرس 

 ر می آمد.متوفیات، بعد از عمل جراحی به شما

وقتأأی یأأک بیمأأار بعأأد از عمأأل جراحأأی زنأأدگی را بأأدرود مأأی گفأأت دکتأأر )راسأأل( 

جسأأد را معاینأأه مأأی کأأرد تأأا تشأأخیگ بدهأأد آیأأا عمأأل جراحأأی بأأر طبأأق مأأوازین 

 طبی )علمی( به انجام رسیده یا نه.

البتأأه ایأأن در رأأورتی بأأود کأأه از خوانأأدن رأأورت جلسأأه عمأأل جراحأأی بأأه عملأأی 

 بود.بودن آن عمل پی نبرده 

اگر جراحی که اقدام به عمأل کأرده بأود بأا اعمأال نفأوذ یأک رأورت جلسأه جعلأی 

ارائه می داد با دو یأا سأه سأمال دکتأر )راسأل( محکأوم مأی شأد و از آن پأس نمأی 

 توانست در بیمارستان های برلین شرقی عمل کند.

 دکتر )راسل( سه چیز را با هی  عحری نمی پحیرفت.



 فوت کند. اول این که بیمار زیر عمل،

دکتر )راسل( مأی گفأت اگأر بیمأاری زیأر عمأل فأوت کنأد جراحأی کأه او را مأورد 

عمل قرار داده مسنول مأرگ او اسأت چأون جراحأی کأه مأی دانأد بأه احتمأال زیأاد 

 مری ش زیر عمل جراحی فوت می کند نباید او را عمل کند.

د کأه نشأانه دوم این که بیماری بر ایر چأر  کأردن زخأم جراحأی نبایأد از دنیأا بأرو

 کوتاهی در رعایت ارول بهداشتی هنگام عمل است.

 سوم این که بیماری بعد از عمل جراحی از بیماری کزاز بمیرد.

دکتر )راسل( می گفأت تأا اتأاه عمأل و وسأایل جراحأی کثیأ  نباشأد زخأم بیمأار 

پأأس از عمأأل جراحأأی چأأر  نمأأی کنأأد و تأأا اتأأاه عمأأل و وسأأایل جراحأأی آلأأوده 

عد از عمأل جراحأی دچأار مأرد کأزاز نمأی شأود و در ایأن مأوارد نباشد یک بیمار ب

 دکتر )راسل( جراح را مسنول می دانست و محال بود با تبرئه وی موافقت کند.

او راجع به هر یک از بیمأارانی کأه زیأر عمأل جراحأی مأرده بودنأد یأا بعأد از عمأل، 

ه مأأی از چأأر  زخأأم یأأا بیمأأاری کأأزاز، زنأأدگی را بأأدرود مأأی گفتنأأد گزارشأأی تهیأأ

کأأرد کأأه یأأک نسأأخه از آن را بأأرای رئأأیس بیمارسأأتان مأأی فرسأأتاد و نسأأخه ای 



دیگأأر را بأأرای سرپرسأأت بهأأداری کأأه پأأس از تشأأکیل حکومأأت آلمأأان شأأرقی وزیأأر 

 بهداری شد ارسال می کرد.

دکتأأر )راسأأل( در گدشأأته کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأه کأأالس هأأای دانشأأکده پزشأأکی هأأم 

ن جأأراح نابغأأه بأأود وپأأس از ایأأن کأأه مأأی رفأأت و تأأدریس مأأی کأأرد از شأأاگردان آ

دوره تحصیلش بأه اتمأام رسأید بأرای ایأن کأه بتوانأد دیأالم دکتأری بگیأرد، دانأش 

 نامه )تز( نوشت.

دکتر )راسل( برای نوشتن آن دانش نامأه کأه مربأور بأه مأرد خأواب بأود از متأون 

کتأأاب هأأا و دانأأش نامأأه هأأای دیگأأران اسأأتفاده کأأرد و در حأأدود دو سأأال مشأأغول 

ی خأود را بأه اتمأام رسأانید و آن را بأه اسأتاد تقأدیم ود تا این کأه دانأش نامأهکار ب

کرد تا این که طبأق رسأم دانشأکده هأای پزشأکی آلمأان تصأویب کنأد و او، دیأالم 

 دکتری را دریافت کند.

ی دانشأأجو را مأأی در آلمأأان رسأأم ایأأن بأأود کأأه اسأأتاد بعأأد از ایأأن کأأه دانأأش نامأأه

نشأأجو از دانأأش نامأأه( تعیأأین مأأی کأأرد و در آن روز خوانأأد روزی را بأأرای )دفأأاع دا

دانشجو در مجلسی که اسأتاد مربأور، و چنأد اسأتاد دیگأر بودنأد حاضأر مأی شأد و 

به سأماالتی کأه اسأتادان راجأع بأه دانأش نامأه اش از او مأی کردنأد پاسأخ مأی داد 



واگر پاسخ ها قابل قبول بأود دانأش نامأه اش تصأویب مأی شأد و از طأرف دانشأکده 

 به ام ای روسای دانشکده و دانشگاه به او دیالم دکتری می دادند. پزشکی

مأأدتی گحشأأت و )زائأأر بأأروخ( بأأه دکتأأر راسأأل اطأأالع نأأداد کأأه در چأأه روز بایأأد از 

ی رأأبر )راسأأل( لبریأأز شأأد و ی خأأود دفأأاع کنأأد بأأه طأأوری کأأه کاسأأهدانأأش نامأأه

بأود و غیأر روزی که )زائأر بأروخ( در اتأاه دفتأر خأود در دانشأکده پزشأکی نشسأته 

از وی کسی در آن اتأاه ح أور نداشأت راسأل نأزد او رفأت و موضأوع دانأش نامأه را 

 یادآوری کرد.

اسأأتاد، اشأأکافی را کأأه در دسأأترس بأأود گشأأود و دانأأش نامأأه راسأأل را از آن خأأارج 

کرد و از راسل پرسأید تأو تأاکنون چنأد بیمأار را کأه مبأتال بأه مأرد خأواب بودنأد 

 معالجه کرده ای؟

 خ بیشتر مردم را به عنوان تو طرف خطاب قرار می داد(.)زائر برو

 راسل: من هنوز بیماری را که مبتال بهمرد خواب باشد درمان نکرده ام.

 )زائر بروخ(: پس چطور این ها را نوشته ای؟



راسل گفت: من دو سال تحقیأق کأردم وکتأاب هأا و دانأش نامأه هأایی را کأه راجأع 

م وآن چأه در ایأن مجموعأه نوشأته شأده از به مرد خواب نوشأته شأده بأود خوانأد

 آن منابع اقتباس شده است.

)زائأأر بأأروخ(: آیأأا بأأه منأأاطقی کأأه در آن جأأا بیمأأاری خأأواب هسأأت رفتأأه ای و 

 بیماران مبتال به این مرد را دیده ای؟

 راسل: نه استا.

 )زائر بروخ(: آیا در آلمان یک بیمار مبتال به بیماری خواب را دیده ای؟

 راسل گفت در آلمان، بیماری خواب وجود ندارد.

ی راسأل را بأه سأوی او پأرت کأرد و گفأت در ایأن رأورت )زائر بأروخ( دانأش نامأه

ی ادبأأی اسأأت نأأه یأأک دانأأش نامأأه پزشأأکی و ایأأن کأأه تأأو نوشأأته ای یأأک رسأأاله

ی پزشأأکی آن اسأأت کأأه تأأو موضأأوع آن را بأأا چشأأم هأأای خأأود دیأأده و دانشأأنامه

 کت داشته باشی.درمعالجه بیماری شر

 نایر این واقعه بری یک از پزشکان معروف ایرانی پیش آمد.



آن پزشک ایرانی کأه بعأد از خاتمأه تحصأیالت پزشأکی در ایأران بأه مقامأات بأزرگ 

طبی )وسیاسی( رسید، در آلمأان تحصأیل مأی کأرد و از شأاگردان )زائأر بأروخ( بأود 

نأأوع بیمأأاری سأأرطان  ی خأأود را یأأکو بعأأد از خاتمأأه تحصأأیل، موضأأوع دانشأأنامه

دهأأان انتخأأاب کأأرد کأأه اسأأم آن بأأه زبأأان هأأای اروپأأایی )نومأأا( و بأأه زبأأان عربأأی 

 )سرطان الماء( است.

پزشأأک ایرانأأی مأأدتی زحمأأت کشأأید و دانشأأنامه اش را نوشأأت و آن گأأاه در انتاأأار 

 ی دفاع از دانشنامه روزشماری کرد.روز انعقاد جلسه

وع دانشأأنامه را فرامأأوش کأأرده اسأأت بأأه ولأأی مثأأل ایأأن بأأود کأأه )زائأأر بأأروخ( موضأأ

طوری که پزشأک ایرانأی نأاگزیر شأد کأه یأادآوری کنأد و )زائأر بأروخ( بأه او گفأت 

 فردا به دفتر من بیا.

روز بعأأد پزشأأک ایرانأأی بأأه دفتأأر اسأأتاد رفأأت و )زائأأر بأأروخ( از وی پرسأأید کأأه آیأأا 

 خود تو بیماری را که مبتال به نوما باشد دیده ای؟

 واب منفی داد.پزشک ایرانی ج



)زائر بأروخ(: آیأا قأدری از بافأت سأرطان )نومأا( را تجزیأه کأرده ای یأا بأرای تجزیأه 

 به یک آزمایشگاه داده ای؟

 پزشک ایرانی باز جواب منفی داد.

 )زائر بروخ( پرسید که آیا این نوع بیماری سرطان در آلمان هست یا نه؟

 ست.پزشک ایرانی جواب داد این نوع سرطان در آلمان نی

ی او را طأوری بأه سأویش پأرت کأرد کأه اوراقأش کأ  اتأاه )زائر بروخ( دانش نامأه

 ی پزشکی نیست!پخش شد و گفت پس این که تو نوشته ای یک دانشنامه

ی خأأود را از زمأأین برداشأأت و از اتأأاه خأأارج شأأد و پزشأأک ایرانأأی اوراه دانشأأنامه

 شت.ی دیگری نوبه راهنمایی یکی دیگر از استادان دانشنامه

با توجه به این سأوابق دکتأر راسأل بعأد از آن کأه )زائأر بأروخ( بأا کأارد جراحأی بأه 

دکتر )مأادلنر( حملأه ور شأد و هنگأامی کأه خواسأتند او را نگأه دارنأد و آرام کننأد، 

برای رهایی خود دسأت و پأا مأی زد، گزارشأی تهیأه کأرد و آن رابأرای دکتأر )هأال( 

را مسأنول قتأل بیمأار دانسأت و گفأت ایأن نیز فرستاد و بأه طأور رأریح زائأر بأروخ 



مرد دیگر نباید اقأدام بأه جراحأی کنأد. وزیأر بهأداری آلمأان شأرقی بعأد از دریافأت 

 گزارش دکتر )راسل( او و دکتر )هال( را اح ار کرد.

دکتأأر )راسأأل( قبأأل از آن گأأزارش، راجأأع بأأه )زائأأر بأأروخ( بأأا دکتأأر )هأأال( مأأحاکره 

ر )هأأال( نأأزد وزیأأر بهأأداری رفتنأأد خالرأأه کأأرده بأأود و پأأس از ایأأن کأأه او ودکتأأ

مأأحاکره اش را بأأا دکتأأر )هأأال( بأأه وزیأأر بهأأداری گفأأت و اظهأأار کأأرد مأأا همأأه 

شاگردان )زائر بروخ( هستیم وبأه نبأو  او در جراحأی آشأنایی داریأم ولأی ایأن مأرد، 

امأأروز یأأک دیوانأأه اسأأت و نبایأأد گحاشأأت از ایأأن بأأه بعأأد کأأارد جراحأأی را بهدسأأت 

 بگیرد.

داری گفأت مأن هأم مایأل نبأودم وضأعی کأه شأما در گأزارش خأود نوشأته وزیر به

اید پیش بیاید اما این مورد حمایأت افأراد بأا نفأوذ حأزب و دولأت اسأت و مأن نمأی 

 خواهم در مورد او، متوسل به اعمال زور بشوم.

دکتر )راسل( اظهار کأرد بأا خأود وی مأحاکره کنیأد و پیشأنهاد کنیأد کأه بازنشسأته 

زائأر بأروخ( بأرای مسأایل مأادی قایأل بأه اهمیأت نیسأت امأا چأون بشود و گر چه )

ی زنأأدگی نیازمنأأد وسأأایل مأأادی یأأک انسأأان مأأی باشأأد و هأأر انسأأان، بأأرای ادامأأه

اسأأت اگأأر بدانأأد کأأه پأأس از بازنشسأأته شأأدن تمأأام حقأأوه و مزایأأایی را کأأه امأأروز 



دریافأأت مأأی کنأأد دریافأأت خواهأأد کأأرد موافقأأت خواهأأد نمأأود کأأه دسأأت از کأأار 

و بایأأد بأأرای راضأأی کأأردن او، یأأک طأأرح قأأانونی را بأأه تصأأویب برسأأانید کأأه  بکشأأد

 حقوه و مزایای کنونی )زائر بروخ( تا روزی که زنده است به او پرداخته شود.

وزیر بهأداری گفأت مأن ایأن موضأوع را در جلسأه هیألت دولأت مطأرح مأی کأنم و 

اهم کأأرد ولأأی بعأأد از موافقأأت وزیأأران، )زائأأر بأأروخ( را بأأرای مأأحاکره اح أأار خأأو

 ممکن است او برای محاکره نزد من نیاید.

 دکتر )راسل(: اگر او را اح ار کردید و نیامد خود شما نزد وی بروید.

  



  

 موضوع بازنشسته کردن )زائر بروخ(

هیلت وزیأران آلمأان شأرقی بأا ناریأه وزیأر بهداشأت موافقأت کأرد و قأرار شأد کأه 

ازنشسأتگی زائأر بأروخ را بأا حأق اسأتفاده وزارت بهداری الیحأه قأانونی مربأور بأه ب

 از تمام مزایای خدمت تهیه کند بنابراین وزیر بهداری، زائر بروخ را اح ار کرد.

 اما جراح نابغه برخالف انتاار وزیر بهداری به مالقاتش رفت.

آن روز با این که در اتاه انتاأار وزیأر، چنأد نفأر منتاأر دیأدارش بودنأد همأین کأه 

بروخ( آمده وزیأر بهأداری خأود تأا در اتأاه انتاأار بأه اسأتقبال )زائأر  خبر دادند )زائر

بروخ( رفأت و او را از راهرویأی کأه بأین اتأاه انتاأار و اتأاه کأارش بأود عبأور داد و 

در اتاه کار، کنأارش نشسأت و گفأت بأاور کنیأد کأه امأروز مأن از دیأدار گهأیم رات 

 بسیار خوشوقت شدم.

با این که وزیر بهأداری مأی خواسأت بأه زائأر بأروخ مأآده بدهأد کأه اگأر بازنشسأته 

شود حقوه و مزایای کنونی را تا پایأان عمأر دریافأت خواهأد کأرد نمأی دانسأت کأه 



موضأأوع ارأألی مالقأأات را چگونأأه مطأأرح کنأأد و عاقبأأت گفأأت: ای )گهأأیم رات( بأأه 

 ر بکشید.من گفتند که شما میل دارید استراحت کنید و دست از کا

 )زائر بروخ( پرسید از چه کسی این حرف را شنیدی.

 وزیر بهداری جواب داد به طور افواهی شنیدم.

 )زائر بروخ( اظهار کرد من خسته نیستم تا این که دست از کار بکشم.

وزیر بهداری که شنیده بود چنأد سأال قبأل بعأد از ورود روسأی هأا بأه بأرلین، )زائأر 

)ژوکأأوف( گفتأأه بأأود کأأه دسأأت از کأأار خواهأأد کشأأید  بأأروخ( بأأه فرسأأتاده مارشأأال

بأأه نماینأأده مارشأأال )ژوکأأوف( نگفتیأأد کأأه  1945اظهأأار کأأرد مگأأر شأأما در سأأال 

 میل ندارید بازنشته شوید؟

)زائأأر بأأروخ( از پشأأت عینأأک، چشأأم هأأای درخشأأان خأأود را بأأه چشأأم هأأای وزیأأر 

مأن میأل بهداری دوخت و گفأت هرگأز از دهأان مأن ایأن گفتأه بیأرون نیامأده کأه 

دارم بازنشسأأته شأأوم زیأأرا آن روز هأأم مثأأل امأأروز، ادامأأه زنأأدگی مأأن وابسأأته بأأه 

 شغلم بود و من بدون کار کردن نمی توانستم به زندگی ادامه بدهم.



وزیأأر بهأأداری: از ایأأن قأأرار، ریأأیس بهأأداری ارتأأش سأأرخ کأأه از طأأرف مارشأأال 

 )ژوکوف( با شما رحبت کرد گفته شما را تحری  کرده است.

ر بأروخ: مأن بأا او راجأع بأه بازنشسأته شأدن رأحبت نکأردم و فقأط گفأتم میأل زائ

ندارم به مسأکو بأروم و در آن جأا کأار کأنم و اگأر مأرا مجبأور بأه رفأتن بأه مسأکو 

 بکنند از کار کناره خواهم گرفت.

قأأدری سأأکوت برقأأرار شأأد و )زائأأر بأأروخ( کأأه در آن روز دارای هأأوش وعقأأل عأأادی 

آیأا راجأع بأه بازنشسأته شأدن مأن دسأتوری بأرای شأما  بود از وزیر بهداری پرسأید

 رادر شده است؟

 وزیر بهداری: از طرف که برای من دستوری رادر شده باشد؟

 زائر بروخ جواب داد از طرف دولت.

وزیر بهداری: کسأی راجأع بأه شأما دسأتوری بأرای مأن رأادر نکأرده ولأی بأه طأور 

ایأل بأه اسأتراحت باشأید مأا افواهی شنیدم که میأل داریأد اسأتراحت کنیأد و اگأر م

قأأانونی را بأأرای تصأأویب تقأأدیم خأأواهیم کأأرد تأأا تمأأام حقأأوه و مزایأأایی کأأه امأأروز 

 دریافت می کنید مادام العمر به شما پرداخته شود.



)زائر بروخ( گفأت همأان طأور کأه گفأتم زنأدگی مأن وابسأته بأه کأارم اسأت. ومأن 

وزی کأه زنأده هسأتم بأه بدون کار کردن نمأی تأوانم زنأدگی کأنم و میأل دارم تأا ر

 کار ادامه بدهم.

وزیر بهداری اظهار کرد در ایأن کشأور و کشأورهای دیگأر، هأر کأس کأه نأام شأما را 

شنیده، میل دارد کأه شأما همأواره بأه کأار ادامأه بدهیأد و بأا نبأو  خأود هأر سأال 

عده ای را از مرگ نجات دهید ولأی طبیعأت زنأدگی ایأن طأور ایسأت کأه هأر کأس 

کردن احسأاس خسأتگی مأی کنأد و حتأی نأوابغی چأون شأما هأم  بعد از مدتی کار

ممکأن اسأت از شأمول ایأن قأانون کلأی مسأتثنا نباشأند و هنگأامی کأه مأا پأأس از 

یأأک عمأأر کأأار کأأردن احسأأاس خسأأتگی کأأردیم، بهتأأر آن اسأأت کأأه دسأأت از کأأار 

بکشأأیم و اسأأتراحت کنأأیم و خأأاطرات خأأود را بنویسیم...راسأأتی ای اسأأتاد نابغأأه، 

نیستید که خأاطرات خأود را بنویسأید و آیأا متوجأه شأده ایأد کأه اگأر شما در ردد 

خاطرات شما، به شکل کتاب منتشأر شأود چأه اسأتفاده ای بأرای نسأل هأای آینأده 

خواهأد داشأأت؟ و گأأر چأأه شأما امأأروز عهأأده دار خأأدمات بأزرگ بأأه هأأم نأأوع خأأود 

ده از هستید و تأا کنأون هأزاران نفأر را از مأرگ نجأات داده ایأد امأا نسأل هأای آینأ

آزمایش های شما کأه هأر یأک شأاید منحصأر بأه فأرد اسأت بهرمنأد نخواهنأد شأد 

 مگر این که خاطرات علمی شما به شکل کتاب منتشر شود.



وزیر بهداری احساس کأرد بأرای ایأن کأه )زائأر بأروخ( را از ادامأه جراحأی بأاز بأدارد 

و در خانأه یک دستاویز ممیر پیدا کأرده و اگأر )زائأر بأروخ( دسأت از جراحأی بکشأد 

اش بأأه نوشأأتن خأأاطرات خأأود مشأأغول شأأود، ناراضأأی نخواهأأد شأأد و طرفأأدارانش 

 هم زبان به اعتراد نخواهند گشود.

این بود کأه وزیأر بهأداری کأه بأه گمأان خأود یأک زمینأه مسأاعد بأرای بازنشسأته 

 کردن )زائر بروخ( به دست آورده بود استاد را بیشتر ترغیب کرد وگفت:

تأأا خأأاطرات شأأما بأأه اتمأأام برسأأد و آن گأأاه آن هأأا را چأأا  مأأا منتاأأر نمأأی مأأانیم 

کنأأیم بلکأأه بأأه هأأر نسأأبت کأأه خأأاطرات شأأما آمأأاده شأأد، اقأأدام بأأه چأأا  آن مأأی 

کنیم، آیا تا کنون اقأدامی بأرای نوشأتن خأاطرات خأود کأرده ایأد و آیأا مأی توانیأد 

پیش بینی کنید کأه خأاطرات شأما، وقتأی بأه شأکل کتأاب درآیأد چنأد جلأد مأی 

یأأا مأأی دانیأأد کأأه خأأاطرات شأأما، در بأأین خأأاطرات دانشأأمندان دنیأأا، در شأأود و آ

گحشته و امروز، بر جسأته تأرین کتأاب طبأی خواهأد شأد. وقتأی کأه وزیأر بهأداری 

سأأاکت شأأد پرفسأأور )زائأأر بأأروخ( لحاأأه ای فکأأر کأأرد و آن گأأاه اظهأأار داشأأت مأأن 

کتأاب  راجع به کارهایی که کأرده ام یاداشأت هأای زیأادی دارم کأه هنأوز بأه شأکل

 تدوین نشده ولی پیش بینی می کنم خاطرات من ده جلد خواهد شد.



وزیر بهداری: ای اسأتاد نابغأه، نگحاریأد انتشأار خأاطرات شأما بأه تألخیر بیفتأد زیأرا 

بر ایر ناپایداری اوضاع اروپأا و دنیأا ایأن خطأر وجأود دارد کأه هرگأز منتشأر نشأود و 

زمأأین برداشأأته نشأأده، رأأحبت از  بأأا ایأأن کأأه هنأأوز آوار خرابأأی شأأهر هأأای مأأا را از

احتمأال در گأرفتن جنأگ دیگأری اسأت و در یأأک چنأین محأیط بأین المللأی، هأأر 

قدر که شما برای انتشارات خأاطرات خأود عجلأه کنیأد بهتأر اسأت و مأن مأی تأوانم 

یأأک یأأا دو نفأأر از کارکنأأان وزارت بهأأداری را در اختیأأار شأأما بگأأحارم تأأا ایأأن کأأه 

کننأد. بأا وجأود تمأام خوشأامد گأویی هأا و وعأده  برای نوشتن خاطرات شما کمأک

ها )زائر بروخ( در دامی که وزیأر بهأداری بأرای او گسأترده بأود نیفتأاد و اظهأار کأرد 

من بأرای نوشأتن خأاطراتم احتیأاج بأه کمأک نأدارم و مأی تأوانم پأس از کأار هأای 

 روزانه هر شب دو یا سه ساعت از وقتم را ررف نوشتن خاطراتم کنم.

ی گفت دو سأه سأاعت در هأر شأب کأافی نیسأت و شأما بایأد روزهأا هأم وزیر بهدار

 مشغول نوشتن خاطراتتان باشید.

زائأأر بأأروخ: مأأن عصأأرها کأأار جراحأأی نأأدارم و مأأی تأأوانم، هأأر روز هنگأأام عصأأر هأأم 

اوقاتم را رأرف نوشأتن خأاطراتم بکأنم امأا از کأار ارألیم کأه جراحأی اسأت دسأت 

 ار را ادامه خواهم داد.نمی کشم و تا روزی که زنده هستم این ک



بعد از این گفتأه )زائأر بأروخ( بأرای رفأتن از جأا برخاسأت و وزیأر بهأداری ناچأار تأا 

در، او را مشأأایعت کأأرد و وقتأأی اسأأتاد وارد اتأأاه انتاأأار شأأد تأأا از آن جأأا بگأأحرد 

همأأه کسأأانی کأأه در آن جأأا منتاأأر مالقأأات بأأا وزیأأر بهأأداری بودنأأد بأأه احتأأرامش 

خ( پأأس از خأأروج از وزارت بهأأداری سأأوار اتومبیأأل خأأود شأأد برخاسأأتند و )زائأأر بأأرو

و بأأه بمارسأأتان رفأأت و بأأه دکتأأر )مأأادلنر( گفأأت نمأأی دانأأم چأأه کسأأی بأأه وزیأأر 

بهأأداری گفتأأه کأأه مأأن قصأأد دارم بازنشسأأته شأأوم در رأأورتی کأأه مأأن هرگأأز ایأأن 

تصمیم را نداشأتم، شأاید فکأر کنیأد بعأد از واقعأه ای کأه در بیمارسأتان )شأاریتی( 

افتأأاد و شأأرح آن داده شأأد از ادامأأه کأأار )زائأأر بأأروخ( در آن جأأا ممانعأأت  اتفأأاه

 کردند و به او گفتند که به خانه اش برگردد.

ولی این طأور نشأد و در همأان روز کأه )زائأر بأوخ( بأه مالقأات وزیأر بهأداری رفتأه 

بود باز در آن بیمارسأتان بأه کأار ادامأه داد بأه ایأن ترتیأب کأه طبأق عأادت دسأت 

ت و روپأأوش بهداشأأتی را بأأرتن کأأرد و دسأأتکش جراحأأی را بأأه دسأأت هأأا را شسأأ

 کرد و به طرف اتاه عمل رفت.

روز بعأأد از آن واقعأأه دکتأأر )راسأأل( کأأه مأأی دانأأیم شأأغل او رسأأیدگی بأأه وضأأع 

کسانی بأود کأه هنگأام عمأل جراحأی یأا بعأد از آن مأی میرنأد بأه بیمارسأتان آمأد 



بأه وی نشأان دادنأد و بأر او محقأق وجسد رن متوفا را کأه هنأوز در بیمارسأتان بأود 

شأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( آن زن را کشأأته اسأأت و گزارشأأی تهیأأه کأأرد تأأا بأأه وسأأیله 

 رییس بیمارستان به وزیر بهداری داده شود.

ریأأیس بیمارسأأتان گفأأت پأأس از رسأأوایی روز گحشأأته محأأال اسأأت کأأه مأأا بتأأوانیم 

و اگأأر شأأهردار  موافقأأت کنأأیم )زائأأر بأأروخ( بأأار دیگأأر قأأدم بأأه اتأأاه عمأأل بگأأحارد

)درسد( به ما گفت چرا یکأی از منسأوبان او بأه دسأت )زائأر بأروخ( بأه قتأل رسأیده 

بأأه او خأأواهیم گفأأت مسأأنول قتأأل آن زن خأأود وی وسأأایر رأأاحبان مقامأأات بأأزرگ 

حزبی هستند کأه )زائأر بأروخ( را مأورد حمایأت قأرار داده مجأاز کردنأد کأه بأاز بأه 

بیمارسأأتان اتأأاه عمأأل را بأأه روی او مأأی جراحأأی ادامأأه بدهأأد و گرنأأه مأأا، در ایأأن 

بسأأتیم و شأأما هأأم چأأون بأأازرس مأأرده هأأای حأأین اعمأأال جراحأأی و بعأأد از عمأأل 

هسأتید بأیش از همأه بأرای مأحاکره بأا )زائأأر بأوخ( رأالح مأی باشأید و بأه منأأزلش 

برویأأد و بأأه او بگوییأأد کأأه بأأا بازنشسأأته شأأدن خأأود موافقأأت کنأأد و بأأا حقأأوه 

بازنشسأته شأود. اگأر موافقأت نکأرد بأه او بفهمانأد کأه  ومزایایی که اکنون می گیأرد

 از این پس در هی  بیمارستانی به او اجازه کار داده نخواهد شد.



روزی که دکتر )راسل( بأه منأزل )زائأر بأروخ( رفأت مأدت سأه سأاعت بأا او رأحبت 

کأأرد کأأه بأأازگو کأأردن آن طأأوالنی و بأأدون فایأأده اسأأت و خالرأأه اظهأأارات دکتأأر 

کوشید بأه )زائأر بأروخ( بفهمانأد کأه وی بأر ایأر تصألب قسأمتی از  راسل این بود که

بافأأت هأأای مغأأز مبأأتال بأأه جنأأون ادواری شأأده و آن دیأأوانگی، همأأواره در موقأأع 

عمأأل جراحأأی از او بأأروز مأأی کنأأد و بنأأابراین نبایأأد دیگأأر کأأار کنأأد مگأأر ایأأن کأأه 

 معالجه شود و محقق شود که دچار جنون نمی شود.

بأروخ( بگویأد کأه او وسأایر پزشأکان آلمأان، از کنأاره گیأری  راسل کوشید بأه )زائأر

اجبأأاری )زائأأر بأأروخ( متلسأأ  هسأأتند و نمأأی خواسأأتند کأأه پزشأأکی و جراحأأی 

آلمأأان، از هأأم کأأاری یأأک چنأأان اسأأتاد نابغأأه محأأروم شأأود امأأا وقتأأی عزیأأز تأأرین 

خویشاوند آدمی زنأدگی را بأدرود مأی گویأد آیأا بأرای انسأان امکأان دارد کأه از بأه 

   ساردن او به دلیل عالقه ومحبتی که به وی دارد امتناع کند؟خا

هر فدر دکتر )راسأل( کوشأید کأه )زائأر بأروخ( را بأا بازنشسأته شأدن موافأق کنأد و 

ورقأأه ای را کأأه بأأه ایأأن مناأأور آمأأاده کأأرده بأأود بأأه ام أأای آن مأأرد برسأأاند )زائأأر 

ر )راسأأل( بأأروخ( موافقأأت نکأأرد و گفأأت کأأه نمأأی خأأواهم بازنشسأأته بشأأوم و دکتأأ

پس از سأه سأاعت مأحاکره اظهأار کأرد کأه نمأی تأوانم بأیش از ایأن بأا شأما بحأث 



کنم و فقط به شما اطالع مأی دهأم کأه از ایأن بأه بعأد نأه در بیمارسأتان )شأاریتی( 

 شما را به اتاه عمل راه می دهند و نه در هی  بیمارستان دیگر.

شأد نتیجأه مأحاکره خأود  بعد از این که دکتأر )راسأل( از منأزل )زائأر بأروخ( خأارج

را با آن مأرد بأه اطأالع وزیأر بهأداری رسأانید و گفأت کأه )زائأر روخ( مایأل نیسأت 

بازنشسأأته شأأود وچأأون خأأود او بأأا بازنشسأأتگی موافقأأت نمأأی کنأأد بایأأد او را طبأأق 

 مقررات عمومی بازنشتگی، از کار برکنار کرد وبازنشسته نمود.

در آن دوره در آلمأأان، سأأن اجبأأاری بازنشأأتگی در مأأورد کسأأانی کأأه از بودجأأه 

 عمومی کشور حقوه دریافت می کردند هفتاد سالگی بود.

ولی استثناء هأم داشأت و دولأت آلمأان از بازنشسأته کأردن بع أی از کارمنأدان کأه 

سأأال هأأم مأأی گحشأأت خأأودداری مأأی کأأرد و دیأأده شأأد بع أأی از  70سنشأأان از 

بأأیش از هفتأأاد سأأال داشأأتند نیأأز بعأأد از ایأأن کأأه چنأأدی از  کسأأانی را کأأه

بازنشستگی آن هأا مأی گحشأت بأه علأت نیأاز بأه تخصصشأان بأه خأدمت فأرا مأی 

 خواندند.

در هر حأال حکومأت آلمأان شأرقی مأی توانسأت )زائأر بأروخ( را بأرخالف تمایأل او 

بازنشسأأته کنأأد امأأا وزیأأر بهأأداری بأأه دکتأأر )راسأأل( گفأأت چأأون )زائأأر بأأروخ( 



بوبیأأت و شأأهرت بسأأیار زیأأاد دارد اگأأر او را بأأرخالف تمأأایلش یازنشسأأته کنأأیم، مح

در داخل و خارج آلمأان انعکأاس نأامطلوب خواهأد داشأت و آیأا متوجأه هسأتید کأه 

 مناورم از انعکاس نامطلوبی که در خارج از آلمان به وجود می آید چیست؟

وی متعجأب و دکتر )راسأل(: مأی دانأم کأه مناأور شأما ایأن اسأت کأه رجأال شأور

 ناراری خواهند شد.

آن گأأاه دکتأأر )راسأأل( کیأأ  خأأود را گشأأود و پرونأأده ای از آن بیأأرون آورد و اظهأأار 

کرد مأا ایأن پرونأده را کأه شأرح جنایأات غیرعقالنأی زائأر بأروخ اسأت بأرای رجأال 

شوروی می فرستیم تأا آن هأا بداننأد کأه مأا مجبأور بأودیم زائأر بأروخ را بازنشسأته 

 کنیم.

اری گفأأت: بأأا ایأأن ورأأ  مأأن تأأرجیح مأأی دهأأم کأأه )زائأأر بأأروخ( را بأأا وزیأأر بهأأد

موافقأأت خأأود او بازنشسأأته کنأأیم و مأأن راجأأع بأأه ایأأن موضأأوع بأأا دکتأأر )بأأراگش( 

 محاکره می کنم و امیدوارم که او، )زائر بروخ( را با بازنشستگی موافق کند.

ان دکتأأر )بأأراگش( ریأأیس دانشأأکده پزشأأکی در آلمأأان شأأرقی بأأود و جامعأأه آلمأأ

روسأأای دانشأأکده را خیلأأی محتأأرم مأأی شأأمرد و امأأروز هأأم آن هأأا را در آلمأأان 

 خیلی احترام دارند.



روسأای دانشأأکده هأای پزشأأکی در آلمأأان، همأواره از بأأین اسأتادان محقأأق پزشأأکی 

یأأا جراحأأی انتخأأاب مأأی شأأدند و در قأأدیم اگأأر در خأأود آلمأأان، اسأأتادی نبأأود کأأه 

ط باشأأد، م أأایقه نداشأأتند از ایأأن کأأه بأأرای ریاسأأت دانشأأکده پزشأأکی دارای شأأرای

یأأک اسأأتاد خأأارجی را ریأأیس دانشأأکده کننأأد همأأان گونأأه کأأه در قأأرن شأأانزدهم 

مأأیالدی پاراسأألس سویسأأی را ریأأیس دانشأأکده پزشأأکس کردنأأد و پاراسأألس اولأأین 

پزشک است که بع أی از بیمأاران را بأه وسأیله آهأن ربأا یعنأی بأه وسأیله خارأیت 

 د دارد معالجه کرد.مغناطیسی که در آهن ربا وجو

روش درمان پاراسلس در این مأورد ایأن بأود کأه آهأن ربأا را روی ع أو بأدن بیمأار 

که درد می کرد می بست و بعد از چنأد روز، درد بأه کلأی رفأع مأی شأد بأدون ایأن 

 که به بیمار، دارو بخوراند.

 1935)بأأراگش( ریأأیس دانشأأکده پزشأأکی بأأرلین شأأرقی کسأأی بأأود کأأه در سأأال 

اتفأاه )دمأا ( دانشأمند دیگأر آلمأانی، داروهأای موسأوم بأه )سأولفامید( میالدی به 

 را برای درمان قسمتی از امراد کش  کرد.

در آن موقأأع کشأأ  داروهأأای موسأأوم بأأه سأأولفامید در دنیأأای پزشأأکی انعکاسأأی 

بیأأنش از داروی آنتأأی بیوتیأأک )پنأأی سأأیلین( در سأأال هأأای بعأأد داشأأت چأأون بأأا 



ری معالجأأه مأأی شأأد و دیگأأر ایأأن کأأه داروهأأا ی داروهأأای سأأولفامید امأأراد بیشأأت

سولفامید را تزریق نمأی کردنأد. بلکأه بأه بیمأار مأی خوراندنأد و مشأکالت نگهأداری 

 و تزریق پنی سیلین را نداشت.

)براگش( رییس دانشأکده بأا دارا بأودن مرتبأه علمأی و احترامأی کأه نأزد پزشأکان و 

مأی توانسأت )زائأر بأروخ(  جراحان و در جامعه آلمأانی داشأت یگانأه کسأی بأود کأه

 را راضی کند تا با بازنشستگی خود موافقت کند.

دکتأأر )بأأراگش( نامأأه ای بأأا خأأط خأأود )نأأه بأأا ماشأأین تحریأأر( بأأرای )زائأأر بأأروخ( 

نوشت و از او، برای چای عصأرانه بأه خانأه خأود دعأوت کأرد و بعأد از ایأن کأه زائأر 

آن دیأدار، یأک دیأدار  بروخ آمأد او را بأا ح أور زن و پسأر و دختأرش پأحیرفت کأه

 دوستانه و خانوادگی به شمار بیاید و جنبه رسمی نداشته باشد.

ریأأیس دانشأأکده پزشأأکی از هأأر دری رأأحبت کأأرد جأأز از آن چأأه علأأت ارأألی 

 دعوت کردن کردن از آن جراح بزرگ بود.

خأأود )زائأأر بأأروخ( کأأه گفتأأیم در غیأأر از سأأاعات جنأأون ادواری هأأوش و حأأواس 

د کأأه )بأأراگش( بأأرای مناأأوری خأأای از او دعأأوت کأأرده کامأأل داشأأت و مأأی فهمیأأ



گفت: من احساس می کأنم کأه ایأن محفأل دوسأتانه بأدون علأت نیسأت و شأما بأا 

 من کاری دارید.

)بأأراگش(: بلأأه )فردینانأأد( عزیأأز )اسأأم کوچأأک زائأأر بأأروخ، فردینانأأد بأأود( مأأن مأأی 

 خواهم اندرزی به شما بدهم چون شما را دوست می دارم.

 آن اندرز چیست؟ )زائر بروخ(:

)بأأراگش( اظهأأار کأأرد شأأما بأأی آن کأأه بخأأواهم خأأوش آمأأد گأأویی کأأنم، برجسأأته 

ترین جراح هسأتید کأه از پانصأد سأال بأه ایأن طأرف در جهأان پزشأکی بأه وجأود 

آمأده و در مأأدت پأن  قأأرن کسأی در پزشأأکی وجأود نأأدارد کأه بتأأوان او را بأا شأأما 

ز شأما اسأت آن هأم بأه فارأله مقایسه کرد و از هر کأس کأه نأام ببرنأد، عقأب تأر ا

زیأأاد مأأن میأأل دارم کأأه افتخأأارات و نأأام بأأزرگ شأأما، بأأه طأأور همیشأأگی در تأأاریخ 

 علم پزشکی و جراحی بماند و هی  لکه نتواند از درخشندگی نام شما بکاهد.

 )زائر بروخ( چیزی نگفت و منتار دنباله رحبت )براگش( شد.

کأه یأک جأراح هأر قأدر دارای  رییس دانشکده پزشأکی گفأت بهتأر از مأن میدانیأد

انرژی و توانا باشأد روزی بأر ایأر گحشأتن سأنوات عمأر دچأار سسأتی خواهأد شأد و 



اگر به وسأیله قأوی کأردن ذره بأین هأای عینأک، بینأایی خأود را حفأ  کنأد )زائأر 

بروخ همواره عینأک بأر چشأم مأی نهأاد( نمأی توانأد از رعشأه دسأت هأا جلأوگیری 

کأأه از کأأار کنأأاره گیأأری کنأأد و آیأأا بهتأأر آن  کنأأد و در آن روز، مجبأأور مأأی شأأود

نیسأأت کأأه شأأما در بحبوحأأه افتخأأار و شأأهرت و محبوبیأأت از کأأار کنأأاره گیأأری 

کنید تأا ایأن کأه نأام بأزرگ شأما همأواره بأا عامأت، در تأاریخ پزشأکی و جراحأی 

باقی بماند و باقیمانأده عمأر را بأه نوشأتن خأاطرات پزشأکی خأود باردازیأد تأا همأه 

 ز آن استفاده کنند.حتی آیندگان ا

رییس دانشکده پزشأکی بعأد از ایأن گفتأه چأون پأیش بینأی مأی کأرد کأه مأحاکره 

بأأه جأأای حسأأاس خواهأأد رسأأید بأأه زن و دختأأر و پسأأرش اشأأاره کأأرد کأأه از اتأأاه 

 خارج شوند.

پأس از رفأتن آن هأا )زائأأر بأروخ( گفأت مأأن از گفتأه شأما ایأأن طأور احسأاس مأأی 

 نار کنند.کنم که قصد دارند مرا از کار بر ک

)براگش(: )فردیناند( عزیز من تصأدیق مأی کأنم کأه شأما، همأواره محسأود دیگأران 

بودید وامروز هم بأه شأما حسأد مأی ورزنأد امأا تصأدیق کنیأد کأه مأن ار حسأودان 

شأأما نیسأأتم زیأأرا از احساسأأات دوسأأتانه گحشأأته جأأراح نیسأأتم تأأا ایأأن کأأه در مأأن 



از روی دوسأتی و عالقأه بأه حسادت همکأاری بأه وجأود بیایأد و آن چأه مأی گأویم 

 افتخارات و نام نیک شماست.

ایأأن اسأأت کأأه بأأه شأأما انأأدرز مأأی دهأأم و سأأفارش مأأی کأأنم کأأه بأأا بازنشسأأگی 

خودتان موافقأت کنیأد و مأن مأی دانأم کأه شأما همأواره، علأم را بأرای خأدمت بأه 

نأأوع بشأأر مأأی خواسأأتید و مأأی خواهیأأد و هرگأأز در فکأأر بأأه دسأأت آوردن یأأروت از 

ر خأود نبودیأد و بأا ایأن کأه مأی توانسأتید از سأالطین و سأایر روسأای راه علم و هن

دولت های دنیا که آن ها را معالجه کأرده ایأد هأر چأه مأی خواهیأد بگیریأد، امأروز، 

بر ایر بی اعتنایی به پول و یأروت از مأال دنیأا هأی  نداریأد کأه بعأد از کنأاره گیأری 

ه موجأب قأانونی کأه بأه از کار، زنأدگی کنیأد و مأن بأه شأما اطمینأان مأی دهأم بأ

تصأأویب خواهأأد رسأأید حقأأوه و مزایأأایی کأأه امأأروز داریأأد، تأأا پایأأان عمأأر بأأه شأأما 

پرداخته خواهد شأد بأه طأوری کأه شأما هرگأز از لحأا  معأاش، احسأاس نأاراحتی 

 نخواهید کرد.

)زائر بروخ( پس از شأنیدن ایأن حأرف گفأت مأن خیلأی تعجأب مأی کأنم کأه چأرا 

 ن از کار کناره گیری کنم و خانه نشین بشوم.مدتی است اررار می کنند که م



)براگش(: فردیناند عزیز، با کمال احترامأی کأه مأن بأرای تأو قایأل هسأتم و تأو را از 

نوابغ بشری می دانم باید به تو بگویم کأه تأو مأدتی اسأت کأه هنگأام عمأل جراحأی 

 دیوانه می شوی و بیماری را کأه مأورد عمأل قأرار میأدهی بأه قتأل میرسأانی و اگأر

بخواهنأأد ممانعأأت کننأأد بأأا کأأارد جراحأأی کأأه در دسأأت توسأأت بأأه کسأأانی کأأه در 

اتاه عمل هستند حملأه ور مأی شأوی و متلسأفانه تأا کنأون عأده ای از بیمأاران بأه 

دست تو به قتأل رسأیده انأد و تأو از دیأوانگی خأود اطأالع نأداری زیأرا بعأد از ایأن 

و تأا امأروز بأا ایأن که دوره طغیان جنون گحشأت فرامأوش مأی کنأی چأه کأرده ای 

کأأه مرتکأأب قتأأل هأأای متعأأددی شأأدی بأأه پأأاس سأأوابق درخشأأنده ات دررأأدد 

برنیامدنأأد تأأو را مأأورد تعقیأأب قأأانونی و جزایأأی قأأرار بدهنأأد ولأأی از ایأأن بأأه بعأأد 

محال است کأه بگحارنأد تأو در بیمارسأتان )شأاریتی( یأا بیمارسأتان هأای دیگأر کأه 

 کنی.تحت نار وزرات بهداری است اقدام به عمل ب

من می دانم که تأو اکنأون جنایأاتی را کأه هنگأان اعمأال جراحأی مرتکأب شأده ای 

بأأه خأأاطر نمأأی آوری چأأون از متخصأأات جنأأون ادواری ایأأن اسأأت کأأه مأأرد یأأا زن 

دیوانأأه بعأأد از ایأأن کأأه دوره طغیأأان کأأه دوره طغیأأان دیأأوانگی گحشأأت، کارهأأایی را 

جأأراح نالغأأه هسأأتی کأأه در آن دوره کأأرده اسأأت فرامأأوش مأأی کنأأد و تأأو کأأه یأأک 

بهتأأر از مأأن میأأدانی کأأه جنأأون ادواری چگونأأه اسأأت و در هأأر کأأس آن جنأأون، در 



سأأاعاتی مخصأأوی بأأروز مأأی کنأأد و متلسأأفانه جنأأون ادواری تأأو همأأواره هنگأأامی 

بأأروز مأأی کنأأد کأأه تأأو در اتأأاه عمأأل، کأأارد جراحأأی را در دسأأت داری و مشأأغول 

 عمل هستی.

مأی خواسأت بأا بازنشسأتگی خأود موافقأت کنأد ولی )زائر بروخ( باز متقاعد نشأد و ن

و )براگش( به او گفت: فردینانأد، وقتأی تأو مأی بینأی کأه هأی  کأس خواهأان ادامأه 

کار تونیست و همه تلکید می کننأد کأه تأو دیگأر نبایأد کأار بکنأی چأرا بأرای ادامأه 

 کار پافشاری می کنی و آیا این اررار، باشلن و مقام علمی تو مغایر نیست؟

)زائر بروخ( بأر ایأر پافشأاری ریأیس دانشأکده پزشأکی بأا بازنشسأتگی خأود موافقأت 

کأأرد و قأأرار شأأد )بأأراگش( موافقأأت او را بأأه اطأأالع وزیأأر بهأأداری برسأأاند و در روز 

مقرر، )زائر بأروخ( نأزد وزیأر بهأداری بأرود و موافقأت کتبأی خأود را بأه او بدهأد تأا 

 ه بازنشستگی او را به انجام برساند.این که وزیر بهداری کارهای قانونی مربور ب

)بأأراگش( کأأه پأأیش بینأأی مأأی کأأرد کأأه )زائأأر بأأروخ( رفأأتن نأأزد وزیأأر بهأأداری را 

فراموش خواهد کرد یأا اگأر هأم بأه خأاطر داشأته باشأد نخواهأد رفأت در روز مقأرر، 

 به منزل جراح بزرگ رفت و او را با خود نزد وزیر بهداری برد.



مأی کأرد کأه )زائأر بأروخ( ممکأن اسأت تحاشأی وزیر بهداری هأم کأه پأیش بینأی 

کنأأد از دکتأأر )هأأال( و دکتأأر )راسأأل( و ریأأیس بیمارسأأتان )شأأاریتی( درخواسأأت 

کرد کأه در وزرات بهأداری ح أور داشأته باشأند و پرونأده مربأور بأه جنایأات غیأر 

عمدی )زائر بروخ( را هم بأا خأود بیاورنأد کأه اگأر ضأروری بأود، اسأناد آن پرونأده را 

 زرگ نشان بدهند.به جراح ب

بعأأد از ایأأن کأأه )بأأراگش( بأأه اتفأأاه )زائأأر بأأروخ( وارد وزرات بهأأداری شأأد او را بأأه 

تنهایی به اتأاه وزیأر فرسأتاد و خأود در اتأاه دیگأر بأه دکتأر )هأال( و دیگأران کأه 

 در وزرات بهداری ح ور یافته بودند ملحق شد.

ار خوشأوقتم کأه شأما وزیر بهداری بأه احتأرام )زائأر بأروخ( را پأحیرفت و گفأت بسأی

تصمیم گرفته اید از این بأه بعأد یأک کأار بسأیار مفیأد را کأه ضأامن پأرورش نسأل 

های آینأده آلمأان بلکأه نأوع بشأر و هأم ضأامن بقأای نأام بأزرگ شأما خواهأد بأود 

شروع کنید و مأن بأه شأما قأول مأی دهأم خأاطرات شأما بأه شأکل کتأاب منتشأر 

بأه هأای شأما اسأتفاده کننأد بأه هأر خواهد شد و برای این کأه مأردم زودتأر از تجر

نسبت که خاطرات شما آمأاده شأود، جلأد بأه جلأد آن را منتشأر خأواهیم کأرد ولأی 



برای این که تشریفات قأانونی بأه عمأل بیایأد خأواهش مأی کأنم کأه تصأمیم خأود 

 را روی کاغح بیاورید.

)زائأأر بأأروخ( از پشأأت عینأأک، چشأأمان خأأود را کأأه چأأون چشأأم کودکأأان رأأاف و 

بأه چشأم هأای وزیأر بهأداری دوخأت و پرسأید مناأور شأما از ایأن کأه  معصوم بود

 من تصمیم خود را روی کاغح بیاورم چیست؟

وزیر بهداری اظهار کرد مناأورم ایأن اسأت کأه بنویسأید کأه میأل داریأد بازنشسأته 

 بشوید.

 )زائر بروخ( جواب داد من میل ندارم بازنشسته شوم.

بأا دکتأر )بأراگش( ریأیس دانشأکده  وزیر بهأداری پرسأید مگأر شأما ضأمن مأحاکره

 پزشکی موافقت خود را با این موضوع ابراز نکردید؟

)زائر بروخ( پاسخ داد در منأزل دکتأر )بأراگش( او ارأرار کأرد کأه مأن دسأت از کأار 

بکشم و چون بأرای دوسأتی بأا او قایأل بأه ارزش هسأتم نخواسأتم جأواب منفأی بأه 

 او بدهم.



ایی بأا )زائأر بأروخ( مصأاحبه کنأد گفأت کأه بأه وزیر بهداری که نمی خواست به تنه

دکتر )براگش( و دیگأران اطأالع بدهنأد کأه بیاینأد و آن هأا از اتأاه دیگأر وارد اتأاه 

 وزیر بهداری شدند.

چند لحاه سکوت شد و بعد وزیر بأه جأراح بأزرگ گفأت: بأاور کنیأد کأه مأن بأیش 

داشأأتم و  از همأأه از بأأر کنأأار شأأدن شأأما از کأأار متلسأأ  خأأواهم شأأد چأأون عقیأأده

دارم کأأه شأأما از افتخأأارات بهأأداری و ملأأت آلمأأان هسأأتید امأأا وضأأع شأأما طأأوری 

است کأه دیگأر نمأی توانیدبأه کأار ادامأه بدهیأد مگأر ایأن کأه یأک مأدت طأوالنی 

استراحت کنیأد و تحأت معالجأه قأرار بگیریأد و مطمأنن شأوید کأه بیمأاری شأما از 

 بین رفته است.

رد و وزیأر بهأداری از دکتأر )راسأل( پرسأید آیأا )زائر بروخ( بیمأاری خأود را انکأار کأ

 آن پرونده را آورده اید.

دکتأأر )راسأأل( از کیأأ  خأأود پرونأأده ای را خأأارج کأأرد و مقابأأل وزیأأر بهأأداری 

 گحاشت.

وزیر بهداری پرونأده را گشأود و خطأاب بأه )زائأر بأروخ( گفأت مأن بأا کمأال تألیر و 

هسأأت بأأرای شأأما ذکأأر تلسأأ  مجبأأورم کأأه خالرأأه ان چأأه را کأأه در ایأأن پرونأأده 



کنم تا این کأه بدانیأد کأه از یأک سأال بأه ایأن طأرف در بیمارسأتان )شأاریتی( بأر 

 ایر پرتی حواس ادواری مرتکب چه اعمالی شده اید.

آن گاه وزیر بهأداری شأروع بأه بیأان مربأور بأه جنایأات غیأر ارادی )زائأر بأروخ( در 

 اتاه عمل کرد.

از جنایأات غیأر ارادی )زائأر بأروخ( را  پس از این که وزیأر بهأداری خالرأه هأر یأک

با ذکر نام مقتولین و چگأونگی عمأل جراحأی و تأاریخ وقأوع تبأه کأاری بأرای جأراح 

بزرگ بیان کرد )زائر بروخ( گفأت ایأن هأا تهمأت هأایی اسأت کأه حسأودان بأه مأن 

 میزنند ومن در همه عمر محسود بع ی از همکاران خود بوده ام.

مأأی کنأأیم کأأه دکتأأر )راسأأل( و دکتأأر )هأأال( و وزیأأر بهأأداری اظهأأار کأأرد فأأرد 

جراحانی که در اتاه عمل دستیار شما بودنأد بأه شأما حسأد مأی ورزنأد و بأه نأاحق 

شما را مورد اتهأام قأرار داده انأد و آیأا دانشأجویان دانشأکده پزشأکی هأم کأه بأرای 

کأار آمأأوزی در اتأاه عمأأل ح أور یافتنأأد وشأأما را چأون خأأدا مأی پرسأأتیدند جأأزو 

 دند؟حاسدان بو

آن چأأه آن هأأا در آن روز در اتأأاه عمأأل از شأأما دیدنأأد یعنأأی قطعأأات مغأأز یأأک 

بیمأأار را ماننأأد یأأک کیأأک مأأی بریدیأأد و در دستشأأان مأأی گحاشأأتید آن قأأدر در 



نارشأأان عجیأأب و وحشأأت آور بأأود کأأه نتوانسأأتند از افشأأای آن خأأودداری کننأأد و 

را کأه آن روز در اگر شأما انکأار مأی کنیأد مأن تمأام دانشأجویان دانشأکده پزشأکی 

اتاه عمل بودند نزد شما مأی فرسأتیم تأا از یکایأک آن هأا تحقیأق کنیأد تأا بدانیأد 

 در آن روز چه کرده اید؟

)زائأأر بأأروخ( هنأأوز قبأأول نکأأرده بأأود کأأه آن چأأه در پرونأأده نوشأأته شأأده حقیقأأت 

دارد و وزیأأر بهأأداری بأأرای ایأأن کأأه بأأه مباحثأأه خاتمأأه بدهأأد گفأأت آقأأای )گهأأیم 

ی که این جأا ح أور دارنأد میداننأد کأه مأن یکأی از کسأانی هسأتم کأه رات( آقایان

خیلأأی بأأرای شأأما قایأأل بأأه احتأأرام مأأی باشأأم و در غیأأاب شأأما، همأأواره مأأدافعتان 

 بوده ام.

مأأن هأأم در آغأأاز وقتأأی شأأنیدم کأأه شأأما در اتأأاه عمأأل بأأر ایأأر فراموشأأی و پرتأأی 

مأی کنیأد بأه خأود حواس، بدون اراده، مرتکب قتل مأی شأوید یأا بیمأاران را نأاقگ 

می گفتم به شما حسد مأی ورزنأد ولأی پأس از تحقیأق بأر مأن معلأوم شأد کأه آن 

چأأه گفتأأه انأأد رأأحت دارد اکنأأون مأأن بأأه سأأبب وظبفأأه و مسأأنولیتی کأأه دارم، 

ناچارم که شما را از کار برکنار کأنم ولأو ایأن کأه مخالفأت بأا تمایأل شأما باشأد و از 

ر وزرات بهأداری اسأت بأه شأما اجأازه این بأه بعأد در هأی  بیمارسأتان کأه زیأر ناأ



ورود به اتأاه عمأل داده نخواهأد شأد امأا حقأوه و مزایأایی کأه امأروز دریافأت مأی 

کنیأأد تأأا روزی کأأه زنأأده هسأأتید بأأه موحأأب قأأانونی کأأه همأأین فأأردا بأأه پارلمأأان 

 تقدیم می شود به شما پرداخته خواهد شد.

 د بکنید.)زائر بروخ( پس از چند لحاه سکوت گفت هر چه می خواهی

 وزیر بهداری: آیا موافق هستید که بازنشسته بشوید؟

 زائر بروخ گفت: بله.

وزیأأر بهأأداری کاغأأحی بأأا یأأک خودنأأویس بأأه دسأأت )بأأراگش( ریأأیس دانشأأکده 

 پزشکی که کنار )زائر بروخ( نشسته بود داد که به او بدهند تا ام ا کند.

 أأای کاغأأحی کأأه بأأا ایأأن کأأه اسأأتاد در جأأواب وزیأأر بهأأداری گفأأت )بلأأه( از ام

بازنشسأأتگی او را مسأأجل مأأی نمأأود خأأود داری کأأرد و آن گأأاه از جابرخاسأأت و 

نگاهی به ح ار انأداخت تأا از اتأاه خأارج شأود. )بأراگش( ریأیس دانشأکده پزشأکی 

 گفت )فردیناند( لحاه ای ربر کن.

زائأأر بأأروخ ایسأأتاد و روبرگردانیأأد و )بأأراگش( برخاسأأت و بأأه سأأوی او رفأأت وجأأراح 

 بوسید.بزرگ را 



بعد از او وزیر بهأداری بأه )زائأر بأروخ( نزدیأک شأد و او را در بأر گرفأت امأا دیگأران 

جرئت نکردند که )زائأر بأروخ( را ببوسأند چأون خأود را در قبأال وی بسأیار کوچأک 

 می دیدند.

  



  

 نتیجه عجله یک خبرنگار فرانسوی

وضأأع )بأأرلین( هنگأأامی کأأه ایأأن وقأأایع اتفأأاه میافتأأد، از لحأأا  سیاسأأی بأأا وضأأع 

امروز فره داشت امأروز بأین بأرلین شأرقی و بأرلین غربأی، هأی  نأوع ارتبأار وجأود 

نأدارد و یأک دیأوار سأتبر کأه روز و شأب بأه وسأیله نگهبانأان و سأیم هأای خأأاردار 

لین را مجأزا کأرده وسگ های محاف ، مأورد مراقبأت قأرار مأی گیأرد دو قسأمت بأر

 و کسی نمی تواند از برلین غربی به برلین شرقی و برعکس برود.

ولأأی در آن موقأأع دو قسأأمت بأأرلین، ماننأأد امأأروز مجأأزا نبأأود و خبرنگأأاران مقأأیم 

بأأرلین غربأأی از وقأأایع بأأرلین شأأرقی آگأأاهی حارأأل مأأی کردنأأد و بأأالعکس، اولأأین 

ائأر بأروخ( اطأالع حارأل کأرد خبرنگار مقیم بأرلین غربأی کأه از بازنشسأته شأدن )ز

 راوو( خبرنگار خبر گزاری فرانسه بود.-)پل

او نأأه فقأأط مقأأام علمأأی )زائأأر بأأروخ( را محتأأرم مأأی شأأمرد بلکأأه از دوسأأتان او بأأه 

 شمار می آمد و یک بار با خانمش در منزل جراح نابغه شام خورده بود.



نبأود وخأدمتکارش راوو( بأه منأزل )زائأر بأروخ( تلفأن زد ولأی اسأتاد، در خانأه -)پل

بأأه سأأمال خبرنگأأار خبرگأأزاری فرانسأأه پاسأأخ داد وگفأأت خبأأر بازنشسأأته شأأدن آقأأا 

 رحیح است.

راوو( کأأه خأأدمتکار موسأأوم بأأه )آن یأأس( را مأأی شأأناخت بأأرای کسأأب -)پأأل

 اطالعات بیشتر به خانه )زائر بروخ( رفت.

)آن یأأس( کأأه میدانسأأت خبرنگأأار فرانسأأوی از دوسأأتان آقأأای اوسأأت در مقابأأل 

راوو( بأی تکلأ  بأه او جأواب داد وگفأت از علأت بازنشسأته شأدن -سش های )پألپر

 آقای خود اطالع ندارد وهمین قدر میدانید که اورا بازنشسته کرده اند.

 بعد )آن یس( این طور توضیح داد:

امأأروز وقتأأی آقأأا بأأه خانأأه مراجعأأت کأأرد ومأأن در آشأأاز خانأأه بأأودم و او وارد آشأأاز 

 ا بیرون کردند.خانه شد وگفت )آن یس( مر

 من گفتم آقا چطور ممکن است شخصی چون شما را بیرون کنند؟



آقأأا جأأواب داد همأأان اسأأت کأأه گفأأتم مأأرا از بیمارسأأتان اخأأراج کردنأأد و گفتنأأد 

دیگر نبایأد در بیمارسأتان هأا کأار کأنم خبرنگأار پرسأید آیأا شأما از آقأا نارسأیدید 

 چرا اخراجش کرده اند؟

 را از آقا پرسیدم و نه او علت اخراجش را گفت. )آن یس( جواب داد نه من این

راوو( کأأه نمأأی توانسأأت حأأدس بزنأأد بازنشسأأتگی آن اسأأتاد علأأت مزاجأأی و  -)پأأل

روحی دارد یقین حارأل کأرد کأه برکنأارکردن )زائأر بأروخ( ناشأی از علأت سیاسأی 

 است.

خبرنگأأار فرانسأأوی از زن خأأدمتکار پرسأأید آقأأا چأأه موقأأع بأأه خانأأه مراجعأأت مأأی 

من بأا خأود او رأحبت کأنم )آن یأس( جأواب داد سأاعت مراجعأت خأود را  کنند تا

 به من نگفت ولی تصور می کنم قبل از موقع شام بازگردد.

یکأأی از واجبأأات خبرنگأأاری از طأأرف خبرنگأأاران روزنامأأه هأأا و خبرگأأزاری هأأا 

سرعت در رسانیدن اخبار به مراکز روزنامأه هأا وخبأر گأزاری هأا اسأت ایأن بأود کأه 

رأبر نکأرد تأا ایأن کأه خأود )زائأر بأروخ( را ببینأد واز آن مأرد راجأع بأه  راوو(-)پل

علت بازنشسأته شأدنش توضأیح بخواهأد چأون رسأانیدن خبأر بأه مرکأز خبرگأزاری 

یعنی )پاریس( بأه تألخیر مأی افتأاد بنأابراین خبأری بأه ایأن م أمون مخأابره کأرد: 



آلمأأان بأأود در  )پروفسأأور فردینانأأد زائأأر بأأروخ، جأأراح نابغأأه کأأه از افتخأأارات ملأأت

ی قأدرت جسأأمی و روحأی از طأرف وزرات بهأأداری حکومأت آلمأان شأأرقی بحبوحأه

بازنشسته شأد و تصأور مأی شأود کأه او قربأانی تصأفیه حسأاب هأای سیاسأی شأده 

 باشد...(

راوو( دریافأت کأرده بأود طبأق معمأول بأه -خبرگزاری فرانسأه خبأری را کأه از )پأل

م روزنامأه هأای اروپأا و آمریکأا کأه )زائأر تمام دنیأا مخأابره کأرده و آن خبأر در تمأا

بروخ( را می شناختند چا  شأد و در بع أی از روزنامأه هأای آسأیا وآفریقأا هأم کأه 

 نام )زائر بروخ( را شنیده بودند منتشر شد.

درکشور هأای آلمأان غربأی وآلمأان شأرقی وسأوئیس روزنامأه ای نبأود کأه آن خبأر 

ناأردازد و در کشأور سأوئیس هأم مثأل را چا  نکند و بأه بحأث و تفسأیر دربأاره آن 

آلمان )زائر بأروخ( را بأه خأوبی مأی شأناختند چأون جأراح نابغأه مأدتی در سأوئیس 

 کار کرده بود.

بامداد روز بعأد کأه خبأر بازنشسأته شأدن )زائأر بأروخ( در تمأام روزنامأه هأا منتشأر 

علأت  راوو( باز به خانأه )زائأر بأروخ( تلفأن زد کأه بأا خأود او راجأع بأه-شده بود )پل



بازنشسأأتگی اش مأأحاکره کنأأد وجأأراح گفأأت ظهأأر بأأه خانأأه مأأن بیاییأأد تأأا رأأحبت 

 کنیم.

راوو( که روز قبل آن خبأر را مخأابره کأرد نمأی توانسأت پأیش بینأی کنأد کأه  -)پل

انتشار آن خبر در روزنامه هأا بأرای )زائأر بأروخ( و وزرات بهأداری آلمأان شأرقی چأه 

 مشکالتی تولید خواهد کرد.

شسأتگی )زائأر بأروخ( بأدون اظهأار ناأر خبرنگأار فرانسأوی منتشأر مأی اگر خبر بازن

کأأه وارد هفتأأاد وچهأأار -شأأد اشأأکالی بأأه وجأأود نمأأی آمأأد زیأأرا سأأن )زائأأر بأأروخ(

بأه خصأوی بأرای جراحأان، سأن بازنشسأتگی بأه شأمار مأی آمأد -سالگی شده بأود

ی اما چون خبرنگار فرانسوی، گفتأه بأود کأه )زائأر بأروخ( قربأانی تصأفیه حسأاب هأا

سیاسأأی شأأده وزرات بهأأداری آلمأأان شأأرقی بایأأد خأأود و حکومأأت آلمأأان شأأرقی را 

تبرئه کنأد و الزمأه تبرئأه ایأن بأود کأه سأکوت خأود را دربأاره )زائأر بأروخ( بشأکند 

 وعلت واقعی را بگوید و اعالم کند که )زائر بروخ( دیوانه شده است.

منتشأر کردنأد اولأین روز بعد که روزنامأه هأا خبأر مربأور بأه بازنشسأتگی اسأتاد را 

 کسی که متوجه شد آن خبر باید تصحیح شود دکتر )مادلنر( بود.



با سأابقه ای کأه دکتأر )مأادلنر( از روحیأه )زائأر بأروخ( داشأت حأدس زد کأه علأت 

برکناری )زائأر بأروخ( کأه در روزنامأه هأا جأا  شأده نبایأد از خأود واو باشأد و اگأر 

بگویأأد، اظهأأار مأأی کأأرد کأأه  )زائأأر بأأروخ( مأأی خواسأأت علأأت برکنأأاری خأأود را

حسادت همکاران مرا بازنشسأته کأرد و نمأی گفأت کأه قربأانی تصأفیه حسأاب هأای 

 سیاسی شدم.

دکتر )مادلنر( بأه اتفأاه رئأیس بیمارسأتان بأه خانأه )زائأر بأروخ( رفأت و در آن جأا 

معلأأوم شأأد کأأه آن مأأرد راجأأع بأأه علأأت بازنشسأأتگی خأأود خبأأری بأأه خبرنگأأار 

 د فقط با خدمتکار او )آن یس( تماس گرفته است.فرانسوی نگفته و آن مر

راوو( آمأأد آن دو نفأأر را کأأه نأأزد )زائأأر بأأروخ( بودنأأد -ظهأأر بعأأد از ایأأن کأأه )پأأل

شناخت و خودنأویس را از جیأب بیأرون آورد تأا بأه گمأان خأود بأرای تکمیأل خبأر 

 روز قبل، از )زائر بروخ( و دو نفر دیگر، اطالعاتی جدید کسب کند.

از یأک لحاأه کأه ریأیس بیمارسأتان آهسأته بأا )زائأر بأروخ( مشأغول  دکتر )مادلنر(

رأأحبت بأأود اسأأتفاده کأأرد و بأأه خبرنگأأار فرانسأأوی اشأأاره کأأرد کأأه از اتأأاه خأأارج 

شود و آن گاه به او گفأت آقأای )راوو( شأما بایأد خبأری را کأه امأروز در روزنامأه هأا 

 چا  شده تصحیح کنید.



 راوو(: چه قسمت از آن را تصحیح کنم؟-)پل

دکتأأر )مأأادلنر(: قسأأمتی را کأأه مربأأور بأأه علأأت بازنشسأأتگی پروفسأأور )زائأأر بأأروخ( 

است باید تصأحیح کنیأد چأون علأت بازنشسأتگی اسأتاد، ایأن کأه شأما نوشأته ایأد 

 نیست.

 راوو(: علت بازنشستگی او چیست؟-)پل

هأر رأورت شأما بایأد مطلأب امأروز  دکتر )مادلنر(: نمأی تأوانم بأه شأما بگأویم ودر

روزنامأأه هأأا را بأأه ایأأن شأأکل تصأأحیح کنیأأد کأأه علأأت بازنشسأأتگی )زائأأر بأأروخ( 

 تصفیه حساب های سیاسی نیست.

خبرنگار فرانسوی چنین ق أاوت کأرد کأه اگأر آن خبأر تصأحیح نشأود، )زائأر بأروخ( 

مأأورد فشأأار حکومأأت آلمأأان شأأرقی و حأأزب کمونیسأأت آن کشأأور قأأرار خواهأأد 

چون بعد از بازگشأت بأه اتأاه و پرسأش از )زائأر بأروخ( فهمیأد کأه آن مأرد گرفت و

هم عالقه دارد کأه آن خبأر تصأحیح شأود قأول داد کأه تصأحیح خبأر را بأی درنأگ 

 به پاریس مخابره کند و به قول خود نیز وفا کرد.



امأأا روزنامأأه هأأای سأأویس وبأأه خصأأوی روزنامأأه هأأای آلمأأان غربأأی، موضأأوع 

( را تعقیأأب کردنأأد. واکثأأر روزنامأأه هأأای آلمأأان و بأأرلین بازنشسأأتگی )زائأأر بأأروخ

 غربی، برکنار شدن )زائر بروخ( را ناشی از علت سیاسی دانستند.

به طوری کأه وزیأر بهأداری گفتأه بأود پأس از ایأن کأه )زائأر بأروخ( بازنشسأته شأد 

)مأأی دانأأیم کأأه اسأأتاد اوراه بازنشسأأتگی را ام أأا نکأأرد(، از هأأی  یأأک از مزایأأای 

 ی وزرات بهداری محروم نشد.اغل بودن از جمله از اتومبیل ورانندهی شدوره

روز پانزدهم ماه دسامبر از منأزل )زائأر بأروخ( بأه دربأان بیمارسأتان تلفأن زدنأد کأه 

استاد سوار اتمبیل شأد و بأه طأرف بیمارسأتان بأه راه افتأاد و دربأان، آن خبأر را بأه 

ه آیأا جلأوی اتومبیأل )زائأر اطالع رییس بیمارسأتان رسأاند و کسأب تکلیأ  کأرد کأ

 بروخ( را بگیرد یا نه؟

ریأأیس بیمارسأأتان گفأأت از ورود اتومبیأأل او ممانعأأت نکنیأأد، چأأون آمأأدن او بأأه 

 بیمارستان بالمانع است اما نباید وارد سرویس جراحی شود.

)زائأأر بأأروخ( در بیمارسأأتان )شأأاریتی( یأأک اتأأاه دفتأأر داشأأت و آن روز بعأأد از ایأأن 

ن شأأد و از اتومبیأأل پیأأاده شأأد بأأه اتأأاه دفتأأر خأأود رفأأت ریأأیس کأأه وارد بیمارسأأتا



بیمارسأتان بأه دکتأر )مأأادلنر( تلفأن زد وگفأت گویأا )گهأأیم رات( آمأده کأه اشأأیای 

 خصوری خود را از اتاه دفترش ببرد؟

دکتأأر )مأأادلنر( جأأواب داد اگأأر مأأی خواسأأت اشأأیای خصورأأی خأأود را ببأأرد راننأأده 

 اش را برای این کار می فرستاد.

کنان جوان بیمارسأتان )شأاریتی( کأه مأی دانسأتند )زائأر بأروخ( بازنشسأته شأده کار

از آمدنش تعجأب مأی کردنأد ولأی کارکنأان سأالمند بأه علأت معنأوی آمأدن )زائأر 

بأأروخ( پأأی مأأی بردنأأد و مأأی فهمیدنأأد مأأردی کأأه سأأال هأأا در یأأک ممسسأأه کأأار 

کأرده نمأی  کرده، و هر روزکار خأود را بأا عالقأه و حتأی بأا عشأق در آن جأا شأروع

توانأد یأأک مرتبأأه دل از آن ممسسأأه برکنأأد و خأأاطرات سأأال هأأای متمأأادی او را بأأه 

 آن ممسسه مربور می کند.

نزدیأأک ظهأأر، یکأأی از زن هأأای بهیأأار، از روی کنجکأأاوی خأأود را بأأه پشأأت پنجأأره 

اتاه دفتأر رسأانید کأه ببینأد )زائأر بأروخ( در آن اتأاه چأه مأی کنأد و دیأد کأه آن 

میز، و سأر را روی دو دسأت نهأاده مثأل ایأن کأه بأه خأواب رفتأه مرد دو دست را بر

 است.



از آن روز بأأه بعأأد )زائأأر بأأروخ( هأأر روز مثأأل مأأوقعی کأأه کأأار مأأی کأأرد در سأأاعت 

معین به بیمارستان می رفأت و بأه اتأاه دفتأر خأود وارد مأی شأد وپشأت میأز مأی 

ی نشست ودو دسأت را روی میأز و سأر را بأر روی دسأت مأی نهأاد و هأی  کأس نمأ

دانست که آیا در آن حال، به خواب میأرود یأا بیأدار اسأت و بأه رویاهأای مربأور بأه 

 گحشته کار خود فرورفته است.

دوبأأار خأأود دکتأأر )مأأادلنر( او را از پشأأت پنجأأره اتأأاه دفتأأرش در آن حأأال دیأأد و 

بسأأیار متأألیر شأأد و آن مأأرد بأأزرگ، در آن حأأال، و بأأا آن ژسأأت، در ناأأرش چأأون 

کأرد و فیلمأی را بأه اسأم )فرشأته آبأی( بأه خأاطرش آورد کأه ماهر ناامیدی جلأوه 

ی سأأینمای در آن )مأأارلین دیتأأریش( بأأانوی هنرپیشأأه معأأروف آلمأأان در دوره

 رامت بازی کرده بود.

در آن فیلم )مارلین دیتأریش( نقأش یأک زن دلربأا و بوالهأوس را ایفأا مأی کأرد کأه 

آن اسأأتاد دانشأأگاه بأأدنام و  یأأک اسأأتاد دانشأأگاه را بأأه دام انداختأأه بأأود و سأأرانجام،

ورشکسته می شود و شأغل خأود را از دسأت مأی دهأد و در آخأر بأه دانشأگاهی کأه 

در آن جأأا تأأدریس مأأی کأأرد مأأی رود و داخأأل اتأأاقی کأأه در آن جأأا درس مأأی داد 

 می شود و سر را روی میز می گحارد و همان جا می میرد.



روی میأز نهأاده بأود در ناأر  )زائر بروخ( هم در اتاه دفتأر خأود در حأالی کأه سأر را

 دکتر )مادلنر( چون آن استاد دانشگاه جلوه می کرد.

یکأأی دو نفأأر از کارکنأأان بیمارسأأتان، بأأرای خودشأأیرینی بأأه وزیأأر بهأأداری اطأأالع 

دادنأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( روزهأأا بأأه بیمارسأأتان مأأی آیأأد و وزیأأر بهأأداری در غیأأاب 

)مأأادلنر( جأأراح ارشأأد  ریأأیس بیمارسأأتان کأأه بأأه مسأأافرت رفتأأه بأأود بأأه دکتأأر

بیمارستان گفت کسأی کأه بازنشسأته شأده نبایأد مثأل یأک کارمنأد شأاغل هأر روز 

بأأه طأأور مرتأأب در محأأل کأأار خأأود ح أأور داشأأته باشأأد و ح أأور یأأک کارمنأأد 

بازنشسته در محل کار، بأر خأالف مقأررات اسأت و ناأم کارهأا را مختأل مأی کنأد و 

 ت کنید.شما باید از آمدن )زائر روخ( به آنجا ممانع

دکتأأر )مأأادلنر( در جأأواب وزیأأر بهأأداری گفأأت محأأل کأأار )زائأأر بأأروخ( در یأأان 

بیمارستان، اتأاه عمأل بأود نأه اتأاه دفتأرش و خأود او، دیگأر وارد اتأاه عمأل نمأی 

شود و دیگر این کأه او در ایأن بیمارسأتان انتاأام کارهأا را مختأل نمأی کنأد چأون 

رود و از آن جأأا خأأارج نمأأی شأأود بعأأد از ورود بأأه بیمارسأأتان بأأه اتأأاه دفتأأرش میأأ

مگر برای بازگشأت بأه خانأه و همأه مأی دانأیم کأه چأون )زائأر بأروخ( سأال هأا در 

این بیمارستان کأار کأرده و حتأی در سأال هأای جنأگ هأم همأین جأا بأوده، نمأی 



توانأد دل از ایأن جأا بکنأد و از ناأر انسأانی دور از جأوانمردی اسأت کأه مأا در ایأأن 

از ایأن یگانأه وسأیله تسأال محأروم کنأیم و شأما موافقأت روزهای آخأر عمأرش او را 

کنید که او به این جا بیاید تأا روزی کأه طبیعأت او را از آمأدن بأه ایأن جأا ممانعأت 

کنأأد واگأأر امأأروز، مأأا از ورود ایأأن مأأرد بأأه بیمارسأأتان ممانعأأت کنأأیم باعأأث رنأأ  و 

 بدبختی اش خواهد شد.

هأأال( مشأأاور دانشأأکده هأأای در آغأأاز ایأأن یادداشأأت هأأا گفتأأیم کأأه شأأغل دکتأأر )

پزشکی به شمار مأی آمأد ولأی بأا وجأود آن کأه عنأوان دکتأر )هأال( رایزنأی بأود او 

در امور مأالی دانشأکده هأای پزشأکی هأم مداخلأه مأی کأرد و بأه ایأن جهأت وزیأر 

بهداری به او گفأت کأه نأزد )زائأر بأروخ( بأرود و اوراه مربأور بأه بازنشسأتگی را بأه 

 ام ای او برساند.

هال( بأرای دیأدن )زائأر بأروخ( بأه بیمارسأتان رفأت و وارد اتأاه دفتأرش شأد دکتر )

و او را خیلأأی پآمأأرده یافأأت و بأأرای ایأأن کأأه پآمردگأأی اش را از بأأین ببأأرد قأأدری 

راجأأع بأأه سأأوابق اعمأأال جراحأأی اسأأتاد، رأأحبت کأأرد و رشأأته رأأحبت را بأأه 

خ( را از بازنشسأأتگی کشأأانید و دررأأدد برآمأأد کأأه ماننأأد وزیأأر بهأأداری )زائأأر بأأرو

لحا  معأاش، در سأال هأای آخأر عمأرش آسأوده خأاطر کنأد و گفأت آن چأه شأما 



امروز دریافت مأی کنیأد تأا آخأرین روز زنأدگی دریافأت خواهیأد کأرد در ضأمن در 

مقررات کلأی بازنشسأتگی در ایأن کشأور، ارألی هسأت کأه اگأر ارزش پأول کأاهش 

 بیابد برمبلغ بازنشستگی افزوده خواهد شد.

دون ایأأن کأأه گفتأأه دکتأأر )هأأال( را قطأأع کنأأد، اظهأأاراتش را گأأوش )زائأأر بأأروخ( بأأ

کرد و پس ازایأن کأه رأحبت آن مأرد تمأام شأد ناگهأان بأه خشأم آمأد و بأا لحأن 

خشمگین گفت شأما تصأور مأی کنیأد مأن یأک کارمنأد دفتأری دولأت هسأتم کأه 

 چشم به حقوه بازنشستگی بدوزم؟

ود نأان خأورده ام و بعأد از من مأردی هسأتم کأه از آغأاز تأا امأروز، از یمأره کأار خأ

این هم از یمأر کأار خأود نأان خأواهم خأورد، در آلمأان و کشأور هأای دیگأر ده هأا 

بیمارستان هست کأه درهأای اتأاه عمأل خأود را بأه روی مأن خواهنأد گشأود ومأن 

 اگر هر روز، فقط یک عمل بکنم خود را تحصیل خواهم کرد.

قأدری سأکوت کأرد وآن  دکتر )هأال( چأون دیأد کأه )زائأر بأروخ( خشأمگین شأده،

گاه گفت من امروز آمأده ام تأا اوراقأی را کأه مربأور بأه بازنشسأتگی شأما اسأت بأه 

 ام ای شما برسانم.



)زائأأر بأأروخ( بأأا همأأان لحأأن خشأأمگین جأأواب داد گفأأتم کأأه احتیأأاج بأأه حقأأوه 

 بازنشستگی ندارم وکاغحی را هم ام ا نخواهم کرد.

خأداحافای کأرد و از اتأاه خأارج شأد  دکتر )هأال( ناچأار برخاسأت واز )زائأر بأروخ(

 ورفت.

سه روز بعأد از ایأن واقعأه، وقتأی )زائأر بأروخ( مثأل روزهأای قبأل در سأاعت معأین 

وارد بیمارستان شد و به طأرف اتأاه دفتأر خأود رفأت مشأاهده نکأرد کأه در را قفأل 

 کرده اند.

او نزدیأأک ربأأع سأأاعت معطأأل شأأد کأأه بدانأأد کلیأأد اتأأاه در دسأأت کیسأأت ولأأی 

 کلید را نشناختد.دارنده 

)زائر بروخ( مراجعت کرد، امأا روز بعأد، بأاز در سأاعت معأین آمأد ولأی در، هم نأان 

 بسته بود.

یکی از کارکنأان بیمارسأتان کأه دلأش بأه حأال )زائأر بأروخ( سأوخت بأه او نزدیأک 

شد و آهسأته گفأت )گهأیم رات( منتاأر کلیأد نباشأید چأون دسأتور داده شأده کأه 

 دیگر شما نباید از این اتاه استفاده کنید.



به این ترتیأب )زائأر بأروخ( را از بیمارسأتانی کأه نزدیأک بأه پأانزده سأال در آن جأا 

 مشغول بود بیرون کردند.به کار 

بعد از ایأن کأه )زائأر بأروخ( از قبأول حقأوه بازنشسأتگی خأودداری کأرد بأار دیگأر 

نام او در روزنامه هأای آلمأان و چنأد کشأور اروپأایی چأا  شأد و همأه نوشأتند کأه 

دیگأأر اجأأازه نمأأی دهنأأد وی در بیمارسأأتان )شأأاریتی( کأأار کنأأد و )زائأأر بأأروخ( بأأا 

 ندارد حقوه بازنشستگی را نمی پحیرد.اینکه یروت واندوخته ای 

  



  

 زائر بروخ برای معاش دچار عسرت شد

)زائر بروخ( بأه راسأتی اندوختأه ای نداشأت چأون آن مأرد در همأه عمأر، نسأبت بأه 

مسأایل بأی اعتنأأا بأود و پأأول را فقأط بأه انأأدازه ای کأه معأأاش روزانأه و ماهانأأه اش 

 بگحرد می خواست.

خ( کأأه مأأی دانسأأتند او حقأأوه بازنشسأأتگی را چنأأد تأأن از دوسأأتان )زائأأر بأأرو

ناحیرفته و به خأوبی اطأالع داشأتند کأه آن مأرد ذخیأره ای نأدارد دررأدد برآمدنأد 

برای تجلیل وی، و هأم ایأن کأه بأه او کمأک مأالی بشأود، کنفأرانس هأایی بأرای او 

 ترتیب بدهند.

 )زائأأر بأأروخ( پیشأأنهاد دوسأأتان را پأأحیرفت و قأأرار شأأد کأأه آن اسأأتاد، اولأأین

 کنفرانس را در شهر )هانور( واقع در آلمان غربی بدهد.

)هأأانور( از شأأهرهای بأأزرگ و رأأنغتی و هأأم علمأأی وهنأأری آلمأأان غربأأی اسأأت و 

یأأک تأأاالر وسأأیع بأأه نأأام )بتهأأوون( دارد کأأه از تاالرهأأای تأأاریخی آلمأأان غربأأی بأأه 



شأأمار مأأی آیأأد و قأأرار شأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( در آن تأأاالر سأأخنرانی کنأأد و موضأأوع 

 سخنرانی هم بیماری سرطان انتخاب شد.

در آن موقع دیواری کأه امأروز بأین آلمأان شأرقی و غربأی وجأود دارد نبأود و رفأتن 

از آلمان شأرقی بأه غربأی و بأرعکس، تولیأد اشأکالی نمأی کأرد و بأه همأین جهأت 

بعأأد از ایأأن کأأه تأأاریخ سأأخنرانی )زائأأر بأأروخ( معلأأوم شأأد کسأأانی حتأأی از آلمأأان و 

)هأأانور( رفتنأأد کأأه کنفأأرانس )زائأأر بأأروخ( را راجأأع بأأه سأأرطان بأأرلین شأأرقی بأأه 

 بشنوند.

در شبی که )زائر بأروخ( بایأد در تأاالر )بتهأوون( سأخنرانی کنأد نأه فقأط پزشأکان و 

جراحأأان، بلکأأه عأأده ای از افأأراد طبقأأات دیگأأر مثأأل نویسأأندگان و هنرمنأأدان 

رأأنعتی آلمأأان واسأأتادان دانشأأگاه هأأا و حتأأی چنأأد نفأأر از رجأأال برجسأأته مأأالی و 

غربأی در آن تأأاالر ح أأور یافتنأأد و نیأأز در حأأدود یکصأأد نفأأر از خبرنگأأاران روزنامأأه 

ها ومجالت و رادیو ها آمدنأد تأا سأخنرانی )زائأر بأروخ( را بشأنوند وبأه روزنامأه هأا و 

 مجالت و رادیوهای خود گزارش دهند.

تأأاالر تمأأام کسأأانی کأأه در آن شأأب، بأأرای شأأنیدن سأأخنرانی )زائأأر بأأروخ( در آن 

حاضأأر شأأدند راجأأع بأأه بیمأأاری سأأرطان دارای اطالعأأات بودنأأد و بع أأی از آن هأأا 



که پزشک سرطان شأناس بأه شأمار مأی آمدنأد راجأع بأه سأرطان اطالعأات وسأیع 

داشتند با این وجود همأه مأی دانسأتند کأه از زبأان )زائأر بأروخ( راجأع بأه سأرطان 

 اند.چیزهایی خواهند شنید که تا آن شب نشنیده و نخوانده 

زیأأرا )زائأأر بأأروخ( خأأود عأأده زیأأادی از بیمأأاران سأأرطانی را مأأورد عمأأل قأأرار داده و 

بافأأت هأأای سأأرطانی را درون بأأدن بیمأأاران دیأأده و آن هأأا را بأأا عمأأل جراحأأی، 

مشاهده کرده بود کأه چگونأه بیمأاران بهبأود مأی یابنأد یأا ایأن کأه پأس از چنأدی 

 باز دچار بافت سرطانی می شوند.

وخ( وارد تأأاالر شأأد مأأرد وزن حاضأأر در آن جأأا قیأأام کردنأأد و کأأ  وقتأأی )زائأأر بأأر

زدند و ک  زدن آن هأا تأا وقتأی کأه )زائأر بأروخ( پشأت تریبأون قأرار گرفأت ادامأه 

 یافت.

بعأأد بأأا اشأأاره اسأأتاد نشسأأتند و )زائأأر بأأروخ( از کیفأأی کأأه بأأا خأأود آورده بأأود یأأک 

 کرد.دسته کاغح خارج کرد و روی میز گحاشت و سخنرانی را آغاز 

ابتدای سخنرانی )زائأر بأروخ( مأآده مأی داد کأه آن چأه خواهأد گفأت بسأیار جالأب 

 توجه خواهد بود.



چون گفت باید به خانم ها وآقایأان بگأویم کأه مأن از زمأانی کأه بأرای اولأین مرتبأه 

یک تومور سرطانی را ازبأدن یأک بیمأار خأارج کأردم تأا امأروز، ندیأدم کأه دو بافأت 

ناأأر رنأأگ وریشأأه هأأایی کأأه مأأی دوانأأد کأأامال متشأأابه  سأأرطانی، در داخأأل بأأدن از

باشد. در سطح بدن بافت های سأرطانی، از ناأر رنأگ، بأه هأم شأبیه مأی شأوند امأا 

در داخأأل بأأدن، شأأباهتی بأأین بافأأت هأأای خطرنأأا  و وضأأع ریشأأه دوانیأأدن آن هأأا 

 وجود ندارد.

سأکوت آن گاه اسأتاد دسأت را زیأر چانأه قأرار داد وسأر را فأرود آورد وچنأد لحاأه 

کأرد و پأأس از ایأأن کأه سأأر برداشأأت گفأت اکنأأون بایأأد وزیأر را از خطأأر نجأأات داد 

ولحاه ای دیگأر اظهأار کأرد هأر یأک از سأه مهأره را بأه حرکأت درآوریأم، وزیأر در 

 معرد خطر قرار می گیرد.

ایأأن دو جملأأه بأأی مأأورد کأأه ربطأأی بأأه موضأأوع سأأخنرانی نداشأأت، شأأنوندگان را 

اطق، چیزهأایی بأر زبأان مأی آورد کأه بأه ظأاهر، خیلی متحیر نکرد. چأون گأاهی نأ

به موضوع ارلی مربأور نیسأت امأا چنأد لحاأه دیگأر معلأوم مأی شأود کأه زمینأه 

ایست بأرای ارتبأار بأا موضأوع ارألی و سأخنران از ایأن جهأت آن چیزهأای ظأاهرا 

نامربور را بأر زبأان آورد کأه توجأه شأنوندگان را بیشأتر کنأد و حأس کنجکأاوی آن 



د ولأأی وقتأأی سأأخنان زائأأر بأأروخ در ایأأن زمینأأه هم نأأان ادامأأه پیأأدا هأأا را برانگیأأز

کرد معلوم شد که استاد، مثأل ایأن کأه موضأوع سأخنرانی خأود را فرامأوش کأرده و 

فقط راجع بأه مهأره هأای شأطرن  ماننأد اسأب و فیأل و وزیأر و پیأاده رأحبت مأی 

نه کند و گأویی کأه یأک رأحفه شأطرن  مقابأل خأود دارد ومهأره هأا را در آن رأح

 می بیند و راجع به حرکات آن ها بحث می کند.

ی کوچأک یک مرتبه استاد، از موضأوع حرکأت شأطرن  بأه موضأو یأک بلنگأه )خانأه

ییالقأی( کأه در زمأأان اقامأت در کشأأور سأویس اجأأاره کأرده بأأود پرداخأت و قأأدری 

راجع به سأوئیس و آب و هأوا و وضأع آن کشأور رأحبت کأرد وبعأد، رشأته رأحبت 

 یداری یک اتومبیل کشاند.را به موضوع خر

بر دوستان زائر بروخ کأه در تأاالر سأخنرانی ح أور داشأتند محقأق شأد کأه شأایعه 

جنأأون ادواری اسأأتاد کأأه سأأبب برکنأأاری او از کارهأأای جراحأأی شأأده رأأحت دارد 

 زیرا تردیدی وجود نداشت که سخنران دچار اختالل مشاعر است.

سأخنران بأه تریبأون نزدیأک شأدند دوستان )زائر بأروخ( ظأاهرا بأه عنأوان تشأکر از 

کأأه او را از ادامأأه رأأحبت بأأاز دارنأأد و از میأأز دور کننأأد ولأأی اسأأتاد مقاومأأت مأأی 

کرد و نمی خواست از تریبأون دور شأود و مأی گفأت سأخنرانی مأن هنأوز بأه اتمأام 



نرسأیده اسأت ولأأی سأرانجام بأه زور او را از تریبأأون دور و از تأاالر خأارج کردنأأد و از 

روزنامأه هأا ومجأالت خأواهش کردنأد کأه بأه پأاس خأدماتی کأه )زائأر خبرنگاران و 

بروخ( به علأم کأرده و در گحشأته رأدها نفأر را از مأرگ نجأات داده، نأامربور بأودن 

سأأخنرانی او را در اخبأأار خأأود منتشأأر نکننأأد ونگوینأأد کأأه آن دانشأأمند مبأأتال بأأه 

ر بأأروخ( پرتأأی حأأواس اسأأت و آن هأأا هأأم از انتشأأار خبأأر نأأاگوار سأأخنرانی )زائأأ

 خودداری کردند.

)زائر بأروخ( هرگأز در فکأر فأراهم کأردن اندوختأه و پأس انأدازی نبأود کأه در دوره 

پیری یأا از کأار افتأادگی کمأک بأه تألمین زنأدگی او کنأد و پیوسأته کأار وتحقیأق 

 می کرد بی آن که بخواهد از کار و تحقیق یروتی به دست بیاورد*.

مأأی تواننأأد دسأأت از کأأار بکشأأند، کأأار و آن هأأایی کأأه عاشأأق کأأار خأأود هسأأتند و ن

تحقیأأق را بأأرای بأأه دسأأت آوردن پأأول نمأأی خواهنأأد و عشأأق آن هأأا بأأه کأأار و 

تحقیق سأبب مأی شأود کأه اگأر داشأته باشأند حاضأرند کأه از جیأب خأود پأول و 

 مقرری بدهند مشرور بر این که کار وتحقیق آن ها تعطیل نشود.

ود ودر هأأی  دوره از عمأأر بأأه فکأأر )زائأأر بأأروخ( هأأم یکأأی از عشأأاه کأأار وتحقیأأق بأأ

فأأراهم کأأردن اندوختأأه و جمأأع کأأردن یأأروت نیفتأأاد و روزی هأأم کأأه او را از ادامأأه 



کار منأع کردنأد حاضأر نشأد کأه کاغأح هأای مربأور بأه بازنشسأتگی خأود را ام أا 

 کند تا بقیه عمر، حقوه بازنشستگی بگیرد.

ت کأأه پأأس انأأداز نأأدارد نخواسأأت کأأه حقأأوه آن مأأرد بأأا ایأأن کأأه مأأی دانسأأ

 بازنشستگی را باحیرد.

در چند مورد کأه )زائأر بأروخ( از ام أای اسأناد مربأور بأه بازنشسأتگی و در نتیجأه 

پأأحیرفتن حقأأوه آن امتنأأاع کأأرد دارای هأأوش و حأأواس عأأادی بأأود و نمأأی تأأوان 

 گفت که جنون ادواری او را واداشت که امتناع کند.

اداشأت کأه حقأوه بازنشسأتگی را ناأحیرد ایأن بأود کأه فکأر مأی آن چه آن مرد را و

کرد کسی که اسناد مربور بأه بازنشسأتگی خأود را ام أا مأی کنأد حقأوه تقاعأد را 

می پحیرد و در ظاهر و باطن اعتراف مأی کنأد کأه دیگأر مایأل بأه ادامأه کأار نیسأت 

 یا توانایی ادامه کار را ندارد.

سأأن نیأأت داشأأت و نمأأی خواسأأت کأأه وزیأأر بهأأداری نسأأبت بأأه )زائأأر بأأروخ( ح

پرداخأأت حقأأوه )زائأأر بأأروخ( قطأأع شأأود ولأأی او هأأم نأأاگریز بأأود کأأه از مقأأررات 

عمومی اطاعت کنأد وحقأوه مأردی را کأه دیگأر نبایأد بأه کأار مشأغول باشأد قطأع 



کند. در هیألت وزیأران آلمأان شأرقی گفتأه شأد وقتأی حقأوه )زائأر بأروخ( را قطأع 

 بازنشستگی را باحیرد. کردید او مجبور می شود که حقوه

حقوه )زائأر بأروخ( قطأع شأد و بأا قطأع حقأوه او، اتأومبیلی را کأه بأه خأرج وزرات 

بهأأداری وسأأیله نقلیأأه اش بأأود از او گرفتنأأد و طأأولی نکشأأید کأأه فقأأدان درآمأأد در 

خانأأه )زائأأر بأأروخ( محسأأوس شأأد و همسأأرش )مأأارگو( نمأأی توانسأأت احتیاجأأات 

 خانه را خریداری کند.

ر هم از ایأن گونأه افأراد وجأود داشأته انأد یأا وجأود دارنأد و مأردی را *در این کشو

مأأی شناسأأم کأأه از سأأن هفأأده سأأالگی تأأا سأأن هفتادوچهارسأأالگی بأأدون انقطأأاع 

مشأغول ترجمأأه مقأأاالت و کنأأاب هأأا از زبأأان هأأای خأأارجی بأأه زبأأان فارسأأی بأأود و 

اقأد اینک که به هفتادوچهأار سأالگی رسأیده و دچأار چنأد بیمأاری شأده بأه کلأی ف

 مترجم__اندوخته وپس انداز است و به معنای واقعی بی ب اعت است.

  



  

 روش استاد برای پی بردن به سفیلیس

در زمأأانی کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأه طأأور مأأنام در بیمارسأأتان )شأأاریتی( کأأار مأأی کأأرد 

یأأک روز دکتأأر )مأأادلنر( مشأأاهده کأأرد در اتأأاقی کأأه از آن جأأا بأأه اتأأاه عمأأل مأأی 

مأأی شأأود و همأأین کأأه آن کتأأاب را دیأأد فهمیأأد کأأه از )زائأأر رفتنأأد کتأأابی دیأأده 

بأروخ( اسأأت چأأون اسأتاد عأأادت داشأأت کأأه دربأین راه خانأأه خأأود و بیمارسأأتان در 

اتومبیل کتاب می خوانأد و اگأر از خانأه خأود یأا بیمارسأتان مأی خواسأت بأه جأای 

 دیگر برود باز در حال عبور مشغول خواندن کتاب می شد.

ر )مأادلنر( دیأد و فهمیأد کأه از )زائأر بأروخ( اسأت و بأه جأا کتأابی کأه آن روز دکتأ

مانده کتابی بود راجع بأه بیمأاری سأفیلیس امأا از تللیفأات )زائأر بأروخ( مأی باشأد و 

به جا مانده کتأابی بأود راجأع بأه بیمأاری سأفیلیس امأا از تللیفأات )زائأر بأروخ( بأه 

 شمار نمی آمد.

ناریأه خأود را در حاشأیه رأفحات )زائر بروخ( هنگأام خوانأدن کتأاب هأای علمأی، 

مأأی نوشأأت و دکتأأر )مأأادلنر( دیأأد کأأه در آن کتأأاب، بأأه تقریأأب، رأأفحه ای نیسأأت 



کأأه حاشأأیه ای بأأا خأأط )زائأأر بأأروخ( بأأر آن نوشأأته نشأأده باشأأد و پأأس از مشأأاهده 

 حواشی، که مربور به سفیلیس بود در باطن )زائر بروخ( را تحسین کرد.

اری سأأفیلیس بأأه سأأبب شأأغل جراحأأی خأأود، در واقأأع )زائأأر بأأروخ( در مأأورد بیمأأ

مطالعاتی بأیش از تمأام پزشأکان سأفیلیس شأناس معارأر خأویش داشأت چأون آن 

ها آیار بیمأاری سأفیلیس را در خأارج از بأدن انسأان مأورد تحقیأق قأرار مأی دادنأد 

 و )زائر بروخ( آن آیار ناگوار را در داخل بدن انسان با چشم های خود می دید.

حأأی در داخأأل بأأدن ع أأوی را مشأأاهده مأأی کأأرد کأأه دچأأار او هنگأأام عمأأل جرا

عأأوارد دوره سأأوم بیمأأاری سأأفیلیس شأأده بأأود و پزشأأک متخصأأگ و سأأفیلیس 

شأأناس نتوانسأأته بأأود بفهمأأد کأأه کأأدام ع أأو دچأأار عارضأأه دوره سأأوم بیمأأاری 

 سفیلیس شده است.

بیمأأارس سأأفیلیس، سأأه دوره دارد و در دوره اول عالمأأت آن یأأک جأأوش )یأأک 

ه روی جهأأاز جنسأأی یأأا در لأأب و در پزشأأکانی کأأه بأأا میکأأروب قرحأأه( اسأأت کأأ

سفیلیس سأروکار دارنأد گأاهی در انگشأت، پدیأدار مأی شأود و آن جأوش یأا قرحأه 

 در ارطالح پزشکی موسوم به )شانکر( است.



در آن زمأأان اگأأر معالجأأه نکننأأد، عأأوارد دوره دوم بیمأأاری آشأأکار مأأی شأأود وآن 

در دسأت و پأا پدیأدار مأی شأود و رأدا  قرحه از بأین مأی رود و جأوش هأای دیگأر

تغییأأر مأأی کنأأد و ایأأن دوره هأأم بعأأد از چنأأدی منق أأی مأأی شأأود وآیأأار ظأأاهری 

 بیماری ناپدید می شود.

از آن به بعأد دوره سأوم بیمأاری شأروع مأی شأود و کسأی کأه مبأتال بأه دوره سأوم 

ایأأن بیمأأاری اسأأت، بأأه ظأأاهر هأأی  فرقأأی بأأا افأأراد سأأالم نأأدارد و هأأی  پزشأأک 

س شأأناس، از عالیأأم ظأأاهری نمأأی توانأأد تشأأخیگ بدهأأد کأأه آیأأا شخصأأی سأأفیلی

 مبتال به دوره سوم بیماری سفیلیس هست یا نه؟

عأوارد دوره سأأوم بیمأاری سأأفیلیس گونأاگون و همأأه خطرنأا  اسأأت و بیمأار کأأه 

خود را به طأور کامأل سأالم مأی دانأد و بأا اشأتها غأحا مأی خأورد و بأه خأوبی مأی 

 یی می شود یا گرفتار فل  عمومی بدن می شود.خوابد ناگهان دچار نابینا

)زائأأر بأأروخ( کأأه عأأوارد دوره سأأوم بیمأأاری سأأفیلیس را در داخأأل بأأدن اشأأخای 

مأی دیأأد اولأأین کسأأی اسأت کأأه گفأأت در بأأدن انسأان ع أأوی وجأأود نأأدارد کأأه از 

 آسیب احتمالی عوارد دوره سوم مرد سفیلیس مصون باشد.



دیأأوانگی اسأأت و مأأرین کأأه خأأود یکأأی از عأأوارد خطرنأأا  دوره سأأوم سأأفیلیس 

اطأأالع نأأدارد کأأه بیمأأار اسأأت ممکأأن اسأأت یأأک مرتبأأه دیوانأأه شأأود و بیمأأار 

سفیلیسی کأه خأود را بأه طأور کامأل معالجأه نکنأد عأوارد مأرد سأفیلیس را بأه 

فرزندان منتقأل مأی کنأد و آن هأا ممکأن اسأت دیوانأه یأا نابینأا یأا دچأار ضأع  و 

 مشاعر شوند.

شخصأی بأه دلیأل تجأویز پزشأکان بأرای یکأی از بیمأاری  چند بأار اتفأاه افتأاد کأه

های مختل  مورد عمل جراحأی زائأر بأروخ قأرار گرفأت و هنگأام عمأل )زائأر بأروخ( 

ایأأر بیمأأاری سأأفیلیس را کأأه پزشأأکان معأأال  از آن بأأی اطأأالع بودنأأد در یکأأی از 

اع ای بأدن دیأد و بأه پزشأک معأال  اطأالع داد کأه آن شأخگ پأس از ایأن کأه از 

ان مأأرخگ شأأد بایأأد بأأرای درمأأان بیمأأاری سأأفیلیس تحأأت مأأداوا قأأرار بیمارسأأت

 بگیرد.

قبل از )زائر بأروخ( پزشأکی کأه مأی خواسأت بدانأد آیأا کسأی مبأتال بأه دوره سأوم 

بیمأأاری سأأفیلیس هسأأت یأأا نأأه، بایأأد اقأأدام بأأه آزمایشأأی بکنأأد کأأه در پزشأأکی 

بأود کأه  موسوم بود به )واکأنش واسأرمان( )واسأرمان( یأک میکأروب شأناس آلمأانی

میالدی زندگی را بأدرود گفأت و بأرای پأی بأردن بأه وجأود میکأروب  5192درسال 



سأأفیلیس، در بأأدن انسأأان آزمأأایش موسأأوم بأأه )واکأأنش واسأأرمان( را کأأه شأأرح آن 

 مفصل است و تقریبا یک رساله پزشکی است، ابداع کرد.

مأأی  واسأأرمان(-دو-بأأا اسأأتفاده از واکأأنش واسأأرمان و بأأه زبأأان فرانسأأوی )راکسأأیون

توانسأتند بأه تحقیأق بفهمنأأد کأه آیأا میکأروب سأأفیلیس در بأدن کسأی هسأت یأأا 

 نه؟

اما اسأتفاده از )واکأنش واسأرمان( بأرای پأی بأردن بأه وجأود میکأروب سأفیلیس در 

بدن یک نفر دو اشأکال داشأت اول ایأن کأه کارهأای مختلأ  آن آزمأایش مأدتی بأه 

یأک آزمایشأگاه مجهأز  طول می انجامیأد دوم ایأن کأه نمأی توانسأتند بأدون وجأود

 آن آزمایش را بکنند.

پزشأأکان سأأفیلیس شأأناس آلمأأانی و سأأایر پزشأأکان اروپأأا چأأون در شأأهرهایی مأأی 

زیسأأتند کأأه در آن جأأا آزمایشأأگاه هأأای مجهأأز بأأود مأأی توانسأأتند از آن آزمأأایش 

بهرمنأأد شأأوند امأأا در کشأأورهای افریقأأایی و آسأأیایی کأأه در آن دوره، آزمایشأأگاهی 

آن آزمأأایش پزشأأکی امکأأان نداشأأت امأأا )زائأأر بأأروخ( در نتیجأأه  نبأأود اسأأتفاده از

تجربأأه هأأای علمأأی روشأأی را بأأرای پأأی بأأردن بأأه مأأرد سأأفیلیس در بأأدن انسأأان، 

کش  کرد که یأک پزشأک در دورافتأاده تأرین نقأار آفریقأا یأا آسأیا کأه دسترسأی 



به آزمایشأگاه نداشأت مأی توانسأت بأدان وسأیله بفهمأد کأه آیأا شخصأی میأتال بأه 

 ری سفیلیس )دردوره پنهان شدن( هست یا نه؟بیما

روش پی بردن )زائر بأروخ( بأه میکأروب مأرد سأفیلیس ایأن گونأه بأود کأه قأدری 

از خأأون زن یأأا مأأرد مشأأکو  را مأأی گرفأأت و نیأأز قأأدری از خلأأط او را از یکأأی از 

)گانگلیون( ها )برآمأدگی هأای لنفاتیأک گأردن را گأانگلیون مأی گوینأد( بأه وسأیله 

ی کأأرد و گأأرفتن خأأون و خلأأط بأأیش از دو دقیقأأه طأأول نمأأی سأأرنگ خأأارج مأأ

 کشید.

آن گأأاه آن دو مأأایع را در ظرفأأی کوچأأک مخلأأور مأأی کأأرد و مأأی گحاشأأت تأأه 

نشأأین شأأود و معلأأوم اسأأت کأأه بعأأد از تأأه نشأأین شأأدن، آبخأأون در بأأاال قأأرار مأأی 

 گرفت.

زائأأر بأأروخ آن آبخأأون را در ظأأرف دیگأأر مأأی ریخأأت و قأأدری محلأأول موسأأوم بأأه 

)مأأایع ریأأن جأأر( را بأأر آن میأأافزود )مأأایع ریأأن جأأر محلأأولی اسأأت نمکأأی کأأه در 

آزمایشأأگاه و یأأا در ظروفأأی کأأه مأأی خواهنأأد میکأأروب را در آن باروراننأأد میریزنأأد( 

فارأله پأن  دقیقأه و همین که )زائر بأروخ( آن مأایع را در آب خأون مأی ریخأت بأه 

 میکروب های سفیلیس )اگر در وجود زن یا مرد مشو  بود( آشکار می شد.



بأأا ایأأن روش، هأأر پزشأأک مأأی توانسأأت حتأأی در نقأأاطی کأأه آزمایشأأگاه وجأأود 

نداشت، در یک مدت بسیار کوتأاه تشأخیگ بدهأد کأه آیأا کسأی مبأتال بأه بیمأاری 

 پنهانی سفیلس هست یا نه.

خ( در سأأال هأأای بأأین دو جنأأگ اول و دوم جهأأانی گرچأأه ایأأن ابأأداع )زائأأر بأأرو

مسأأکوت مانأأد و سأأر و رأأدای زیأأادی برپأأا نکأأرد امأأا شأأاهکارهای جراحأأی آن مأأرد 

انعکأأاس جهأأانی یافأأت و یکأأی از آن شأأاهکارها پیونأأد دسأأت یأأا پأأای جأأدا شأأده بأأه 

بدن مجروحین جنگ بود که مأا در آغأاز سرگحشأت زائأر بأروخ بأه طأور مختصأر بأه 

و زود از آن گحشأأتیم و بنأأابراین ممکأأن اسأأت خواننأأدگان متوجأأه آن اشأأاره کأأردیم 

نشأأده باشأأند کأأه آن شأأاهکارهای بأأی سأأابقه کأأه تأأا آن روز کسأأی قأأدرت و جأأرأت 

 انجام آن را نداشت چقدر اهمیت داشته است.

  



  

 )اشتوفان برگ( که به هیتلر سوء قصد کرد

لأی مشأهور شأد و یکی از اعمال جراحأی )زائأر بأروخ( در جنأگ دوم جهأانی کأه خی

حتأأی مأأورد توجأأه )هیتلأأر( رئأأیس حکومأأت و دیکتأأاتور آلمأأان قأأرار گرفأأت، درمأأان 

 )اشتوفان برگ( افسر ارتش آلمان بود که در شمال آفریقا به شدت مجروح شد.

 1944)اشأأتوفان بأأرگ( همأأان افسأأری اسأأت کأأه در روز بیسأأتم مأأاه ژوئیأأه سأأال 

ر داد وخأود از آن اتأاه خأارج شأد میالدی یک بمب سأاعتی را در اتأاه )هیتلأر( قأرا

و بمأأب منفجأأر شأأد، و در آن اتأأاه کأأه جلسأأه یأأک کنفأأرانس ناأأامی در آن جأأا 

 منعقد شده بود چند نفر به قتل رسیدند اما هیتلر آسیبی ندید.

شرح ایأن سأوء قصأد کأه بعأد از پایأان جنأگ جهأانی دوم سأال هأا در روزنامأه هأا 

صأل اسأت و خالرأه اش ایأن بأود ومجالت و کتاب ها راجأع بأه آن رأحبت شأد مف

که افسران نیروهأای مسألح آلمأان کأه مأی دانسأتند آلمأان در جنأگ شکسأت مأی 

خأأورد و پأأس از آن ممکأأن اسأأت نأأابود شأأود دررأأدد برآمدنأأد بأأا کشأأتن هیتلأأر بأأه 

جنگ خاتمه بدهند و بأا دولأت هأای آمریکأا و انگلسأتان و شأوروی رألح کننأد ولأو 



شأود کأه غرامأاتی بأه آن دولأت هأا باأردازد و بعد از خاتمأه جنأگ، آلمأان، مجبأور 

 افسران آلمان، پرداخت غرامات را بهتر از نابود شدن آلمان می دانستند.

)اشأأتوفان بأأرگ( داوطلأأب شأأد کأأه یأأک بمأأب سأأاعتی قأأوی را در اتأأاه هیتلأأر قأأرار 

بمأأب را کأأه درون یأأک کیأأ  دسأأتی بأأود  1944بدهأأد و در روز بیسأأتم مأأاه ژوئیأأه، 

اأأامی )در منطقأأه ای واقأأع در شأأره آلمأأان در جبهأأه جنأأگ بأأا در اتأأاه کنفأأرانس ن

روسأأیه( نزدیأأک هیتلأأر قأأرار داد و بأأه بهانأأه آوردن یأأک نوشأأته ضأأروری از اتأأاه 

 کنفرانس خارج شد و با هواپیما خود را از آن منطقه دور کرد.

بمب در دقیقأه معأین منفجأر شأد امأا هیتلأر کشأته و حتأی مجأروح نشأد و بعأد از 

دیأک هأزار تأن از افسأران نیروهأای مسألح آلمأان و افأراد غیرناأامی ان سوءقصد، نز

دسأأتگیر وبأأه دار آویختأأه شأأدند و بع أأی از آن هأأا را از چنأأگ دکأأان هأأای قصأأابی 

 حلق آویز کردند و )اشتوفان برگ( هم پس از دستگیر شدن مصلوب شد.

)اشأأتوفان بأأرگ( افسأأری بأأود دلیأأر و روزی کأأه در شأأمال آفریقأأا هنگأأام حملأأه بأأه 

کأأی از مواضأأع متفقأأین، بأأه سأأختی مجأأروح شأأد درجأأه سأأرگردی داشأأت و او در ی

حملأأه شأأجاعانه خأأود بأأه نیأأروی انگلأأیس طأأوری مجأأروح شأأد کأأه پزشأأکان و 



جراحان ناأامی در شأمال آفریقأا، از درمأان او اظهأار عجأز کردنأد و گفتنأد کأه وی 

 .از شدت زخم های وخیمی که در همه جای بدن او به وجود آمده خواهد مرد

مارشأأال )رومأأل( معأأروف کأأه فرمانأأده قأأوای مسأألح آلمأأان در شأأمال آفریقأأا بأأود و 

ایأن افسأر شأجاع را بسأیار دوسأت داشأت پأس از مأحاکره بأا بأرلین، دسأتو داد کأأه 

)اشتوفان بأرگ( را کأه در حقیقأت یأک بأدن متالشأی شأده بأود بأه بأرلین منتقأل 

 کنند که شاید در آن جا بتوانند او را درمان کنند.

رلین )زائأر بأروخ( بأدن متالشأی شأده افسأر مجأروح را دیأد و گفأت مأن یقأین در ب

 ندارم که بتوانم او را نجات بدهم اما سعی خود را خواهم کرد.

پأأس از انتقأأال )اشأأتوفان بأأرگ( بأأه بیمارسأأتان بأأرلین )زائأأر بأأروخ( دسأأت راسأأت 

مجأأروح را چأأون اسأأتخوان هأأای دسأأت طأأوری شکسأأته بأأود کأأه جأأراح نابغأأه نمأأی 

ت آن ها را جا بینأدازد و عالیأم قانقاریأا هأم در دسأت پدیأدار شأده بأود قطأع توانس

کرد و گفت اگأر دسأت خأرد شأده، قطأع نشأود قانقاریأا از دسأت بأه سأایر قسأمت 

 های بدن سرایت خواهد کرد و مجروح را خواهد کشت.

چشم چی )اشتوفان برگ( هأم طأوری مجأروح شأده بأود کأه )زائأر بأروخ( بأه هأی  

 ست آن را درمان کند و ناچار چشم چی را هم به کلی درآورد.وجه نمی توان



دست چی )اشتوفان بأرگ( جأز شسأت سأالم بأود ولأی انفجأار بمأب شسأت دسأت 

 چی را از بین برده بود.

انگشأأت شسأأت در هأأر دسأأت، بأأرای اسأأتفاده از انگشأأت هأأای دیگأأر، ضأأرورت غیأأر 

هأای دیگأر  قابل اجتنأاب دارد و بأدون انگشأت دسأت شسأت نمأی تأوان از انگشأت

بأأرای کأأار اسأأتفاده کأأرد و در بأأین پأأن  انگشأأت دسأأت، انگشأأت شسأأت یگانأأه 

انگشأأتی اسأأت کأأه رویأأش بأأه طأأرف چهأأار انگشأأت دیگأأر اسأأت وسأأایر انگشأأت هأأا 

طوری کنار هم قرار گرفته اند کأه رویشأان بأه سأوی هأم نیسأت )زائأر بأروخ( بأرای 

تفاده کنأأد ایأأن کأأه انگشأأتان دسأأت چأأی )اشأأتوفان بأأرگ( را بأأرای او قابأأل اسأأ

تصمیم گرفت که انگشت سأبابه مجأروح را مبأدل بأه انگشأت شسأت کنأد تأا بأا آن 

 بتواند از سه انگشت وسطی وبنصر وخنصر استفاده کند*.

)زائر بروخ( بین انگشأت سأبابه و سأه انگشأت دیگأر دسأت چأی مجأروح فارأله بأه 

ر مأی داد وجود آورد و در حالی که بأر فارأله میأافزود، انگشأت سأبابه را طأوری قأرا

 که رویش به سوی سه انگشت دیگر باشد.

به موازات کارهایی که )زائأر بأروخ( در دسأت چأی مجأروح مأی کأرد، قسأمت هأای 

دیگأأر بأأدن او را هأأم کأأه بأأه شأأدت مجأأروح شأأده بأأود مأأورد عمأأل قأأرار مأأی داد از 



جملأأه سأأه اسأأتخوان از بأأدن خرگأأوش زنأأده خأأارج کأأرد و در سأأه نقطأأه از بأأدن 

 مجروح قرار داد.

ی گوینأأد کأأه در آلمأأان، اولأأین کسأأی کأأه بأأرای جلأأوگیری از عفونأأت زخأأم، از مأأ

 طرف )زائر بروخ( مورد تزریق )پنی سیلین( قرار گرفت )اشتوفان برگ( بود.

)پنی سیلین( را به طأوری کأه مأی دانأیم انگلیسأی هأا ابأداع کردنأد و در آغأاز هأم 

کأأه چرچیأأل  1943دارویأأی بأأود کأأه بأأا اشأأکال فأأراهم مأأی شأأد ودر پأأاییز سأأال 

نخسأأت وزیأأر انگلسأأتان در شأأمال آفریقأأا مبأأتال بأأه ذات الریأأه شأأد لأأرد )مأأوران( 

پزشأأک مخصأأوی او گفأأت اگأأر )پنأأی سأأیلین( بأأه او تزریأأق نشأأود خواهأأد مأأرد و 

امأأروز هأأم دارویأأی مأأمیر در درمأأان بیمأأاری ذات الریأأه اعأأم از ایأأن کأأه واحأأد یأأا 

( داروی آنتأی بیوتیأک م اع  باشأد )یعنأی یأک ریأه یأا هأر دو ریأه مجأروح شأود

)پنأأی سأأیلین( اسأأت وآن مقأأدار داروی )پنأأی سأأیلین( کأأه بأأرای مأأداوای چرچیأأل 

 600مأورد اسأتفاده قأأرار گرفأت بأأه علأت کأم بأأودن پنأی سأأیلین بأه بهأأای آن روز 

 لیره انگلیسی قیمت داشت ولی امروز بیش از چند مار  ارزش ندارد.

کأأه در آن هأأا بأأود از ایأأن کأأه بأأه آلمأأانی هأأا، بأأا اسأأتعداد سأأازمان دادن و ان أأبار 

خأأوای )پنأأی سأأیلین( پأأی بردنأأد توانسأأتند در مأأدتی کوتأأاه، مقأأداری زیأأاد )پنأأی 



بأأه بعأأد، بسأأیاری از  1944سأأیلین( تولیأأد کننأأد بأأه طأأوری کأأه از تابسأأتان سأأال 

سأأربازان مجأأروح آلمأأانی، کأأه درمأأان آن هأأا نیازمنأأد داروی آنتأأی بیوتیأأک بأأود و 

 ر می گرفتند.مورد تزریق پنی سیلین قرا

)اشأأتوفان بأأرگ( بعأأد از ایأأن کأأه از بیمارسأأتان مأأرخگ شأأد گأأر چأأه یأأک دسأأت و 

یک چشم نداشأت امأا مأی توانسأت دسأت چأی خأود را بأا چهأار انگشأت بأه طأور 

 کامل مورد استفاده قرار بدهد.

هیتلأأر بعأأد از ایأأن کأأه )اشأأتوفان بأأرگ( از بیمارسأأتان مأأرخگ شأأد او را پأأحیرفت و 

 ائر بروخ( در مورد شما اعجازکرده است.گفت می بینیم که )ز

بعد از این که )اشأتوفان بأرگ( در آفریقأا مجأروح شأد بأه درجأه سأرهنگی رسأید و 

روزی کأأه هیتلأأر، آن افسأأر را پأأس از خأأروج از بیمارسأأتان دیأأد وی را بأأه سأأمت 

رئأأیس سأأتاد نیأأروی ذخیأأره انتخأأاب کأأرد و در آلمأأان آن شأأغل را بأأه کسأأی مأأی 

 سرلشکری داشته باشد. دادند که الاقل درجه

بعد از این که )اشأتوفان بأرگ( دسأتگیر شأد در دادگأاه ناأامی گفأت پیشأوا )یعنأی 

هیتلر( را دوست داشتم و او را محترم مأی شأمردم امأا عالقأه مأن بأه میهأنم آلمأان 



بأأیش از عالقأأه ام بأأه هیتلأأر بأأود، و مأأی دانسأأتم کأأه یگانأأه شأأانس نجأأات آلمأأان از 

 برکنار شود. نابود شدن این است که وی

)زائر بروخ( بأه قأول هیتلأر در مأورد )اشأتوفان بأرگ( اعجأاز کأرد امأا بأین تأاریخی 

که آن افسأر از بیمارسأتان خأارج شأد و تأاریخی کأه وی را بأه دار آویختنأد، مأدتی 

زیأأاد طأأول نکشأأد و )هیتلأأر( تأأا آخأأرین روز زنأأدگی اش، کسأأانی را کأأه در توطنأأه 

ه قتأأل مأأی رسأأانید هأأم علیأأه وی دسأأت داشأأتند بأأ 1944روز بیسأأتم مأأاه ژوئیأأه 

روز قبأل از ایأن کأه خأود وی ومعشأوقه اش )اورا بأرون( کأه در آخأرین  9چنان که 

روز حیأأات بأأه همسأأری اش درآمأأد در سأأرداب پناهگأأاه عمأأارت رأأدارت عامأأای 

آلمأأان خودکشأأی کننأأد، دریأأا سأأاالر )کانأأاریس( رئأأیس سأأازمان جاسوسأأی و 

رش دادنأأد کأأه )کانأأاریس( از ضدجاسوسأأی آلمأأان را بأأه دار آویخأأت چأأون بأأه او گأأزا

توطنأأه کسأأانی کأأه قصأأد داشأأتند وی را بأأا بمأأب سأأاعتی بأأه قتأأل برسأأانند مطلأأع 

 بوده ولی به او خبر نداده واز اجرای توطنه آن ها ممانعت نکرده است.

*اولین انگشت دست بعأد از شسأت موسأوم اسأت بأه سأبابه و انگشأت دوم بأه اسأم 

بنصأأر اسأت و اسأأم انگشأت چهأأارم وسأطی خوانأأده مأی شأأود و اسأم انگشأأت سأوم 

 مترجم__خنصر و دو کلمه بنصر و خنصر را باید با کسر حرف اول تلف  کرد.



  



  

 کار کردن استاد به سمت دستیار

چون روزنامه هأای آلمأان شأرقی راجأع بأه جنأون ادواری )زائأر بأروخ( چیأزی نمأی 

اسأأتاد نوشأأتند در آلمأأان غربأأی مأأردم و حتأأی جراحأأان از دیأأوانگی ادواری آن 

اطالع نداشتندو فقط بر ایأر انتشأار خبأری کأه شأرحش گحشأت اطأالع داشأتند کأه 

او بازنشسأأته شأأده اسأأت )در رأأورتی کأأه مأأی دانأأیم زائأأر بأأروخ اسأأناد مربأأور بأأه 

 بازنشستگی خود را ام ا نکرد(.

در بأرلین غربأأی یأأک بیمارسأتان کوچأأک وجأأود داشأأت متعلأق بأأه جراحأأی موسأأوم 

جأأراح مأأدتی بعأأد از بازنشسأأته شأأدن )زائأأر بأأروخ( بأأه دکتأأر )ژونأأک بلأأوت( وآن 

تصأأمیم گرفأأت کأأه از آن اسأأتاد دعأأوت کنأأد تأأا در بیمارسأأتان او مشأأغول بأأه کأأار 

 شود.

چون تمام بیمارستان هأای آلمأان شأرقی بأه روی )زائأر بأروخ( بسأته بأود و آن مأرد 

را در هأأی  یأأک از آن بیمارسأأتان هأأا نمأأی پحیرفتنأأد و حقأأوه رسأأمی آن اسأأتاد را 

ع کردنأأد و خأأانواده )زائأأر بأأروخ( خأأرج داشأأت، اسأأتاد عالمأأه، پیشأأنهاد دکتأأر قطأأ



)ژونأأک بلأأوت( را بأأرای کأأار کأأردن در بیمارسأأتان وی پأأحیرفت و گویأأا ضأأرورت 

نداشأأته باشأأد کأأه بأأه تفصأأیل بگأأوییم کأأه مناأأور دکتأأر )ژونأأک بلأأوت( کأأه بأأرای 

ی خواسأأت بأأا اسأأتاد پیشأأنهاد کتبأأی فرسأأتاد از نأأام و آوازه )زائأأر بأأروخ( بأأود و مأأ

جلأأب آن مأأرد معأأروف بأأه بیمارسأأتان خأأود، آن بیمارسأأتان را بأأه ارأأطالح )النسأأه( 

کند تأا بیمأارانی کأه نیازمنأد عمأل جراحأی هسأتند نأه فقأط از همأه جأای آلمأان 

بلکأأه از سأأایر کشأأورهای اروپأأا راه بیمارسأأتان او را پأأیش بگیرنأأد و بأأه خصأأوی 

 توانگران به بیمارستان وی مراجعه کنند.

ی که )زائر بأروخ( بأرای اولأین بأار وارد بیمارسأتان کوچأک دکتأر )ژونأک بلأوت( روز

واقأأع در بأأرلین غربأأی مأأی شأأد، )ژونأأک بلأأوت( و زنأأش و تمأأام کارکنأأان آن 

بیمارسأأتان، مقابأأل در، بأأرای اسأأتقبال از اسأأتاد نابغأأه، در یأأک رأأ  ایسأأتادند و 

تان شأأدند و دکتأأر سأأرها را پأأایین آوردنأأد و آن گأأاه در پشأأت سأأر او، وارد بیمارسأأ

)ژونأأک بلأأوت( قسأأمت هأأای مختلأأ  آن بیمارسأأتان کوچأأک را بأأه )زائأأر بأأروخ( 

 نشان داد.

وقتی که زائر بروخ در بیمارسأتان دکتأر )ژونأک بلأوت( شأروع بأه کأار کأرد گأر چأه 

مراجعه کنندگان بأه آن بیمارسأتان افأزایش یافأت امأا درآمأدش بأه آن نسأبت زیأاد 



کردنأد، بیشأتر از آلمأان شأرقی و بأرلین شأرقی نشد چون کسأانی کأه مراجعأه مأی 

که در آن موقع رفت و آمدشأان بأه آلمأان غربأی آزاد بأود مأی آمدنأد و همأه آن هأا 

عأأادت داشأأتند دسأأتمزد جراحأأی را بأأا نأأرخ ارزان آلمأأان شأأرقی باردازنأأد و دکتأأر 

)زائأأر بأأروخ( نیأأز اضأأافه بأأرآن تقاضأأا نمأأی کأأرد و یکأأی از رازهأأای محبوبیأأت )زائأأر 

 در میان مردم همین عدم اعتنای او به مال و یروت و درآمد بود.بروخ( 

اما دکتر )ژونک بلوت( که مناأورش از دعأوت )زائأر بأروخ( بأه هأم کأاری بأاال بأردن 

درآمد بیمارستان بأود مأی خواسأت تأا بأه وسأیله ای از اسأم و شأهرت اسأتاد بأرای 

را در  افأأزایش درآمأأد اسأأتفاده کنأأد و یأأک پأأیش آمأأد در ناأأر او ایأأن فررأأت

 اختیارش قرار داد.

در آلمأأان غربأأی ممسسأأه ای بأأود بأأه اسأأم )فأأوکس فأأیلم( کأأه فأأیلم هأأای مسأأتند 

برمی داشت و پأس از ایأن کأه )زائأر بأروخ( در بیمارسأتان دکتأر )بلأوت( شأروع بأه 

کار کرد آن ممسسه به مأدیر بیمارسأتان مراجعأه کأرد تأا ایأن کأه از یکأی از اعمأال 

 ری کند.جراحی زائر بروخ فیلم بردا

دکتر )ژونک بلوت( به امیأد آن فأیلم بأرداری مسأتند، کمأک بأه شأهرت و رواج کأار 

بیمارسأأتان او خواهأأد کأأرد. پیشأأنهاد فأأوکس فأأیلم را پأأحیرفت و موافقأأت )زائأأر 



بروخ( را هم برای این کأه فأیلم بأرداران در اتأاه عمأل ح أور داشأته باشأند و فأیلم 

 بردارند، جلب کرد.

بأرداران مأی آمدنأد دکتأر )بلأوت( بأه آن هأا گفأت: اگأر بعأد  در روزی که باید فیلم

از ورود بأأه اتأأاه عمأأل، حأأس کردیأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( از ورود شأأما ناراضأأی شأأده، 

ناراحت نشأوید و حتأی اگأر نسأبت بأه شأما ابأراز خشأونت کأرد کأار خأود را تأر  

 نکنید.

اران در اتأاه دکتر )بلوت( با ایأن کأه موافقأت )زائأر بأروخ( را بأرای ح أور فأیلم بأرد

عمل جلب کرد پیش بینی مأی کأرد کأه شأاید اسأتاد اعتأراد کنأد وفأیلم بأرداران 

 به آن دلیل کار فیلم برداری را تر  کنند و بروند.

شهرت )زائر بروخ( به قأدری بأود کأه در آن روز خأود مأدیر ممسسأه )فأوکس فأیلم( 

 نیز با فیلم برداران به بیمارستان آمد.

ر بیمارسأأتان دکتأأر )بلأأوت( یکأأی از دو کلیأأه یأأک زن بیمأأار آن روز، قأأرار بأأود کأأه د

را کأأه دچأأار بیمأأاری کلیأأوی بأأود بیأأرون بیاورنأأد و )زائأأر بأأروخ( همأأین کأأه وارد 

بیمارستان شد بأه دکتأر )بلأوت( گفأت مأن امأروز عمأل نمأی کأنم و دسأتیار شأما 

 می شوم.



دیأد کأه هنأوز آیا )زائر بروخ( در آن ساعت بأر ایأر فراموشأی، خأود را در زمأانی مأی 

 یک جراح مستقل نشده بود و در اتاه عمل، با سمت دستیاری کار می کرد؟

مأأا از اندیشأأه هأأایی کأأه سأأبب شأأد آن روز )زائأأر بأأروخ( آن پیشأأنهاد را بأأه دکتأأر 

)بلأأوت( بکنأأد بأأی اطأأالع هسأأتیم و دکتأأر )بلأأوت( از پیشأأنهاد نابغأأه ای چأأون )زائأأر 

یبأا بأه آن شأبیه بأود کأه یأک اسأتاد بروخ( خیلی حیأرت کأرد زیأرا پیشأنهاد او تقر

 بزرگ به شاگرد خود بگوید می خواهد زیر دستش کار کند و شاگرد او بشود.

اما دکتر )بلأوت( بعأد از متحیأر شأدن از پیشأنهاد )زائأر بأروخ( بأدون آن کأه حتأی 

فکرش را بکنأد چأه مأاجرایی پأیش خواهأد آمأد در بأاطن مسأرور شأد چأون در آن 

عمأأل جراحأأی فأأیلم بأأر مأأی داشأأتند و بأأرای او چأأه افتخأأاری روز، فأأیلم بأأرداران، از 

 برتر از این که مردی چون )زائر بروخ( در اتاه عمل دستیار او باشد؟

در روز تعیأأین شأأده بیمأأار را بأأه اتأأاه عمأأل بردنأأد و دکتأأر )بلأأوت( و )زائأأر بأأروخ( 

وارد اتأأاه عمأأل شأأدند و دکتأأر بیهوشأأی و بهیأأاران قبأأل از آن دو جأأراح در اتأأاه 

 ل ح ور یافته بودند و پس از ورود فیلم برداران عمل آغاز شد.عم



دکتر )بلوت( شروع به عمل کأرد و )زائأر بأروخ( بعأد از ایأن کأه محأل عمأل گشأوده 

شد، با پنس، دو لب زخم را از هم جأدا نگأه داشأت تأا ایأن کأه دکتأر )بلأوت( محأل 

 زخم را به خوبی مشاهده کند.

نأأد و در اتأأاه عمأأل رأأدایی غیأأر از رأأدای فأأیلم بأأرداران هأأم شأأروع بأأه کأأار کرد

آپارات فیلم بردارای به گأوش نمأی رسأید و گأاهی هأم کأه یکأی از بهیأاران یکأی از 

آالت جراحی را برمی داشأت تأا بأه دکتأر )بلأوت( بدهأد یأک رأدای خفیأ  فلأزی 

 شنیده می شد.

ی معیأوب، مسأتلزم ایأن اسأت کأه تمأام مجراهأای خأون عمل برداشأتن یأک کلیأه

ها را که به کلیأه متصأل مأی شأود ببندنأد و آن گأاه کلیأه را قطأع کننأد یعنی رگ 

چون اگر آن رگ ها بسأته نشأود نأه فقأط خأون، منطقأه عمأل را مأی پوشأاند بلکأه 

 آن قدر خون جاری خواهد شد که بیمار زندگی را بدرود خواهد گفت.

امأأا پیأأدا کأأردن مجراهأأای خأأون )رگ هأأا( بأأرای بسأأتن آن هأأا در تمأأام اعمأأال 

حی مربور به کلیه، آسان نیست و کأم یأا زیأاد وقأت مأی گیأرد چأون گأاهی بأر جرا

ایر خرابی کلیه، بع ی از قسمت هأای مجأاری خأون بأا بافأت هأای آمأاس کأرده یأا 



بافت هایی که به طأرز دیگأر تغییأر شأکل داده پوشأیده مأی شأود و جأراح بایأد، آن 

 بافت ها را از رگ جدا کند و آن گاه رگ را ببندد.

عیوب آن زن بیمأار هأم کأه بایأد برداشأته مأی شأد، همأان وضأع را داشأت و کلیه م

 دکتر )بلوت( بافت هایی را از رگ ها جدا می کرد تا بعد آن ها را ببندد.

در وسط سکوت اتأاه عمأل یأک مرتبأه رأدای )زائأر بأروخ( بأا لحأن تأوبیخ آمیأزی 

این را برخاست و خطأاب بأه دکتأر )بلأوت( گفأت: چأرا ایأن قأدر طأول مأی دهأی؟...

 )اشاره به کلیه( بردار و زخم را ببند!

در آن اتاه، آن لحن توبیخ در گأوش تمأام کسأانی کأه ح أور داشأتند اعأم از فأیلم 

برداران و بهیأاران و حتأی دکتأری کأه متصأدی بأی هوشأی بأود، عأادی جلأوه کأرد 

چون همأه، و حتأی متصأدی بأی هوشأی ایأن طأور فکأر کردنأد کأه )زائأر بأروخ( از 

قصأور یأا خطأای این جهت دستیار شده که اگر دکتأر )بلأوت( قصأور یأا خطأا کأرد، 

 وی را گوشزد کند.

چون مقام )زائر بروخ( آن قأدر بأزرگ بأود کأه کسأی فکأر نمأی کأرد کأه او دسأتیار 

جراحی چون دکتأر )بلأوت( بشأود مگأر بأرای یأک مصألحت تخصصأی و ناأارت بأر 

 عمل جراحی دکتر )بلوت(.



دکتأأر )بلأأوت( از آن عتأأاب، در ح أأور کارکنأأان بهأأداری و فأأیلم بأأرداری خیلأأی 

 کشید و سرخ شد اما چیزی نگفت.خجالت 

)زائر بروخ( کأه انتاأار جأوابی را از دکتأر )بلأوت( داشأت وقتأی بأا سأکوت او مواجأه 

شد با لحن خشن تأری گفأت: مگأر بأا تأو نیسأتم؟ چأرا بأه دسأتور مأن عمأل نمأی 

 کنی؟ این را )اشاره به کلیه( قطع کن و دور بینداز.

سأأانی کأأه در اتأأاه عمأأل ح أأور ایأأن ایأأراد بأأیش از اعتأأراد اول در گأأوش تمأأام ک

داشتند منطقأی جلأوه کأرد و همأه، ایأن طأور فهمیدنأد کأه دکتأر )بلأوت( در حأال 

ارتکاب یک کار اشأتباه اسأت و )زائأر بأروخ( حأق دارد کأه او را مأورد ایأراد و تأوبیخ 

 قرار بدهد.

دکتأر )بلأأوت( کأأه دیگأر نمأأی توانسأأت سأکوت کنأأد گفأأت: )گهأیم رات( مگأأر شأأما 

ول بایأد بافأت هأا را از رگ هأا جأدا کأرد و بعأد رگ هأا را بسأت و نمی دانیأد کأه ا

آن گأاه کلیأه را قطأع کأرد و مأن اگأر بأدون بسأتن رگ هأا، کلیأه راقطأع کأنم، آن 

 قدر خون جاری خواهد شد که بیمار خواهد مرد.

)زائر بروخ( گفت: وقتأی کأارد جراحأی بأه دسأت کسأانی مثأل تأو مأی رسأد نتیجأه 

 ساده کلیه در می مانند. اش این است که در یک عمل



 دکتر )بلوت( باز سکوت کرد.

بأأرای فأأیلم بردارانأأی کأأه در آن اتأأاه بودنأأد و از جنأأون ادواری )زائأأر بأأروخ( اطأأالع 

نداشتند محقق شد کأه دکتأر )بلأوت( مشأغول کأاری اسأت کأه بأا مأوازین عملأی و 

 فنی عمل جراحأی مغأایرت دارد و بأه همأین دلیأل )زائأر بأروخ( بأر حسأب وظیفأه،

بر او ایراد می گیرد و حیأرت مأی کردنأد چأرا دکتأر )بلأوت( لجاجأت مأی کنأد و از 

 دستور استاد بزرگ اطاعت نمی کند.

در اتاه عمل، هی  کس نمی دانسأت کأه )زائأر بأروخ( بأاز دچأار حملأه جنأون شأده 

و اسأأتاد کأأه از سأأکوت دکتأأر )بلأأوت( خشأأمگین شأأده بأأود فریأأاد زد: ای حیأأوان، 

کأه ایأن را )اشأاره بأه کلیأه( قطأع کأن و دور بینأداز پأس چأرا مگر به تو نمی گویم 

 اطاعت نمی کنی؟

دکتر )بلوت( گفت: آقای )زائأر بأروخ( مسأنول عمأل جراحأی مأن هسأتم نأه شأما، و 

 شما در این جا دستیار من هستید و نباید در کارهای من مداخله کنید.

اران، واقعأه ی ح أار، و بخصأوی فأیلم بأردآن وقت در مقابل چشأم هأای بهأت زده

ای که در بیمارستان بأرلین شأرقی اتفأاه افتأاده بأود تجدیأد شأد و )زائأر بأروخ( بأه 

 دکتر )بلوت( حمله ور و با او دست به گریبان شد.



ی منحصأأر بأأه فأأرد، کأأه در گحشأأته، بأأه فأأیلم بأأرداران کأأه فهمیدنأأد از یأأک رأأحنه

بأأر مأأی گمأأان آن هأأا نایأأر نداشأأته و در آینأأده هأأم نایأأر نخواهأأد داشأأت عکأأس 

دارنأأد بأأا جأأدیت بأأه فأأیلم بأأرداری ادامأأه دادنأأد و دقأأت داشأأتند کأأه هأأی  یأأک از 

 مناظر نزاع از دست نرود.

همسر دکتر )بلوت( که بر ایر فریأاد و غوغأا خأود را بأه اتأاه عمأل رسأانده بأود مأی 

کوشید که )زائر بروخ( را از شأوهرش جأدا کنأد وفأیلم بأرداران هأم بأی آن کأه یأک 

حصأأر بأأه فأأرد را از دسأأت بدهنأأد، بأأه فأأیلم بأأرداری ادامأأه لحاأأه آن منأأاظر من

 میدادند.

اگأأر فریأأاد دکتأأر بأأی هوشأأی دیگأأران را متوجأأه حأأال بیمأأار نمأأی کأأرد، آن زن 

بدبخت مرده بأود ولأی فریأاد آن پزشأک دکتأر )بلأوت( و بهیأاران و فأیلم بأرداران را 

متوجه کأرد کأه آن زن روی تخأت عمأل، در معأرد خطأر مأرگ اسأت و هأر طأور 

بأأود )زائأأر بأأروخ( را کشأأان کشأأان از اتأأاه عمأأل خأأارج کردنأأد و فأأیلم بأأرداران بأأا 

سرعت راه خروج را پأیش گرفتنأد چأون پأیش بینأی مأی کردنأد کأه دکتأر )ژونأک 

بلأأوت( از آن هأأا خواهأأد خواسأأت کأأه فأأیلم رأأنحه نأأزاع را بأأه او بدهنأأد تأأا از بأأین 

لأوت از مأدیر ممسسأه ببرد و گر چه در آن روز چنأین تقاضأا نشأد ولأی بعأد دکتأر ب



)فأأوکس فأأیلم( خأأواهش کأأرد بأأه پأأاس آبأأروی بیمارسأأتان او و هم نأأین احتأأرام 

 )زائر بروخ( از نمایش دادن آن فیلم خودداری کنند.

بعد از این کأه دکتأر )بلأوت( توانسأت عمأل جراحأی نأا تمأام را ادامأه بدهأد گفأت: 

ارسأتان راجأع بأه حاال می فهمم آن چأه کأه پأس از آوردن )زائأر بأروخ( بأه ایأن بیم

 دیوانگی او به من گفتند رحت داشته است.

ی تلفنأأی بأأین غأأرب و شأأره بأأرلین قطأأع نشأأده بأأود از روز بعأأد چأأون هنأأوز رابطأأه

بیمارستان دکتر )ژونأک بلأوت( بأه منأزل )زائأر بأروخ( تلفأن زدنأد کأه چأون در آن 

 روز، بیمأأاری بأأرای عمأأل جراحأأی نأأدارد ضأأرورت نأأدارد کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأه خأأود

 زحمت بدهد و به بیمارستان بیاید.

 روز دوم زائر بروخ به بیمارستان آمد ولی راهش ندادند.

از آن به بعد )زائر بروخ( بأه شأکل واقعأی خانأه نشأین شأد ولأی بیمأارانی کأه نمأی 

دانسأأتند او گرفتأأار جنأأون ادواری اسأأت و بأأه آن مأأرد اعتقأأاد داشأأتند بأأه خانأأه اش 

التمأاس مأی کردنأد کأه آن هأا را مأورد عمأل قأرار می رفتند و از او تقاضأا و حتأی 

 بدهد ولو در خانه خودش باشد.



ایأأن دوره از زنأأدگی حرفأأه ای )زائأأر بأأروخ( فجیأأع تأأرین و تأألیر آورتأأرین ادوار 

زنأأدگی او بعأأد از بأأروز جنأأون ادواری اسأأت. او در ایأأن دوره بأأی آن کأأه بدانأأد چأأه 

ه کأرده بودنأد هنگأام عمأل می کند عده ای را که بأرای عمأل جراحأی بأه او مراجعأ

 قطعه قطعه کرد یا به طرز دیگر کشت و به قبرستان فرستاد.

امأأا قبأأل از ایأأن کأأه راجأأع بأأه ایأأن دوره از زنأأدگی )زائأأر بأأروخ( رأأجبت کنأأیم، 

ضأأروری اسأأت از مأأردی نأأام ببأأریم کأأه در آخأأرین مأأاه هأأای عمأأر )زائأأر بأأروخ( در 

م و بأأه اسأأم )شأأوردفکر( زنأأدگی او مأأمیر واقأأع شأأد و هنأأوز اسأأمش را نبأأرده ایأأ

 خوانده می شد.

  



  

 یک مرد فراری که وارد زندگی زائر بروخ شد

)شأأوردفکر( در آغأأاز جأأوانی تمأأایالت دسأأت چاأأی داشأأت و پأأس از ایأأن کأأه هیتلأأر 

روی کار آمد، در برلین یک دکأان کوچأک بأرای فأروش کتأاب هأای دسأت دوم بأاز 

چأا  مأی رسأانید و مأی  کرد و گأاهی هأم خأودش کتأاب هأای ارزان قیمأت را بأه

 فروخت.

چأأون جأأزو افأأرادی بأأود کأأه بایأأد  1939پأأس از آغأأاز جنأأگ در مأأاه سأأاتامبر سأأال 

برای انجام خأدمت زیأر پأرچم اح أار شأوند بأه خأدمت رفأت و دکأان کأوچکش را 

 به شاگردش سارد.

امأأا او هنگأأام خأأدمت نمأأی توانسأأت زبأأان خأأود را نگأأه دارد و یأأک بأأار تنبیأأه 

یأک سأرباز دلیأر بأه شأمار مأی آمأد بأه درجأه گروهبأانی  ان باطی شد ولأی چأون

)سأأال آخأأر جنأأگ در اروپأأا( )شأأوردفکر(، در یأأک کأأار خانأأه 1945رسأأید. در سأأال 

اسلحه سازی نگهبأانی مأی کأرد و در آن کارخانأه، مثأل سأایر کارخانأه هأای اسألحه 

سازی آلمأان، کأارگران، روز و شأب بأه کأار مشأغول بودنأد و یأک شأب )شأوردفکر( 



از کارگأأاه هأأا بأأه کأأارگران گفأأت در یکأأی از ایأأن شأأب هأأا، هواپیماهأأای  در یکأأی

بمبأأاران آمریکأأا وانگلسأأتان ایأأن کارخانأأه را خواهنأأد کوبیأأد و همأأه شأأما کشأأته 

 خواهید شد.

چأأون در تمأأام کارخانأأه هأأای آلمأأان جاسوسأأان مخفأأی بودنأأد روز بعأأد )شأأوردفکر( 

را توق  کردند و او فهمیأد کأه بأه احتمأال نزدیأک بأه یقأین او را بأه میأدان جنأگ 

 خواهند فرستاد.

ولی قبل از این کأه نوبأت فرسأتادن او بأه دادگأاه برسأد در زنأدان یأک عمأل دیگأر 

گناهأان غیأر قابأل بخشأایش بأه شأمار مأی آمأد و از او سر زد که در نار نازی ها از 

آن خوانأأدن تصأأنیفی علیأأه هیتلأأر بأأود کأأه در آن گفتأأه مأأی شأأد بایأأد او را بأأدار 

 آویخت.

خواندن آن تصأنی  در زنأدان بأا توجأه بأه سأوابق سیاسأی آن مأرد سأبب شأد کأه 

او را بأأه جأأرم خیانأأت بأأه مهأأین محکأأوم بأأه اعأأدام  1945آوریأأل  14دادگأأاه در روز 

 کرد.



ی او بأأه دادگأأاه تجدیأأد ناأأر شأأوردفکر( در خواسأأت تجدیأأد ناأأر کأأردد و پرونأأده)

آوریأأل دادگأأاه تجدیأأد ناأأر حکأأم دادگأأاه بأأدوی را ابأأرام کأأرد و او را  29رفأأت و روز 

 به زندان برلین منتقل کردند تا در بامداد روز سی ام آوریل اعدام شود.

ان بأرلین باریأدن گرفأت در بامداد آن روز خماأاره توپهأای ارتأش شأوروی روی زنأد

چأأون ارتأأش شأأوروی کأأه بأأه بأأرلین رسأأیده بأأود بأأه طأأوری کأأه در تأأاریخ جنأأگ 

 جهانی دوم نوشته شده با چهل هزار تو  برلین را بمباران می کرد.

در زندان برلین بأر ایأر بأاران خماأاره هأا، رشأته هأر نأوع ناأم و ان أبار گسأیخته 

وس گریخأت و )شأوردفکر( هأم کأه شد و هر کأه زنأده مانأد اعأم از زنأدانبان و محبأ

هم نان لبأاس سأربازی در برداشأت امأا ریشأش بأر ایأر بسأر بأردن در زنأدان بلنأد 

 شده بود فرار کرد. او نمی دانست کجا برود وچگونه خود را پنهان کند.

اگر آلمانی ها او را دستگیر مأی کردنأد بأه قتأل مأی رسأید و اگأر سأربازان روسأی او 

تأش آلمأان را در برداشأت هأدف گلولأه قأرار مأی گرفأت را می دیدند چون لبأاس ار

 یا اسیر می شد.



درحالی کأه سأر گشأته در خیابأان هأای ویأران بأرلین گأام بأر میداشأت بأه مقابأل 

بیمارسأأتان شأأاریتی واقأأع در بأأرلین شأأرقی رسأأید و یأأادش آمأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( 

 جراح نوع پرور در آن جا کار می کند.

)زائأر بأروخ( در پناهگأاه بیمارسأتان مشأغول کأار  )شوردفکر( اطالع حارأل کأرد کأه

است و آن قدر در پناهگأاه مانأد تأا )زائأر بأروخ( بأین دو عمأل جراحأی چنأد دقیقأه 

 از اتاه عمل خارج شد.

)شوردفکر( خود را به او رساند و بأا چنأد کلمأه وضأع خأود را بیأان کأرد و گفأت بأه 

 او پناه آورده است.

و از کیأأ  خأأود یأأک تیأأغ ژیلأأت و یأأک قطعأأه  )زائأأر بأأروخ( بأأه اتأأاه عمأأل برگشأأت

رأأابون بیأأرون آورد و بأأه )شأأوردفکر( داد و گفأأت: بأأرو بأأه دستشأأویی و ریشأأت را 

 بتراش و بعد از تراشیدن ریش به اتاه عمل بیا.

)شورد فکأر( ریأش را تراشأید و در اتأاه عمأل بأه )زائأر بأروخ( ملخأق شأد و اسأتاد 

وگفأت ایأن را باأوش و از ایأن سأاعت یک روپأوش سأفید و خأون آلأود را بأه او داد 

 تو یکی از دستیاران من هستی.



)شأأوردفکر( گفأأت: مأأن کأأه از پزشأأکی و جراحأأی بأأی اطالعأأم چگونأأه مأأی تأأوانم 

 دستیار شما بشوم؟

)زائر بروخ(: بأا مأن وارد اتأاه عمأل بشأو و تأا مأن در آن جأا هسأتم آن جأا بأاش و 

ی ازتأو نخواهأد پرسأید کأه بعد از من از اتأاه عمأل بیأرون بیأا در ایأن رأورت کسأ

آیا اطالعی از پزشکی و جراحی داری یأا نأه و مأی گأویم کأه در ایأن جأا یأک جیأره 

 غحا به تو بدهند که گرسنه نمانی.

در روزهأأایی کأأه جنأأگ بأأرلین ادامأأه داشأأت )شأأوردفکر( در آن بیمارسأأتان بأأود و 

یأد بعد از خاتمأه جنأگ از بیمارسأتان خأارج شأد و بأا کمأال حیأرت و بأا مسأرت د

ی محقأأر کتابفروشأأی او، در آن شأأهر کأأه همأأه سأأاختمان هأأا ویأأران شأأده بأأود دکأأه

ی کوچأک و ویران نشده و گویی خماأاره هأا و بمأب هأا، عارشأان آمأد کأه آن دکأه

 حقیر را ویران کنند وشلن خود را برتر از ویران کردن آن دکان می دانستند.

روع بأه کأار کأرده بأود )شوردفکر( قبل از جنگ بأه سأبب ایأن کأه جأوان و تأازه شأ

کتأأاب هأأای ارزان قیمأأت و بیشأأتر افسأأانه هأأا و بخصأأوی افسأأانه هأأای جنأأایی را 

منتشأأر مأأی کأأرد ولأأی بعأأد از جنأأگ، مأأردی بأأود دارای تجربأأه وبرخأأوردار از رشأأد 

فکری و پس از این کأه وضأع بأرلین بأه شأکلی درآمأد کأه او توانسأت دکأه کوچأک 



چأأا  کنأأد کأأه برتأأر از افسأأانه هأأای  خأأود را بأأاز کنأأد بأأه فکأأر افتأأاد کتأأاب هأأایی

جنأأایی باشأأد و خأأاطرات چنأأد تأأن از افسأأران و سأأربازان آلمأأان را راجأأع بأأه سأأال 

 های جنگ جهانی دوم چا  کرد و به فروش رساند.

)شأأوردفکر( روزی در روزنامأأه خوانأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( بازنشسأأته شأأده و بعأأد در 

( شأروع بأه کأار کأرده و بأرای روزنامه خواند کأه در بیمارسأتان دکتأر )ژونأک بلأوت

سأأومین بأأار اسأأم )زائأأر بأأروخ( را در روزنامأأه دیأأد کأأه دیگأأر در بیمارسأأتان )بلأأوت( 

کار نمی کند با سابقه آشنایی که بأا )زائأر بأروخ( داشأت بأه فکأرش رسأید کأه بأه او 

پیشنهاد کند تا خأاطراتش را منتشأر کنأد )شأوردفکر( پأس از ایأن کأه )زائأر بأروخ( 

 که وضع مالی آن جراح بزرگ بد است. را یافت حس کرد

)زائر بروخ( دیگر از بیمارستان )شأاریتی( حقأوه دریافأت نمأی کأردو چأون بأه طأور 

رسمی بازنشسته نشده بأود )زیأرا اوراقأی را کأه بایأد ام أا کنأد ام أا نکأرد( حقأوه 

 بازنشستگی هم دریافت نمی کرد.

ه خأأاطراتش یأأک ماهأأه )زائأأر بأأروخ( در مقابأأل پیشأأنهاد )شأأوردفکر( بأأه او گفأأت کأأ

برای چا  آماده می شأود )کأه ایأن قأول هأم از پرتأی حأواس آن اسأتاد سرچشأمه 

 می گرفت زیرا خاطرات یک عمر را نمی توان در یک ماه نوشت.(



)شوردفکر( بعد از ایأن کأه از اسأتاد شأنید کأه خأاطراتش تأا یأک مأاه دیگأر آمأاده 

انتشأأارات بأأه اسأأم مأأی شأأودبا یکأأی از همکأأاران خأأود کأأه دارای یأأک ممسسأأه 

)کینأأدلر( در شأأهر )مأأونیخ( بأأود راجأأع بأأه آن موضأأوع مأأحاکره کأأرد تأأا بأأه اتفأأاه 

 خاطرات استاد را چا  کنند.

)کیندلر( گفت اگأر )زائأر بأروخ( خأاطرات خأود را ننوشأته باشأد، و بخواهأد از امأروز 

 شروع کند تا یک سال دیگر هم خاطراتش آماده برای چا  نخواهد شد.

خاطرات او را به هأر نسأبت کأه آمأاده مأی شأود بأه تأدری  در یکأی از  ولی می توان

مجالت چأا  کأرد و بعأد از ایأن کأه خاتمأه یافأت بأه رأورت کتأاب چأا  کأرد و 

دیگر این که خاطرات )زائأر بأروخ( بأرای چأا  شأدن در مجلأه بایأد بأه طأرز خأای 

 تدوین شود.

حأان خأاطراتخود چون زائأر بأروخ مأردی اسأت جأراح و ماننأد تمأام پزشأکان و جرا

ی علمی مأی نویسأد و مأردم عأادی نمأی فهمنأد کأه او چأه مأی گویأد و را به شیوه

کتابی که به ایأن ترتیأب از طأرف یأک پزشأک یأا جأراح نوشأته شأود، فأروش زیأاد 

نخواهأأد داشأأت چأأون مأأردم عأأادی آن را نمأأی خواننأأد بأأه ایأأن جهأأت وقتأأی یأأک 

)نأأه همکأأاران خأأود کأأه پزشأأک یأأا جأأراح قصأأد دارد خأأاطرات خأأود را بأأرای مأأردم 



اهل تخصگ هسأتند( منتشأر کنأد یأک نویسأنده را مألمور مأی کننأد کأه خأاطرات 

او را از قالأأب ارأأطالحات و فرمأأول هأأای علمأأی بیأأرون بیأأاورد و بأأه شأأکلی تأأدوین 

کنأد کأه بأرای مأردم عأادی کأه از ارأطالحات پزشأکی بأدون اطأالع هسأتند قابأأل 

 فهم باشد.

طأرف یأک نویسأنده تأدوین شأود و در مجلأه ای  خأاطرات )زائأر بأروخ( هأم بایأد از

به چأا  برسأد و پأس از ایأن کأه بأه اتمأام رسأید بأه شأکل کتأاب منتشأر شأود و 

موافقأأت )زائأأر بأأروخ( بأأا تأأدوین خأأاطراتش از طأأرف یأأک نویسأأنده عأأادی ضأأروری 

اسأأت و بع أأی از دانشأأمندان موافقأأت نمأأی کننأأد کأأه کسأأی در خأأاطرات آن هأأا 

 دست ببرد.

دیگأأر راه خانأأه )زائأأر بأأروخ( را پأأیش گرفأأت تأأا آن چأأه از مأأدیر )شأأوردفکر( بأأار 

ممسسه مطبوعاتی )کینأدلر( شأنیده بأود بأه او بگویأد و موافقأت او را بأرای ایأن کأه 

خاطراتش از طرف یک نویسأنده تأدوین و بأه ارأطالح عأام پسأند شأود جلأب کنأد 

بأه زودی و )زائر بروخ( با آن شأرر موافقأت کأرد و )شأوردفکر( بأه اسأتاد گفأت کأه 

بأأرای انعقأأاد قأأرار داد مربأأور بأأه انتشأأار خأأاطرات )زائأأر بأأروخ( از طأأرف ممسسأأه 

 )کیندلر( به او مراجعه خواهند کرد.



بأأاالخره ممسسأأه )کینأأدلر( یأأک جأأوان روزنامأأه نأأویس را کأأه خبرنگأأار و هأأم 

نویسنده بود به اسم )بأرن دروف( مألمور کأرد کأه بأه بأرلین بأرود و پیشأنویس قأرار 

 خاطرات )زائر بروخ( را به ام ای استاد برساند. داد انتشار

)کینأأدلر( بأأه جأأوان روزنامأأه نأأویس کأأه مثأأل بسأأیاری از خبرنگأأاران و نویسأأندگان 

جأأوان روزنامأأه هأأا، زرنأأگ و دسأأت و پأأا دار بأأود تورأأیه کأأرد کأأه او حتأأی االمکأأان 

بایأأد بأأه اسأأتاد بفهمانأأد کأأه در خأأاطرات او، برخأأورد او بأأا دانشأأمندان معأأروف و 

طین و ریسأأای جهأأان کأأه او آن هأأا را مأأورد عمأأل قأأرار داده، بایأأد سأأهم زیأأاد سأأال

داشأأته باشأأد چأأون مأأردم میأأل دارنأأد کأأه از زنأأدگی خصورأأی افأأراد مشأأهور و 

 سرشناس دنیا مطلع شوند.

)کیندلر( شأنیده بأود کأه )زائأر بأروخ( ویلهلأم دوم اماراطأور آلمأان و جأورج پأنجم 

ور شأأوروی، و موسأألینی دیکتأأاتور ایتالیأأا را پادشأأاه انگلسأأتان و اسأأتالین دیکتأأات

مورد عمل جراحأی قأرار داده وهیتلأر بأه او مراجعأه مأی کأرده و بأه جأوان روزنامأه 

نویس سفارش کرد به )زائر بأروخ( بگویأد کأه هأر چأه بیشأتر خأاطراتش را راجأع بأه 

زنأأدگی خصورأأی آن زمامأأداران و زمامأأداران دیگأأر و مختصأأات روحأأی آن هأأا 

 بنویسد.



)بأأرن دروف( بأأا توشأأه ای از سأأفارش هأأای )کینأأدلر( عأأازم بأأرلین شأأد و بأأه خانأأه 

)زائأأر بأأروخ( مراجعأأه کأأرد ولأأی بأأه او گفتنأأد: کأأه اسأأتاد بأأرای شأأرکت در کنگأأره 

 پزشکی و جراحی به )ویسبادن( رفته است.

)بأأرن دروف( عأأازم شأأهر )ویبسأأادن( از شأأهر هأأای آلمأأان کأأه کنگأأره پزشأأکی و 

ل شأأده بأأود شأأد و در هتأأل درجأأه اول شأأهر سأأرا  )زائأأر جراحأأی در آن جأأا تشأأکی

بروخ( را گرفت چأون فکأر مأی کأرد مأردی چأون )زائأر بأروخ( در مسأافرت همأواره 

 در هتل های درجه اول اقامت می کند.

اما در هتأل هأای درجأه اول، اسأم )زائأر بأروخ( در دفتأر سأاکنان هتأل یبأت نشأده 

 بود.

راحأان کأه در کنگأره شأرکت کأرده بودنأد )برن دروف( بأا چنأد نفأر از پزشأکان و ج

تماس گرفت و ازآن هأا پرسأید کأه )زائأر بأروخ( را در کجأا مأی تأوان مالقأات کأرد، 

ولی احساس کأرد کأه آن هأا، نمأی تواننأد جأواب رأریح بدهنأد و دو نفأر از آن هأا 

 گفتند که )زائر بروخ( بیمار است.



جراحأی ویبسأادن هأم  )برن دروف( نمی دانست کأه )زائأر بأروخ( در کنگأره طبأی و

مانند سخنرانی کنفأرانس تأاالر )بتهأوون( در شأهر )هأانور( دچأار پأرت گأویی شأده 

 است.

در کنگره پزشأکی و جراحأی )وبسأادن( بأر طبأق برنامأه مقأرر بأود کأه )زائأر بأروخ( 

راجأأع بأأه جراحأأی در سأأینه و بأأه ارأأطالح پزشأأکان و جراحأأان گحشأأته در )قفسأأه 

از پیشأأوایان جراحأأی در سأأینه، و در مأأورد رأأدری( سأأخنرانی کنأأد چأأون اسأأتاد 

جراحی در ریه و قلأب اولأین مبتکأر بأود و قبأل از او کسأی در ریأه و قلأب جراحأی 

نکرد و پیش بینی مأی شأد کأه سأخنرانی جأراح عالمأه بسأیار جالأب توجأه خواهأد 

 بود.

امأأا )زائأأر بأأروخ( بعأأد از چنأأد کلمأأه رأأحبت درسأأت، پریشأأان گأأویی و مطالأأب بأأی 

ز کأرد و ایأن بأار طأوری پریشأان گأویی او پزشأکان و جراحأان حاضأأر سأروته را آغأا

در کنگأأره را معتقأأد بأأه جنأأون وی کأأرد کأأه او را بأأرای )اسأأتراحت( بأأه بیمارسأأتان 

 شهرداری )ویسبادن( فرستادند.



)بأأرن دروف( آن قأأدر کنجکأأاوی کأأرد تأأا توانسأأت بفهمأأد کأأه )زائأأر بأأروخ( در 

یأدار اسأتاد بأه آن بیمارسأتان رفأت او بیمارستان شأهرداری اسأت امأا وقتأی بأرای د

 را به اتاه )زائر بروخ( راه ندادند.

خبرنگار جوان بأه بهانأه آوردن غأحا و میأوه و دسأته گأل بأرای بیمأاران بأی ب أاعت 

 خود را به داخل مرین خانه رساند.

در بیمارستان هأای عمأومی کسأی کأه از دربنأد بیمارسأتان عبأور کأرد دیگأر بأرای 

ن دچأأار ممانعأأت نمأأی شأأود و )بأأرن دروف( هأأم بأأرای پیأأدا گأأردش در بیمارسأأتا

کردن اتاقی کأه )زائأر بأروخ( در آن جأا بأود بأه جسأتجو پرداخأت و هنگأام عبأور از 

مقابل اتاقی که درش نیمأه بأاز بأود مأردی سأالخورده و عینکأی را دیأد کأه در اتأاه 

روی تخأأت خأأواب نشسأأته و مشأأغول خوانأأدن چیأأزی اسأأت و چأأون بارهأأا عکأأس 

 بروخ( را در روزنامه ها و مجالت دیده بود او را شناخت و وارد اتاه شد.)زائر 

 )زائر بروخ( سر از خواندن برداشت و پرسید: با من کاری دارید؟

)بأأرن دورف( خأأود را معرفأأی کأأرد و گفأأت: از طأأرف ممسسأأه انتشأأارات )کینأأدلر( 

 کند.واقع در )مونیخ( آمده تا راجع به انتشار کتاب خاطراتش با او رحبت 



 زائر بروخ گفت: رندلی را بردارید و نزدیک من بنشینید.

جأأوان رأأندلی را بأأه تخأأت خأأواب اسأأتاد نزدیأأک کأأرد و روی آن نشسأأت و چشأأم 

)زائأر بأروخ( بأأه دسأت چأی )بأأرن دورف( افتأاد و دیأد کأأه روی انگشأت وسأأطای او 

یأأک برآمأأدگی دیأأده مأأی شأأود و بأأی آن کأأه بأأا انگشأأت آن را لمأأس کنأأد گفأأت 

 ه من این برآمدگی را از روی انگشت دست چی شما بردارم.بگحارید ک

)بأأرن دورف(: ممسسأأه انتشأأارات )کینأأدلر( عجلأأه دارد کأأه خأأاطرات شأأما را چأأا  و 

منتشر کند و بعد از این که خأاطرات شأما بأرای چأا  آمأاده شأد، اگأر ابأراز محبأت 

بأرای کنید دستم را به شما تقأدیم مأی کأنم کأه مأورد عمأل قأرار بدهیأد و اکنأون 

 من واجب ترین کارها دریافت خاطرات شما است.

خأأاطرات شأأما اول در مجلأأه )ادبیأأات آلمأأان( چأأا  خواهأأد شأأد وبعأأد ممسسأأه 

)کیندلر( آن را بأه شأکل کتأاب چأا  خواهأد کأرد، آن گأاه )بأرن دورف( بأه اسأتاد 

گفت پأس از ایأن کأه خأاطرات بأه شأکل کتأاب چأا  شأد ممکأن اسأت کأه از آن 

و اگأأر شأأما تمأأام حقأأوه خأأود را در مأأورد خاطراتتأأان بأأه  فأأیلم بأأردارای کننأأد

ممسسه )کیندلر( واگأحار کنیأد بهتأر اسأت چأون درآینأده دچأار مزاحمأت اشأخای 

 نخواهید شد.



 زائر بروخ: مناور از تمام حقوه چیست؟

)برن دورف(: یعنی حقأوه شأما بابأت چأا  خاطراتتأان در مجلأه )ادبیأات آلمأان( و 

 تعدد کتاب و حقوه شما بابت فیلم برداری.حقوه مربور به چا  های م

)زائأأر بأأروخ( موافقأأت کأأرد کأأه تمأأام حقأأوه خأأود را بابأأت خأأاطراتش بأأه موسأأیو 

 )کیندلر( واگحار کند و )برن دورف( اظهار کرد:

بأأرای ایأأن کأأه بتأأوانم پأأیش نأأویس قأأرار داد را بنویسأأم و شأأما آن را پأأاراف کنیأأد 

ه و کتأأاب و فأأیلم بأأرداری بگوییأأد کأأه چقأأدر حأأق التأأللی  بابأأت چأأا  مجلأأ

 خاطراتتان می خواهید.

)زائر بروخ( مانند کسی که در ذهن خأود مشأغول محاسأبه اسأت بأه فکأر فأرو رفأت 

و )بأأرن دروف( دیأأد کأأه انگشأأتان خأأود را هأأم تکأأان مأأی دهأأد و مثأأل ایأأن کأأه بأأا 

انگشأأتان حسأأاب مأأی کنأأد و آن گأأاه گفأأت مأأن بابأأت حأأق التأأللی  خأأاطرات پأأن  

 ر تخم مر  و یکصد کیلو گرم سیب می خواهم.هزار مار  و هزا

)برون دروف( از شنیدن این ارقأام غیرمنتاأره تعجأب کأرد چأون انتاأار داشأت کأه 

مردی چأون )زائأر بأروخ( کأه شأهرتش ضأامن بأه فأروش رسأیدن خأاطراتش اسأت 



بابت سه حق التللی ، حداقل یأک میلیأون مأار  مطالبأه کنأد و بأه گمأان ایأن کأه 

کأرد کأه )زائأر بأروخ( تکأرار کنأد و اسأتاد دوبأاره گفأت کأه عوضی شنیده خواهش 

بابأأت سأأه حقالتأأللی  خواهأأان پأأن  هأأزار مأأار  پأأول و هأأزار تخأأم مأأر  و یکصأأد 

 کیلوگرم سیب است.

)بأأرن دورف( نمأأی دانسأأت کأأه )زائأأر بأأروخ( دارای مشأأاعر عأأادی نیسأأت و بأأر ایأأر 

تخأم مأر  و نداستن مشاعر عادی، تصور می کنأد کأه هنأوز دوران جنأگ اسأت کأه 

 سیب به دست نمی آید.

 )برن دروف( پیش نویس قرار داد را نوشت و )زائر بروخ( آن را پاراف کرد.

  



  

 آغاز عمل کردن در خانه

بعأأد از ایأأن کأأه )زائأأر بأأروخ( از بیمارسأأتان )ویسأأبادن( خأأارج شأأد و بأأه بأأرلین 

 مراجعت کرد باز بیمارانی که به او دسترسی نداشتند، به او مراجعه کردند.

ولی )زائر بروخ( در هأی  بیمارسأتانی کأار نمأی کأرد تأا بتوانأد آن هأا را عمأل کنأد 

 اما در خانه خود.ولی موافقت کرد که آن ها را مورد عمل قرار بدهد 

هأر کأس ولأو اطالعأی از اعمأال جراحأأی نداشأته باشأد مأی دانأد کأه در ایأأن دوره، 

الزمأأه اقأأدام بأأه یأأک عمأأل جراحأأی ایأأن اسأأت کأأه بیمأأار مأأورد معاینأأه و عکأأس 

بأأرداری قأأرار بگیأأرد و جأأراح موضأأوع عمأأل را در عکأأس ببینأأد و )زائأأر بأأروخ( در 

مأأار را بأأرای عکأأس بأأرداری بأأه خانأأه خأأود وسأأیله عکأأس بأأرداری نداشأأت و اگأأر بی

یک ممسسأه رادیأوگرافی )عکأس بأرداری بأا اشأعه مجهأول( مأی فرسأتاد بعیأد بأود 

کأأه پحیرفتأأه شأأود چأأون پأأس از کنگأأره پزشأأکی )ویسأأبادن( جنأأون ادواری )زائأأر 

 بروخ( نزد پزشکان و جراحان آلمان، آشکار شده بود.



کنأأد بایأأد وسأأایل )زائأأر بأأروخ( کأأه مأأی خواسأأت بیمأأاران را در خانأأه خأأود عمأأل 

جراحی را خریداری می کرد و بأه خانأه مأی آورد امأا فاقأد سأرمایه بأود و روزی کأه 

از بیمارستان )ویسبادن( بأه خانأه خأود واقأع در بأرلین مراجعأت کأرد بأیش از سأی 

 مار  در خانه پول نداشت.

آن مأأرد کأأه مأأی خواسأأت در خانأأه اقأأدام بأأه جراحأأی کنأأد غیأأر ازآالت جراحأأی و 

رداری احتیأأاج بأأه چیزهأأای دیگأأر مثأأل وسأأایل تزریأأق خأأون و چأأادر وسأأایل عکسأأب

 اکسیآن داشت.

او نأأه خأأود مأأی توانسأأت وسأأایل جراحأأی را خردیأأداری کنأأد نأأه از دیگأأران بأأرای 

فأأراهم کأأردن آن وسأأایل کمأأک بگیأأرد زیأأرا عأأزت نفأأس وی اجأأازه نمأأی داد کأأه از 

 دیگران درخواست کمک کند.

ل جراحأأی بأأه دسأأت آورد هرگأأز در فکأأر ایأأن او بأأا آن کأأه پأأول بسأأیار زیأأاد از عمأأ

نبأأود کأأه آینأأده خأأود را از لحأأا  مأأالی تأألمین کنأأد و اکثأأر دانشأأمندان از جملأأه 

)انیشتن( دانشمند بزرگ ریاضی هأم مثأل )زائأر بأروخ( بودنأد و انیشأتن بأا ایأن کأه 

در همه عمر استاد دانشگاه بأه شأمار مأی آمأد و جأایزه علمأی نوبأل را )در فیزیأک( 

کرد و کتاب های معأدود او بأه تمأام زبأان هأای معأروف جهأان ترجمأه شأد دریافت 



سأأالگی زنأأدگی را بأأدرود گفأأت جأأز چنأأد  76مأأیالدی در  1955وقتأأی در سأأال 

دست لباس و چنأدین جلأد کتأاب هأی  نداشأت و آخأرین کأالم او را هأم کأه چنأد 

لحاه قبل از مرگ بر زبأان آورد کسأی نفهمیأد زیأرا جأز یأک زن پرسأتار کسأی بأر 

بأأالینش نبأأود و آن زن آمریکأأایی زبأأان آلمأأانی را نمأأی دانسأأت و انشأأیتن چنأأد 

 لحاه قبل از مرگ به زبان آلمانی که زبان مادری اش بود حرف می زد.

زائر بروخ در دوره کار کردن، بأی آن کأه بأرای بأه دسأت آوردن پأول مشأتاه باشأد، 

روزی کأه او  خیلی پول بأه دسأت آورد امأا هأر چأه مأی گرفأت، از دسأت مأی داد و

را از بیمارسأأتان هأأای عمأأومی اخأأراج کردنأأد آن قأأدر سأأرمایه نداشأأت کأأه وسأأایل 

 ضروری درجه اول را فراهم کند تا بتواند در خانه اش جراحی کند.

بأأا ایأأن وجأأود )زائأأر بأأروخ( تصأأمیم گرفأأت بأأدون وسأأایل در خانأأه اش اقأأدام بأأه 

ود و جراحأأی جراحأأی کنأأد چأأون در علأأم تشأأریح سأأرآمد تمأأام جراحأأان جهأأان بأأ

 وجود نداشت که کالبد آدمی را مثل او بشناسد.

بأأدن انسأأان از لحأأا  علأأم پزشأأکی و جراحأأی بأأه وسأأعت یأأک کهکشأأان اسأأت و ده 

ها هزار اسأتخوان و ع أله و رگ وعصأب در بأدن هسأت کأه یأک جأراح بایأد همأه 

 را بشناسد و از وظیفه هر یک یا هر دسته از آن ها آگاه باشد.



نیسأأت کأأه انسأأان در علأأم تشأأریح )یعنأأی شأأناختن تمأأام یأأک عمأأر آدمأأی کأأافی 

بدن( اسأتاد بشأود مگأر ایأن کأه مثأل )زائأر بأروخ( بأرای فراگأرفتن، اسأتعداد فأوه 

 العاده داشته باشد.

)زائر بروخ( آن چأه را کأه در کتأاب هأای تشأریح نوشأته بودنأد در عررأه عمأل بأه 

زبأان آلمأانی( کأه محک تجربأه مأی زد و در کتأاب دایرةالمعأارف علأم تشأریح )بأه 

آخأأرین چأأا  آن قبأأل از جنأأگ جهأأانی دوم منتشأأر شأأد و کتأأابی اسأأت نزدیأأک 

یکصد جلأد لغتأی وجأود نداشأت کأه )زائأر بأروخ( ندانأد ومفهأوم عملأی آن لغأت را 

در اعمأأال جراحأأی ادرا  نکأأرده باشأأد. بأأه ایأأن جهأأت چأأون آن مأأرد بأأه دانأأایی و 

حأأان ایأأام قأأدیم، بأأدون مهأأارت خأأود اعتمأأاد داشأأت تصأأمیم گرفأأت، کأأه مثأأل جرا

 وسایل جراحی امروزی، در خانه اش بیماران را عمل کند.

دستیاران )زائأر بأروخ( بأرای اعمأال جراحأی در خانأه دو نفأر بودنأد یکأی زنأش بأه 

نأأام )مأأارگو( کأأه تأأازه از مسأأافرتی بأأرای دیأأدن خویشأأاوندان خأأود مراجعأأت کأأرده 

 انده می شد.بود و دیگری خدمتکارش که گفتیم به اسم )آن یس( خو

تخت عمل هم تختأی بأود کأه گأاهی در آشأازخانه مأورد اسأتفاده زن هأا قأرار مأی 

 گرفت و زمانی آن را به انبار می برند.



)زائأأر بأأروخ( در گحشأأته چأأون بیشأأتر در بیمارسأأتان هأأای عمأأومی کأأه بأأا بودجأأه 

دولت یا شهرداری اداره می شأد کأار مأی کأرد از بیمأارانی کأه مأورد عمأل وی قأرار 

 گرفتند، حق العالج نمی گرفت.می 

امأأا از سأأه دسأأته از بیمأأارین حأأق العأأالج دریافأأت مأأی کأأرد: اول از پادشأأاهان و 

 ریسای جمهور، وسایر رجال سیاسی درجه اول.

دوم از یروتمنأأدان کأأه مأأی خواسأأتند بأأه دسأأت زائأأر بأأروخ در بیمارسأأتان هأأای 

 خصوری مورد عمل قرار بگیرند.

های دیگأر بأه آلمأان مأی آمدنأد تأا زائأر بأروخ آن هأا را سوم از بیمارانی که از کشور

 مورد عمل قرار بدهد.

اما در آن موقأع کأه مأی خواسأت بیمأاران را در خانأه خأود مأورد عمأل قأرار بدهأد 

نأأاگریز بأأود کأأه از آن هأأا حأأق العمأأل بگیأأرد، چأأون وسأأیله ای بأأرای تأألمین معأأاش 

 نداشت.

 ادند اکتفا می کرد.اما بر بیماران سخت نمی گرفت و به هر چه می د



بعد از چنأد روز کأه زائأر بأروخ در خانأه اش اعمأال جراحأی را شأروع کأرد یأک زن 

پرستار که در گحشته زیأر دسأت اسأتاد کأار کأرده بأود بیشأتر از روی حأق شناسأی 

کأأه در گحشأأته زیأأر دسأأت اسأأتاد کأأار کأأرده بأأود در خانأأه اش ح أأور مأأی یافأأت و 

ارهأأای دیگأأر پزشأأکی بأأه او کمأأک مأأی بأأرای بیهأأوش کأأردن بیمأأاران و بع أأی از ک

 کرد و شب به خانه خود می رفت.

  



  

 دو دوره جراحی در خانه

 دوره جراحی )زائر بروخ( در خانه اش به دو دوره تقسیم می شود.

دردوره اول )زائر بروخ( فقأط بیمأارانی را مأورد عمأل قأرار مأی داد کأه مأی توانسأت 

قأأرار بدهأأد زیأأرا در خانأأه اش وسأأیله بأأه ارأأطالح سأأرپایی آن هأأا را مأأورد معالجأأه 

 بستری کردن را نداشت.

در آن دوره هأأی  واقعأأه نأأاگوار در خانأأه اسأأتاد رخ نأأداد و تمأأام کسأأانی کأأه مأأورد 

عمل قرار می گرفتند، بهبأود مأی یافتنأد و اگأر )زائأر بأروخ( بأه آن روش ادامأه مأی 

 داد دچار عاقبت وخیم جنون ادواری نمی شد.

اما در دوره دوم، )زائر بروخ( در رأدد برآمأد بیمأارانی را مأورد عمأل قأرار بدهأد کأه 

 الزمه اش بستری شدن آن ها پس از خاتمه عمل بود.

امروز می دانیم آن چأه سأبب شأد کأه )زائأر بأروخ( دررأدد برآیأد اقأدام بأه اعمأال 

ال جراحی بزرگ بکند احتیأاج مأادی نبأود چأون پأس از ایأن کأه در خانأه اش اعمأ

جراحأأی سأأرپایی را شأأروع کأأرد، دارای درآمأأدی شأأد کأأه بأأرای زنأأدگی محأأدود او 



کفایت مأی کأرد و ممسسأه انتشأارات )کینأدلر( هأم پأن  هأزار مأار  حأق التأللی  

)زائر بروخ( را با یک حوالأه بأانکی بأه او پرداخأت بأدون ایأن کأه حتأی )زائأر بأروخ( 

 .یک سطر از خاطرات خود را نوشته یا نویسانیده باشد

اگر بارسید که چگونه زائر بأروخ مأی خواسأت بأدون دارا بأودن وسأایل کأار، در ایأن 

دوره، در خانه خود دست به جراحأی هأای بأزرگ بزنأد، مأی گأوییم کأه اسألوب کأار 

او تفاوتی بأا جراحأان سیصأد یأا چهاررأد یأا هأزار سأال قبأل نداشأت و او پأیش از 

جراحأی در خانأه اش شروع به عمأل حتأی دسأتکش در دسأت نمأی کأرد و وسأایل 

 به خوبی ضدعفونی نمی شد.

زیرا زن پرستاری که روزها به خانأه )زائأر بأروخ( مأی آمأد و درکأار بأه او کمأک مأی 

کرد، فررت نداشت کأه بعأد از عمأل جراحأی وسأایل کأار را ضأد عفأونی کنأد و آن 

کأأار را )مأأارگو( همسأأر اسأأتاد یأأا خأأدمتکارش )آن یأأس( مأأی کردنأأد و آن هأأا هأأم 

فبأأای بهداشأأت و ضأأدعفونی کأأردن بأأدون اطأأالع بودنأأد نمأأی دانسأأت چأأون از ال

چگونأأه وسأأایل کأأار را ضأأدعفونی کننأأد تأأا ایأأن کأأه روی ادوات جراحأأی میکأأروب 

باقی نماند و )زائر بروخ( هم بر ایر پرتأی حأواس بأه آن هأا نمأی گفأت کأه بع أی از 

ی میکروب ها و ویروس ها، با حأرارت آب جأوش کأه یکصأد درجأه اسأت از بأین نمأ



روند و بأرای نأابود کأردن آن هأا بایأد از حأرارت بیشأتر اسأتفاده کأرد و آن حأرارت 

 از آب جوش که در یک ظرف بزرگ یا دیگ می جوشد به دست نمی آید.

در بیمارسأأتان هأأا محفاأأه هأأایی اسأأت بأأه اسأأم )اوتأأوکالو( کأأه در آن هأأا حأأرارت 

ار زیأاد مأی بخار آب جأوش ماننأد حأرارت یأک دیأگ لوکوموتیأو، بأر ایأر فشأار بخأ

شأأود و حأأرارت از یکصأأد درجأأه تجأأاوز مأأی کنأأد و بأأه یکصأأد و پنجأأاه و دویسأأت 

درجأه مأی رسأأد و هأی  نأوع میکأأروب و ویأروس، در آن حأرارت زنأأده نمأی مانأأد و 

همه نأابود مأی شأوند و وسأایل جراحأی را بعأد از شسأتن و از بأین بأردن هأر گونأه 

 آیار خون و خلط و غیره در )اوتوکالو( می گحارند.

امأأروز نأأوعی از )اوتأأوکالو( هأأای برقأأی بأأدون بخأأار آب جأأوش، مأأورد اسأأتفاده قأأرار 

میگیرید که در آن محفاأه )اوتأوکالو( ماننأد یأک کأوره برقأی بأا حأرارت بأره گأرم 

می شأود و درجأه حأرارت در آن محفاأه از چهاررأد درجأه هأم تجأاوز مأی کنأد و 

میگحارنأأد و آن گأأاه هنگأأامی کأأه وسأأایل جراحأأی را بعأأد از شسأأتن، در آن محفاأأه 

جریأأان بأأره را ورأأل مأأی کننأأد بعأأد از چنأأدین دقیقأأه بلکأأه کمتأأر، تمأأام وسأأایل 

 جراحی به طوری کامل ضدعفونی می شود.



ویأأروس مأأرد یرقأأان )مأأرد زردی( در حأأرارت آب جأأوش از بأأین نمأأی رود و اگأأر 

یأک انآکسأأیون را بأأه یأأک بیمأأار یرقأأانی تزریأأق کننأأد و سأأاس آن را در آب جأأوش 

دهند ولو یأک سأاعت در آب جأوش قأرار بگیأرد ویأروس مأرد یرقأان از بأین قرار ب

نمی رود و اگر بأا همأان سأوزن فأرد دیگأری را مأورد تزریأق قأرار بدهنأد، او ممکأن 

است دچأار بیمأاری یرقأان شأود و سأوزن انآکسأیون را کأه بأه یأک یرقأانی تزریأق 

ی بأا حأرارت زیأاد شده باید بأه طأور حأتم در )اوتأوکالو( قأرار داد تأا ویأروس بیمأار

از بین برود. یأا از سأرنگ هأای ارزان قیمأت کأه در تمأام داروخانأه هأا بفأروش مأی 

رسد و آن سأرنگ هأا را بأیش از یأک مرتبأه مأورد اسأتفاده قأرار نمأی دهنأد مأورد 

 استفاده قرار بگیرد.

اولین بیمار که در خانه )زائأر بأروخ( مأورد عمأل جراحأی )بأزرگ( قأرار گرفأت زنأی 

 ه در دو ساه پا )واریس( داشت.بود فربه ک

همأأه میداننأأد کأأه )واریأأس( عارضأأه ایسأأت ناشأأی از انسأأبار سأأیاه رگ در بأأدن 

بخصوی در سأاه پأا. اگأر انبسأار سأیاهرگ مأوقتی باشأد دردی کأه بأیش از چنأد 

دقیقأأه طأأول نمأأی کشأأد در سأأاه پأأا بأأه وجأأود مأأی آیأأد و بع أأی آن درد را بأأا درد 



و در هأأر رأأورت، درد بعأأد از چنأأد دقیقأأه  ع أأله هأأای سأأاه پأأا اشأأتباه مأأی گیرنأأد

 رفع می شود.

اما اگر انبسار و اتسأاع سأیاه رگ در سأاه پأا دایمأی باشأد، درد از بأین نمأی رود و 

با دارو هم نمی توان سأیاهرگ وسأعت یافتأه را درمأان کأرد و تأا زمأان )زائأر بأروخ( 

ن و دارویأأی بأأرای درمأأان واریأأس وجأأود نداشأأت و واریأأس را بأأه ارأأطالح پزشأأکا

 جراحان )کوته ریزه( می کردند یعنی آن را می سوزانیدند.

در بیمارستان هأا دسأتگاهی وجأود دارد بأه اسأم )کوتأه ریزاتأور( یعنأی )سأوزاننده( 

و این اسم پزشکی از ریشه کلمأه یونأانی )کوتأه ریأون( بأه معنأای سأوختگی گرفتأه 

 شده است.

ی سأأوزانند و از بأأین مأأی بأأه وسأأیله دسأأتگاه سأأوزاننده، )واریأأس( را در سأأاه پأأا مأأ

برند و دستگاه )سوزاننده( هأم بأه طأور کلأی دو نأوع اسأت، یکأی دسأتگاهی کأه بأه 

وسیله مأواد شأیمیایی بافأت هأای بأدن را مأی سأوزاند و دیگأری دسأتگاهی کأه بأه 

وسأیله حأرارت، بافأت هأایی را کأه بایأد بسأوزد از بأین مأی بأرد. اگأر بخواهنأد کأه 

یدن از بأأین ببرنأأد از سأأوزاننده ای اسأأتفاده مأأی بافأأت هأأای سأأطح بأأدن را بأأا سأأوزان

 کند که با مواد شیمیایی می سوزاند.



اما اگر بخواهنأد بافأت هأایی را بسأوزانند کأه عمقأی اسأت و بایأد قسأمتی زیأادتر و 

عمیأأق تأأر از بأأدن بسأأوزد از سأأوزنندهای اسأأتفاده مأأی کنأأد کأأه بأأا حأأرارت مأأی 

 ستفاده می کنند.سوزاند و در هر حال برای این کار از بی حسی ا

زائأأر بأأروخ در خانأأه خأأود دسأأتگاه کوتأأه ریزاتأأور )سأأوزاننده( نداشأأت تأأا ایأأن کأأه 

واریس پاهأای زن آلمأانی را کأه بأه او مراجعأه کأرده بأود بأا آن دسأتگاه بسأوزاند و 

تصأأمیم گرفأأت کأأه بأأا یأأک قطعأأه آهأأن کأأه در آتأأش نهأأاده و دا  شأأده آن عمأأل 

 جراحی را به انجام برساند!

طرز عمل و وسیله کأار )زائأر بأروخ( کوچأک تأرین تفأاوت بأا طأرز کأار و  در آن روز،

وسیله یک جراح کأه در هأزار سأال قبأل مأی خواسأت یأک دمأل را بأدون اسأتفاده 

 از بی حسی با آهن گداخته بسوزاند، نداشت.

زائر بروخ هم بدون اسأتفاده از بأی حأس کأردن موضأعی بأا آهأن گداختأه اقأدام بأه 

 ای آن زن کرد.سوزانیدن واریس های پ

معلوم است که وقتی زنی را بأدون بأی حأس کأردن موضأعی بأا آهأن گداختأه سأرخ 

شأأده بسأأوزانند دچأأار دردهأأای هولنأأا  مأأی شأأود و در آن روز آن زن طأأوری فریأأاد 

 می زد که گویی او را قطعه قطعه می کنند.



در قدیم، درد ناشی از عمأل جراحأی آن قأدر غیأر قابأل تحمأل بأود کأه جأراح قبأل 

اقدام به عمل با کمأک دسأتیاران خأود دسأت هأا و پاهأای بیمأار را مأی بسأت تأا  از

 نگریزد یا با دست ها از ادامه عمل ممانعت نکند.

به هأر حأال بعأد از ایأن کأه )زائأر بأروخ( کأار بأه ارأطالح جراحأی را تمأام کأرد و 

زخأم هأأا را بسأت بأأه همسأأرش گفأت ایأأن زن نمأی توانأأد از ایأأن جأا بأأه خانأأه اش 

باید در این جا باشأد تأا ایأن کأه زخأم پاهأایش بهبأود حارأل کنأد و اگأر بأا برود و 

ایأأن وضأأع کأأه اکنأأون دارد بأأه خانأأه اش بأأرود هأأر دو پأأایش دچأأار قانقاریأأا خواهأأد 

 شد.

 )مارگو( همسر )زائر بروخ( پرسید چه باید بکنیم؟

 استاد: این زن را روی تخت خواب خود به خوابان.

ک خأأدمتکارش )آن یأأس( آن زن را روی تخأأت آن گأأاه زن )زائأأر بأأروخ( بأأا کمأأ

 خواب قرار دادند.

امأأا قأأرار دادن یأأک بیمأأار روی تخأأت خأأواب بأأرای پرسأأتاری از او کأأافی نیسأأت و 

 باید به او غحا داد و وسایل ناافت او را فراهم کرد و شب ها مراقب حال او بود.



هأم  زن پرستار به طوری که گفتأیم شأب هأا بأه خانأه خأود مأی رفأت و )آن یأس(

هنگأأام روز از کارهأأای خانأأه طأأوری خسأأته مأأی شأأد کأأه نمأأی توانسأأت بأأرای 

پرستاری بیمار، تمأام شأب بیأدار باشأد و پرسأتاری از بیمأار، بأر عهأده همسأر )زائأر 

بروخ( قرار گرفت ولی آن زن بیمأار آن قأدر شأکایت و ابأراز نأاراحتی کأرد کأه )زائأر 

 د.بروخ( مجبور شد روز سوم او را به خانه اش بفرست

همأأان روز کأأه بیمأأار خانأأه اش فرسأأتاده شأأد )بأأرن دروف( از طأأرف ممسسأأه 

 مطبوعاتی آمد تا خاطرات استاد را تند نویسی کند.

استاد او را با مهربانی پأحیرفت و )بأرن دروف( گفأت شأما گأر چأه یأک جأراح نابغأه 

هستید امأا خأاطرات خأود را بأرای کسأانی مأی نویسأید کأه جأراح نیسأتند و افأراد 

ی باشأأند و انتاأأار دارنأأد کأأه در خأأاطرات شأأما، چیزهأأایی را بخواننأأد کأأه عأأادی مأأ

 برای آن ها جالب باشد.

)زائأأر بأأروخ( پرسأأید آیأأا شأأما معتقیأأد کأأه مأأن نبایأأد خأأاطرات خأأود را راجأأع بأأه 

 کارهای جراحی بازگو کنم؟



)بأأرن دروف( اظهأأار کأأرد محتویأأات ارأألی خأأاطرات شأأما کارهأأای جراحأأی اسأأت 

ایأن خأاطرات دارای مطالأب مربأور بأه جراحأی اسأت بایأد ولی در عأین حأال کأه 

 برای خوانندگان عادی هم جالب بشود.

)زائأر بأروخ( پرسأید آیأا موافأق هسأتید کأه مأن خأاطراتم را از دوره کأودکی شأروع 

 کنم؟

)بأأرن دروف( گفأأت اگأأر خأأاطرات خأأود را از کأأودکی شأأروع کنیأأد خیلأأی در ناأأر 

 خوانندگان جالب خواهد شد.

)زائأأر بأأروخ( کأأه مأأردی رأأدیق بأأود بأأدون اکأأراه خأأاطرات دوره کأأودکی خأأود را 

شأأروع کأأرد و گفأأت کأأه پأأدرش مأأردی فقیأأر بأأود و بأأا تعمیأأر کفأأش هأأای مأأردم، 

معأأاش خأأانواده اش را تأألمین مأأی کأأرد و بعأأد از ایأأن کأأه زنأأدگی را بأأدرود گفأأت 

ریخ ایأن مادرش بأا همأان کأار، عهأده دار تألمین معأاش خأانواده شأد و شأاید در تأا

کشور یگانه زنأی بأود کأه پینأه دوزی مأی کأرد و بأا تعمیأر کفأش فرزنأدان خأود را 

 بزرگ می کرد.

)برن دروف( برداشت خأاطرات اسأتاد راخیلأی پسأندید و گفأت اکثأر مأردم، دوسأت 

دارند در خأاطرات مأردان و زنأان بأزرگ بخواننأد کأه آن هأا در دوره کأودکی و آغأاز 



زنأدگی مأی کردنأد و بأا کوشأش و همأت خودشأان جوانی فقیر بودنأد و بأا سأختی 

 خویش را از فقر نجات دادند.

زیرا اکثر مأردم در دوره کأودکی و آغأاز جأوانی، کأم ب أاعت هسأتند و هنگأامی کأه 

در خاطرات یکأی از مأردان یأا زنأان بأزرگ مأی خواننأد کأه آن هأا در دوره کأودکی 

ه خأاطرات دوره و آغاز جأوانی بأا تنگدسأتی زنأدگی مأی کردنأد مثأل ایأن اسأت کأ

 کودکی و آغاز جوانی خودشان را تجدید می کنند.

دیگر این کأه وقتأی مأردم در شأرح حأال مأردان و زنأان بأزرگ مأی خواننأد کأه آن 

هأأا در خأأانواده ای تهأأی دسأأت بأأه دنیأأا آمدنأأد و ارأأل و نسأأب معأأروف نداشأأتند، از 

شأاید این که خود آن هأا ارأل و نسأب معروفأی نداشأته انأد شأرمنده نمأی شأود و 

در باطن مباهات هأم مأی کننأد کأه ماننأد عأده ای از برزگأان جهأان بأدون ارأل و 

 نسب معروف بودند و در خانواده ای فقیر به دنیا آمده اند.

در آن روز بأأه قأأدری )زائأأر بأأروخ( راجأأع بأأه دوره کأأودکی خأأود شأأرح داد کأأه دو 

ه همأین فصل از کتاب خاطرات او را پأر مأی کأرد و )بأرن دروف( گفأت اگأر شأما بأ

ترتیأأب، خأأاطرات خأأود را تقریأأر کنیأأد کتأأاب خأأاطرات شأأما قبأأل از تأأاریخی کأأه 

 پیش بینی کردیم برای چا  آماده خواهد شد.



چون کار جوان تندنویس تمأام شأده بأود، خواسأت بأرود ولأی )زائأر بأروخ( بأه چنأد 

جلد کتأاب قطأور کأه روی میأز بأود اشأاره کأرد و گفأت ایأن کتأاب هأا را ببریأد و 

 .بخوانید

)برن دروف( گفأت مأن فررأت خوانأدن کتأاب را نأدرام چأون آن چأه را کأه اکنأون 

تندنویسی کأرده ام بایأد در شأب پأا  نویسأی کأنم و فأردا بأاز خأواهم آمأد و تنأد 

 نویسی خواهم کرد و شب بعد هم باز برنامه پا  نویسی باید اجراشود.

اشأت و اظهأار کأرد )زائر بروخ( یکی از کتأاب هأا را انتخأاب کأرد و مقابأل جأوان گح

با این ورأ  شأما، بأه طأور حأتم بایأد ایأن کتأاب را کأه مربأور بأه جراحأی اسأت 

بخوانید زیأرا شأما کأه حأال مأرا کأه یأک جأراح هسأتم مأی نویسأید بایأد الاقأل از 

 کلیات جراحی اطالع داشته باشید.

)برن دروف( بر ایر ارأرار )زائأر بأروخ( مجبأور شأد کتأاب را بأا خأود ببأرد و قبأل از 

یأأن کأأه از در خأأارج شأأود )زائأأر بأأروخ( گفأأت بأأرای ایأأن کأأه مأأن اطمینأأان حارأأل ا

کنم که شأما کتأاب را خوانأده ایأد بع أی از قسأمت هأای کتأاب را از شأما خأواهم 

 پرسید.



مرد جوان رفت که روز دیگر بیایأد امأا روز بعأد پأس از ایأن کأه بأه خانأه زائأر بأروخ 

 رفت به او گفتند که استاد در اتاه عمل است.

)برن دروف( وارد اتاه انتاأار آن خانأه شأد و مشأاهده کأرد کأه چنأد بیمأار در اتأاه 

 انتاار نشسته اند و منتارند که از طرف زائر بروخ مورد عمل قرار بگیرند.

در آن روز، )زائأأر بأأروخ( دسأأت مأأردی را کأأه بأأه اتفأأاه همسأأرش آمأأده مأأورد عمأأل 

 قرار داد و او را خانه اش فرستاد.

ه یأأک عمأأل آپاندیسأأت کأأرد و چأأون بیمأأار عمأأل شأأده را نمأأی آن گأأاه اقأأدام بأأ

 توانست به خانه اش بفرستد به )مارگو( همسرش گفت که او را بخواباند.

)برن دروف( یک ساعت در اتأاه انتاأار مانأد تأا )زائأر بأروخ( فراغأت حارأل کنأد و 

 خاطرات خود را تقریر کند.

ت خأأود بودنأأد بأأه مأأرد جأأوان امأأا کثأأرت بیمأأارانی کأأه در اتأأاه انتاأأار، منتاأأر نوبأأ

فهمانید که در آن روز )زائأر بأروخ( نخواهأد توانسأت خأاطرات خأود را تقریأر کنأد و 

به )آن یس( خأدمتکار گفأت از طأرف مأن بأه اسأتاد بگوییأد مأن فأردا بأرای ادامأه 

 کار خواهم آمد.



)زائر بروخ( آن روز تأا سأاعت چهأار بعأد از ظهأر بأه کأار ادامأه داد و بعأد اسأتراحت 

 د.کر

در شأأب، تلفأأن خانأأه )زائأأر بأأروخ( بأأه رأأدا درآمأأد و زنأأش گوشأأی را برداشأأت و 

ردای زنی را شأنید و آن زن گفأت مأن کسأی هسأتم کأه امأروز بأه اتفأاه شأوهرم 

به خانه شما آمدیم و پرفسأور )زائأر بأروخ( دسأت شأوهرم را عمأل کأرد ولأی اکنأون 

 و بیمار را ببیند.شوهرم دچار تب شدید شده است و به پروفسور بگویید بیاید 

)مارگو( جواب داد که پرفسأور خوابیأده ولأی مأن او را بیأدار مأی کأنم و پیغأام شأما 

 را به او می رسانم.

)مأأارگو( شأأوهرش را بیأأدار کأأرد و پیغأأام زن را ب او رسأأاند و )زائأأر بأأروخ( گفأأت در 

 این موقع شب، هی  جراحی به خانه بیمار نمی رود.

 ست که امروز تو دستش را عمل کرده ای؟زنش اظهار کرد ولی این کسی ا

)زائر بروخ( با تندی گفت هر چه بأه تأو مأی گأویم باأحیر و بأه ایأن زن بگأو کأه بأه 

 پزشک خانوادگی خودشان مراجعه کند.

 )مارگو( ناگزیر جواب شوهرش را به آن زن گفت وگوشی را به جایش گحاشت.



ت و سأأری بأأه بیمأأار بامأأداد روز بعأأد، بعأأد از ایأأن کأأه مأأارگو از خأأواب برخاسأأ

آپاندیستی )بیمأاری کأه آپاندیسأت او را عمأل کأرده بودنأد( زد دیأد کأه دچأار تأب 

 شدید شده است.

 )زائر بروخ( از خوداب بیدار شد و مشغول تراشیدن ریشش شد.

)مأأارگو( بأأه او گفأأت )فردینانأأد( بیمأأاری کأأه تأأو دیأأروز آپاندیسأأت او را عمأأل کأأرده 

 ا ببین.ای دچار تب شدید شده برو او ر

 )زائر بروخ( گفت تمام بیماران تب می کنند و بعد، بهبود حارل می کنند.

)زائأر بأروخ( پأس از تراشأیدن ریأش مثأأل روزهأای دیگأر بأه حمأام رفأت و آن گأأاه 

رأأبحانه خأأورد و بعأأد از رأأبحانه بأأاز )مأأارگو( بأأه شأأوهرش گفأأت تأأب ایأأن بیمأأار 

شدید اسأت بأرو او را ببأین و مأن گرچأه پزشأک نیسأتم ولأی مأی فهمأم کأه یأک 

 بیمار بعد از عمل آپادینست نباید این طور تب کند.

ر بأروخ( بأه گفتأه )مأارگو( توجأه نکأرد و چنأد دقیقأه دیگأر )بأرن دروف( اما باز )زائ

آمد و بعد از سالم بأه اسأتاد گفأت امیأدوارم کأه امأروز هأم مثأل پریأروز بتأوانم بأه 

 خوبی کار کنیم.



 )زائر بروخ( پرسید چه کار کنیم؟

)بأأرن دروف( کأأه از آن جأأوداب غیأأره منتاأأره حیأأرت کأأرده بأأود گفأأت مگأأر قأأرار 

 اطرات خود را تقریر کنید و من تند نویسی کنم؟نبود شما خ

 )زائر بروخ( پرسید چه موقع ما چنین قراری گحاشتیم؟

)بأرن دروف( بأا شأگفتی چشأمهای اسأتاد را نگرسأت و انتاأار داشأت کأه در چشأم 

 های او ایری از اختالل مشاعر ببیند.

 ید.ولی چشمهای )زائر بروخ( از پشت عینک، راف و درخشنده به نار می رس

)مارگو( که پأیش بینأی کأرد تأا چنأد لحاأه دیگأر بأین شأوهرش و آن جأوان یأک 

مشاجره شدید درخواهد گرفت بأه )بأرن دروف( اشأاره کأرد کأه از اتأاه خأارج شأود 

و بأأه او گفأأت امأأروز حأأال پرفسأأور خأأوب نیسأأت و شأأما بأأرای کأأار کأأردن ارأأرار 

 نفرمایید بروید و فردا بیایید.

نزدیأأک ظهأأر مرتبأأه ای دیگأأر میأأزان تأأب بیمأأار را )بأأرن دروف( رفأأت و )مأأارگو( 

 اندازه گرفت و وحشت زده دریافت که میزان تب به چهل درجه رسیده است.



گفتیم که )مارگو( پزشک نبود اما به مناسأبت ایأن کأه همسأر یأک جأراح بأه شأمار 

می آمأد و از او چیزهأایی مأی شأنید و گأاهی هأم ناأری بأه مجأالت پزشأکی مأی 

کأه بعأأد از عمأأل جراحأی آپاندیسأأت بیمأأار نبایأد تأأب بکنأأد و انأداخت مأأی فهمیأأد 

اگأأر تأأب کأأرد ایأأن احتمأأال وجأأود دارد کأأه مبأأتال بأأه بیمأأاری )پأأری تونیأأت( شأأده 

 باشد.

اسم این بیماری از کلمه )پأری تأوان( گرفتأه شأده و ایأن کلمأه از ریشأه یأک کلمأه 

یون( یونأأانی جأأزو ارأأطالحات پزشأأکی گردیأأده و ریشأأه آن در یونأأان )پأأری تونأأا

 است یعنی )چیزی که همه را می پوشاند(.

)پری توان( ماننأد یأک فأرش مأی باشأد کأه دیأوار کأم را بأه طأور کامأل پوشأانیده 

همأأواره تمیأأز یعنأأی مصأأون از هأأر نأأوع میکأأروب اسأأت و بأأه همأأین جهأأت ف أأای 

 داخل شکم نیز به کلی بدون میکروب می باشد.

روده هأا و چیزهأای دیگأر کأه )ف ای داخلی شأکم نبایأد بأا ف أای داخلأی معأده و 

 در شکم هست مشتبه شود(.

در داخأأل روده هأأا، همأأواره انأأواع میکأأروب هسأأت امأأا در ف أأای شأأکم کأأه معأأده و 

 روده ها وچیزهای دیگر در آن جا دارد میکروب نیست.



اگر هنگامی کأه اقأدام بأه عمأل آپاندیسأت مأی کننأد آن )روده زائأد( بأر ایأر فسأاد 

آن روی )پأأری تأأوان( بریأأزد یأأا ایأأن کأأه در موقأأع داخلأأی بترکأأد و محتویأأات 

آپادینست یا هر عمأل دیگأر در شأکم، بأر ایأر دقأت نکأردن، )پأری تأوان( آلأوده بأه 

میکروب شود ممکأن اسأت بیمأاری )پأری تونیأت( بأروز کنأد کأه خطرنأا  اسأت و 

در قدیم کأه داروهأای )آنتأی بیوتیأک( وجأود نداشأت، بیشأتر سأبب هالکأت بیمأار 

 می شد.

روز کأأه داروهأأای )آنتأأی بیوتیأأک( وجأأود دارد وامأأراد میکروبأأی را درمأأان حتأأی امأأ

 می کند پزشکان از بیماری میکروبی )پری تونیت( می ترسند.

)مارگو( نمی دانست چأرا شأوهرش نمأی خواهأد کأه آن بیمأار را مأورد معاینأه قأرار 

بدهد و اطالع نداشت کأه شأوهرش بأر ایأر تصألب )سأخت شأدن( سألول هأای مغأز 

 قه حافاه، گرفتار جنون ادواری شده است.در منط

آن روز، دختر پرستاری که روزها بأه خانأه اسأتاد مأی آمأد و بأه او کمأک مأی کأرد، 

دیر آمد و )مارگو( به او گفأت وضأع بیمأاری کأه دیأروز مأورد عمأل آپادینسأت قأرار 

 گرفت خوب نیست و تب او به چهل درجه رسیده است.



را دیأد و حأرارت بأدنش را انأدازه گرفأت فهمیأد  دختر پرستار بعد از ایأن کأه بیمأار

 که وضع وخیم است.

)مارگو( اظهار کرد من هر چأه بأه پرفسأور مأی گأویم کأه ایأن مأرد را معاینأه کنأد، 

 توجه نمی کند شما بروید و به او بگویید شاید گفته شما در او ممیر واقع شود.

ال بیمأار خیلأی بأد وقتی دختر پرستار نأزد )زائأر بأروخ( رفأت و بأه او گفأت کأه حأ

اسأأت بأأا ایأأن کأأه )زائأأر بأأروخ( در آن روز تحأأت تأألییر جنأأون ادواری بأأود بعأأد از 

دیدن روپأوش سأفید پرسأتاری دختأر جأوان برخاسأت و بأه اتفأاه او بربأالین بیمأار 

 رفت و او را معاینه کرد.

عأأادت فطأأری یأأک عمأأر کارهأأای پزشأأکی طأأوری در )زائأأر بأأروخ( قأأوی بأأود کأأه 

 اجع به حال او چیزی به دختر پرستار نگفت.بربالین بیمار، ر

اما بعد از خروج از اتأاه و بسأته شأدن در بأه دختأر پرسأتار گفأت ایأن بیمأار بأدون 

 تردید مبتال به بیمار )پری تونیت( شده است.

 دختر پرستار گفت پس باید زودتر برای درمان او اقدام کنید.



)هأی پوتأاالموس( او رامأورد )زائر بأروخ( گفأت بأه زودی اقأدام خأواهم کأرد و غأده 

 عمل قرار خواهم داد.

دختأأر پرسأأتار بأأا ایأأن کأأه عأأادت کأأرده بأأود هرگأأز، براسأأتادان پزشأأکی و جراحأأی 

خرده نگیرد با تعجب پرسأید گفتیأد مأی خواهیأد غأده )هأی پوتأاالموس( او رامأورد 

 عمل قرار بدهید؟

 )زائر بروخ(: بله.

کأه در قسأمت تحتأانی مغأز قأرار )هی پوتأاالموس( منطقأه ای از مغأز انسأان اسأت 

گرفتأأه و غأأده )هأأی پوتأأاالموس( کأأه در آن جأأا اسأأت خیلأأی در اعمأأال اعصأأاب 

 سنااتیک یعنی اعصاب حساس بدن ممیر است.

همأأه میداننأأد کأأه در بأأدن مأأا دو نأأوع اعصأأاب وجأأود دارد یکأأی اعصأأاب محأأر  و 

 دیگری اعصاب حساس.

اعصاب محر  اع ای مختلأ  بأدن مأا را از حرکأت پلأک چشأم گرفتأه تأا حرکأات 

دسأأت و پأأا بأأه حرکأأت در مأأی آورد و اعصأأاب حسأأاس، تفأأاوت سأأردی و گرمأأی و 

نرمأی و خشأأونت را بأأه مأأا مأی فهمانأأد و هأأر درد، در هأأر نقطأه از بأأدن کأأه عأأارد 



ن می شود مأا آن را بأه وسأیله اعصأاب حسأاس در  مأی کنأیم و هأر داروی مسأک

که به یک بیمأار خورانیأده مأی شأود، ایأر تسأکین بخأش آن در بأدن، ناشأی از ایأن 

اسأأت کأأه غأأده )هأأی پوتأأاالموس( کأأه ضأأوابط اعصأأاب حسأأاس را در دسأأت دارد 

 فرمان می دهد که درد ساکت شود.

  



  

 عمل در غده )هی پوتاالموس( در خانه

نخوانأده بأود کأه  دختر پرستار تأا آن روز نشأنیده و در هأی  کتأاب و مجلأه پزشأکی

عمأأل کأأردن غأأده )هأأی پوتأأاالموس( سأأبب بهبأأود بیمأأاری مأأرد )پأأری تونیأأت( 

 شود.

دیگر این که وقتی زائر بأروخ گفأت کأه غأده )هأی پوتأاالموس( بیمأار را مأورد عمأل 

قرار خواهد داد دختر پرسأتار یقأین حارأل کأرد کأه اسأتاد، بیمأار را بأه بیمارسأتان 

 منتقل خواهد کرد.

هأی پوتأاالموس( در مغأز مسأتلزم بأازکردن جمجمأه مأی باشأد و چون عمأل غأده )

 آن عمل را نمی توان در خانه انجام داد.

زیرا گشودن جمجمأه، مسأتلزم وسأایلی اسأت کأه فقأط در مأرین خانأه هأا وجأود 

دارد. امأأا پرسأأتار عأأادت کأأرده بأأود کأأه در مقابأأل کارهأأای یأأک جأأراح بأأه خصأأوی 

 و اعتراد نکند.جراح بزرگی مانند زائر بروخ سکوت کند 



)زائر بروخ( بأه دختأر پرسأتار دسأتور داد کأه بأه کمأک زنأش و )آن یأس( بیمأار را 

 به تخت عمل منتقل کند.

دختأأر پرسأأتار بأأا وجأأود احترامأأی کأأه بأأرای اسأأتاد قایأأل بأأود سأأکوت را شکسأأت و 

گفأأت: ای )گهأأیم رات( آخأأر در ایأأن جأأا وسأأایل جراحأأی مغأأز نیسأأت )زائأأر بأأروخ( 

غأز، و هأر نأوع جراحأی دیگأر، در هأر نقطأه کأه یأک جأراح گفت وسأایل جراحأی م

قابأأل و بأأر جسأأته وجأأود داشأأته باشأأد هسأأت و ارأأل، وجأأود جأأراح مأأی باشأأد و 

 چیزهای دیگر فرع است.

دختر پرستار ناچار با کمک همسأر اسأتاد و )آن یأس( مأرد بیمأار را کأه تأب شأدید 

امأا  داشت به تخأت عمأل منتقأل کأرد آن مأرد گأر چأه در آتأش تأب مأی سأوخت

دارای هوش و حواس عأادی بأود و مأی خواسأت بدانأد چأرا جأای او را عأود کأرده 

 اند.

)زائر بأروخ( بأه دختأر پرسأتار گفأت ماسأک بأی هوشأی را روی رأورتش بگحاریأد و 

 او را بی هوش کنید.

مرد بیمار که موضوع بأی هوشأی را شأنید پرسأید چأرا مأی خواهیأد مأرا بأی هأوش 

 کنید؟



 ی این که می خواهیم شما را معالجه کنیم.زائر بروخ جواب داد برا

دختر پرستار بدون این کأه بیمأار او را ببینأد اشأاره بأه موهأای انبأوه سأر آن کأرد و 

به استاد فهمانید که با آن موهأای انبأوه نمأی تأوان سأر آن مأرد را مأورد عمأل قأرار 

 داد.

 استاد گفت تیغ را بیاورید و موهای سرش را بتراشید.

یأأرت و وحشأأت پرسأأید بأأرای چأأه مأأی خواهیأأد موهأأای سأأرم را مأأرد بیمأأار بأأا ح

 بتراشید؟

)مارگو( همسر )زائأر بأروخ( اظهأار کأرد بأرای ایأن کأه سأر شأما هأوا بخأورد و تأب 

 شما از بین برود.

مرد بدبخت بأا نالأه گفأت خأواهش مأی کأنم از تراشأیدن موهأای سأرم رأرف ناأر 

 کنید چون من به موهایم عالقه دارم.

بیمأأار، در )زائأأر بأأروخ( ایأأر نکأأرد و موهأأای سأأرش را در نقطأأه ای امأأا التمأأاس مأأرد 

کأأه مأأی خواسأأت در آن جأأا جمجمأأه را بگشأأاید تراشأأید و بأأه دختأأر پرسأأتار گفأأت 

 ماسک را بر رورت بیمار بگحارد و او را بی هوش کند.



وقتأی )زائأأر بأروخ( مأأی خواسأت سأأر بیمأأار را بتراشأد و آن مأأرد نمأی خواسأأت کأأه 

بدهأد جأای )مأولیر( نمأایش نامأه نأویس معأروف فرانسأوی  موهای سأر را از دسأت

خالی بأود کأه آن مناأره و مکالمأه را )اگأر مقأرون بأه فاجعأه نمأی شأد( بأا سأبک 

 مخصوی خود به شکل نمایش نامه روی کاغح بیاورد.

در دوره )زائأأر بأأروخ( پزشأأکان، بأأه نارشأأان نمأأی رسأأید کأأه بأأین غأأده )هأأی 

خصأوی تأب رابطأه ای وجأود داشأته باشأد  پوتاالموس( و عوارد ناخوشی هأا و بأه

اما امروز علم پزشأکی مأی گویأد بأین آن غأده، و بع أی از عأوارد و بأاالخگ تأب، 

ی مغأز، از مراکأز رابطه وجأود دارد بأرای ایأن کأه غأده )هأی پوتأاالموس( در قاعأده

تناأأیم اعصأأاب سأأنااتیک یعنأأی اعصأأاب حسأأاس اسأأت و چأأون غأأده )هأأی 

تناأیم مأی کنأد بأه طأور مسألم در احساسأاتی کأه  پوتاالموس( اعصاب سنااتیک را

 از بیماری ها به ما دست می دهد تلییر دارد.

دیگأأر ایأأن کأأه غأأده )هأأی پوتأأاالموس( مرکأأز تناأأیم ترمیأأک بأأدن یعنأأی تناأأیم 

حرارت بدن است و در نتیجه، بأه طأور محقأق در وضأع حأرارت بأدن مأا مأمیر واقأع 

ب را قطأع مأی کنأد یأا سأبب می شود و از ایأن جهأت داوری معأروف )آسأارین( تأ

کاهش درجه حأرارت تأب مأی شأود کأه در غأده )هأی پوتأاالموس( ایأر مأی کنأد و 



بعد از این که بیمار تب دار یأک قأری آسأارین مأی خأورد بأر ایأر اقأدام غأده )هأی 

 پوتاالموس( تب او قطع می شود یا تخفی  پیدا می کند.

چأأاقو ببریأأد و آن اگأأر شأأما در موقأأع کنأأدن پوسأأت یأأک سأأیب انگشأأت خأأود را بأأا 

گأأاه احسأأاس درد کنیأأد بعأأد از خأأوردن یأأک قأأری از آسأأارین درد انگشأأت شأأما 

رفأأع مأأی شأأود و از بأأین رفأأتن درد انگشأأت ناشأأی از اقأأدام غأأده )هأأی پوتأأاالموس( 

 است چون عهده دار تنایم عمل اعصاب حساس است.

آیأأا )زائأأر بأأروخ( کأأه گفأأت بأأرای از بأأین بأأردن تأأب آن بیمأأار بایأأد غأأده )هأأی 

وتاالموس( او را مأورد عمأل قأرار بدهأد در آن موقأع مأی دانسأت کأه بأین عارضأه پ

تب و اعمأال غأده )هأی پوتأاالموس( رابطأه وجأود دارد؟ چأون ایأن واقعیأت وظأای  

 اع ا علمی را تا همین اواخر پزشکان و جراحان نمی دانستند.

  اگأأر ایأأن واقعیأأت را مأأی دانسأأت بایأأد گفأأت کأأه ایأأن معرفأأت هأأم از ماأأاهر نبأأو

 علمی و هنری )هنر جراحی( آن مرد بوده است.

سرانجام بعد از این که بیمأار بأی هأوش شأد، )زائأر بأروخ( بأا نأو  کأارد خأود روی 

ی بیمأار، یأک دایأره رسأم کأرد و آن گأاه عملأی را کأه در ارأطالح پوست جمجمأه



پزشأکی موسأوم بأأه )تأره پاناسأأیون( یعنأی گشأأودن جمجمأه بأأرای عمأل کأأردن در 

 مغز است شروع کرد.

ت جمجمأأه بیمأأار رسأأم کأأرده بأأود زائأأر بأأروخ در طأأول دایأأره ای کأأه روی پوسأأ

اسأأتخوان سأأر را اره کأأرد و آن گأأاه اسأأتخوان اره شأأد مأأدور را کأأه یأأک سأأرش بأأه 

جمجمأأه متصأأل بأأود بأأه طأأوری کأأه در آغأأاز ایأأن تحقیأأق گفتأأیم بلنأأد کأأرد و روی 

 جمجمه تا کرد و خوابانید.

)مارگو( همسر زائر بأروخ و دختأر پرسأتار بأدون ایأن کأه حرفأی بزننأد عمأل کأردن 

اد را از ناأر مأی گحارنیدنأد و )مأارگو( کمأی مأی لرزیأد چأون تأا آن روز ندیأده است

 بود که شوهرش استخوان جمجمه را بردارد و در مغز عمل کند.

طأوری )زائأر بأأروخ( در کأار خأود اسأأتاد بأود کأأه بعأد از گشأودن جمجمأأه، بأا یأأک 

حرکأأت کأأارد جراحأأی غأأده )هأأی پوتأأاالموس( را یافأأت و بأأا حرکأأت دوم کأأارد آن 

 غده را بیرون آورد و در لگن زباله انداخت.

بعد از این که غأده )هأی پوتأاالموس( بیأرون آورده شأد اسأتاد دیگأر کأاری در مغأز 

بیمار نداشت جأز ایأن کأه زخأم را ببنأدد ولأی مشأاهده کأرد دختأر پرسأتار خیلأی 

 روی بیمار خم شده است.



مأی شأوند بأدون )زائر بروخ( که مأی دانسأت بیمأار بأی هأوش اسأت و رأدای او را ن

 این که ردا را آهسته کند گفت چه خبر است و چرا این طور خم شده اید.

دختر پرسأتار سأر راسأت کأرد وبأه طأرف )زائأر بأروخ( رفأت و آهسأته گفأت بیمأار 

 نفس نمی کشد.

)زائر بروخ( هم مثل دختأر پرسأتار روی بیمأار خأم شأد و در حأدود دو دقیقأه قلأب 

یأن کأه سأر را بلنأد کأرد همسأرش و دختأر پرسأتار و نبن را وارسی کرد و بعأد از ا

 دیدند که رنگ بر رورت ندارد چون )زائر بروخ( دریافت که بیمار مرده است.

در آن لحاه بأر ایأر مأرگ بیمأار، جنأون ادواری )زائأر بأروخ( زایأل و او دارای هأوش 

 و حواس عادی شد.

د فاجعأأه گحشأأته در آن موقأأع، اسأأتاد نابغأأه، بأأرای اولأأین بأأار بأأی آن کأأه ماننأأد چنأأ

دچار شبهه شود متوجه شد کأه اشأتباه کأرده و بأر ایأر اشأتباه، یأک نفأر را بأه قتأل 

رسأانده و اشأتباه او، از جملأه اشأتباهاتی اسأت کأأه بأر نمأی گأردد. جنأون متأأواتر و 

ادواری اسأأتاد بأأزرگ را تکأأان شأأدید ناشأأی از محکومیأأت وجأأدانش از بأأین بأأرد و در 

 هوش و عقل تفاوتی با دوران عادی نداشت. آن موقع، )زائر بروخ( از لحا 



)زائر بروخ( که رنگش بأه شأدت پریأده بأود از فأرر وحشأت حأرف نمأی زد و حتأی 

تکأأان نمأأی خأأورد و همسأأرش و دختأأر پرسأأتار کأأه او را در آن حأأال مأأی دیدنأأد 

جرئأأت نداشأأتند لأأب بأأه سأأخن بگشأأایند زمأأانی کأأه سأأکوت آن سأأه نفأأر در اتأأاه 

س( زن خأأدمتکار را در آشأأازخانه جلأأب کأأرد و عمأأل طأأوالنی شأأد توجأأه )آن یأأ

وارد اتاه عمأل شأد و او هأم بعأد از پأی بأردن بأه محأیط وحشأتی کأه در آن اتأاه 

 حکمفرما بود، نتوانست حرفی بزند و سکوت کرد.

کیسأأت کأأه بتوانأأد تالطأأم و طوفأأانی را کأأه در آن موقأأع در روح و وجأأودان )زائأأر 

 کند. بروخ( آن نابغه بزرگ در گرفته بود، ور 

 کیست که بتواند پشیمانی واحساس محکومیت وجدانی آن مرد را تحلیل کند.

)زائر بروخ( اولین جراح نبأود کأه مرتکأب اشأتباه شأد و بأر ایأر آن سأهو یأک نفأر را 

به قتل رسأانید و پأیش از او جراحأان دیگأر، مرتکأب ناأایر آن سأهو شأدند و امأروز 

 ر بی گناه می شود رخ میدهد.هم گاهی این اشتباه که سبب نابودی یک بیما

اما جراحأان مأا قبأل و مأا بعأد )زائأر بأروخ( نبأو  علمأی و رأنفی او را نداشأتند تأا 

 این که وجدانشان آن ها را به طور غیرقابل بخشایش محکوم کند.



آن کس که در یک رشته علمی مقرون بأا هنأر خأود را فأرد اکمأل مأی دانأد اگأر بأر 

قابأأل جبأأران شأأود، خأأود را نمأأی بخشأأد چأأون ایأأر اشأأتباه مرتکأأب یأأک فاجعأأه غیر

عوامأأل تخفیأأ  جأأرم را در خأأود نمأأی بینأأد تأأا از میأأزان مجأأازات )مجأأازاتی کأأه 

 خودش را درخور آن می داند( بکاهد.

پأأس از مأأدتی سأأکوت کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأی حرکأأت ایسأأتاده بأأود چشأأم اسأأتاد بأأه 

را  جسأأد مأأرده، و جمجمأأه بأأاز و مغأأز سأأفید او افتأأاد و دسأأت خأأون آلأأودش

 برپیشانی خود کشید و قسمتی از سر و پیشانی اش خون آلود شد.

در آن موقع جراح بزرگ به خأوبی احسأاس کأرد کأه خأود او بأه راسأتی بیمأار بأوده 

و آن هایی کأه مأی گفتنأد وی بایأد دسأت از کأار بشأوید و بقیأه عمأر را اسأتراحت 

 خارج شود. کند، حرفی درست میزده اند و حرکتی کرد تا این که از آن اتاه

ولأأی دختأأر پرسأأتار کأأه بأأه علأأت حرفأأه ای بأأودن، واقعیأأت هأأای آن فاجعأأه را 

فرامأأوش نمأأی کأأرد دامأأان روپأأوش بهداشأأتی اسأأتاد را گرفأأت و مأأانع از خأأروج او 

 شد و گفت آقای پروفسور با این )اشاره به مرده( چه باید کرد.

اح یأک مسأنله واقعه مرگ بیمار، هنگام عمأل جراحأی یأا بعأد از آن بأرای هأی  جأر

غیرقابأأل حأأل نیسأأت و جأأراح بعأأد از مأأرگ بیمأأار فأأوت او را تصأأدیق مأأی کنأأد و 



جأواز دفأأنش را مأأی نویسأد و )زائأأر بأأروخ( هأم مأأی توانسأأت جأواز دفأأن آن مأأرد را 

رأأادر کنأأد و در آن بنویسأأد کأأه وی از عأأوارد عمأأل جراحأأی زنأأدگی را بأأدرود 

ود اجأأازه نمأأی داد کأأه وی گفأأت امأأا وجأأدان )زائأأر بأأروخ( کأأه او را محکأأوم کأأرده بأأ

جواز دفن مرده را رادر کند تأا ایأن کأه بأه نزدیکأان او کأه بأرای بأردن جنأازه مأی 

 آیند بدهند.

مردی که تا آن تاریخ رأدها و بأه احتمأال نزدیأک بأه یقأین هزارهأا نفأر را از مأرگ 

رهانیأأده بأأود بأأرای ایأأن کأأه خأأود را از محکومیأأت وجأأدان نجأأات دهأأد بأأه فکأأر 

 خودکشی افتاد.

طوری حأال )زائأر بأروخ( پریشأان بأود کأه دل دختأر پرسأتار بأر حأال او سأوخت و 

وی را از اتاه بأه ارأطالح عمأل، خأارج کأرد و بأه اتأاه دیگأر بأرد و گفأت ایأن جأا 

باشید تأا بأرای شأما آب بیأاورم تأا دسأت و رأورت را بشأویید و )زائأر بأروخ( گفأت 

 ی تر از آب است.یک کاسول اسید سیانیدریک در این موقع برای من ضرور

)اسأأید سأأیانیدر ( زهأأری اسأأت بسأأیار قأأوی کأأه در لحاأأه هأأای اول اعصأأاب 

محأأر  و حسأأاس بأأدن را از کأأار میانأأدازد و در نتیجأأه اعمأأال تمأأام اع أأای ارأألی 

بأأدن متوقأأ  مأأی شأأود ویکأأی از آن اعمأأال نفأأس اسأأت و چأأون نفأأس کشأأیدن 



نسأأان، سأألول متوقأأ  مأأی شأأود مغأأز بأأه فارأأله چنأأد دقیقأأه مأأی میأأرد و در بأأدن ا

های مغأز بأیش از تمأام سألول هأا، در قبأال نرسأیدن اکسأیآن بأه آن هأا، حسأاس 

هسأأتند و همأأین کأأه نفأأس قطأأع شأأد و دیگأأر خأأون تأأازه )خأأونی کأأه در ریأأه هأأا 

تصفیه شده( به مغأز نرسأید سألول هأای مغأز کأه دیگأر بأه وسأیله خأون، اکسأیآن 

سأیدن اکسأیآن بأه دریافت نمی کننأد مأی میرنأد و پأن  دقیقأه پأس از ایأن کأه ر

مغز متوق  شد سألول هأای مغأز میمیرنأد و آن گأاه مأرگ سأایر سألول هأای بأدن 

 شروع می شود.

اگأأر )زائأأر بأأروخ( در آن روز نتوانسأأت خودکشأأی کنأأد بأأرای ایأأن بأأود کأأه زهأأر 

اسیدسأیانیدریک را در خانأه نداشأأت و دیگأر ایأن کأأه زنأگ خانأه بأأه رأدا درآمأأد و 

 ا این که خاطرات استاد را تند نویسی کند.معلوم شد که )برن دروف( آمده ت

همسر زائر بأروخ آن جأوان را بأه اتأاه انتاأار بأرد و نشأانید و دختأر پرسأتار کمأک 

کرد تا دست و رورت اسأتاد شسأته شأود و آن گأاه از او پرسأید بأا جسأد چأه بایأد 

 کرد.

 زائأأر بأأروخ گفأأت بأأه نزدیکأأان مأأرده اطأأالع بدهیأأد کأأه بیاینأأد و جسأأد را ببرنأأد. در

خانأأه )زائأأر بأأروخ( دفتأأری بأأود کأأه اسأأم و آدرس و شأأماره تلفأأن بیمأأاران را در آن 



مأأی نوشأأتند و دختأأر پرسأأتار در آن دفتأأر شأأماره تلفأأن خانأأه متأأوفی را پیأأدا کأأرد 

 وگفت بیایند و جسد را ببرند.

نزدیکان مرده وقتأی اطأالع حارأل کردنأد کأه بیمأار آن هأا زنأدگی را بأدرود گفتأه 

حشته بسأیار تعجأب کردنأد چأون مأی دانسأتند کسأی کأه مأورد از وحشت و اندوه گ

عمأأل آپاندیسأأت قأأرار میگیأأرد نمأأی میأأرد بأأه خصأأوی اگأأر جأأراح او )زائأأر بأأروخ( 

 باشد.

نزدیکأأان بیمأأار وقتأأی خواسأأتند جسأأد را ببرنأأد دیدنأأد کأأه سأأر مأأرده را بانأأدپی ی 

دیسأت کرده اند و این هم مزید حیأرت آن هأا شأد چأون بیمأار آن هأا مبأتال بأه آپان

 بود و عارضه ای در سر نداشت تا این که سرش را مورد عمل قرار بدهند.

آن هأأا خواسأأتند کأأه از )زائأأر بأأروخ( توضأأیح بخواهنأأد او را نیافتنأأد و دختأأر پرسأأتار 

جأأواز دفأأن را کأأه بأأه خأأط )زائأأر بأأروخ( بأأود بأأه نزدیکأأان مأأرده داد و در آن جأأواز 

بأأدون آن کأأه اشأأاره ای بأأه عمأأل مغأأز او شأأود نوشأأته بأأود کأأه بیمأأار بأأر ایأأر عمأأل 

 آپاندیست مرده است.

ت کردنأأد و پلأأیس آن هأأا را بأأه وزارت بهأأداری نزدیکأأان مأأرده بأأه پلأأیس شأأکای

راهنمأأایی کأأرد و وزیأأر بهأأداری و دکتأأر )مأأادلنر( سأأعی کردنأأد بأأه نزدیکأأان متأأوفی 



بفهماند که )زائأر بأروخ( بأا بیمأار آن هأا دشأمنی خصورأی نداشأته و بأز ایرجنأون، 

آن مأأرد را بأأه قتأأل رسأأانده اسأأت و بعأأد از مشأأاجرات زیأأاد نزدیکأأان مأأرده را ایأأن 

اضی کردنأد کأه )زائأر بأروخ( از محأل حقأوه بازنشسأتگی خأود )پأس از ایأن طور ر

کأأه تصأأویب شأأد( بأأه آن هأأا تأأا چنأأد سأأال یأأک مسأأتمری بدهأأد امأأا حقأأوه 

بازنشسأأتگی اسأأتاد، بأأه او نرسأأید تأأا ایأأن کأأه سأأهمی از آن را بأأه بازمانأأدگان مأأرده 

 بدهد.

دور کأأردن از وزیأأر بهأأداری و دکتأأر )مأأادلنر( بأأرای درمأأان جنأأون ادواری اسأأتاد و 

بیمارانی کأه بأه او مراجعأه مأی کردنأد آن مأرد را بأه بیمارسأتان )شأاریتی( منتقأل 

ی توقأأ  )زائأأر بأأروخ( در بیمارسأأتان )شأأاریتی( ت أأمینی بأأود بأأرای کردنأأد و ادامأأه

ممانعت از این که وی کأارد جراحأی را بدسأت بگیأرد و بأاز هأم مرتکأب قتأل شأود 

بأأروخ بأأه بیمارسأأتان بأأا موافقأأت دکتأأر  و )بأأرن دروف( هأأم پأأس از انتقأأال زائأأر

)مادلنر( به آن جأا مأی رفأت و در روزهأایی کأه حأال اسأتاد مسأاعد بأود خأاطراتش 

 را می نوشت.

  



  

 مراسم یکصدمین سال یک جراج بزرگ

در حأأالی کأأه اسأأتاد بأأا عنأأوان بیمأأار، در بیمارسأأتان بسأأر مأأی بأأرد جراحأأان و 

ولأأد )فأأن میکولیأأک رادکأأی( پزشأأکان آلمأأان شأأرقی، بأأه سأأبب یکصأأدمین سأأال ت

جراح بزرگ آلمأان، تصأمیم گرفتنأد کأه در شأهر )فرانکفأورت( مراسأمی برپأا کنأد. 

شأأهر )فرانکفأأورت( واقأأع درآلمأأان شأأرقی را نبایأأد بأأا )فرانکفأأورت( واقأأع در آلمأأان 

غربأأی اشأأتباه کأأرد شأأهر فرانکفأأورت واقأأع در آلمأأان غربأأی بأأیش از )فرانکفأأورت( 

دارای یأأک دانشأأگاه بأأزرگ اسأأت و زادگأأاه )گوتأأه( آلمأأان شأأرقی اهمیأأت دارد و 

شأأاعر معأأروف آلمأأانی اسأأت و کنأأار رودخانأأه )مأأاین( قأأرار گرفتأأه امأأا شأأهر 

)فرانکفأأورت( واقأأع در آلمأأان شأأرقی کنأأار رودخانأأه )اودر( اسأأت و از لحأأا  شأأهری 

 دارای اهمیت )فرانکفورت( آلمان غربی نیست.

بأه مناسأبتت یکصأمدین سأال  شرح حال )فن میکولیک رادکأی( کأه مأی خواسأتند

تولأأدش، در شأأهر )فرانکفأأورت( مراسأأمی برگأأزار کنأأد مفصأأل اسأأت و مأأا را از 

موضوع ارلی که شرح حال )زائأر بأروخ( اسأت منحأرف مأی کنأد و بأه همأین اکتفأا 



می کنیم کأه )فأن میکولیأک رادکأی( اسأتاد )زائأر بأروخ( بأود و او در جراحأی از آن 

 ه مرتبه نبو  رسید.مرد الهام گرفت و آن گاه خود ب

در بین جراحان و پزشکان آلمأان هأی  کأس نمأی توانسأت مثأل )زائأر بأروخ( راجأع 

بأأه )فأأن میکولیأأک رادکأأی( اطالعأأاتی بأأه کسأأانی کأأه در مراسأأم یکصأأدمین سأأال 

تولأأد آن جأأراح ح أأور بأأه هأأم مأأی رسأأانیدند بدهأأد و بأأه همأأین جهأأت کمیتأأه ای 

راح بأأود از )زائأأر بأأروخ( دعأأوت عهأأده دار اجأأرا مراسأأم یکصأأدمین سأأال تولأأد آن جأأ

کأأرد کأأه در آن مراسأأم ح أأور بأأه هأأم برسأأاند و سأأخنرانی ارأألی را هأأم بأأر عهأأده 

 بگیرد.

چأأون آدرس جدیأأد )زائأأر بأأروخ( بیمارسأأتان شأأاریتی بأأود )ایأأن بیمارسأأتان بأأه 

معنای بیمارسأتان احسأاس و تأرحم، و در زبأان آلمأانی )کأران کأن هأاوس( اسأت و 

باشأأد و ترجمأأه انگلیسأأی آن )شأأاریتی( اسأأت و مأأا کأأه هنأأوز در بأأرلین شأأرقی مأأی 

در ترجمأأه ایأأن شأأرح حأأال از مأأتن انگلیسأأی اسأأتفاده مأأی کنأأیم آن را بأأه شأأکل 

)شأأاریتی( مأأی نویسأأیم و ایأأن کلمأأه مثأأل بسأأیاری از کلمأأات انگلیسأأی از زبأأان 

متأأرجم( دعأأوت -فرانسأأوی گرفتأأه شأأده ودر فرانسأأوی بأأه شأأکل )شأأاریته( اسأأت 

 مارستان محکور رسید.نامه به اولیای بی



دکتأأر )مأأادلنر( رئأأیس بیمارسأأتان و همکأأارانش مشأأورت کردنأأد کأأه آیأأا آن دعأأوت 

نامأأه را بایأأد بأأه ناأأر )زائأأر بأأروخ( برسأأانند و او در مراسأأم یکصأأدمین سأأال تولأأد 

 استاد خود ح ور به هم برساند یا نه؟

 نتیجه مشورت مقأدماتی ایأن شأد کأه چأون در مراسأم یکصأدمین سأال تولأد )فأن

میکولیأأک رادکأأی( در شأأهر )فرانکفأأورت( اتأأاه عمأأل وجأأود نأأدارد و )زائأأر بأأروخ( 

کارد جراحی را به دسأت نمأی گیأرد تأا بیمأاری را مأورد عمأل قأرار بدهأد و بکشأد 

 ح ورش در آن جا برای دیگران خطر ندارد.

بعد از ایأن شأور مقأدماتی راجأع بأه ایأن مشأورت کردنأد کأه آیأا )زائأر بأروخ( مأی 

 انکفورت راجع به استادش سخنرانی کند؟تواند در فر

نتیجه شأور دوم ایأن شأد کأه دو نفأر از کارکنأان جأوان بیمارسأتان بأا )زائأر بأروخ( 

به تاالری که محأل اجأرای مراسأم اسأت برونأد و در طأرفین وی قأرار بگیرنأد و اگأر 

دریافتند کأه )زائأر بأروخ( هنگأام سأخنرانی، مطالأب بأی سأروته مأی گویأد یکأی از 

ائأر بأروخ( را از تأاالر خأارج کنأد و دیگأری خطابأه مختصأری کأه از طأرف آن ها )ز

بیمارستان )و در واقع خأود مأادلنر( تهیأه شأده بأود بخوانأد تأا وظیفأه )زائأر بأروخ( 

 به انجام رسیده باشد.



ایأن بأود کأأه دعأوت نامأه را بأأه ناأر )زائأأر بأروخ( رسأانیدند و دکتأأر )مأادلنر( بأأه او 

را آمأاده کنأد و چأون در بیمازسأتان کتابخانأه ای گفت کأه موضأوع سأخنرانی خأود 

 هم وجود دارد اگر مایل است از کتاب ها برای تهیه سخنرانی استفاده کند.

)زائأأر بأأروخ( کأأه اسأأتاد خأأود را بأأه خأأوبی مأأی شأأناخت و حأأالش هأأم بأأرای تهیأأه 

سأأخنرانی مسأأاعد بأأود، موضأأوع سأأخنرانی را یکأأی از ناریأأه هأأای )فأأن میکولیأأک 

د کأأه در آن، رأأاحب آن ناریأأه وسأأواس داشأأت و آن خطأأر ورود رادکأأی( قأأرار دا

 میکروب در زخم های جراحی بود.

)فأأن میکولیأأک رادکأأی( طأأوری درمأأورد میکأأروب )در اعمأأال جراحأأی( وسأأواس 

داشت که قدغن کأرده بأود همکأاران او، در اتأاه عمأل حأرف نزننأد ولأو دهأان بنأد 

ز دهأأانش میکأأروب داشأأته باشأأند و مأأی گفأأت محأأال اسأأت کسأأی حأأرف بزنأأد و ا

خأأارج نشأأود و دهأأان بنأأد نمأأی توانأأد از عبأأور میکأأروب ممانعأأت کنأأد و میکأأروب 

پس از خروجاز دهان خأود را بأه زخأم مأی رسأاندو همأان طأور کأه مگأس و زنبأور 

عاشأأق شأأیرینی هسأأتند، میکأأروب هأأم عاشأأق زخأأم اسأأت و کأأافی اسأأت کأأه یأأک 

نشأیند تأا چهأل میکروب که از دهان کسأی خأارج شأده روی زخأم عمأل جراحأی ب



و هشأأت سأأاعت دیگأأر شأأماره و نسأأل هأأایی کأأه از آن میکأأروب بأأه وجأأود آمأأده از 

 شماره ستارگان آسمان بیشتر شود.

زیأرا میکأأروب بأرای تولیأأد مثأأل نیازمنأد دو جأأنس مأأحکر و مونأث نیسأأت و همأأین 

که بر یک زخأم نشسأت و غأحا بأه دسأت آورد بأرای تولیأد مثأل نصأ  مأی شأود و 

ن دو نصأأ ، بأأه نوبأأه خودشأأان بأأاز نصأأ  شأأده مبأأدل بأأه دو آن گأأاه هأأر یأأک از آ

 میکروب می گردند و آن دور تسلسل ادامه خواهد یافت.

این بأود کأه )فأن میکولیأک رادکأی( عقیأده داشأت کأافی اسأت کأه یأک میکأروب 

روی یأأک زخأأم جراحأأی بنشأأیند تأأا ایأأن کأأه آن زخأأم دچأأار عفونأأت شأأود )چأأر  

جراحأی شأده زخأم چأر  کأرده، سأبب  بکند( و اگر در یکأی از اع أای مهأم بأدن

 مرگ شود.

نکته ای کأه ذکأرش بأدون مناسأبت نیسأت ایأن اسأت کأه در دوره )فأن میکولیأک 

رادکأأی( داروهأأای آنتأأی بیوتیأأک کأأه پیشأأاهنگ آن هأأا پنأأی سأأیلین اسأأت وجأأود 

نداشت تا این کأه بعأد از عمأل جراحأی جلأوی عفونأت زخأم )چأر  کأردن زخأم( 

روخ( مأأی خواسأأت راجأأع بأأه یکصأأدمین سأأال تولأأد را بگیأأرد امأأا روزی کأأه )زائأأر بأأ

استاد خود سأخنرانی کنأد، داروهأای آنتأی بیوتیأک وجأود داشأت و جراحأان، دیگأر 



مثل )فن میکولیک رادکأی( از میکأروب نمأی ترسأیدند و اگأر )زائأر بأروخ( راجأع بأه 

 میکروب، زیاد داد سخن می داد، در گوش مستمعان زائد جلوه می کرد.

ز میکأأروب وحشأأت نداشأأتند از )ویأأروس( مأأی ترسأأیدند زیأأرا امأأا همأأان هأأا کأأه ا

داروهأأای )آنتأأی بیوتیأأک( کأأه میکأأروب هأأا را از بأأین مأأی بأأرد، در )ویأأروس( بأأدون 

ایأأر اسأأت. ایأأن بأأود کأأه )زائأأر بأأروخ( سأأخنرانی خأأود را راجأأع بأأه اسأأتادش طأأوری 

تهیه کرد کأه بتوانأد بعأد از مقدمأه ای مربأور بأه وحشأت اسأتادش از میکأروب هأا 

 جع به )ویروس( رحبت کند.را

در روز معأأین )زائأأر بأأروخ( در حأأالی کأأه دو نفأأر از دکترهأأای بیمارسأأتان، در دو 

 طرفش بودند وارد تاالر اجرای مراسم شد.

)زائر بروخ( که در همأه عمأر بأا قامأت راسأت، قأدم بأر میداشأت بأا قأامتی خأدنگ 

دنأد کأه رأورتش وارد تاالر شد اما کسانی که به آن مأرد نزدیأک مأی شأدند مأی دی

خیلأأی دارای چأأین و چأأرو  شأأده و چشأأم هأأایش دیگأأر درخشأأندگی سأأابق را 

 ندارد.

)زائأأر بأأروخ( وقتأأی شأأروع بأأه سأأخنرانی کأأرد دکتأأر )مأأادلنر( ودیگأأران کأأه مأأی 

ترسأأیدند جنأأون آن مأأرد تجدیأأد شأأود و مهمأأل بگویأأد آسأأوده خأأاطر شأأدند چأأون 



ی کأأرد و سأأخنرانی آن )زائأأر بأأروخ( دارای مشأأاعر عأأادی بأأود و عاقالنأأه رأأحبت مأأ

روز )زائر بروخ( کأه آخأرین سأخنرانی اش قبأل از پایأان زنأدگی بأه شأمار مأی آمأد 

در مسأأتمعان ایأأر نیکأأو کأأرد و شأأاید بتأأوان گفأأت یأأک موفقیأأت علمأأی و معنأأوی 

 برای )زائر بروخ( بود.

او پس از این که اسأتاد خأود )فأن میکولیأک رادکأی( را بأا رأمیمیت مأورد تجلیأل 

نأأد کأأار جراحأأی برجسأأته او را ذکأأر کأأرد بأأر سأأر )ویأأروس( رفأأت و قأأرار داد و چ

گرچه )ویروس( بیشتر بأه طأب مربأور مأی شأود امأا ارتبأار جراحأی و پزشأکی بأه 

 قدری زیاد است که از لحا  وظای  االع ای بدن آدمی، هر دو یکی است.

)زائر بروخ( گفت ما جراحان همان طأور کأه امأروز مأی تأوانیم خطأر میکأروب هأا را 

ز بین ببأریم قأادریم کأه خطأر بع أی از ویأروس هأا را نیأز دور کنأیم امأا در حأال ا

حاضر، اکثأر ویأروس هأا بیمأی از داروهأای آنتأی بیوتیأک ندارنأد و مأا نمأی تأوانیم 

 خطر آن ها را زائل کنیم.

سأأاس بأأه سأأخنرانی خأأود چنأأین ادامأأه داد: همأأه خأأانم هأأا و آقایأأانی کأأه ایأأن جأأا 

لمأه )ویأروس( در زبأان التینأی بأه معنأای زهأر اسأت و ح ور دارند می دانند کأه ک

آن جانوری است بسأیار کوچأک کأه از یأک پأنجم )میکأرون( کأوچکتر مأی باشأد و 



در ایأأن مجمأأع کسأأی نیسأأت کأأه ندانأأد کأأه یأأک میکأأرون یأأک هأأزارم میلأأی متأأر 

 است.

)ویأأروس( آن قأأدر کوچأأک اسأأت کأأه مأأا بأأا ذره بأأین معمأأولی نمأأی تأأوانیم آن را 

ببینأأیم و ایأأن جأأانور بسأأیار کوچأأک، کأأه در برابأأر داروهأأای آنتأأی بیوتیأأک هأأم 

مصونیت دارد به سلول های بدن مأا حملأه ور مأی شأود و سألول را بأه هالکأت مأی 

 رساند و با هالکت شدن سلول ما هم می میریم.

اطأالع داشأته باشأد چأه موقأع، مأورد حملأه )ویأروس( قأرار مأی  اگر سلول بدن مأا

گیرد به وسأیله آنأزیم خأود را بأرای جلأوگیری از )ویأروس( رویأین تأن مأی کنأد و 

 آنزیم چیزی است که از سلول ترشح می شود.

اما سألول، نمأی دانأد چأه موقأع مأورد حملأه )ویأروس( قأرار مأی گیأرد تأا خأود را 

اره، بأی خبأر، و بأا اسأتفاده از غأافلگیری کامأل بأه رویین تن کند زیرا ویأروس همأو

سلول حمله ور می شأود، مسألم اسأت ح أار محتأرم مأی داننأد کأه )آنأزیم( کلمأه 

ایسأأت یونأأانی مشأأتق از دو کلمأأه در همأأان زبأأان بأأه معنأأای )در مخمأأر( و یونانیأأان 

فکر می کردنأد کأه در مخمأر کأه خمیأر نأان را میرسأاند و بأه ارأطالح ورمأی آورد 

تی اسأت کأه سأبب ورآمأدن خمیأر مأی شأود و بأاز برح أار محتأرم پوشأیده خاری



نیست که ارطالح )آنأزیم( اینأک در پزشأکی بأر چیزهأایی اطأاله مأی شأود کأه در 

بدن ما تولید می شأود و مقأداری بسأیار کأم از آن، در وظأای  االع أای بأدن تألییر 

 زیاد دارد.

ی آورد خطأر )ویأروس( را در هر حال سألول مأی توانأد بأا )آنأزیم( کأه بأه وجأود مأ

دفع کند ولی الزمه اش این اسأت کأه بدانأد چأه موقأع ویأروس بأه او حملأه ور مأی 

 شود.

بأأرای ایأأن کأأه مأأا بتأأوانیم خطأأر حملأأه )ویأأروس( را بأأه سأألول، خنثأأی کنأأیم بایأأد 

مقابل خانه سلول یک زنگ خطر نصب کنأیم تأا زمأانی کأه ویأروس بأه خانأه سألول 

م بأأه خانأأه بگأأحارد آن زنأأگ بأأه رأأدا درآیأأد و نزدیأأک مأأی شأأود و مأأی خواهأأد قأأد

سأألول را آگأأاه کنأأد تأأا بأأدون درنأأگ زره پأأوش شأأود، اگأأر خانأأه سأألول دیوارهأأای 

پیوسأته و بلنأد داشأت نصأب زنأگ خطأر ضأروری نبأود امأا خانأه سألول دیوارهأأای 

بلنأد نأدارد و نأرده ایسأأت کأه )ویأروس( مأأی توانأد بأه سأأهولت از فوارأل نأرده هأأا 

 لول را غافلگیر کند.وارد خانه شود و س

اما اگر ما بتوانیم یک زنگ اعأالم خطأر مقابأل خانأه سألول نصأب کنأیم تأا ویأروس، 

از هأر طأأرف کأأه بخواهأد وارد خانأأه شأأود آن زنأگ بأأه رأأدا درآیأد چأأون سأألول در 



یک لحاه آماده برای دفأع ویأروس مأی شأود، هأر نأوع بیمأاری کأه ناشأی از حملأه 

بأین خواهأد رفأت و بیمأاری پیأری هأم از ویروس به سألول هأای بأدن مأا اسأت از 

بأین مأأی رود و آدمأی همأأواره جأأوان مأی مانأأد زیأرا پیأأری یأأک بیمأاری اسأأت کأأه 

ناشأأی از حملأأه ویأأروس بأأه سأألول هأأای بأأدن مأأا اسأأت و ایأأر حملأأه ایأأن ویأأروس، 

تدریجی اسأت و بأه طأور متوسأط سأی تأا چهأل سأال یأا قأدری بیشأتر طأول مأی 

ا را از پأا درآورد و بأه حیأات مأا خاتمأه کشد که ویروس پیأری سألول هأای بأدن مأ

 بدهد.

درآن روز، بأأرای اولأأین مرتبأأه، از زبأأان )زائأأر بأأروخ( اعأأالم شأأد کأأه پیأأری یأأک 

بیمأأاری اسأأت کأأه ماننأأد تمأأام بیمأأاری هأأای ویروسأأی از حملأأه یأأک ویأأروس بأأه 

 وجود می آید.

ه تا آن روز بارها گفته شده بود کأه پیأری یأک بیمأاری اسأت امأا تصأریح نکردنأد کأ

 عامل به وجود آمدن آن یک ویروس می باشد.

این اعأالم، کأه امأروز همأه دانشأمندان زیسأت شأناس و وظأای  االع أا آن را یأک 

واقعیأأت مأأی داننأأد در آن موقأأع، یأأک ناریأأه پزشأأکی بأأدیع، و بأأدون سأأابقه بأأود و 

 خیلی در ح ار ممیر واقع شد.



کأه تأا بیسأت یأا  )زائر بروخ( به سأخن ادامأه داد وگفأت کأه پأیش بینأی مأی کأنم

بیست و پن  سال دیگر این زنأگ خطأر کأه بایأد بأه در خانأه سألول نصأب شأود تأا 

او را از حمله ویروس آگأاه کنأد کشأ  خواهأد شأد و بهتأرین نأوع زنأگ خطأر ایأن 

است که برای جلوگیری از انواع ویأروس هأا فقأط یأک زنأگ خطأر مخصأوی نصأب 

 شود.

ی بأود حتأی دچأار لکنأت زبأان نشأد درتمام مدتی که )زائر بأروخ( مشأغول سأخنران

تا چه رسد به ایأن کأه مهمأل بگویأد و سأخنرانی او در آلمأان غربأی انعکأاس بسأیار 

پیأأدا کأأرد و مجأأالت علمأأی و پزشأأکی دو ناریأأه او را راجأأع بأأه ویأأروس پیأأری و 

نصأب زنأأگ خطأأر در خانأأه سأألول را مأأورد بحأأث قأأرار دادنأأد و روی هأأم، سأأخنرانی 

 وی یک موفقیت شد. آن مرد در فرانکفورت برای

پس از این که از فرانکفورت مراجعأت کأرد، هأم چنأان در بیمارسأتان بأه سأر بأرد و 

متلسفانه )برای زائر بأروخ( وزیأر بهأداری کأه بأا وجأود لجاجأت زائأر بأروخ و امتنأاع 

او از ام أأای اسأأناد مربأأور بأأه بازنشسأأتگی مأأی خواسأأت حقأأوه بازنشسأأتگی اسأأتاد 

جدیأد اقأدامی بأرای تصأویب حقأوه بازنشسأتگی  را تثبیت کنأد عأود شأد و وزیأر

آن مرد نکرد زیرا او را از لحأا  مأادی بأی نیأاز مأی دانسأت در رأورتی کأه آن مأرد 



در آن سن پیری به راسأتی بأرای تألمین معأاش خأانواده کوچأک خأود نیازمنأد بأود 

به خصوی که بعأد از بازگشأت از فرانکفأورت حأالش بأد شأد بأه طأوری کأه بع أی 

 افیان خود را نمی شناخت.از روزها اطر

پأأس از اقامأأت دایمأأی پرفسأأور )زائأأر بأأروخ( در بیمارسأأتان طأأوری همسأأر )زائأأر 

-بروخ( برای تلمین مخأارج زنأدگی در سأختی قأرار گرفأت کأه نامأه ای بأه )تنأودور

هأأوس( رئأأیس جمهأأور آلمأأان غربأأی نوشأأت و از او بأأرای شأأوهرش اسأأتمداد کأأرد. 

بیمأأار روحأأی اسأأت و مأأدتی اسأأت در )مأأارگو( در آن نامأأه نوشأأت کأأه شأأوهرش 

بیمارستان به سر می بأرد و بأر ایأر عأوارد روانأی نمأی توانأد کأار کنأد ولأی حتأی 

اگر از لحا  جسمی و روحأی سأالم بأود در مرحلأه ای از عمأر بأه سأر مأی بأرد کأه 

اکثر مردان، نمی توانأد کأار کننأد ولأی ایأن مأرد سأالخورده کأه اینأک بیمأار اسأت 

شأأکی و جراحأی آلمأأان کأرده و الزم اسأأت کأه امأأروز ملأأت خأدماتی برجسأأته بأه پز

آلمأأان، قأأدر خأأدمات او را بدانأأد و چأأون شأأما زمامأأدار و نماینأأده ملأأت آلمأأان 

هستید مأن فکأر مأی کأنم کأه وظیفأه وجأدانی شأما ایأن اسأت کأه اقأدامی بأرای 

 تلمین معاش این مرد و خانواده اش بکند.



مأأه ای نوشأأت و از بیمأأاری )زائأأر رئأأیس جمهأأور آلمأأان غربأأی، در جأأواب )مأأارگو( نا

بأأروخ( ابأأراز تلسأأ  کأأرد ولأأی در مأأورد اقأأدامی بأأرای تأألمین معأأاش )زائأأر بأأروخ( و 

خانواده اش عأحر خواسأت و گفأت متلسأفانه ریاسأت جمهأور آلمأان غربأی بودجأه و 

اعتباری نأدارد کأه بتوانأد از آن محأل بأرای )زائأر بأروخ( مسأتمری تعیأین کنأد یأا 

کمکأی بأه آن مأرد و خأانواده اش بکنأد و بهتأر آن اسأت کأه این که به طور موقأت 

 او )یعنی مارگو( به شهرداری برلین غربی مراجعه کند.

روتیأأر( بأأود -)مأأارگو( نامأأه ای بأأه شأأهردار بأأرلین غربأأی کأأه در آن موقأأع )ارنسأأت

نوشت و آن چأه در نامأه رئأیس جمهأور آلمأان غربأی نوشأته بأود در آن نامأه تکأرار 

 کرد.

ار بأأرلین غربأأی را ندیأأده ام )ایأأن را نویسأأنده ایأأن تحقیأأق یعنأأی مأأن پاسأأخ شأأهرد

 موقأأع آن هأأای روزنامأأه در امأأا( متأأرجم—)ژرگأأن توروالأأد آلمأأانی مأأی گویأأد(

 در( بأروخ زائأر) چأون کأه خوانأدم طأور ایأن را غربأی بأرلین شأهردار پاسخ م مون

بأر  او، وضأع بأه رسأیدگی کأرد مأی کأار شأرقی بأرلین در واقع( شاریتی) بیمارستان

عهده بیمارستان )شأاریتی( یأا شأهردار بأرلین شأرقی اسأت و ارتبأاطی بأا شأهرداری 

 برلین غربی ندارد!



پاسخی که از طأرف رئیأیس جمهأور غربأی و شأهردار بأرلین غربأی بأه همسأر )زائأر 

 بروخ( داده شد از دو منشا سرچشمه می گرفت.

یاسأی، نسأبت منشا اول ایأن بأود کأه نأه ریاسأت جمهأوری آلمأان غربأی، از ناأر س

 به )زائر بروخ( ناریه ای مساعد داشت نه شهرداری برلین غربی.

آن ها )زائأر بأروخ( را وابسأته بأه کمونیسأت هأای آلمأان شأرقی مأی دانسأت بأرای 

این که دیدند کأه بعأد از خاتمأه جنأگ زائأر بأروخ در بأرلین شأرقی مانأد و بأه کأار 

 ت ها بود ادامه داد.کردن در بیمارستان برلین شرقی که در اختیار کمونیس

اما حقیقت این است کأه )زائأر بأروخ( نأه ع أو حأزب کمونیسأت آلمأان شأرقی بأود 

و نه جزو )سنباتیزان( ها یعنأی عالقأه منأدان بأه آن حأزب بأه شأمار مأی آیأد و بأه 

طأأور کلأأی )زائأأر بأأروخ( طأأوری مشأأغول و مجأأحوب کأأار جراحأأی بأأود کأأه در همأأه 

 عمر، وارد هی  نوع فعالیت سیاسی نشد.

به همین دلیل بأه طأوری کأه در رأفحات گحشأته گفتأیم بعأد از ایأن کأه هیتلأر و 

حزب او )حزب سوسیالیست ملأی( روی کأار آمأد )زائأر بأروخ( نأه ع أو حأزب نأازی 

 شد و نه موافقت کرد در آن حزب، از نام او، برای تبلیغات خود استفاده کنند.



یأن نکتأه توجأه نکأرده ریاست جمهأور آلمأان غربأی و شأهرداری بأرلین غربأی، بأه ا

بودند که )زائر بروخ( سأال هأا قبأل از ایأن کأه جنأگ جهأانی دوم شأروع شأود و در 

نتیجأأه آن، آلمأأان بأأه دو کشأأور شأأرقی و غربأأی تقسأأیم شأأود در بیمارسأأتان 

)شأاریتی( کأأار مأی کأأرده و اگأر بعأأد از پایأأان جنأگ و تقسأأیم آلمأان بأأه دو کشأأور 

ز بأأرلین شأأرقی خأأارج شأأود و بأأه آلمأأان نخواسأأت از آن بیمارسأأتان و در نتیجأأه، ا

غربی بأرود بأه سأبب عالقأه ای بأود کأه بأه محأل کأار خأود داشأت و آن عالقأه ای 

اسأأت کأأه در مأأردان و زنأأان سأأالخورده بأأیش از جوانأأان مأأی باشأأد و در مأأردان و 

زنأان سأالخورده عالقأه نسأبت بأه محأل کأار بأا عأادت جفأت مأی شأود و مأأردان و 

نأأان تحأأت تأألییر عأأادت قأأرار مأأی گیرنأأد کأأه تغییأأر زنأان در سأأنین سأأالخوردگی چ

 دادن عادت از طرف آن ها دشوار است.

ایأأن پدیأأده طبیعأأی روان شناسأأی را ریاسأأت جمهأأور آلمأأان غربأأی و شأأهرداری 

برلین غربی، نمی دیدنأد و هأی  بأه آن توجأه نمأی کردنأد و تصأور مأی کردنأد کأه 

ان بأرلین شأرقی مانأد کأه )زائر بروخ( پس از پایان جنأگ از ایأن جهأت در بیمارسأت

 به مردم آن ها عالقمند بود و از حکومت آلمان شرقی مزایایی دریافت می کرد.



منشا دوم جواب منفأی ریاسأت جمهأور آلمأان غربأی و شأهرداری بأرلین غربأی ایأن 

بأأود کأأه آن هأأا )زائأأر بأأروخ( را یأأک مأأرد یروتمنأأد مأأی دانسأأتند و او را نیازمنأأد 

 آوردند.دریافت مستمری به شمار نمی 

آن ها فکر نمی کردند کأه )مأارگو( همسأر )زائأر بأروخ( آن نامأه هأا را بأدون اطأالع 

شوهرش نوشته و تصور می کردند کأه نامأه هأا بأه دسأتور )زائأر بأروخ( نوشأته شأده 

و آن مرد بأا ایأن کأه تأوانگر اسأت، بأه سأبب حأری جمأع آوری مأال مأی خواهأد 

 یک درآمد دائمی دیگر هم داشته باشد.

گی قسأمتی از اشأخای معأروف، و بأه خصأوی در زنأدگی نوابأغ، افسأأانه، در در زنأد

ذهن عوام، بأیش از واقعیأت هأای تأاریخی قأوت دارد و یکأی از افسأانه هأایی کأه در 

مأأورد )زائأأر بأأروخ( در افأأواه بأأود ایأأن کأأه او، بعأأد از ایأأن کأأه جأأورج پأأنجم پادشأأاه 

آلمأأانی دسأأتمزد انگلسأأتان را مأأورد عمأأل جراحأأی قأأرار داد یأأک میلیأأون مأأار  

دریافت کرد و قدرت خرید یأک میلیأون مأار  در تأاریخی کأه )زائأر بأروخ( پادشأاه 

انگلسأأتان را مأأورد عمأأل قأأرار داد حأأداقل پنجأأاه برابأأر قأأوه خریأأد همأأان پأأول در 

 آخرین سال های عمر )زائر بروخ( بود.



م انعکاس معنوی دعأوت دربأار انگلسأتان از )زائأر بأروخ( بأرای ایأن کأه جأورج پأنج

را مأأورد عمأأل قأأرار بدهأأد خیلأأی بیشأأتر ازآن بأأود کأأه امأأروز از طأأرف رئأأیس 

جمهوری آمریکا از دولت شأوروی بخواهنأد کأه یأک جأراح شأوروی بأه آمریکأا بأرود 

و رئأأیس جمهأأوری آمریکأأا را عمأأل کنأأد. زیأأرا بأأین آمریکأأا و شأأوروی جنأأگ در 

یکأأا از نگرفتأأه و شأأوروی از آمریکأأا شکسأأت نخأأورده بأأود تأأا رئأأیس جمهأأوری آمر

جراح یأک ملأت شکسأت خأورده درخواسأت کنأد کأه بأه آمریکأا بأرود و اورا مأورد 

 عمل قرار بدهد.

امأأا انگلسأأتان و آلمأأان، در جنأأگ جهأأانی اول بأأا هأأم جنگیأأده بودنأأد و آلمأأان از 

انگلسأأتان شکسأأت خأأورده بأأود بأأا ایأأن وجأأود پادشأأاه انگلسأأتان کأأه در آن تأأاریخ 

ه قأأول معأأروف خورشأأید در اماراطأأوری او کشأأور مسأأتمعره بأأود و بأأ 525اماراطأأور 

غأأروب نمأأی کأأرد از جأأراح یأأک ملأأت شکسأأت خأأورده )از خأأود او( درخواسأأت مأأی 

کرد که به انگلستان بأرود واو را عمأل کنأد بأا توجأه بأه ایأن نکتأه کأه انگلسأتان از 

مراکأأز بأأزرگ جراحأأی جهأأان بأأه شأأمارمی آمأأد و جراحأأان معأأروف و چیأأره دسأأت 

 داشت.



بأا ایأن وجأود همأان جراحأان برجسأته انگلیسأی معتأرف بودنأد کأه )زائأر بأروخ( از 

آن ها برجسأته تأر اسأت و بأرای عمأل جراحأی پادشأاه انگلسأتان بأر آن هأا برتأری 

 دارد.

عمل )زائأر بأروخ( بأا موفقیأت بأه انجأام رسأید و مزیأد شأهرت و افتخأار او شأد امأا 

 برخالف تصور مردم پولی گزاف نصیب او نشد.

  



  

 مسافرت به مونیخ

مأأیالدی )کینأأدلر( مأأدیر ممسسأأه مطبوعأأاتی واقأأع در  1950در مأأاه نأأوامبر سأأال 

)مأأونیخ( کأأه کتأأاب زائأأر بأأروخ را چأأا  مأأی کأأرد از او دعأأوت کأأرد کأأه بأأرای 

ی نمونأأه فأأرم هأأای اولیأأه کتأأاب و تعیأأین عنأأوان آن کأأه بایأأد پشأأت جلأأد مشأأاهده

 چا  شود به مونیخ برود.

فأاه همسأرش )مأارگو( بأه مأونیخ رفأت و در دفتأر کأار )کینأدلر( )زائر بأروخ( بأه ات

حاضأأر شأأد. در آن موقأأع حأأواس و مشأأاعر اسأأتاد کأأامال عأأادی بأأود و شأأروع بأأه 

خوانأأدن نمونأأه فأأرم هأأای اول کتأأاب خأأود کأأرد. امأأا بأأه تأأدری  آن چأأه را کأأه مأأی 

خوانأأد سأأبب حیأأرت اسأأتاد شأأد و رفتأأه رفتأأه خشأأمگین شأأد و بأأا نأأاراحتی بأأه 

گفت این ها کأه شأما چأا  کأرده ایأد گفتأه هأای مأن نیسأت و از طأرف )کیندلر( 

 من جعل کرده اند.

)کینأأدلر( مأأی دانسأأت کأأه )بأأرن دروف( کأأه بأأرای نوشأأتن کتأأاب )زائأأر بأأروخ( بأأه 

بأأرلین شأأرقی رفتأأه بأأود، قسأأمت هأأایی را شأأاخ و بأأرگ اضأأافی داده و بأأه یأأک 



ضأوع آن هأا را چأا  احتمال مطالبی را هم جعأل کأرده و او هأم بأا علأم بأه ایأن مو

کأأرده منتهأأا مأأدیر ممسسأأه انتشأأار کتأأاب فکأأر مأأی کأأرد کأأه جعأأل آن مطالأأب بأأا 

موافقت )زائر بروخ( رورت گرفته اسأت تأا کتأاب جالأب تأر و خوانأدنی تأر شأود بأه 

این ترتیب که جوان تند نویس بأه اسأتاد پیشأنهاد کأرد کأه ایأن قسأمت هأا را هأم 

ده وگرنأأه مأأدیر ممسسأأه مطبوعأأاتی در کتأأاب بگنجانأأد و اسأأتاد هأأم موافقأأت کأأر

)کیندلر( آزموده تأر از آن بأود کأه ندانأد اگأر ناشأر، چیأزی را در کتأابی جعأل کنأد 

که نویسنده از آن اطأالع نأدارد، از لحأا  قأانونی مجأرم اسأت و نویسأنده مأی توانأد 

وی را تحت تعقیأب قأانونی قأرار بدهأد بأه ایأن جهأت وقتأی فهمیأد کأه اسأتاد آن 

یأأا بأأا گنجانیأأدن آن مطالأأب، در کتأأاب موافقأأت نکأأرده دررأأدد  مطالأأب را نگفتأأه

برآمد که استاد را از خشم فأرود بیأاورد و او را نأرم کنأد تأا ایأن کأه بأا چأا  کتأاب 

موافقت کند زیأرا حأروف کتأاب، در چاپخانأه چیأده شأده بأود و اگأر مأی خواسأتند 

داشأأت مطالأأب کتأأاب را تغییأأر بدهنأأد عأأالوه بأأر آن کأأه احتیأأاج بأأه مأأدتی وقأأت 

 قسمتی از رفحات کتاب را باید برای بار دوم حروف چینی می کردند.

این بود که بأه اسأتاد گفأت: مأن حأال شأما را حأس مأی کأنم ولأی خأاطرات یأک 

جراح بزرگ مثأل شأما بأه رأورت عأادی بأرای مأردم قابأل توجأه نیسأت مگأر ایأن 



ه کتأاب، که آن را به شکلی درآورنأد کأه بأرای خواننأدگان جالأب توجأه باشأد و گرنأ

 به فروش نخواهد رفت.

)زائأأر بأأروخ( گفأأت شأأما فکأأر خریأأداران کتأأاب را کأأه از مأأردم عأأادی هسأأتند مأأی 

کنید اما فکر نمی کنید کأه بعأد از ایأن کأه ایأن کتأاب منتشأر شأد تنهأا در آلمأان 

شرقی و غربی شصت و چهأار هأزار پزشأک و جأراح و در سأایر کشأور هأای اروپأا در 

راح ایأأن کتأأاب را مأأی خواننأأد تأأا از ناریأأه هأأا و حأأدود سیصأأد هأأزار پزشأأک و جأأ

تجربأه هأأای مأأن اسأتفاده کننأأد و شأأما فکأأر نکردیأد کأأه بأأا ایأن مطالأأب پأأیش پأأا 

افتأأاده و غیأأر واقأأع کأأه فقأأط بأأرای مجأأالت سأأرگرم کننأأده فایأأده دارد مأأرا نأأزد 

پزشأأکان و جراحأأان آلمأأانی و سأأایر کشأأورهای اروپأأا بأأدنام خواهیأأد کأأرد شأأما مأأی 

در ایأأن کتأأاب، مطالأأب پأأیش پأأا افتأأاده کأأه ربطأأی بأأه موضأأوع  گوییأأد کأأه اگأأر

خاطرات علمی من نداشته باشأد چأا  نشأود مأردم آن را خریأداری نمأی کننأد امأا 

متوجه نیستند که اگر این کتأاب فقأط حأاوی خأاطرات علمأی و جراحأی مأن باشأد 

ردها هأزار نسأخه از آن بأه فأروش خواهأد رفأت و در کشأور هأای اروپأایی ترجمأه 

فرانسأأوی و انگلیسأأی و ایتالیأأایی و اسأأاانیایی و حتأأی روسأأی آن بأأه فأأروش هأأای 

خواهأأد رفأأت زیأأرا همأأه پزشأأکان و جراحأأان عأأالم مشأأتاه مطالعأأه خأأاطرات علمأأی 

 من هستند.



عاقبت مدیر ممسسأه مطبوعأاتی تسألیم شأد و مقأرر شأد کأه کتأاب، مأورد تجدیأد 

 ححف شود. نار قرار بگیرد و قسمت های اضافی تا آن جا که ممکن است

)زائأأر بأأروخ( و همسأأرش از )مأأونیخ( مراجعأأت کردنأأد و اسأأتاد بأأه بیمارسأأتان 

)شاریتی( رفأت و همسأرش )مأارگو( بأا مسأاعدت و معرفأی دکتأر )مأادلنر( در یکأی 

از کلینیک ها کاری پیأدا کأرد و روزهأا بأه محأل کأار مأی رفأت ولأی )آن یأس( زن 

 سید.خدمتکار در منزل می ماند و به کارهای خانه می ر

پس از این کأه )زائأر بأروخ( از مأونیخ مراجعأت کأرد و سأاکن بیمارسأتان )شأاریتی( 

شأأد حأأالش طأأوری خأأوب شأأد کأأه دکتأأر )مأأادلنر( پأأس از یأأک مأأحاکره تلفنأأی بأأا 

)مارگو( تصمیم گرفت کأه او را بأه خانأه اش برگردانأد مشأرور بأر ایأن کأه )مأارگو( 

 مواظبت کند که شوهرش، دست به عمل جراحی نزند.

ا همسر )زائر بأروخ( کأه روزهأا بأه درمانگأاه مأی رفأت و در آن جأا کأار مأی کأرد ام

 در خانه نبود تا این که مانع از عمل جراحی شوهرش بشود.

دکتر )مادلنر( بأه )مأارگو( گفأت کأه او بأه درمانگأاه نأرود و در خانأه مواظأب اسأتاد 

آن هأأا  باشأأد کأأه او دسأأت بأأه عمأأل جراحأأی نزنأأد و او ترتیبأأی بأأرای تأألمین معأأاش

 خواهد داد.



چون )مادلنر( از وضع مأالی )زائأر بأروخ( بأه خأوبی آگأاه بأود و مأی دانسأت کأه وی 

در آن موقأأع بأأه راسأأتی مستلرأأل اسأأت مبلغأأی پأأول از پزشأأکان و جراحأأان آلمأأان 

شأأرقی بأأرای )زائأأر بأأروخ( گرفأأت و بأأی آن کأأه اسأأتاد اطأأالع حارأأل کنأأد بأأه 

زام زنأأدگی و بأأرای شأأوهرش یأأک همسأأرش داد و )مأأارگو( بأأا آن پأأول مقأأداری لأأو

 دست لباس خریداری کرد.

دکتر )مادلنر( به )مارگو( گفت شأما تأا مأدت سأه مأاه مواظأب شأوهرتان باشأید کأه 

دست به عمأل جراحأی نزنأد و وضأع روحأی او را هأم در ناأر بگیریأد و اگأر بعأد از 

سه ماه جنأون ادواری شأوهرتان عأود نکأرد. مأی تأوان اطمینأان حارأل کأرد کأه او 

عالجأأه شأأده اسأأت و شأأما از آن پأأس مأأی توانیأأد شأأوهرتان را در خانأأه تنهأأا م

 بگحارید و بر سر کار بروید.

رئأأیس بیمارسأأتان )شأأاریتی( مأأی دانسأأت کأأه نمأأی توانأأد همأأواره بأأه وسأأیله اعانأأه 

معاش خانواده )زائأر بأروخ( را تألمین کنأد و نأاگریز، )مأارگو( بایأد بأر سأر کأار بأرود 

هر حأال دیگأر نبایأد بأه کأار مشأغول شأود امأا همأین کأه  چون خود )زائر بروخ( به

مردم اطالع حارل کردند کأه )زائأر بأروخ( از بیمارسأتان بأه خانأه اش رفتأه بأاز هأم 

بأأرای درمأأان بأأه خانأأه اش مراجعأأه کردنأأد ولأأی )مأأارگو( تمأأام بیمأأاران را بأأا یأأک 



 جواب رأریح و منفأی رد میکأرد و مأی گفأت پروفسأور )زائأر بأروخ( مبأتال بأه یأک

بیمأأاری مأأزمن شأأده و بایأأد درخانأأه اسأأتراحت کنأأد تأأا معالجأأه شأأود و تأأا دو سأأال 

 دیگر به هی  وجه حاضر به پحیرفتن بیمار نیست.

  



  

 آخرین بیمار زائر بروخ

سأأال از عمأأرش مأأی گحشأأت و  47امأأا در بأأین بیمأأاران زنأأی بأأود کأأه در آن تأأاریخ 

شأنید امأا بأاز دسأت نمأی چند بار به خانأه اسأتاد رفأت و از )مأارگو( جأواب منفأی 

کشید چون فکر می کرد کأه جأز )زائأر بأروخ( کأس دیگأر نمأی توانأد او را بأا عمأل 

 جراحی معالجه کند.

آن زن آن قدر در اطراف خانه )زائأر بأروخ( کشأیک کشأید تأا ایأن کأه یأک روز کأه 

)آن یأأس( بأأرای نیازهأأای خانأأه از منأأزل بیأأرون رفتأأه بأأود و )مأأارگو( هأأم بأأه طأأور 

نأه بیأرون رفأت زن فهمیأد کأه )زائأر بأروخ( در منأزل تنهأا اسأت و وارد موقت از خا

خانأأه شأأد و اتأأاه هأأا را وارسأأی کأأرد و )زائأأر بأأروخ( را یافأأت و گفأأت خأأانم شأأما و 

خأأدمتکار تأأان نمأأی گحارنأأد کأأه مأأن خأأود را بأأه شأأما برسأأانم و بیمأأاری خأأود را 

 لجه کنید.بگویم و از شما درخواست کنم که مرا مورد عمل قرار بدهید و معا

 )زائر بروخ( از زن پرسید اسم شما چیست؟

 فری برگ(-زن جواب داد )ایرم کاد



 استاد پرسید بیماری شما چیست؟

ی سأرطانی در پشأت نأای گلأو هسأتم و یقأین دارم زن گفت من مبتال به یأک غأده

ی سأأرطانی را طأأوری از پشأأت نأأای گلأأوی مأأن جأأز شأأما کسأأی نمأأی توانأأد غأأده

 جه بشوم.بیرون بیاورد که معال

)زائر بروخ( پرسید آیا شما یقین داریأد ایأن غأده کأه در گأردن شأما در پشأت نأای، 

 ی سرطانی است؟به وجود آمده یک غده

 زن پاسخ مثبت داد.

 شده اید؟« متاتاز»زائر بروخ پرسید آیا دچار 

 )ایرم کاد فری برگ( گفت تا امروز دچار متاتاز نشده ام.

ی دیگأر اسأت بأدون ایأن متاتاز، انتقال کأانون بیمأاری از یأک نقطأه بأدن بأه نقطأه

کأأه کأأانون اول از بأأین بأأرود و بافأأت سأأرطانی کأأه بأأه طأأور معمأأولی بأأه آن تومأأور 

)غده( می گویند از یک نقطه بدن بأه نقطأه دیگأر منتقأل مأی شأود. بأدون ایأن کأه 

 از بین بروند.غده اول و دوم یا غدد بیشتری که در بدن وجود دارد 



زائر بأروخ پرسأید آیأا از ایأن غأده کأه در گأردن شأما هسأت عکأس بأرداری کأرده 

 اید؟

 زن گفت بلی فردا عکس هایی را که از غده برداشته اند برای شما خواهم آورد.

 ی گردن شما عکس برداشته اند؟استاد پرسید در چه تاریخ از غده

 زن جواب داد یک ماه قبل.

 یک ماه پیش برای من مفید نیست. استاد گفت عکس های

 همین امروز یا فردا باز از غده عکس بردارید.

 زن پرسید چند عکس بردارم؟

زائأأر بأأروخ پاسأأخ داد چهأأار عکأأس یکأأی از جلأأوی گأأردن دیگأأری از عقأأب آن و 

سأأومی از طأأرف راسأأت گأأردن و چهأأارمی از طأأرف چأأی، و مأأن بعأأد از ایأأن کأأه 

ر چأه روزی غأده را از گأردن شأما بیأرون عکس ها را دیدم بأه شأما خأواهم گفأت د

 خواهم آورد.



)ایرم کاد فری برگ( پرسید آیأا بعأد از ایأن کأه شأما غأده سأرطانی را از گأردن مأن 

 بیرون آوردید دچار متاتاز نخواهم شد؟

)زائر بروخ( جأواب داد اگأر بأه طأور مأنام از دسأتور مأن پیأروی کنیأد و داروهأایی 

د امیأدواری زیأأاد وجأأود دارد کأه دچأأار متاتأأاز را کأه تجأأویز مأی کأأنم بأأه کأار ببریأأ

 نشوید.

آن چأأه )زائأأر بأأروخ( بأأه زن بیمأأار گفأأت، در ارأأطالح پزشأأکان )شأأیمیو تراپأأی( نأأام 

دارد یعنأأی درمأأان بأأه وسأأیله مأأواد شأأمیایی و پزشأأک بأأا تجأأویز داروهأأای شأأمیایی 

مانع از این می شود کأه سألول هأای سأرطانی کأه در خأون یأا )لنأ ( هسأتند و در 

ام بدن گردش مأی کننأد در یأک نقطأه توقأ  کنأد و بافأت هأای سأرطانی را بأه تم

 وجود بیاورند.

آزمأأایش هأأای پزشأأکی نشأأان داده کأأه جلأأوگیری از متاتأأاز بأأه وسأأیله داروهأأای 

شیمیایی ممیر اسأت و نمأی گأحارد کأه بافأت هأای سأرطانی در قسأمت هأای دیگأر 

ایی بأه طأور دائمأی سأازمان بدن به وجود بیاید وامأا، بأه کأار بأردن داروهأای شأیمی

های دفاع بأدن را کأه عامأل مأمیر دفأع میکأروب هأا و ویأروس هأا هسأتند ضأعی  



می کند و گر چه بافت سأرطانی دیگأر بأه وجأود نمأی آیأد امأا ایأن احتمأال هسأت 

 که بدن در معرد حمله میکروب ها و ویروس های مختل  قرار بگیرد.

مناسأأب کأأه همسأأر و مسأأتخدم  بأأاری چنأأد روز بعأأد زن بیمأأار بأأاز از یأأک فررأأت

)زائر بأروخ( در خانأه نبودنأد اسأتفاده کأرد و عکأس هأایی را کأه برداشأته بأود آورد 

 و به استاد نشان داد.

)زائر بروخ( پس از مشاهده دقیأق عکأس هأا بأه زن بیمأار گفأت غأده شأما را بیأرون 

 خواهم آورد.

شأأما  زن در جأأواب گفأأت مأأن از ایأأن جهأأت آسأأایش شأأما را مختأأل کأأردم و از

خواستم که مرا مورد عمل جراحی قأرار بدهیأد کأه مأی دانأم شأما وقتأی یأک غأده 

 سرطانی را مورد عمل قرار می دهید چیزی از آن دربدن باقی نمی گحارید.

 )زائر بروخ( گفت معلوم می شود شما اطالعاتی راجع به مسایل پزشکی دارید.

کی بأأوده و بأأه علأأل زن بیمأأار جأأواب داد کأأه در گحشأأته دانشأأجوی دانشأأکده پزشأأ

 خانوادگی و مادی تر  تحصیل کرده است.



مردم عأادی کأه از وضأع بافأت سأرطانی اطأالع ندارنأد وقتأی مأی شأنوند کأه یأک 

جراح یک غده سأرطانی را از بأدن یأک بیمأار خأارج کأرد تصأور مأی کنأد کأه یأک 

سیب از یک سأبد میأوه و یأک تخأم مأر  پختأه و سأفت از بأاالی چنأد تخأم مأر  

اشته می شود و چیأزی از آن سأیب یأا تخأم مأر  بأاقی نمأی مانأد، جأراح دیگر، برد

هم، به درسأتی یأک غأده سأرطانی را از بأدن خأارج مأی کنأد در رأورتی کأه بأین 

یک سیب و یک غأده سأرطانی، تفأاوت وجأود دارد و بافأت سأرطانی بأه بافأت هأای 

می سالم اطأراف طأوری چسأبیده کأه در تأار و پأود ان هأا فأرو رفتأه و جأراح هنگأا

کأأه یأأک بافأأت سأأرطانی را از بأأدن جأأدا مأأی کنأأد بایأأد دقأأت کنأأد کأأه از الیأأاف 

سأأرطانی چیأأزی در ع أأالت سأأالم اطأأراف بأأاقی نمانأأد و گرنأأه بعأأد از خاتمأأه عمأأل 

 باز در همان محل غده سرطانی به وجود می آید.

بأأر ایأأر همأأین نفأأوذ و رسأأوخ الیأأاف سأأرطانی در تأأار و پأأود ع أأالت سأأالم اطأأراف 

یم پزشأکان اسأم ایأن بیمأاری را سأرطان )خرچنأگ( گحاشأتند چأون است که از قد

 بافت های سرطانی مانند چنگال در ع الت سالم فرو می رود.

وقتی همسأر )زائأر بأروخ( و خأدمتکار خانأه دانسأتند کأه اسأتاد بأه زن بیمأار وعأده 

داده کأأه او را مأأورد عمأأل قأأرار بدهأأد و غأأده سأأرطانی را از گأأردن او بیأأرون بیأأاورد 



دت مخالفأأت کردنأأد چأأون مأأی دانسأأتند الزمأأه آن عمأأل ایأأن اسأأت کأأه زن بأأه شأأ

بیمار، بعد از عمل در همان خانه بسأتری شأود تأا ایأن کأه بهبأود یابأد ولأی بأا ایأن 

که )زائر بروخ(، به تدری  بأر ایأر عارضأه )پروسأتات( ضأعی  مأی شأد، وضأع روحأی 

ود کأه او رضایت بخش بأه ناأر مأی رسأید و گأویی بیمأاری جسأمی سأبب شأده بأ

 بیماری روحی اش از بین برود.

رضأأایت بخأأش بأأودن حأأال روحأأی )زائأأر بأأروخ( از یأأک طأأرف و خأأواهش و التمأأاس 

زن بیمار از طرف دیگر سأبب شأد کأه عاقبأت )مأارگو( و )آن یأس( موافقأت کردنأد 

که آن زن در خانه مأورد عمأل قأرار بگیأرد و روزی کأه قأرار بأود عمأل انجأام شأود 

وش کأأرد و )زائأر بأأروخ( بأدون پرتأأی حأواس و بأأا موفقیأأت )مأارگو( آن زن را بأأی هأ

آن زن را مورد قأرار داد و غأده سأرطانی را از گأردن او در پشأت نأای، خأارج کأرد و 

 آن زن چند روز در خانه زائر بروخ خوابید و بعد از بهبود، از آن خانه خارج شد.

ائأأر فأأری بأأرگ( آخأأرین بیمأأاری اسأأت کأأه بأأه دسأأت )ز-ایأأن زن یعنأأی )ایأأرم کأأاد

بروخ( مورد عمل قرار گرفأت و بهبأود یافأت و خأارج کأردن غأده سأرطانی گأردن او 

 به وسیله )زائر بروخ( سبب شد که آن زن چندین سال دیگر زنده بماند.

  



  

 مرگ )زائر بروخ(

سه ماه از مأدتی کأه رئأیس بیمارسأتان )شأاریتی( بأرای )مأارگو( تعیأین کأرده بأود 

گحشت بدون این کأه جنأون )زائأر بأروخ( بازگشأت کنأد و در همأین مأدت بأود کأه 

فأری بأرگ( را بأا موفقیأت بیأرون -آن جراح بأزرگ غأده سأرطانی گأردن )ایأرم کأاد

 آورد.

سأه نفأری هأم احتیأاج بأه چون وضع روحأی )زائأر بأروخ( عأادی بأود و آن خأانواده 

درآمدی بأرای مخأارج زنأدگی داشأت )مأارگو( بأه درمانگأاه برگشأت و مشأغول کأار 

شأأد ولأأی بأأه )آن یأأس( سأأارده بأأود کأأه اگأأر شأأوهرش خواسأأت در خانأأه اقأأدام بأأه 

عمأأل کنأأد، بأأی درنأأگ بأأه وسأأیله تلفأأن بأأه او اطأأالع بدهأأد کأأه خأأود را بأأه خانأأه 

جأأه ایأأن سأأفارش )آن یأأس( همأأه برسأأاند و مأأانع از عمأأل جراحأأی شأأود، در نتی

بیماران را با جواب منفی از خانأه دور مأی کأرد و چأون خأود او هأم دقأت مأی کأرد 

 که استاد در خانه عمل نکند دیگر واقعه ای اتفاه نیفتاد.

 * 



مأأأیالدی در حأأأالی کأأأه )آن یأأأس( زن  1951ظهأأأر روز دوم مأأأاه ژوئأأأن سأأأال 

 استاد را شنید.خدمتکار، در آشازخانه مشغول کار بود ردای ناله 

زن خدمتکار خود را به اتاه )زائأر بأروخ( رسأاند و دیأد کأه او وسأط اتأاه، دو دسأت 

را وسأأط ران خأأود قأأرار داده و دو زانأأو را بأأرزمین نهأأاده و )آن یأأس( پرسأأید شأأما را 

 چه می شود؟

)زائر بروخ( نفأس زنأان گفأت: زیأر شأکمم بأه شأدت درد مأی کنأد و قأدرت نأدارم 

 خود را نگه دارم.

)آن یس( به درمانگاهی کأه همسأر )زائأر بأروخ( در آن جأا کأار مأی کأرد تلفأن زد و 

)مأأارگو( را از درد شأأدید شأأوهرش مطلأأع کأأرد و )مأأارگو( از همأأان جأأا بأأه وسأأیله 

تلفن به دکتر )مأادلنر( اطأالع داد و او بأرای بأردن )زائأر بأوروخ( بأه بیمارسأتان یأک 

 آمبوالنس به خانه اش فرستاد.

ل استاد شأدند تأا او را بأه بیمارسأتان ببرنأد دیدنأد کأه از حأال رفتأه وقتی وارد منز

 است.



دکتأأر )مأأادلنر( مأأی دانسأأت کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأر ایأأر عارضأأه )پروسأأتات( دچأأار 

عسرالبول است و با ناراحتی ادرار می کنأد امأا انتاأار نداشأت کأه او بأه حأال اغمأاء 

 در آید.

یدند متوجأأه شأأدند کأأه دچأأار حأأبس بعأأد از ایأأن کأأه اسأأتاد را بأأه بیمارسأأتان رسأأان

 البول شده و ادرار او را با میله خارج کردند و او کمی راحت شد.

در روزهأأای بعأأد، دکتأأر )مأأادلنر( و همکأأاران او در بیمارسأأتان )شأأاریتی( بأأه یأأک 

واقعیت پزشکی پی بردند و آن ایأن بأود کأه فهمیدنأد حأبس البأول آن اسأتاد فقأط 

ت( نیسأت بلکأأه اعصأاب هأم در آن مداخلأأه دارد ی )پروسأتامربأور بأه عارضأه غأأده

و چأأون اعصأأاب از مرکأأز ارأألی کأأه مغأأز باشأأد، اطاعأأت مأأی کننأأد )مأأادلنر( و 

همکارانش دریافتنأد کأه حأبس البأول )زائأر بأروخ( علأت مغأزی هأم دارد و تصألب 

قسأأمتی از انسأأاج مغأأز مأأانع از ایأأن اسأأت کأأه آن مأأرد بتوانأأد ادرار کنأأد و از آن روز 

)مأأاه بعأأد( کأأه زائأأر بأأروخ در بیمارسأأتان )شأأاریتی( بأأود ادرارش را بأأا  تأأا مأأاه ژوئیأأه

میله خارج می کردنأد و در روزهأایی کأه اسأتاد در بیمارسأتان بأود دوبأار بأه وسأیله 

دستگاه )الکترو آن سالفو گأرام( کأه نوسأان هأای انسأاج مغأز را روی نأوار یبأت مأی 

کأدام قسأمت از انسأاج مغأز، در کند، مغز او را مأورد معاینأه قأرار دادنأد کأه بداننأد 



حأأبس البأأول )زائأأر بأأروخ( مأأمیر اسأأت امأأا از نوسأأان هأأایی کأأه بأأه شأأکل خطأأور 

 منکسر روی نوار به وجود می آمد نتوانستند به موضع مسنول پی ببرند.

مأأاه ژوئأأن، طأأوری حأأالش خأأوب  22)زائأأر بأأروخ( هأأر روز در اتأأاه خأأود بأأود و روز 

د و در حیأأار بیمارسأأتان قأأدم زد و آن شأأد کأأه لبأأاس پوشأأید و از اتأأاه خأأارج شأأ

گأاه سأوار یکأی از اتومبیأل هأایی کأه در حیأار بیمارسأتان بأود شأد و خواسأأت آن 

را به راه بیندازد غافل از ایأن کأه سأوی  اتومبیأل را نأدارد وایأن موضأوع آشأکار مأی 

کرد کأه در آن روز )زائأر بأروخ( حأواس درسأت نداشأت زیأرا از مأردی چأون او کأه 

سوار اتومبیل شخصأی شأده یأا خأود اتومبیأل را میرانأده بعیأد بأود کأه در همه عمر 

نداند بدون کلیأد مخصأوی روشأن کأردن اتومبیأل، نمأی تأوان آن را روشأن کأرد و 

 به راه انداخت.

بعأأد از آن روز دیگأأر )زائأأر بأأروخ( از اتأأاه خأأود واقأأع در بیمارسأأتان خأأارج نشأأد ودر 

ی درمأان )زائربأروخ( جلسأه مشأاوره همان ماه )ژوئأن( رئأس بیمارسأتان دو بأا بأرای

پزشکی تشکیل داد و از سأه پزشأک دیگأر هأم کأه جأزو اطبأای بیمارسأتان نبودنأد 

دعأأوت کأأرد کأأه در آن جلسأأات ح أأور بأأه هأأم برسأأانند و در هأأر دو جلسأأه گفتنأأد 

 که باید پروستات )زائر بروخ( را مورد عمل قرار داد.



 ا این عمل نیست.ولی )مادلنر( می گفت که )زائر بروخ( موافق ب

مأأیالدی در  1951عاقبأأت )زائأأر بأأروخ( در سأأاعت چهأأار بامأأداد روز دوم مأأاه ژوئیأأه 

بیمارستان )شاریتی( و همأان مأرین خانأه کأه مأدتی از عمأر خأود را در آن جأا بأه 

سر بأرده و کأار کأرده و هأزاران نفأر را معالجأه کأرده بأود زنأدگی را بأدرود گفأت و 

 از عمرش می گحشت.سال و دو ماه  75هنگام مردن 

دکتر )مادلنر( بأرای پأی بأردن بأه علأت مغأزی حأبس البأول آن مأرد مأی خواسأت 

مغأأز وی را مأأورد معاینأأه قأأرار بدهأأد ولأأی )مأأارگو( همسأأر )زائأأر بأأروخ( بأأا کالبأأد 

 شکافی شوهرش موافقت نکرد.

سأأه روز بعأأد، در روز پأأنجم مأأاه ژوئیأأه، جسأأد زائأأر بأأروخ را بأأا لباسأأی کأأه در تمأأام 

ر کأردن در برداشأت یعنأی بأا روپأوش جراحأی در تأابوت قأرار دادنأد و او را دوره کا

 در قبر ستان )وان زن( واقع در برلین شرقی به خا  ساردند.

 فأأری—در سأأاعتی کأأه تأأابوت حأأاوی جسأأد را در قبأأر گحاشأأتند خأأانم )ایأأرم کأأاد

 چهأار بأا بأود یافتأه رهأایی مأرگ از بأروخ زائأر دسأت بأه کأه مری ی آخرین( برگ

دش در قبرسأتان ح أور داشأت و یأک مشأت خأا  روی تأابوت ریخأت و پأس فرزن

 از این که قبر را پوشانیدند زانو زد و قبر استاد را بوسید.



یک هفته بعد از این که جسأد )زائأر بأروخ( را بأه خأا  سأاردند بأه پیشأنهاد دکتأر 

)مادلنر( در تأاالر موسأوم بأه )رنسأانس( واقأع در بأرلین شأرقی یأک مجلأس تأحکر، 

 ای یادبود استاد بزرگ برگزار شد.بر

در آن مراسم مجسأمه نأیم تنأه )زائأر بأروخ( را در رأدر تأاالر بأین بأرگ هأای غأار 

قرار داده بودنأد و موافقأت شأد کأه یکأی از ریسأای دانشأگاه هأای آلمأان شأرقی در 

آن مجلأأس راجأأع بأأه اسأأتاد متأأوفی رأأحبت کنأأد و او بعأأد از ایأأن کأأه پشأأت میأأز 

ی )زائأأر بأأروخ( را در جراحأأی غأأاز سأأخن کارهأأای برجسأأتهخطابأأه قأأرار گرفأأت در آ

 برشمرد و دوستان متوفی از آن حقیقت گویی احساس رضایت کردند.

ی )زائأأر بأأروخ( کشأأانید و گفأأت او مأأردی ی رأأحبت را بأأه روحیأأهولأأی بعأأد رشأأته

لجأوج و یأک دنأده بأود بأأدون ایأن کأه لجاجأت و یأأک دنأدگی او، مسأتند بأه یأأک 

بول باشند و بأه عنأوان مثأال، بارهأا دولأت آلمأان شأرقی بأه او علت عقالنی و قابل ق

پیشنهاد کرد که دربأاره اش حقأوه بازنشسأتگی بأر قأرار کنأد و او ناأحیرفت و حأال 

آنکأأه هأأی  دلیأأل عقالنأأی بأأرای ناأأحیرفتن حقأأوه بازنشسأأتگی از طأأرف او وجأأود 

 نداشت.



نأد نفأر بأرای این قسأمت از نطأق آن مأرد، دوسأتان زائأر بأروخ را ناراحأت کأرد و چ

این کأه نشأان بدهنأد بأه ایأن سأخنان معتأرد هسأتند از جأا برخاسأتند و از تأاالر 

 خارج شدند.

دوسأأتان )زائأأر بأأروخ( از ایأأن جهأأت ناراضأأی شأأدند کأأه نأأاطق در رأأحبت خأأود 

ناأأحیرفتن پیشأأنهاد دولأأت آلمأأان شأأرقی را از طأأرف زائأأر بأأروخ یأأک کأأار بأأدون 

کأأه )زائأأر بأأروخ(، در آغأأاز از ایأأن  منطأأق و غیأأر عقالنأأی معرفأأی کأأرد. در رأأورتی

جهأت حقأأوه بازنشسأأتگی را ناأأحیرفت کأأه مأأی دانسأأت خانأأه نشأأین خواهأأد شأأد و 

پس از ایأن کأه حقأوه بازنشسأگی را دریافأت کأرد نمأی توانأد در بیمارسأتان هأای 

 دولتی به کار ادامه بدهد.

ی زنأدگی نسأبت بأه مسأایل مأالی بأدون عالقأه بأود خود اوهم چأون در تمأام دوره

اقدامی بأرای تلسأیس یأک بیمارسأتان شخصأی نکأرد تأا در پایأان عمأر، یأا اگأر بأه 

علتأأی او را از کأأار کأأردن در بیمارسأأتان هأأای دولتأأی منأأع کردنأأد در بیمارسأأتان 

 خود کار کند.



یأأن کأأه بیمارسأأتان هأأای دولتأأی را بأأر رویأأش بسأأتند مجبأأور دیأأدیم کأأه او بعأأد از ا

شأد کأأه در یأأک بیمارسأأتان خصورأی بأأه کأأار مشأأغول شأود و بعأأد هأأم بأأا طأأرزی 

 مقرون به خفت او را از بازگشت به آن بیمارستان مانع شدند.

خالرأأه )زائأأر بأأروخ( درآغأأاز، حقأأوه بازنشسأأتگی را از ایأأن جهأأت ناأأحیرفت کأأه از 

نشأأود امأأا در آخأأر، مأأی خواسأأت حقأأوه بازنشسأأتگی را کارهأأای جراحأأی برکنأأار 

 باحیرد اما به او نمی داند.

یأأک روز بعأأد از آن مجلأأس تأأحکر روزنامأأه )درآبنأأد( چأأا  آلمأأان غربأأی رئأأیس 

دانشگاه را که روز قبل آن نطأق زننأده را کأرده بأود بأه شأدت مأورد حملأه قأرار داد 

ت تصأور مأی کنأد کأه نوشت که او مثل همه افأراد کوچأک و کوتأه بأین و کأم همأ

اگر بزرگان را کوچک کند خود را بأزرگ خواهأد کأرد، غافأل از ایأن کأه تأاریخ علأم، 

اسم )زائر بروخ( را بأا خأط جلأی، بأه نأام یأک جأراح نأوآور نابغأه در رأفحات خأود 

یبأأت کأأرده و شأأاید تأأا جهأأان بأأاقی اسأأت نایأأر )زائأأر بأأروخ( در جراحأأی بأأه وجأأود 

 نیاید.

مأأان غربأأی نوشأأت ایأأن رئأأیس دانشأأگاه کأأه در مجلأأس روزنامأأه )تلگأأراف( چأأا  آل

تحکر )زائر بروخ( نطأق کأرد یأک دانشأمند توخأالی و رویأایی اسأت و شأغل ریاسأت 



دانشگاه را بأا زد و بنأد سیاسأی بأه دسأت آورده و بأا همأان زد و بنأدهم بایأد مقأام 

خود را حف  کند و بأرای ایأن کأه بأه حکومأت و حأزب آلمأان شأرقی تملأق بگویأد 

وانمود کأرد کأه آن هأا مأی خواسأتند بأرای زائأر بأروخ حقأوه بازنشسأتگی  این طور

برقرار کنند و او ناحیرفت دررأورتی کأه مأا اطأالع داریأم کأه وقتأی )زائأر بأروخ( در 

بیمارستان بسأتری بأود همسأرش بأه هأر مقأام و مرجأع کأه امکأان داشأت مراجعأه 

روخ( بأأا همأأه کأأرد تأأا بأأه شأأوهرش حقأأوه بازنشسأأتگی بدهنأأد و ندادنأأد و )زائأأر بأأ

خدماتی که بأه علأم و بشأریت کأرد بأا فقأر و تهأی دسأتی مأرد و ایأن از افتخأارات 

آن مرد نابغه است که در مأدت عمأر بأا علأم و هنأر خأود، هأزاران بیمأار را از مأرگ 

رهانید بی آن که اقأدام بأه انأدوختن مأال بأرای دوره پیأری و از کأار افتأادگی خأود 

 بکند.

 * 

زنأده بأود، حسأادت کأه در رأن  جراحأان هأم ماننأد ارأناف تا وقتی که زائر بروخ 

دیگر وجود دارد مانع از این شأد کأه یأک جأراح یأا پزشأک آلمأانی شأرح حأال زائأر 

 بروخ را برای نشان دادن کارهای علمی او بنویسد.



کتأأابی هأأم کأأه )زائأأر بأأروخ( بأأه )بأأرن دروف( امأأال کأأرد متلسأأفانه بأأر ایأأر مأأرگ آن 

ح نشأد و قسأمت هأایی از آن کتأاب، خأارج از موضأوع و استاد، به طأور کامأل ارأال

تأأمام بأأا مطالأأب غیرواقأأع و شأأاید افسأأانه اسأأت و لأأحا شأأرح کارهأأای علمأأی )زائأأر 

ی مأردم نرسأیده و در آینأده بایأد جأراح یأا پزشأکی پیأدا بروخ( هنوز به اطالع عامأه

شأأود و )زائأأر بأأروخ( را بأأه طأأوری کأأه در خأأور مقأأام علأأم و هنأأر اوسأأت بأأه مأأردم 

 هان بشناساند.ج

 پایان


