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 اناتولي دنپروف:  نويسنده 
 پرويز شهرياري:  مترجم   

 

 

  :فصل اول 
 

 تمام روز . خــيلي خسته بودم. نزديكيهاي غروب شنبه بود . هوا آم آم تاريك مي شد
 روزنامه اي را آه . دمميز آارم را ترك آر.  آار مي آردمرا روي مساله هاي رياضي

 در صفحه اخــــــر روزنامه يك اگهي. ر شهر ما منتشر مي شد برداشتم و ورق زدمد
 :را را جلب آرد نظرم 

 

 
 اهريمنيخانه      

 



 شرآت گرافت اشتودت ، هرگونه سفارشي را ، چه از سازمانها و چـه از اشخاص(( 
 از پيش ، درستي و. براي هـــــــــر گونه محاسبه و تجزيه و تحليل رياضي مي پذيرد

  )).12اسه ، شماره ولت شتر: نشانه . ي آار را ضمانت مي آنيمآيفيت باال
 

 نزديك به يك ماه بود آه روي معادله هاي. درست همين را مي خواستم! چه شانسي 
  مي خواستم رفتار موجــهاي الكترو مغناطيسي را در يك. آار مي آردم)) ماآسول (( 

 ه آردن معـادله ها از راه تبديلمحيط ناهمگون بررسي آنم و سرانجام توانستم با ساد
 انها به حالتهاي تقريبي ، به معادله هايي برسم آه بشود به ياري يك رايانه، محاسبه

 مي انديشيدم آه بايد به مرآز بروم و از ســازماني آه. را ادامه داد و به نتيجه رسيد
 .را انـــجام دهدآار محاسبه ها را با رايانه انجام مي دهد بخواهم محاسبه مورد نيازم 

 
 اما مرآز رايانه پايتخت درگير سفارشهاي نظامي بود و به خـــــــــواست يك فيزيكدان 
 شهرستاني در خصوص حل معادله هاي نظريه انتشار موجهاي راديويي ، تـــــوجهي 

 .نمي آرد
 

  راه ولي اآنون ، در شهر دورافتاده آوچك ما ، يك مرآز رايانه وجــــــود داشت و از
 خواستم تلفني با اين مـــــــرآز ، يعني. اگهي در روزنامه ، در جستجوي مشتري بود

 تماس بگيرم ، ولي در اگــــــــهي روزنامه ، تنها نشاني )) شرآت گرافت اشتودت (( 
 مگر ممكن است ؟ به دفتر! يك مرآز رايانه ، بدون شماره تلفن . شرآت وجود داشت
 .روزنامه تلفن آردم

 
 ما تنها نشاني شرآت گرافت اشتودت را:(( سردبير روزنامه هم نتوانست آمكي بكند 

 . ))شماره تلفني به ما نداده اند. داريم
 

 .در انجا هم خبري از شماره تلفن نبود. به آتاب راهنماي تلفن مراجعه آردم
 

 آارم راتالش آـردم . بايد تا دوشنبه صبر مي آردم ، ولي بي تابي راحتم نمي گذاشت
 را در زمينه معادله ها ادامه دهم و درباره مفهومهاي فيزيكي آــــم و بيش پيچيده اي

 فكر آنم آه پشت اين معادله ها پنهان شده اند ؛ ولي فكــــــــرم درست آار نمي آرد و 
 .مرتب به سمت گرافت اشتودت منحرف مي شد

 
 .رآت ، آدمــاي دور انديشي باشندبايد صاحبان و گردانندگان اين ش: (( مي انديشيدم 

 در زمان ما رياضيات نقش عمده اي در زندگي انسانها دارد ؛ همه جـا تالش مي آنند
 هيچ آـاري سوداورتر از... دانشها و انديشه هاي انساني را به زبان رياضي دراورد 

 ... ))فعاليت اين شرآت نيست 
 

 ين شهــــــر زندگي مي آنم ، ولي  چه آسي است ؟ مدتهاست در اگرافت اشتودتاين 
 اما مثل اين بود آه اين نام به گـــــوشم ... هرگز اين نام يا چيزي شبيه ان نشنيده ام 

 آجا ، آي ، به چه مناسبت و در خصوص چه آاري ؟ هــــرچه به ذهنم . خورده است
 .فشار اوردم ، چيزي به يادم نيامد

 
 نوشته هاي خود را. عتهاي اغازين روز شنبه بودسا. سرانجام انتظار به پايان رسيد

  در خـيابان12با دقت مرتب آردم ، در جيب گذاشتم و حرآت آردم تا به خانه شماره 



 .باران مي باريد و من به ناچار تاآسي گرفتم. ولت شتراسه بروم
 

 بهچسبيده . بايد از رودخــــانه رد شويم. نزديك نيست: راننده تاآسي سري تكان داد 
 .بيمارستان رواني است

 
 شهر را پشت سر گــــذاشتيم ، از پل رد . تاآسي به راه افتاد ؛ چهل دقيقه در راه بود

 گاهي . جاده خــــــاآي بود و ِگل الود. شديم ، درياچه را دور زديم و وارد دشت شديم
 ــاده دور و بر جـ. چرخهاي عقب تاآسي در ِگل گير مي آرد و ناچار به توقف مي شد

 .را علفهاي آم پشتي پوشانده بود
 

 مـــــردم ، اينجا را آه در تكه زميني . آم آم ديوار اجري بيمارستان رواني نمايان شد
 تاآسي از راهــي آه در امتداد ديوار. مي ناميدند)) مرآز عاقالن (( پست واقع بود ، 

 :اجري بود پيش رفت و جلو در آوچكي نگه داشت 
 

 12 ، خانه شماره ــ بفرماييد
 

  يعني محل شرآت گرافت اشتودت ، در آنار بيمارستان رواني12وجود خانه شماره 
 :مي انديشيدم . و در جوار ديوارها ، هم غم انگيز بود و هم شگفتي اور

 
  ، براي پيشبرد رياضيات ، از بيمــاران رواني و ديوانه ها استفادهگرافت اشتودتايا 

 . مزاح بود و ادم را به خنده مي انداختمي آند ؟ ولي اين يك
 

 .چند بار دآمه زنگ را فشار دادم ؛ ولــي دست آم پنج دقيقه طول آشيد تا در باز شد
 مثل اين آه. مردي رنگپريده با موهاي پرپشت و به هم ريخته در برابر من ظاهر شد

 آرد و گاه به گاه از جاي تاريكي امده ، در برابر نور ، چشمــــــــان خود را تنگ مي 
 :پرسيد . مي بست

 
 !چه مي خواهيد اقا 

 
 ــ مگر اينجا شرآت گرافت اشتودت نيست ؟ شرآتي آه آارش ياري رســـــــــاندن به 

 رياضات است ؟
 

 .ــ چرا
 

 ــ شما در روزنامه اگهي آرده ايد ؟
 

 .ــ بله
 

 .سفارشي براي شما دارم. ــ مي خواهم از شما آمكي بگيرم
 
 ...بفرماييد ــ 
 

 .با دست ، اشاره به درون ساختمان آرد



 
 در ورودي آوتــــــاه بود ؛ سرم را خم آردم و . از راننده تاآسي خواستم منتظر بماند

 بالفاصله در بسته شد و تاريكي همه جا را فرا گرفت ، ظلمت به معــــناي. داخل شدم
 .واقعي

 
 حـــاال به سمت ... اينجا چند پله هست ... ييد با احتياط دنبال من بيا. ــ مواظب باشيد

 ...مراقب پله ها باشيد ، بايد باال برويم ... چپ بپيچيد 
 

 مرد ژوليده آه راهنماي من بود ، دستم را محكم گرفته بود و در حــــــــالي آه حرف 
 ت و روهاي تنگ و باريك مي گذشت ، از پله ها باال و پايين مي رفــــمي زد ، از راه

 . هم به دنبال خود مي آشيدمرا
 

 از پلكان سنگي بـــــــاال رفتيم و وارد يك راهرو . سرانجام ، نور زرد ضعيفي پيدا شد
 :مرد با چاالآي پشت ديوار رفت ؛ دريچه اي را باز آرد و گفت . شديم

 
 .ــ بفرماييد ، گوشم با شماست

 
  و خم، و اين راهروي نيمه تاريك زيرزميني تاريك و پرپيچ. احساس ناامني مي آردم

 ايا اشتباه نكرده ام ؟ در درونم اشــوبي به پا بود ، ايستاده بودم ، ولي ! و بي پنچره 
 مرد جوان ، آــه تنها صورتش. به جاي مرد جوان ، دور و بر خود را نگاه مي آردم

 :از دريچه ديده مي شد ، پياپي مي گفت 
 

 .ار شما هستممن در اختي. ــ اقا بفرماييد
 

 چه سفارشي داريد ؟. ــ بله ، يك بار ديگر هم عرض آردم آه همين جاست
 

 :آاغذها را از جيبم دراوردم و از راه دريچه به او دادم 
 

 اينها معادله هاي خطي با مشتقهاي. ــ اقا ،اينها معادله هايي است آه به دست اوردم
 اين ، ... وابي درست و دقيق نياز دارم ـــــــــــمن به ج. جزيي است آه بايد حل شوند

 معادله پراآندگي موجهاست و مي بينيد آه ، سرعت پراآندگي موجها ، در هر لـحظه
 مرد جوان ، ضمن اينكه آاغذها را به دقت تا مي آرد ، سري تكان داد. تغيير مي آند

 :و گفت 
 

 نياز داريد ؟ تا آي بايد آي به جــــــــواب انها . ــ روشن است ، همه چيز روشن است
 اماده شود ؟

 
 :با شگفتي به او نگاه آردم 

 
 ن آنيد ؟ بفرماييد آي حــــاضر مي شود تا به شما ـ آي ؟ گمان مي آنم شما بايد تعييـ

  آنم ؟مراجعه 
 

 :سرانجام گفت . چشمهايش به من خيره شد



 
 ــ فردا ، دير نيست ؟

 
 .نزديكيهاي ظهر ... بله 

 
 !چه سرعتي ! ور است اــ شگفت 

 
 . مارك بپردازيد800در ضمن ، بايد .  فردا جواب را مي گيريد12ــ ساعت 

 
 .بي هيچ بحثي پول را به او دادم و آارت ويزيتم را جلوي او گذاشتم

 
 :وقتي به طرف در خروجي برمي گشتم ، ناگهان مرد جوان پرسيد 

 
 ! باشيد روخــ گمان مي آنم ، شما پرفسور 

 
 ...طور ؟ از آجا ــ چ

 
 .ــ مي دانستم آه شما ، اخر سر ، پيش ما خواهيد امد

 
 چرا اين طور فكر آرديد ؟

 
 ــ مگر ممكن است آس ديگري ، جـــــز شما ، در اين نقطه دورافتاده و ناشناخته به

 سراغ ما بيايد ؟
 

  جملهسرم را خم آردم آه از ساختمان بيرون بروم ولي هنوز. پاسخش مرا قانع آرد
 دا آرد و به سرعت پشت سر من ـــــاخرم يعني خداحافظي ام تمام نشده بود آه در ص

  در تمام دقيقه هايي آه در تاآسي به سمت خانه بر مي گشتم، درباره مرآز.بسته شد
 رايانه اي آه جاي خود را در آنار بيمارستان رواني انتخاب آرده است، مي انديشيدم

 . را شنيده امگرافت اشتودتبه ياد بياورم ، آي و آجا نام ولي هنوز نمي توانستم 
 

  :فصل دوم 
 

 ساعت دوازده نيم بعدازظهر ، صداي زنگ در.  ناارام بودم و در انتظار پستچيفردا ،
 دخترك باريك اندام و رنگ پريده اي ان . ــا پريدم و به سمت در رفتمــــاز ج. بلند شد
 :ست داشت  در بود و پاآت بزرگي در دطرف

 



  ؟ روخپرفسور
 
 .بله
 

 اين پــــاآت مال . از طرف شرآت گرافت اشتودت امده ام. ــ اينجا را امضاء بفرماييد 
 تنها در  . همه برگـــهاي ان سفيد بود. دفترچه اي را براي امضاء به من داد. شماست

 خردي به خــواستم پول . صفحه اول دفترچه نام من به چشم مي خورد ؛ امضاء آردم
 .بعد با صداي نازك خود بدرود گفت و رفت. تاو بدهم ، ولي نپذيرف

 
 چند ورق با نوشته هاي دستي و با خــــــــــــــط ريز ؛ صفحه هاي . پاآت را باز آردم

 .....ستون بندي شده بود ، در يك ستون صورت مساله و در ستون ديگر راه حل ان 
 

 هر. معادله ها حل شده بود ، درست و قانع آننده.  دقتاز اول اغاز آردم و اين بار با
 چه بيشتر جلو مي رفتم ، بيشتر شگفت زده مي شدم ؛ آسي آه اين محـــــاسبه ها را 

 رياضي داني آه خــــــيلي ها . انجام داده است ، بي ترديد يك رياضي دان بزرگ است
 ـــازه اي گاه رياضي تـز دستبراي حل مساله ، ا. ارزوي رسيدن به مقام او هستنددر 

 اين دستگاه ترآيبي بود از همه نظريه هاي جداگانه رياضي، آه به. استفاده شده بود
 :آلي دور از هم و بي ارتباط با هم به نظر مي ايند 

 
 ، نظريه ) چه خطي و چه غير خطي ( نظريه معــــــادله هاي ديفرانسيلي و انتگرالي 

  ، نظريه گروهها ، نظريه مجمـوعه ها ، توپولوژي ، نظريهتابعهاي با متغيير مختلط
 هيچ گمان نمي آردم اين دستگاهها و نظــريه ها ، با. اعداد ، منطق رياضي و غيره
 .مساله من بستگي داشته باشند

 
 با به هم پيوستن قضيه هاي بسيار ، محاسبه ها ، طرح دستورها و معادله هاي جديد

 ادي فريادــاز ش. ي در سه سطردستوري رياض: ده شده بود در پايان جواب مساله دا
 !چقدر جالب و در عين حال عجيب . آشيدم

 
 اين رياضي دان بزرگ و ناشناس ، در پايان ، توانسته بود دستـور آم و بيش پيچيده
 خود را ساده آند و به ياري يك شكل ، دستوري شامل عـبارتهاي جبري و مثلثاتي به

 جداگانه اي هم شامل يك نمودار ، آه حل هندسي معادله ها را نشانبرگ . دست اورد
 .مي داد ، وجود داشت

 
 معادله اي آه حل نشدني به نظر مي رسيد، به اين روشني حل! بهتر از اين نمي شد 

 وقتي هيجانم فرو نشست و ارامتر شدم دوباره با دقت بيشتري به بررسي. شده است
 اله را حل آرده آه از هر لحظه وقت خود استفاده آردهآسي اين مس. راه حل پرداختم

 از هـر ميليمتر آاغذ استفاده شده د آه با قلمي ريز پر شده بودند ،  برگ بو28. است
 . ساعت24ان هم تنها در ! چه آار عظيمي . بود
 

  صفحه از يك آتاب را رونويسي28 ساعت ، 24پيش خود فرض آردم ، بخواهم در 
 ويسي ، بدون اينكه به مضموم مطلب يا درستي و نـــــــادرستي ان آارآنم ؛ تنها رون

 به ويژه در اينجــــــــــــــا ، . داشته باشم ، و ان وقت ، به عظمت آار بيشتر پي بردم
 با نامه اي آه به دوست خود مي نويسيم يا رونويسي از يك آتاب قــــديمي سر و آار 



 و اين مساله ،...  دشوار و پيچيده رياضي مطـــرح بود در اينجا ، يك مساله. نداريم 
 . ساعت حل شده بود24تنها در 

 
 شرآت گرافت اشتودت ، چگونه اين رياضي دان برجسته را پيدا آــــــرده است ؟ اين

 انساني غيرعــــــادي با ! رياضي دان آيست و از آجا امده است ؟ يك نابغه ناشناس 
  اين نابغه را با اين ذهن بـاور نكردنيگرافت اشتودتنكند  ! نيروي فكري فوق العاده

 در ساختمان مجاور خود ، در بيمارستان بيماران رواني آشف آرده است ؟
 

 آه بسياري از رياضي دانان بزرگ ، سرانجــــــــــــــــــــــام از تاريخ نشان داده است 
 ه رياضي هم ، از همــان گروه باشد ؟ نكند اين نابغ. سر دراورده اند ) ديوانه خانه ( 
 

 يك چيز  . اين انديشه ها دست از سرم بر نمي داشت و تمام ان روز گرفتــــار ان بودم
 مساله من ، نه به ياري رايانه ، بلكه با انديشه يك انســــــــان ، يك نابغه . روشن بود

 .رياضي دان حل شده است
 

 ور آردم و بيش از پيش لـــذت بردم و شگفت زده روز بعد ، دوباره حل مساله را مر
 راه حل عالي اين مسـاله ،. مثل اين بود آه به موسيقي دلنشيني گوش مي دهم. شدم

 مرا واداشت تا مساله ديگري طرح آنم و حل ان را از شرآت گرافت اشتودت بخواهم
 انتخــاب آردم آهمعادله اي را . از اين بابت هرگز در تنگنا نبودم. آار دشواري نبود

 مي دانستم نمي تواند به دست انسان و با محاسبه هاي محدود به نتيجه برسد ؛انجام
 .دادن محاسبه ها ، تنها از يك رايانه ساخته بود

 
 معادله باز هم به رفتار موجهاي راديويي ، در حالتي ويژه و بسيار پيچيده مـــــربوط

 ايي بود آه در نشستهاي خصوصي فيزيكداناناين معادله ، از جمله معادله ه. مي شد
 و براي سرگرمي مطرح مي شد ، ولي به دليل بغرنجي مالل اور انها ،آسي دنبال آار

 در واقع ، چنين معادله هايي آاربرد عملي ندارد ، به همين مناسبت... را نمي گرفت 
 .آسي وقت خود را روي انها هدر نمي داد

 
 با لــــبخندي . چشمان او را مي ازاردلوم بود نور بيرون مع. همان مرد در را باز آرد

 :پرسيدم . ساختگي با من روبه رو شد 
 

 ــ مي توانم مساله ديگري براي حل به شرآت شما بدهم ؟
 

 راهرويــذراند تا به  از راهرورها ، دهليزها و  و پلكانها گــــــهمچون بار اول ، مرا
 معادله راـه بودم ، به دريچه نزديك شدم و ياد گرفتــــاه آار را ر. نيمه تاريك رسيديم

 .به او دادم
 

 همين طور است ؟. ــ مثل اينكه شما با رايانه آار نمي آنيد 
 

 :در حالي آه به آاغذ و به معادله خيره شده بود ، پاسخ داد 
 

 .ــ بله ، همين طور است
 



 .آرده بودــ رياضي داني بزرگ و بااستعداد ، مساله اول مرا حل 
 

 :پرسيدم . او تمام ذهن خود را متوجه معادله آرده بود و پاسخي نداد 
 

 ــ رياضي دانهاي ديگري هم با شرآت شما همكاري دارند يا اين رياضي دان برجسته
 تنها آسي است آه در خدمت شماست ؟

 
 ...ما ضمانت مي آنيم آه . ــ اين مساله ربطي به شما و آار شما ندارد

 
 فـــرياد ، . ود را تمام نكرده بود آه فريادي زوزه مانند از پشت ديوار بلند شدحرف خ

 .غيره عادي و دردناك بود ، مثل صداي آسي آه به سختي شكنجه مي شد
 

 زير چشمي نــگاهي به من . مرد جوان ، برگهاي آاغذ را برداشت و انها را لوله آرد
 را گرفت و به سمت در خروجي هدايتانداخت ؛ دريچه را بست ، پيش من امد دستم 

 :با ناراحتي و ترس از او پرسيدم . آرد
 

 ــ انجا چه خبر است ؟
 

 به جاي اين آه پاسخ مرا بدهد ، گفت ،
 

 آــارمزد را به آسي بدهيد.  ظهر پاسخ مساله را براي شما مي فرستم12پس فردا ، 
 .و در را به روي من بستمرا با تاآسي تنها گذاشت .آه پاسخ را براي شما مي اورد

 

  :فصل سوم 
 

ناله دردنــــاك و . با اين پيشامد ، ارامش خود را از دست دادم و به آلي پريشان شدم
 در ضمن ، .  شنيده بودم ، مرا اسوده نمي گـــذاشت12دهشتناآي آه در خانه شماره 

 هم تنهــا درهنوز حيرتي آه به خاطر حل مساله اي دشوار ، به دست يك انسان ، ان 
 ولي به هر حـــــــــــــال ، .  ساعت ، به من دست داده بود ، ذهنم را رها نمي آرد24

 48اگر اين مساله هم ظـــرف . بي صبرانه در انتظار سرنوشت مساله دوم خود بودم
 ...ساعت حل شود 

 
 گرفتمت را از نامه رسان شرآت گرافت اشتودت  روز بعد ، با دستاني لرزان ، پاآدو

 پاآت بزرگ بود و مي شد حدس زد آه براي حل مساله اي آه بسيار دشـــــوار بود ،
 با ترس به دخترك نامه رسان نـــــــگاه مي آردم آه . زحمت زيادي را تحمل آرده اند

 :فكري به خاطرم رسيد 



 
  همبه نظرم دخترك. ماييد داخل تا پول را حاضر آنمــ بفرماييد ، خواهش مي آنم بفر

 :خيلي تند پاسخ داد . دچار وحشت شده بود
 

 .همين جا مي مانم. ــ نه نيازي نيست
 

 ــ ولي هوا سرد است ، داريد مي لرزيد ، بفرماييد داخل و او را به سمت راهـــــروي 
 !اجازه بدهيد ببينم ، شايد اين مساله حل نشده باشد . منزل آشيدم

 
 :ي در ايستاده و به من خيره شد همان جا جلو. دخترك سخت ترسيده بود

 
 .ــ ممنوع آرده اند

 
 ــ چه چيزي را ممنوع آرده اند ؟

 
 .اقا ، شرآت در اين باره دستور اآيد داده است... ــ وارد شدن به خانه مشتري 

 
 آس ديگري غير از من و شمـا در اينجا . اينجا خانه من است. ــ خيلي سخت نگيريد

  آجا مي فهمند شما وارد خانه من شده ايد ؟از. نگران نباشيد. نيست
 

 ...انها از همه چيز باخبر مي شوند و ان وقت . ــ نه اقا
 

 ــ ان وقت چي ؟
 

 ...خيلي ترسناك است ... ــ خدايا 
 

 . سرش را پايين انداخته بود و به شدت مي گـــريست. و ناگهان اغاز به گريستن آرد
 .م ، ولي از جا پريد و از من دور شدبا مهرباني دست روي شانه اش گذاشت

 
 پـــــــول را اوردم و به . همين حاال بايد بروم.  مارك به من بدهيد1400ــ خيلي زود 

 .اسكناسها را قاپيد و دور شد. طرف او گرفتم
 

 به نوشته ها نــــــگاه . پاآت را آه باز آردم ، از تعجب خشكم زد ، حتي فرياد آشيدم
 اضي دان  ها را آس ديگري غير از ريـــــحاسبهم.  توانستم باور آنمآردم ، ولي نمي

 .خط و شيوه نوشته ها با هم فرق مي آرد. اولي انجام داده بود
 

 نوشته! و با استعدادتر از رياضي دان اولـي ! يك نابغه ديگر ! يك رياضي دان ديگر 
 با روش تحليلي حل آردهاو معدله ها را ، آه بسيار پيچيده بودند، .  صفحه بود53او
 وقتي نوشته ها را آه شامل انتگرال گيريها ، محاسبه ها و نمــــــــــــــادهايي از . بود

 رياضيات عالي بود ، مرور مي آردم ، به نظرم مي رسيد ، آه بـراي اين رياضي دان
 ومبزرگ ، هيچ چيز ناشناخته نيست ؛ او در جهاني آار مي آند آه در ان ، هيچ مفـه

 اين رياضي دان، مساله بدين دشواري را چنان ساده و. حل نشده رياضي وجود ندارد
 .راحت حل آرده بود آه گويي با جمع و ضرب عددهاي دو رقمي سر و آار دارد



 
 هيچ . راجعه مي آردمــــــــضمن بررسي نوشته ، مرتب به آتابهاي رياضيات عالي م

 رين قضيه ها و استداللهاي رياضي استفــاده با چنان مهارتي از دشوا.  نداشتنقصي
 در منطق او و در روشهاي مـــــــــورد . آرده بود آه ادمي را مات و مبهوت مي آرد
 .استفاده او ، هيچ گونه آمبودي ديده نمي شد

 
  ، نيوتن ، ارشميدسبي ترديد ، اگر برجسته ترين رياضي دانان تــــــــــــاريخ بشر ــ 

  و ديگران ــ دور همهيلبرت ، وايراشتراس ، لباچوسكي ،  اولر ،گوس،  اليت نيتس
 جمع مي شدند و به اين نوشته نظري مي انداختند، همچون من شگفت زده مي شدند

 
 شرآت گرافت اشتودت چگونه اين همه رياضي دانان پرقــدرت را پيدا: مي انديشيدم 

 ادي نابغه هاي رياضي را استخدامآرده است ؟ برايم روشن بود آه شرآت ، تعداد زي
 چنين شرآتي ، با اين همه نظم و اين سرعت پاسخ گـــويي به مشتريها ،. آرده است

 رمز آار در چيست ؟ چرا محــل. نمي تواند آار خود را تنها با دو يا سه نفر بچرخاند
 ين اينشرآت را در آنار يك بيمارستان بيماران رواني انتخاب آرده انـد ؟ چه رازي ب
 دو ساختمان وجود دارد ؟ چه آسي ان فرياد وحشتناك را سر داده بود و چرا ؟

 
 اين نـــام را آجا و آي. اين نام رهايم نمي آرد...  ، گرافت اشتودت ، گرافت اشتودت

 شنيده ام ؟ در پشت اين نام ، چه چيزي پنهان شـــده است ؟ به اين طرف و ان طرف
 .آردم چيزي درباره اين نام به ياد بياورماتاق مي رفتم و تالش مي 

 
 غرق در دستـــورها و . نشستم و بررسي اين نوشته سرشار از نبوغ را از سر گرفتم

 به ياد ان...و قضيه ها شدم و از روش آار اين رياضي دان لذت مي بردم آه ناگهان 
 ست است ، بيندر... از جاي خود پريدم .  افتادمگرافت اشتودتفرياد هراسناك و نام 

 .ان پيشامد و اين رابطه اي وجود دارد
 

 فرياد انسـاني آه زير شكنجه است و... چطور زودتر به اين رابطه پي نبردم ! عجب 
  ، درگرافت اشتودت. اين دو ، رابـطه اي طبيعي با هم داشتند  ... گرافت اشتودتنام 
 آارـاه اسيران ــــــ اردوگــدر يك)) ِاس ِاس ((  جهاني دوم ، به عنوان بازجوي جنگ

 ــاني و ـــــــبعد از پايان جنگ ، به سبب شرآت در شكنجه هاي ضد انســـــــ. مي آرد
 آشتارهايي آه آرده بود، جنايتكار جنگي شناخته شد و در دادگاه نورنبرگ محكوم به

 .بعد از ان ، هيچ خبري درباره او پخش نشد. اعدام شد
 

 با لباس: نامه هاي ان زمان چاپ شده بود ، به يــــــاد اوردم عكس او را آه در روز
 ها ، عينك پنس ، صورت آم و بيش چاق و چشماني باز و شگفت زده)) ِاس ِاس (( 

 چه آسي مي توانست باور آند در زير اين چهره ، يك جنايتكار و يك جالد پنهان شده
  بر مال شد و سرانجـــــــــام ،بسياري در دادگاه شهادت دادند و سندهاي زيادي. است

 . محكوم به اعدام شدگرافت اشتودت
 

 چه بر سر او امد ؟ ايا واقعا به سزاي جنــــايتهاي خود رسيد يا مثل بسياري ديگر از
 جنايتكاران جنگي ازاد شد ؟

 
  و رياضيات وجود دارد ؟ بين يك بــــــــازجوي گرافت اشتودتولي چه رابطه اي بين 



 و حل معادله هاي ديفرانسيلي و انتگرالي ؟ نمي تــــــوانستم )) ِاس ِاس (( ر شكجه گ
 رخنه هايي آه در انديشه ام وجود داشت ، ترميم آنم ؛ نمي توانستم خــــــــودم را به 

 بـايد به دنبال رازي! بايد آمبودي در دانسته هاي من باشد . نتيجه اي منطقي برسانم
 . نيستباشد  آه بر من اشكار

 
 ان دخترك را به ياد اوردم آه. هر چه به مغز خود فشار اوردم، چيزي دستگيرم نشد

 .انها مي فهمند: وحشت آرده بود و مي گفت 
 روزها و شبهاي پي در پي ، همراه با فـشار روحي. اين انديشه ها مرا رها نمي آرد

 سر دراورم ، وگـــرنه به اين نتيجه رسيدم آه بايد به نحوي از موضوع ... مالل اور 
 پيش از هر چيز ، بايد خـــــاطر جمع. بعيد نيست راهم به بيمارستان رواني ختم شود

 . جنايتكار جنگي استگرافت اشتودِت ، همان گرافت اشتودتمي شدم آه اين 
 

  :فصل چهارم 
 

 ر آنار بار سومي بود آه جلوي اين خانه دورافتــــــــــاده ، شرآت گرافت اشتودت ، د
 احــــــــــــساس .  اين بار بيشتر نگران بودم.ساختمان بيمارستان رواني ايستاده بودم

 .مي آردم به بازي مرگ و زندگي آشيده شده ام
 

 تصميم گرفتم تاآسي را نگه ندارم ؛ آرايه اش را پرداختم و تنها وقتي از نظـرها دور
 .شد زنگ در را فشاردادم

 
  خيلي پيرتر از سنش نشـــان مي داد ، بي هيچ پرسشي دستم رامرد جوان ، آه البته

 گرفت و از راهروهاي تنگ و تاريك گذشت تا به همان جايي رســـيديم آه پيش از ان 
 :با لحني آه بي شباهت به ريشخند نبود ، پرسيد . هم ، دوباره ديده بودم

 
 ؟ــ بسيار خوب ، ديگر چه چيزي براي ما اورده ايد پروفسور 

 
 :در پاسخ ، با لحني ارام و شمرده گفتم 

 
 . ديداري داشته باشمگرافت اشتودتــ اجازه مي خوام با شخص 

 
 ــ مگر شرآت ما ، رضايت شما را جلب نكرده است ؟

 
 چشم در چشم سيـــــــــاه و درشتش دوختم و . لحن سخنش همچنان ريشخند اميز بود

 .صحبت آنم ) افت اشتودتِهر گر( مي خواهم با : پافشاري آردم 
 



 .منتظر باشيد. دراين باره من نمي توانم تصميم بگيرم. ــ هر طور آه مايليد
 

 بيش از نيم ســــــــاعت. بعد ، از راه دري آه پشت دريچه شيشه اي بود ، ناپديد شد
 مردي آه لباس سفيدي پوشيده بود ، هــمراه با. گذشت و صداي پا مرا به خود اورد

 با خـــــــود  . عايته پزشكي از گوشه اي آم وبيش تاريك به من نزديك مي شدگوشي م
  ، بــــايد از سالمتي من ِهر گرافت اشتودتالبد براي ديدار . پزشك است: ( انديشيدم 

 . )مطمئن باشند
 

 :ولي پزشك با لحني تند و خشن گفت 
 

 !ــ دنبال من بياييد 
 

 :انديشيدم . دانستم چه سرنوشتي در انتظار من استنمي . الش رفتمـــــبي گفتگو دنب
 

 چرا خودت را درگير اين ماجرا آردي ؟
 

 :صداي پزشك بلند شد 
 

 و چند... ، به زودي شما را مي پذيرد ِهر گرافت اشتودت. ــ اينجا ، همين جا بمانيد 
 :با لحني خشن تر و آمرانه تر گفت . همان پزشك بود. دقيقه بعد ، دري باز شد

 
 !برويم 

 
 . به سالني وارد شديم آه پنجره هــايي بلند و روشن داشت. مطيعانه به دنبال او رفتم

 :صداي زمخت و خشن مرا به خود اورد. نور ازارم داد و بي اختيار چشمانم را بستم
 

 .، بياييد جلوروخ پرفسور 
 

  ،ت اشتودتگرافخــــودش بود ؛ . رويم را به طرف صدا ، به سمت راست برگرداندم
 روي صندلـــــــــي دسته دار و . همان ادم آشي آه عكس او را در روزنامه ديده بودم

 بي انـكه از جاي. چرخدار خود نشسته بود و گاه به اين طرف و ان طرف مي چرخيد
 :خودش بلند شود ، يا دست آم خوش امد بگويد ، پرسيد 

 
 من بر مي ايد ؟چه آاري از دست ! ــ مي خواستيد مرا ببينيد 

 
 چشم در . اب دهانم را فرو بردم و جلــــــو رفتم. توانستم بر اعصاب خود مسلط شوم

 :چشم او دوختم و پرسيدم 
 

 ــ شما حرفه خود را عوض آرده ايد ؟
 

 در پنج سالي آه از محاآمه او مي گـــــــــــــذشت ، پير و شكسته شده بود و چينهاي 
 :با دقت به من نگاه آرد و گفت . ي شدصورتش به روشني ديده م

 



 .ــ منظورت را نمي فهمم پروفسور
 

 ... ، خيال مي آردم يا روشنتر بگويم ، اميد داشتم هنوز شما گرافت اشتودتــ اقاي 
 

 .بله ، بله ، مي فهمم
 

 :قاه قاه خنديد و ادامه داد 
 

 ولي... يير دادهزمان خيلي چيزها را تغ. ، اوضاع عوض شده استروخ ــ پروفسور 
 خيالها و امـــــــيدهاي تو ! من مي خواهم بدانم چه دليلي تو را به اينجا آشانده است 

 .برايم مهم نيست
 

 مي دانيد آه من با رياضيات و حتي رياضيـات ! گرافت اشتودتبي ترديد ، شما اقاي 
 آزي مجهز بهدر اغاز ، وقتي اگهي شما را خواندم ، گمان آردم مر. جديد اشنا هستم

 رايانه ها ، براي انجام محاسبه ايجاد آرده ايد ؛ ولــي با دو مراجعه اي آه به شرآت
 شما آرده ام ، اطمينان پيدا آردم آه ، نه رايانه ها ، بلكه رياضي دانان براي شما آار

  به اينجا امده ام و سرعتي فوق انساني دارندرياضي داناني عجيب آه دقت. مي آنند
 .اين نابغه هاي رياض و روش آار انها اشنا شومتا با 

 
  ابتدا لبخندي زد و سپس ، بلندتر و بلندتر خنديد ، قاه قاهگرافت اشتودت

 
 :با خشم پرسيدم 

 
 ؟ مگر خواهش من خنده دار بود ؟ تنها به دليل گرافت اشتودتــ چرا مي خنديد اقاي 

 گري هم آه جاي من بود وهر آس دي.آنجكاوي نيست ، من رياضيات را دوست دارم
 .راه حلهاي عالي رياضيدانان شما را مي ديد ، همين خواهش را از شما مي آرد

 
 من در . سادگي و ساده لوحي يك شهرستـــــــاني: ــ چيز ديگري موجب خنده من شد 

 همه شمـــــــــــــا را . شما در اين شهر شهرت و احترام داريد. واقع به شما مي خندم
 ولي شمــــا هيچ اطالعي از پيشرفتهاي دانش نو. شناسند و يك دانشمند مي دانندمي 

 .نداريد
 

 :پررويي و بي پروايي بازجوي ِاس ِاس ، ادم را شگفت زده مي آرد ، فرياد زدم 
 

 تو را به دانش نو چه آار ؟ از زماني آه انسانهـــاي بي گناه را با اهن! ــ ساآت شو 
 ، انها را همچون گوشت قصابي به سقف اويزان مي آردي ، باداغ شكنجه مي آردي 

 من به اينجا امده ام آه. آابل بدنشان را خون الود مي آردي ، زمان زيادي نمي آزرد
 بدانم حاال چه شكنجه هايي اختراع آرده اي آه مي تواني انسانهاي بااستعدادي را آه 

 ايي واداري ؛ انسانهــــايي آه به در اسارت به سر مي برند ، به چنان آار طاقت فرس
 ماهها صرف وقت و دقت ، در يك روز يا دو روز ، دشوارترين مساله ها را حل جاي

 من يك دانشمند و در ضمن يك. چقدر خوشحالم آه توانستم شما را پيدا آنم! مي آنند 
 ـــــــــداد بايد مردم شهرمان را اگاه آنم آه چگونه ، يك جالد نازي ، از استعــ. انسانم

 .انسانهاي بي گناه سوء استفاده مي آند



 
 . ، صندلي خود را ترك آرد ، ابرو در هم آشيد و به سمت من امدگرافت اشتودت

 
 سعي نكن مرا تحريك آني و از آـوره دربياري. درست گوش آن!  ، گوش آن روخــ 

 اميد داشتم با.  شومانتظار تو را مي آشيدم ، ولي نمي دانستم با يك ابله روبه رو مي
 .من دوست شوي و در اينجا به عنوان معاون من آار آني

 
 :در پاسخ او گفتم . خشم من فرو نشسته بود ، ولي از پررويي او حيرت آردم

 
 بايد بدانم با چه روشهايي ، بـــراي. ــ اول بايد از انچه در اينجا مي گذرد ، اگاه شوم

 .ي مي آنيد ادمها بهره آشاندوختن ثروت ، از
 

 چشمانش را در پشت شيشه هاي .  تغيير رنگ داد و درهم رفتگرافت اشتودتچهره 
 حتي به نـــظرم. پيدا بود ، آينه و نفرت در دلش زبانه مي آشد. عينك پنس تنگ آرد

 واد اين شي ء را درـرسيد به من تنها به عنوان يك شي ء بي جان مي نگرد و مي خ
 .اختيار بگيرد

 
 ما مي خواهيد برايتان روشن آنم از آدام روش شرافتمندانه استفاده مي آنم ؟ــ آه ش

 مي خواهيد با شيوه آار شرآت ما اشنا شويد ؟ مساله هايي به ما داديد و با حل انها
 يشما با روشهــــا. راضي نكرده استاشنا شديد ، ولي به ظاهر ، اين وضع شما را 

 ها اشنا هستيد و حاال مي خواهيد با روشـهاي ماسده بيستم براي حل مساله ابلهانه 
 .اشنا شويد 

 
 :گفتم . سعي آردم خوددار باشم. خشم و نفرت از چهره اش مي باريد

 
 ــ شما سابقه خوبي نداريد ؛ به سختي مي شود به درستي و شرافت شما اعتقـاد پيدا 

 كارانتان را شنيدمبه جز اين ، من در همين ساختمان فرياد دلخراش يكي از هم. آرد 
 

 : از آوره در رفت و فرياد زد گرافت اشتودت
 

 خودتان خواستيد و، با رفتار نادرستي آه. ما شما را به اينجا نياورديم! ــ بس است 
 حاال ، ديگر سرنوشت بعدي شمــــــــا در دست . داريد ، خودتان را وارد ماجرا آرديد

 . ، از شما استفاده خواهيم آردچه بخواهيد و چه نخواهيد. خودتان نيست
 

  اورد، همان جا پشت سر منگرافت اشتودتتازه متوجه شدم پزشكي آه مرا به اتاق 
  و دست ديگرانم را بستـــــبا اشاره رئيس شرآت ، دستي نيرومند ده. ايستاده است

 .خيلي زود بي هوش شدم... پارچه اي با بوي بسيار تند ، زير بيني ام گرفت 
 



  :نجم فصل پ
 

 از دور و بر. مرا روي تختي خوابانده بودند. نمي دانم پس از چه مدت به هوش امدم
 به همين دليل ، تا مدتي چشمــــانم را باز نكردم و سعي. صداهايي به گوش مي رسيد

 .آردم صحبتها را بشنوم
 

 .تدر اغاز اين طور به نظرم رسيد آه بحث درباره مطلبي علمي اس. بحِث گرمي بود
 .ولي آم آم حالم عادي تر و ذهنم روشنتر شد و توانستم از موضوع بحث سردربيارم

 
 نبايد فـــــــــكر آنيم . را تعميم داد) نيكوال ( نمي توان نمونه . ــ يك نمونه آافي نيست

 تحريك ، بستگي به فرد دارد ؛ . ديگران هم درست همان واآنش نيكـــــــوال را دارند 
 جريان برق نيكوال را. راده يكي را تقويت آند و در ديگري لختي ايجاد آندمي تواند ا

 وقتي زير. ناشنوايي يا بدشنوايي به وجود مي اوردشاد مي آند ، ولي در من نوعي 
 ولــــــــي از . اثر برق بودم ، مثل اين بود آه موتور هواپيما در گوشم آار گذاشته اند

 در ... ي ، تفاوت زيادي در افـــــراد ديده نمي شود لحاظ فعاليت گروه سلولهاي عصب
 .واقع ، استاد هم از همين موضوع استفاده مي آند

 
 :آس ديگري ، با صدايي آه خسته مي نمود ، گفت 

 
 او از انـــــــاليز . ــ با وجود اين ، استاد در اين زمينه به موفقيت زيادي نرسيده است

 .درياضي ، پا را فراتر نمي گذار
 

 نمي توان بدون فكر و براي بررسي نتيجه تحريك ،. ــ مساله زمان را فراموش نكنيد
 .الكترود را به مغز وارد آرد چون هم به مغز و هم به خود تحريك اسيب وارد مي ايد

 با ژنراتور مي توان تغييرهايي با تحريكهاي مشخص به وجود اورد و بي انـــكه مغز 
 .ي را انجام داداسيب ببيند ، هر ازمايش

 
 :همان صداي خسته و ماللت بار ، دوباره مخالفت آرد 

 
 .ــ اينها حرف است

 
 در ميــــــدان  ) گودرين. ( رد مي شود )  ويد(و  ) گودرين( ــ نظريه شما با داستان 

 به دليل درد)  ويد ( سيكلي ژنراتور ، بعد از ده ثانيه ُمرد و 700ُمدالسيون فرآانس 
  .ا جيغ آشيد و در نتيجه ، مجبور شدند بالفاصله ژنراتور را خـاموش آنندطاقت فرس

 نورون ها در بدن. اد برده ايدــرا از يـ)) نتيك نوروسيبر((  نظر من ، شماها اصل به
 وقتي نورون ها به صــــــــــورت عادي تحريك شوند ، . انسان شبكه پيچيده اي دارند

 بكه مي گذرد ؛ اگر اين فرآــــــــــانس بر اثر تحريك جريانهايي با فرآانس خاص از ش



 به. مصنوعي به هم بخورد ، دستگــاه عصبي به طور وحشت اوري تحريك مي شود
 است اي مصنوعي ـــراه رفتن دآتر توجه آرده ايد ؟ درست نتيجه همين گونه تحريكه

 اين ، تنها يك ! ـــانده ايم من نمي دانم چرا ما زنده مــــــ. مثل نابيناها راه مي رود آه
 .تصادف است

 
 در آنار. اتاق شبيه اتاقكهاي يك بيمارستان بود.ارام و با احتياط چشمانم را باز آردم

 در ميــــــان اتاق . مرا خوابانده بودند. ديوارها ، به طور منظم ، تختهايي قرار داشت
  ، بــــــاقيمانده غذاها ،ميزي چوبي قرار داشت آه روي ان از قوطيهاي خالي آنسرو

 اندآي روي ارنج خود. نور اتــــاق ضعيف بود. ته سيگارها و پاره هاي آاغذ پر بود
 با اين حرآت من ، بحث قــطع شد و همه به. بلند شدم و نگاهي به دور و بر انداختم

 :رو به انها آردم و پرسيدم . من خيره شدند
 

 ــ اينجا آجاست ؟ من آجا هستم ؟
 
 :كي از انها گفت ي

 
 .تازه وارد به هوش امد. ــ به هوش امده

 
 :صدايم را بلندتر آردم و تكرار آردم 

 
 ــ من آجا هستم ؟

 
 :او پــــــــــاسخ داد . جواني با زير پيراهني ، سمت راست من روي تخت نشسته بود

 ت ، استاد ومگر شما نمي دانيد اينجا آجاست ؟ اينجــــــا ، شرآت گرافت اشتودت اس
 !او خالق ماست . فرمانده ما ، آسي آه وجود ما بستگي به اراده او دارد 

 
 :دستي به سرم آشيدم و گفتم . سرم درد مي آرد و سنگين شده بود

 
 ــ چه مي گوييد ؟ چرا حرفهاي بي ربطي مي زنيد ؟ خـــــــــــــــــــالق يعني چه ؟ اين 

  .ان جنگ جهاني دوم است ، يكي از جنايتكارگرافت اشتودت
 

 :همسايه دست راستي من گفت 
 

 اگر هدفتان درست بـــاشد ، . هدف ، روش را توجيه مي آند. ــ بستگي به هدف دارد
 .دوست من ، جنايت هم ، يك امــــــــر نسبي است. روش رسيدن به ان اهميتي ندارد

 
 سرم را برگـرداندم و با. شم بود و من نمي توانستم با ان موافق باماآياولاين سخن 

 :آنجكاوي بيشتري به همسايه ام نگاه آردم و پرسيدم 
 



 ــ اين فلسفه را چه آسي به تو ياد داده است ؟
 

 :يكباره ، همه انها آه در اتاق بودند ، همصدا شدند و گفتند 
 
 ! ، خالق و استاد ماست ِهر گرافت اشتودتــ 
 

 ستان بيماران رواني ، يا ان طور آه در بين مــردمسرانجام وارد بيمار: (( انديشيدم 
 :به حاضران نگاه آردم و گفتم . شده ام" خانه عاقالن " شهرت دارد 

 
 ــ دوستان من ، براي شما چه پيش امده آه اين طور حرف مي زنيد ؟ بايد حــــــادثه

 ناگواري پيش امده باشد ؟
 

 :ز شد و گفت مرد چهارشانه تنومندي ، روي تخت خود نيم خي
 

  تحريك آـــرده اند95 تا 90ــ ترديد ندارم آه اين تازه وارد را روي نوار با فرآانس 
 

  در ثانيه و به فاصله هر دور ثــــــــانيه 8بايد از تحريك : ديگري با صداي بلند گفت 
 .يك بار استفاده آرد تا به خواب برود

 
  سيكلي 103رم آه اگر او را با فرآانس ترديد ندا: و باز يكي ديگر از حاضران گفت 

 ِهرتز ، با شدتي آه به صورت لگاريتمي افزايش يابد ، تحريك آنند احساس گرسنگي
 .خواهد آرد

 
 در ميان ديـوانه ها گير. هرگز اين وضع را پيش بيني نمي آردم. از اين بدتر نمي شد

 يك آردن احساس و عصبناراحت آننده تر اين بود آه همه انها ، از تحر. آرده بودم
 دور من جمــــع شده بودند ، به من نگاه مي آردند و با عدد ، . من صحبت مي آردند

 درباره ُمدوالسيون و شدت صحبت مي آردند و بر روي واآنش هاي من در زير تاثير
 ژنراتور و فشار بين ديوارها و نيرويي آه بايد صرف آنم با هم شرط بندي مي آردند

 
 . ن شناسي عالقه داشتم و در اين زمينه آتابهاي زيادي خــــــــــوانده بودممن به روا
  تصميم گرفتم با انـــها هم داستان.  به جايي نمي رسدبحث با ديوانه ها آه مي دانستم

 . شوم لحني اشتي جويانه به خود گرفتم و با همسايه دست راستي وارد صحبت شــدم
 .ن استبه نظرم رسيد عاقلتر از ديگرا

 
 با . از صحبتهـــاي شما سر درنمي اورم. ــ اگر ممكن است مراهم در جريان بگزاريد

 .واژه هاي ُمدوالسيون ، فرآانس ، تحريك ، شدت و نورون بيگانه ام
 

 شكمهاي خود را گرفته بودند ، در اتاق به اين ور و ان. همه خنديدند ، با صداي بلند
 عصباني شدم ، به رفتار انهـــا اعتراض آردم ، ولي . مي رفتند و قاه قاه مي خنديدند
 :يكي از انها با صداي بلند گفت . دست از خنده بر نمي داشتند 

 
 .تحريك عصب خشم!  سيكل 85ــ جريان برق ، با فرآانس 

 



 بلند شدم و روي تخت نشستم و منتظر . و دوباره همه ، بـــــــا شدت بيشتري خنديدند
 .ماندم ارام شوند

 
 از تخت خود پايين . نخستين آسي آه ارام شد ، همان همســـايه دست راستي من بود

 :امد ، روي تخت من نشست و گفت 
 

 چيزي نمي داني ؟... ــ راست مي گويي 
 

 .ــ سوگند مي خورم ، از حرفهاي شما سر در نمي اورم
 

 ــ سوگند ؟
 

 .ــ سوگند مي خورم
 

  تازه وارد  دنيس...گرچه باور آردنش دشـــوار است ــ بسيار خوب ، باور مي آنم ، 
 او هم بايد بقيه عمر! دنيس بلند شو ! را روشن آن ، به او بگو چرا ما اينجا هستيم 

 .همه چيز را بگو . همچون ما ، در خوشبختي بگذراند
 

 :حيرت آردم و پرسيدم 
 

 ــ خوشبختي ؟
 

 :آم و بيش با هم گفتند 
 

 .خود را شناخته ايم و باالترين خوشبختي در خود شناسي استــ بله درست است ما 
 

 ــ مگر پيش از ان خود را نمي شناختيد ؟
 

 همه مردم ، از اين . مي توان خود را شنــاخت)) سيبرنتيك عصبي (( ــ تنها به ياري 
 از ميان حاضران ، آسي با صداي بلند. دانش دورند ، بنابراين ، خود را نمي شناسند

 :داد شعار 
 

 :و به دنبال او ديگران هم ، همين شعار را سر دادند ! ــ زنده باد استاد ما 
 

 !ــ زنده باد استاد ما 
 

 : به طرف من امد ، آنارم روي تخت نشست و گفت دنيس
 

 ــ در چه زمينه اي درس خوانده اي ؟
 

 .ــ فيزيك ؛ من استاد فيزيك هستم
 

 اري ؟د)) نوروپسيكولوژي (( ــ اطالعي از 



 
 .ــ نه در اين باره چيزه نمي دانم

 
 چي ؟)) سيبرنتيك (( ــ 
 

 .ــ خيلي آم
 

 چقـــــــدر مي داني ؟  )) نظريه عمومي نتظيم زيستي (( و )) نورو سيبرنتيك (( ــ از 
 

 .ــ چيزي نمي دانم
 

 : با نااميدي گفت دنيس. همه با پچ پچ ، حيرت خود را نشان دادند
 

 .او از همه چيز بي اطالع است! ــ خيلي بد شد 
 

 .آوشش مي آنم ياد بگيرم. ــ خوب ، شما به من توضيح بدهيد
 

 :يكي از حاضران گفت 
 

 ديگري با افتخار گفت. ــ با بيست مرتبه استفاده از ژنراتور همه چيز را ياد مي گيرد
 .ولي من بعد از پنج جلسه ياد گرفتم

 
 .بايد بين ديوارها گذاشته شود. شودــ بهتر است از روش ديگري استفاده 

 
  بــا وجود اين ، رو به. خيلي وحشت آرده بودم. ترس در تمام وجودم نفوذ آرده بود

 : آردم و گفتم دنيس
 

 .ــ با همه اينها ، سعي آنيد مرا روشن آنيد
 

 ــ پيش از هر چيز ، به من بگو ايا معني زندگي را مي داني ؟
 

 :ولي سرانجام پاسخ دادم .  نگاه مي آردم دنيستنها به. سكوت آردم
 

 .ــ زندگي بسيار شگفت انگيز است ؛ پديده اي بغرنج در طبيعت
 

 طــــــــــــــوري به من نگاه . يك نفر زد زير خنده و به دنبال او ، ديگران هم خنديدند
  با با تكان دادن سر خود ، دنيسولي)). نگه آردن عاقل اندر سفيه (( مي آردند آه 

 :من موافقت آرد 
 

 .ديدگاه تو خيلي سطحي است. ــ ولي خيلي چيزها بايد بياموزي
 

 .ــ چه اشتباهي مي آنم ؟ مرا روشن آن
 



 :به دنبال حرف من ، همه با هم فرياد زدندن 
 
 ! او را روشن آن ، به او توضيح بده  دنيســ
 

  ي تحريك الكتروشيمياييزندگي يعني جريان پياپ! ــ بسيار خوب، گوش آن تازه وارد 
 .اسراراميزي آه در سراسر سلولهاي عصبي بدن شما وجود دارد

 
 جريان در سراسر سلولهاي عصبي ؟ به ياد اوردم آه. به فكر فرو رفتم. چيزي نگفتم

 .در اين باره چيزهايي شنيده بودم
 

 .باز هم بگو ، ادامه بده! دنيس ــ دوست من 
 

 ولي . عقالني هرآس ، ناشي از احساســــــــات اوست ــ مي داني آه بنيان شخصيت 
 احساس، يعني تحريكي الكتروشيميايي آه در اغاز از گيرنده به مغز مي رسد و سپس

 .از مغز به عضله ها و غده ها منتقل مي شود
 

 .ــ خيلي جالب است ، ادامه بده
 

 هـــر احساسي . ــ هر تاثيري از جهان بيرون ، از رشته هاي عصبي به مغز مي رسد
 همين. رمزي مخصوص به خود دارد آه با فرآــــــانس و سرعت ، مشخص مي شود
 چيزي. ويژگيها هستند آه آيفيت و شدت و مدت زمان احســــاس را مشخص مي آنند

 فهميدي ؟
 

 .ــ گمان را بر اين بگذار آه فهميدم
 

 . طول رشته هــــاي عصبيــ به اين ترتيب ، زندگي يعني حرآت و جريان اگاهيها در 
 زماني از قانون بقـــاي. است)) انفورماتيك (( دنياي ما دنياي اگاهيها يا به اصطالح 

 ماده صحبت مي آردند ، بعد قانون بقاي ماده مطرح شد و امروز ، بايد گفت قــــانون
 آـانسانديشه ، يعني جريان اگاهيهاي مدوله شده با فر)) . ماده و انرژي و اگاهي (( 

 .ويژه خود ، در سيناپس هاي سلولهاي بخشهاي مرآزي دستگاه پي ها يعني مــــــغز
 

 ــ سيناپس ؟
 
 )اآسون ( و ) دنريت(  نورون يك سلول عصبي است آه از ان دو شاخه به نامهاي ـ

 ــونــدنريت تحريكي را آه در عصب جريان دارد ، مي گيرد و به اآسـ. دجدا مي شو
 خود اين جريان و گاهي محلبعدي منتقل مي شود جا به سلول عصبي از انمي دهد و

 )سيناپس ( دي را ــــسلول بعـــــــ) دنريت ( عبور جريان از اآسون يك سلول به نام 
  متوجه شدي ؟.مي گويند

 
 :اقرار آردم آه چيزي نمي فهمم ، ولي او ادمه داد 

 
 اين نورونها. لهاي الكترونيكي ــ مغز شامل ميلياردها نورون است درست شبيه سلو

 تحريكها از راه همين اآسون از يك سلــــــول به . به وسيله اآسون به هم پيوسته اند



 .انديشه ، يعني همين جريــــان تحريكها در نورون ها... سلول ديگر مغز مي رسد و 
 

 : زدند دو سه نفر با هم فرياد.خشمگين شده بودم و وحشت سراپايم را فراگرفته بود
 

 ــ تنها ميدان تاثير ژنراتور يا قرار گرفتن بين ديوارها ، مي تواند اين چيزها را به او
 .بفهماند

 
 :پرسيدم  دنيس از
 

  نتيجه اي مي رسيم ؟ن حرفها درست ؛ ان وقت چي ؟ به چهــ همه اي
 

 ـانه ها و ژنراتور ، نشـــــــــ.  مي توانيم به ميل خود زندگي آنيم.ــ نتيجه روشن است
 ميدانيد. رمزها و نمادهاي الزم را در سيناپس ها وارد مي آند و به جريان مي اندازد

 در عمل چه ارزشي دارد ؟
 

 :براي اين آه از شيوه آار شرآت گرافت اشتودت بيشتر سر دربيارم ، پرسيدم 
 

 ــ آدام ارزش علمي ؟
 

 در آشورهاي.  تحـــريك آنيمبهترين نمونه اين است آه مي توانيم استعداد رياضي را
 يك رايانه فقط چند هـــــزار سلول دارد ؛ در. عقب افتاده از رايانه ها استفاده مي آنند

 حالي آه سلولهاي مغز انسان، در بخشي آه با رياضيات سرو آار دارد از يك ميليارد
 آدام رايانه مي تواند با مغز انسان برابري آند ؟. تجاوز مي آند

 
 ؟بعد چي 

 
 ادر خواهيم بودـ پديد امده است ، ق به ياري مغز انسان ، آه در طبيعت!روشن است 

 .زانتر حل آنيمه رياضي را سريعتر و دقيقتر و ارهر مسال
 

  بار تحـــريك شود ،200نورون در هر ثانيه مي تواند . ــ رايانه سريعتر آار مي آند
 بنابراين استفاده. ها تحريك را بپذيردولي سلول رايانه مي تواند در هر ثانيه ميليون 

 .از رايانه سودمند تر است
 

 :ابتدا خنديد ، بعد حالتي جدي به خود گرفت و گفت 
 

 اگر فرآانس تحريك را به اندازه الزم زياد آنيم ، نورون ها نـــاچار . ــ اشتباه مي آني
  ، به عنوان نمونهدر اين باره مي توان. مي شوند تعداد بيشتري تحريك را قبول آنند
 وقتي مغز در ميدان پرتوهاي اين ژنـراتور  . از يك ژنراتور الكترواستاتيك استفاده آرد

 .باشد ، مي تواند به هر آاري و با هر سرعتي وادار شود
 

 :بلند شدم و گفتم 
 

 ــ پس به اين ترتيب است آه شرآت گرافت اشتودت آاسبي مي آند ؟ و انهـــا با هم و



 :اي بلند گفتند و با صد
 
 اواستاد ماست : تو هم بايد اين جمله را تكرار آني.  استاد ماست اقاگرافت اشتودتــ 
 

 :دنيس حرف انها را قطع آرد 
 

 به موقع خودش مي فـــهمد آه . جلوي فهميدن او را نگيريد. ــ دارد پيشرفت مي آند
 براي!  وارد گوش آن اقاي تازه.  استاد ماست ؛ ولي هنوز زود استگرافت اشتودت

 .هر احساس ، نشانه اي و رمزي و در عين حال ، شدتي و زماني ويژه وجـــود دارد
  سيكلي هـــــرتزي ، 55اگر بخواهيم آسي احساس خوشبختي آند ، براي او فرآانس 

 براي ايجــاد احساس رنج ،.  تحريك الزم است100همراه با گروههاي رمزي داراي 
 شــــــــادي ،.  سيكلي با فاصله تحريكي يك دهم ثانيه استفاده آرد62بايد از فرآانس 

 .  سيكل203 سيكل الزم دارد و غم 47فرآانس 
 

  ، 17 ، خستگي 85 ، خشــــــــــــــم 14 ، عشق 123اين عددها براي احساس درد 
 با تحريك نورونهـــاي مغز روي اين.  است31 و احساس شاعرانه 8احساس خواب 

 انسها ، احساس الزم ايجاد مي شود و همه اينها را مي توان با ژنراتــــــوري آه فرآ
 استاد، ما را با مفهوم واقعي زندگي اشنا آرد. استاد درست آرده است به وجود اورد

 
 ايا هذيانهاي ديوانه ها را ميشنوم يا به راستي صفحه تازه اي .به آلي گيج شده بودم

 سرم ، به. ردان بودمـــــ است ؟ بين حقيقت و خيال سرگدر دانش بشري گشوده شده
 .احساس آسالت و خستـــــگي مي آردم. احتمالي بر اثر دارو ، به شدت درد مي آرد

 :روي تخت دراز آشيدم و چشمانم را بستم ، يكي فرياد زد 
 

 .خوابش مي ايد.  هرتز است8 يا 7ــ زير تاثير فرآانس 
 

 .فردا بايد به ياري ژنراتور فهميدن را اغاز آند. بخوابدبگذار . دــ چه عيبي دار
 

 ...شايد انحرافهايي در مغزش داشته باشد. ــ بله فردا تكليف او معلوم مي شود
 

 .و من به خوابي عميق فرو رفتم
 

  :فصل ششم 
 

 وقـــــتي وارد . فرداي ان روز مرا به ديدار مردي بردند آه زيرك و باهوش مي نمود
 .دم ، بلند شد ، جلو امد و با من دست داداتاق ش



 
 . شماييد ؟ از ديدارتان خيلي خوشحالمروخــ پروفسور 

 
 افتخار اشنايي با چه آسي را دارم ؟! ــ روزتان به خير اقا 

 
 . از شما پوزش بخـواهمرئيس از من خواسته است )) . هانس بولتس((  ، بولتســ 
 

 پشمان شده است ؟ــ پوزش ؟ يعني رئيس شما از آارش 
 

 رئيس مي خـواهد  !  روخولي به هر حال ، پروفسور. ــ در اين باره چيزي نمي دانم
 اخر دوست. از خشم خود متاسف است. به سبب انچه پيش امده است ، او را ببخشيد

 .ندارد آسي گذشته اش را به ياد اورد
 

 من به چيز. گذشته اش بيندازمــ ولي من به اين دليل به اينجا نيامدم آه او را به يـاد 
 مي خواهم با آساني اشنــا شوم آه توانسته اند مساله هاي مرا ،. ديگري مي انديشم

 .اينطور عالي حل آنند
 

 .من هم درباره همين موضوع با شما صحبت دارم. روخــ بفرماييد بنشينيد پروفسور 
 ت ميز تحرير بزرگي آه پش بولتسروبه روي. يك صندلي به من تعارف آرد ؛ نشستم

 نشسته بود ، يك الماني حضور داشت ، به ظاهر از الماني هاي شمال ؛ چـــــــهره اي 
 قوطي سيگار را به دست گرفته. آشيده ، موهاي پرپشت و چشمان ابي گشادي داشت

 .بود و با ان بازي مي آرد
 

 .ــ من در اين شرآت ، بخش رياضيات را اداره مي آنم
 

  رياضي دان هستيد ؟ــ و خود شما
 

 .ولي چيزهايي از رياضيات مي دانم! ــ نه چندان رياضي دان نه 
 

 ــ شما حتما مي توانيد مرا با اين رياضيدانان اشنا آنيد ؟
 

 ! شما انها را مي شناسيد  روخــ پروفسور
 

 .منظورش را نفهميدم ، ولي چيزي نگفتم و تنها به او نگاه آردم
 

 . را با انها گذرانديدــ شما ديروز و ديشب
 

 .در اين وقت ، به ياد ديوانه هايي افتادم آه هذيانهايشان را شنيده بودم
 

 ابغه ،ــــــــــــ مي خواهيد بگوييد ، همين ديدانه ها بودند آه در نقش رياضي دانان ن
 مساله هاي مرا حل آردند ؟ و زدم زير خنده

 
 )) نورو سيبرنتيك (( مگر ديروز دربـــاره .  حل آرددنيســ بله ، مساله اخر شما را 



 با شما حرف نزد ؟
 

 . را روشنتر بيان آنيدبخواهش مي آنم ، مطال. ــ سر در نمي اورم 
 

 روزنامه اي را به طــــرف من دراز . ــ با آمال ميل ؛ ولي اول اين مطلب را بخوانيد 
 روزنــــامه . ود بلند شدمروزنامه را گرفتم و باز آردم و شگفت زده از جاي خ. آرد 

 صبح همان روز بود آه در صفحه اول خود ، عكس بزرگي از من داخل آادري سيـاه
 :زير عكس نوشته بود . چاپ آرده بود

 
 

   مرگ اندوهبار دآتر روخ ، استاد فيزيك
 

  
 

  اين آار يعني چي ؟ در اين باره چه توضيحي داريد ؟بولتســ اقاي 
 

 ـــــع ــشما عصر ديروز براي رفـــــ. خيلي ساده است.  حفظ آنيد خود راــ خونسردي
 وقتي روي پل قدم مي زديد ، ديــــــوانه اي آه از . خستگي به ساحل درياچه رفته ايد

 صورت و. بيمارستان رواني فرار آرده بود ، به شما حمله مي آند و شما را مي آشد
 جسد شما را صبح امروز. انه مي اندازدبدن شما را درب و داغان مي آند و به رودخ

 چهره شما قابل شناختن نبود ، ولي از لباسهــا و انچه در.در نزديكي سد پيدا مي آنند
 پليس امروز به اينجـا امده. جيبهاي شما بود ، معلوم شد آه صاحب جسد شما هستيد

 .بود تا درباره مرگ شما تحقيق آند و قاتل شما را هم پيدا آرد
 
 .ايم خالي استـــــــــــپس لباسم را عوض آرده اند و حتما جيبه.  لباسم نگاه آردمبه
 

 .مردم را فريب داده ايد. ــ ولي اين دروغي آثيف است
 

 بدون شما . اما پروفسور ، چاره ديـــــــــگري نداشتيم. همين طور است. ــ مي پذيرم
 هاي نظامي زيادي دريـــافت ارشسف.  ورشكست مي شود ، خيلي سادهگرافت اشتودت

 مساله اي آه از طرف وزارت جنگ به ما داده بودند، را حل آرديم و پشت. آرده ايم
 .در آارهاي رياضي غرق شـــــده ايم. سر ان ، انبوهي سفارش براي ما فرستاده اند

 
  ديگري بسازيد ؟دنيســ و شما مي خواهيد از من 

 
  !البته آه نه.   روخــ نه پروفسور

 
 ــ پس به چه مناسبت اين داستان آثيف را درباره من ساخته ايد ؟

 
 .به عنوان استاد رياضيات . ــ ما به شما نيازمنديم

 
 ــ استاد ؟



 
  سيگاري اتش زد و مرا بهبولتساز جاي خود برخواستم ، ولي . دستپاچه شده بودم

 :نشستن دعوت آرد 
 

 . بدون انها  اين شرآت ورشكست مي شود. به رياضي دانان نياز داريم! ــ پروفسور 
 

 به نظر مي رسيد حالِت مهرباني نخستين.  نگاه مي آردم بولتسحرفي نزدم ، تنها به
 آم آم چهره يك خوك آثيف را در برابر خــــود مي ديدم ؛. خود را از دست داده است

 
 و اگر پيشنهاد شما را نپذيرم ؟: پرسيدم 

 
 مي ترسم شما را به صـــــــورت يك . ز سرنوشتتان مي ترسما. ــ برايتان بد مي شود

 . دراورند دنيسحسابگر ، شبيه
 

 ــ و اين ، سرنوشت خوبي نيست ؟
 

 : از جاي خود برخواست و خيلي تند و قاطع پاسخ داد بولتس
 

 اگر به ان صورت دراييد ، ان وقت بايد تا پايان زندگــــــــي خود ، در همين ! ــ البته 
 .يوانه خانه بمانيدد
 

 اغاز به قدم زدن آرد و بعد ، مثل اينكه براي جمع سخنراني مي آند ادامه دادبولتس 
 

 ان ،ـمغز انس. با هزاران رايانه برابري مي آندن قابليتهايي دارد آه ــ مغز انسان چنا
  صدها مليون سلول است آه مي توانند به آـار محاسبه هاي رياضي بپردازند وداراي

 به جز اينها ، از حافظه ، منطق و معرفت شهودي هم برخوردار است و ، به هـــمين 
 برتري دارد)) انديشمند (( دليل ، بر هر رايانه اي و از جمله رايانه هاي به اصطالح 

 
 اگر رايانه اي خــــــراب شود و به . البته رايانه ، يك برتري نسبت به مغز ادمي دارد

 روسي به ان حمله آند، مي توان ان را معالجه آرد و دوباره بهاصطالح معمول ، وي
 در حالي آه اگر مغز انسان بيمار شود و سلولهاي مغـــزي اسيب ببينند. آار انداخت 

 ما ناچاريم سلولهاي مغزي انسانهاي حسابگر خـــود . آاري از دست ما ساخته نيست
 اين سلولها ، بر اثر آار شديــد. زيمرا ، با سرعتي چند صد برابر معمول به آار بيندا

 و طاقت فرسا  خيلي زود معيوب مي شوند و نيروي فعاليت خود را از دست مي دهند
 ... آه  استان وقت

 
 : سكوت آرد ، ولي من پرسيدم بولتس

 
 ان وقت چي ؟... ــ ان وقت ؟ 

 
 .ــ ان وقت است آه آار دانشمند ما به بيمارستان رواني مي آشد

 
 .ر نمي آنيد روش شما غيرانساني باشد ؟ اين در واقع چيزي جز جـــنايت نيستــ فك



 
 : ايستاد ، به طرف من امد ، دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت بولتس

 
 را ...  عزيز ، ناچاريد واژه هايي از قبيل  انساني ، عدالــت ، مردم دوستي و  روخــ

  ما هستيد و سرنوشتتان در دستهاي ماستشما در اينجا پيش. از ذهن خود دور آنيد
 اگر شما خودتان ، دست از اين مفهومها برنداريد ، ناچار مي شويم بــا روش خود و 

 .به زور ، انها را از حافظه شما پاك آنيم
 

 :دستش را آنار زدم و با صداي بلند گفتم 
 

 .ــ شما هرگز موفق يه اين آار نمي شويد
 

 از اين بابت !  نتوانسته است شما را قـــــــــــانع آند دنيس ــ خوب ، پيداست حرفهاي
 .افسوس مي خورم

 
 :پرسيدم . هيچ نرمشي در آالمش نبود ، جدي و قاطع حرف مي زد

 
 ــ حافظه يعني چي ؟ گفتگوي ما چه ربطي به حــــــــافظه دارد ؟ چرا به اين موضوع 

 چسبيده ايد ؟ چرا ؟
 

 حــــافظه . ي تحريك درازمدت در گروهي از سلولهاي عصبيــ پروفسور ، حافظه يعن
 . ــان داردي از سلولهاي عصبي مغز جريــــــكي است آه در گروهينوعي تحريك الكتر

 تخصص شما در فيزيك است ، بنابراين مي دانيد آه فـــرايند الكترومغناطيسي ،در يك 
غز يك انســـــــان  در ميدان اثر مي دانيد آه اگر م! محيط بغرنج  پيچيده چگونه است 

 الكترومغناطيس ، البته با شرطهاي خاص ، قرار بگيرد ، مي توان جريــان تحريك را
 نه تنهــــــــــا .اين آار بسيار ساده است . در اين يا ان گروه از سلولها ، متوقف آرد

 ا از ياد ببرد ،مي توان يك انسان را به وضعي انداخت آه همه دانسته هـــــاي خود ر
 بلكه مي توان به جاي ان ، چيزهايي در حافظه گذاشت آه هرگز با انهـــــا اشنا نبوده 

 .ولي البته ، شرآت ما عالقمند نيست از اين روشهاي مصنوعي استفاده آند... است 
 

 ما به عقل سليم شما اعتقــــــــاد داريم و ... ما مي خواهيم خودتان مشكل را حل آنيد 
 درصد قــابل توجهي از. البته شما هم بي اجر نمي مانيد. خيلي به ان اهميت مي دهيم

 .سود شرآت ، متعلق به شما خواهد بود
 

 ــ در اين صورت من چه وظيفه اي دارم ؟
 

 . ــ به شما گفته بودم ؛ شما در شرآت ما به عنوان استاد رياضيـــات تدريس مي آنيد
 از ميان خيل بيكارها  جوانهاي بااستعداد. ر ما زياد استمي دانيد آه بيكاري در آشو

 بيست تا سي ساله را انتخاب مي آنيم و شمــــــــــا در طي مدتي آه از سه ماه تجاوز 
 .نمي آند ، به انها رياضيات عالي مي اموزيد

 
 ...در زمان به اين آوتاهي . ــ عملي نيست

 



 ـواهيدشما با شاگرداني سر و آار خـــ. تاسمطمئن باشيد ، اين برنامه عملي روخ ــ 
 .داشت آه بي اندازه بااستعداد و با هوش اند و در ضمن حافظه اي خارق العاده دارند

 ...اين بخش آار به عهده ماست و از عهده ما بر مي ايد 
 

 ــ چگونه به آمك ژنراتور ؟ يعني به طور مصنوعي ؟
 

 :كان داد و پرسيد  سرش را به عنوان تاييد حرف من تبولتس
 

 ــ خوب قبول مي آنيد ؟
 

  و دنيسپس... چشمانم را بستم . نياز داشتم بينديشم. نمي توانستم فوري پاسخ بدهم
 به اين... سرنوشت انها غم انگيز بود و ازارم مــي داد . دوستان او درست مي گفتند

 ي الكترومغناطيسترتيب شرآت گرافت اشتودت توانسته است راهي پيدا آند تا به يار
 ...از اراده و انديشه و احساس ادمي به منظور آارهاي تجارتي سوء استفـــــاده آند 

  به من خيره شده و منتظر جواب است ؛ سنگيني نگاه او را بولتساحساس مي آردم
 بپذيرم و... ولي تصميم گرفتم در اين باره ، بي اندازه دشوار است ... حس مي آردم 
 يــا... جوانان بي گناه بشوم تا هر چه زودتر راهي خانه عاقالن شوند؟ معلم رياضي 

 پيشنهادش را رد آنم و خودم دچار چنين سرنوشتي بشوم ؟
 

 : آه بر شانه ام فشار مي اورد ، مرا بيدار آرد بولتسدست 
 

 ــ مي پذيريد ؟
 

  نيستم آه در ــيوانح.  بايد روشي انساني داشته باشم ومانسان. تصميم خود را گرفتم
 :جوابم قاطع بود . حال ، تنها به فكر سود خود و سرنوشت خود باشم هر
 

      .براي من ممكن نيست در فعاليتهاي غيرانساني و آثيف شمـــــــــا سهيم شوم! ــ نه 
 

 : اهي آشيد و پس از چند لحظه گفت بولتس
 

 .ــ ميل شماست ، ولي من افسوس مي خورم
 

 :، ان را باز آرد و با صداي بلند دو نفر را صدا زد به طرف در رفت 
 
 !بياييد اينجا !  ايدر  ، شرانكــ
 

 چه خيالي داريد ؟: پرسيدم 
 

   به يك. ـا را پيدا آنيمـــ براي عضوهايي از بدن شمـــالزم  ــ در اغلز بايد فرآانسهاي
 .جدول نياز داريم

 
 ــ يعني چه ؟ به چه منظور ؟

 



 نوع فرآانس و ميزان شدت و شكل تحريك الزم را ، براي حــــــالتهاي ــ مي خواهيم 
   .روي يك نمــــــــــودار مشخص آنيم... شما از قبيل هيجان ، خشم ، تفكر و  مختلف

 
 ....من اعتراض دارم. من اجازه اين آار را به شما نمي دهم.ــ ولي من موافق نيستم

 
  بعد پشتش. پروفسور را به ازمايشگاه ببريد: د، ارام و بي احساس دستور دا بولتس

                            .را به من آرد و ، در حالي آه سوت مي زد ، از پنجره به تماشــــاي بيرون پرداخت
 

   : هفتمفصل
 

 ديشب آه در . در راه ازمايشگاه تصميم گرفتم به هر نحوي شده انهـــــا را فريب دهم
 ويژگيهاي تحريــك: آت گرافت اشتودت بودم ، يكي از انها مي گفت ميان اسيران شر

 براي هر فرد ، مخصوص به خود اوست و هيچ دونفري ،به جز در خصوص انديشه
 .رياضي ، ويژگي مشترآي ندارند

 
 بسيار خوب ، انها مي خواهند با ازمايش ، به وضع و رفتـــار روحي من پي ببرند ، 

 ريك الكترومغناطيسي ، چه واآــــــنشي در من ايجاد مي آند و مي خواهند بدانند ، تح
 نبايد بگزارم در اين آار موفق شوند ، زيرا در. دچار چه هيجان يا احساسي مي شوم

 بايد استقالل روحـــي ام را. غيراين صورت ، مي توانند مرا تحت اراده خود دراورند
 ...ر را فريب بدهمبايد اين مال اندوزان دزد و جنايتكا. حفظ آنم

 
 وسط اتاق صفحه آنترل . نترل يك نيروگاه برقارد اتاقي شديم شبيه سالن مرآزي آو

 در سمت چپ ، . قربه ها و صفحـــــــــــــــــــه هابود با دستگاههاي اندازه گيري ، ع
 ترانسفورماتور و المپهاي ژنراتور با پرتوهاي قرمز قـرار گرفته بود آه در پشت يك 

 شبكه فلزي مثل پرده اي بود آه دو ژنراتور از انها استفاده مي آرد. بكه فلزي بودش
 .يك اتاقك استوانه اي ، با دو بخش فلزي باال و پايين ، در مرآز ازمايشگاه بود

 
 دو مرد آه پشت صفحه آنترل نشسته بودند ،. مرا به سمت همين اتــــــــــــاقك بردند

 اولي همان پزشكي بود آه دو روز.ند و به طرف من امدندصندليهاي خود را ترك آرد
  برد و دومي پيرمردي با پشت خميده ، گرافت اشتودتقبل مــــــــــــــــــــــرا به ديدار 
 . پيرمرد را نخستين بـــــــــــــــــــار بود آه مي ديدم. موي سر آم پشت و پوستي زرد

 :پزشك زمزمه آرد 
 

 مــردي نيرومند. معلوم بود آه انها نمي توانند پروفسور را قانع آنندــ از همان اغاز 
 :سپس رو به من آرد و در حالي آه سرش را تكان مي داد گفت . و لجباز است

 
 !ــ سرنوشت خوبي نداريد 



 
 .شما هم بايد در انتظار سرنوشت بد خود باشيد: و من پاسخ دادم 

 
 .ا من ، از اينده شما اگاهمام. ــ شما چيزي درباره من نمي دانيد

 
 :نگاه تندي به من انداخت و گفت . فقط شانه هايم را باال انداختم 

 
 ــ داوطلبانه اماده ازمايش مي شويد يا بايد از زور استفاده آنيم ؟

 
 .من فيزيكدانم و اين ازمايش ، خيلي چيزها به من ياد  مي دهد! ــ داوطلبانه 

 
 اول فشار خـــون را. تان را دراوريد و تا آمر لخت شويدآفشهاي. ــ بسيار عالي است

 .امتحان مي آنم
 

 نفس بكشيد ، عميق ،. يك ازمــايش پزشكي ساده بود. آفشم را دراوردم و لخت شدم
 :بعد ، از من خواست ... بيرون بدهيد 

 
 سخ رو به ميكروفون بايستيد و به همه پرشسهايم با دقت پا. ــ حاال برويد داخل اتاقك

 هــــر وقت. يكي از فرآانسها درد اور است و احتمالي درد شديد ايجاد مي آند. بدهيد
 .با فرياد شما ، درد از بين مي رود. احساس درد آرديد فرياد بزنيد

 
 المـــپي آه از. با پاي برهنه وارد اتاقك شدم. آف اتاقك با آاشي چيني فرش شده بود

 با فرآانس آوتاه آار. ژنراتور به آار افتاد. ن مي آرد باال اويزان بود ، اتاقك را روش
 مي آرد ، ولي شدت ميدان زياد بود ، زيرا حرارتي آه از بدنم مي گذشت باال و پايين

 تحريك الكترومغناطيسي عضله هايم را مي فشرد و ازاد مي آــــــــــــــرد و . مي رفت
 .مفصلهايم به مور مور مي افتاد

 
 ندتر مي شد و با فرآانس بيشتري موجهاي حـــــــــــــــرارتي را به من آار ژنراتور ت

 )) .اميدوارم بتوانم ازمايش را تحمل آنم : (( انديشيدم . مي رساند 
 

 فرآانس به هشت سيكل در ثانيه رسيد و احساس درد آردم مي خواهم واآــنش نشان
 تعداد موجهاي.به افزايش بودنكند قدرت مقاومت را نداشته باشم ؟ فرآانس رو . دهم

 شدت ... يك ، دو ، سه ، : حرارتي را آه در هر ثانيه به من مي رسيد ، مي شمـردم 
 دندانهايم را به سختي بــه. احساس آردم مي خواهم بخوابم. زيادتر و زيادتر مي شد

 ــبه ولي خواب داشت بر من غلـــــــ. هم فشردم تا بتوانم در برابر خواب تاب بياوردم
 نزديــــك بود.  بدنم سنگين و ُشل شده بود و چشمانم در حال بسته شدن بود.مي آرد
 .صدايي در اتاقـــك پيچيد. زبانم را به سختي گاز گرفتم ، تا خواب از سرم بپرد. بيفتم

 :مثل اين آه از نقظه اي دور دست مي ايد 
 
  در چه حالي ؟ روخــ
 

 از شما.حالم بسيار خوب است: را جمع آردم و گفتمنيرويم . قرار بود فريبشان بدهم
 .اندآي احساس سردي مي آنم. متشكرم



 
 .بي وقفه ، لبها و زبانم را گاز مي گرفتم

 
 ــ خوابتان نمي ايد ؟

 
 .ــ نه به هيچ وجه 

 
 ناگهان ميــــــل به )). به زودي از پا مي افتم و به خواب مي روم : (( ولي انديشيدم 
 فرآانس ژنراتور را زيادتر آرده بودند و به احتمالي از مرزي آه.  رفتخواب از بين

 احساس آسي را پيدا آردم آه از خواب عميقـي ،. موجب خواب مي شد ، گذشته بود
 حاال بايد گمان آنند آه خوابــــــــــم : (( انديشيدم . سرزنده و سالم  ، بيدار شده است

 پزشك به همكار خود گفت... ي خروپف دراوردم چشمانم را بستم و صدا)) . مي ايد 
 

  سيكل به خواب مي رود ، در حـــالي آه بايد در10با فرآانس  . ــ خيلي عجيب است
 !يادداشت آن .  و يك دوم  سيكل به خواب مي رفت 8فرآانس 

 
 :بعد از من پرسيد 

 
  در چه حالي ؟ چه احساسي داري ؟ روخــ
 

 عضله هايم را ُشل آرده و پاهـــــــايم را به .  مي آردمهمچنان خروپف. پاسخي ندادم
 :پزشك رو به همكارش آرد و گفت . ديوارهاي اتاقك تكيه داده بودم

 
 !فرآانس را باال ببر .  ادامه بدهپيفــ 
 

 منتظر بودند در فرآانسهاي مختلف، احساسهاي متفاوتي. بعد از ثانيه اي بيدار شدم 
 يا شاد شوم ؛ گاهي احساس خوشبختي و گاهي احســـاس به من دست دهد ؛ غمگين 

 رياد بزنم و در همان لحظه اي آه صـــــــدايتصميم گرفتم ف. دي و بي پناهي آنمناامي
 :پزشك دستور داد . ژنراتور زياد مي شد ، با تمام نيروي خود فرياد زدم

 
 در . كل در ثـــانيه سي75درد در : بنويس ! چه ادم عجيبي !  فشار را قطع آن  پيفــ

 !خوب ادامه بده .  سيكل احساس درد مي آنند130حالي آه ديگران در 
 

 .اميدوارم بتوانم درد را تحمل آنــــم.  هم مي رسيم130به فرآانس : (( با خود گفتم 
 
 ! را امتحان آن 93 فرآانس  پيفــ
 

 فتادم آـه به شرآتبه ياد مساله هايي ا. با اين فرآانس حالت عجيبي به من دست داد
 گرافت اشتودت داده بودم و عجيب تر اين آه ، راه حل انها ، به روشني و بــا دقت ،

 اين بايد همان فرآانسي باشد آه انديشه رياضي را به خـــــالقيت . در ذهنم نمايان شد
 .وا مي دارد

 
 :پزشك پرسيد 



 
 چيزي مي داني ؟)) ِبِسل ((  ، از تابع درجه دوم  روخــ
 

 . همه چيز را به يـــــــاد مي اوردم. جواب را به او دادم. پاسخ را به روشني مي ديدم
 .در ضمن ، نوعي احساس خوشبختي در من پديد امده بـــود. همه چيز را مي دانستم

 
 .ــ ده رقم نخست بعد از مميز را ، براي عدد پي بگوييد

 
 .به اين پرسش ، هم پاسخ درست دادم

 
 !ي اين معادله درجه سوم را پيدا آن ــ ريشه ها

 
 سه ثانيه نگذشت. معادله درجه سومي با ضريبهاي آسري و نامانوس به زبان اورد
 .آه معادله را حل آردم و ريشه هاي ان را با صداي بلند اعالم آردم

 
 .در اين حالت ، با ديگران فرقي ندارد ! پيفــ ادمه بده 

 
 يك باره احساس گـــريه به من دست داد ،.  مي شدفرآانس مرتب ولي به ارامي زياد

 همان طور.باز هم تالش آردم فريبشان دهم. اشكم مي ريخت و بغض گلويم را فشرد 
 .آه اشك مي ريختم ، سعي آردم بخندم و قاه قاه خنديدم

 
 چه موجود استثنايي عجيبي است؟ از همان. ــ عجب ، هيچ شباهتي به ديگران ندارد

 پس آي به گريه مي افتد؟. ستم اعصابي نيرومند دارداغاز مي دان
 

 و من ، درست در لحظه اي شروع به گريستم آردم آه بيش از هر وقت ديگر ، شــاد
 در ان لحظه ، همه اين ادمهـــــــــــــــا ، از . بودم و مي خواستم بخندم و اواز بخوانم

 هايي مهربــــــان و خوش قلب  و پزشك ، به نظرم ادمبولتس گرفته تا گرافت اشتودت
 ولي من ، در همين حالت ، به شدت مي گـــــــــريستم و اب بيني ام را باال . مي امدند

 آاردشواري بود ، ولي به هر ترتيبي بود از عهده نقشم برامـدم و پزشك. مي آشيدم 
 .را قانع آردم

 
 شباهتي با ادمهــايهيچ . درست بر خالف ديگران. ــ چقدر عجيب و حيرت اور است

 .مي ترسم عاقبت براي ما گرفتاري به وجود بياورد. عادي ندارد
 

 تشويش و ترس مرا فرا گرفت و گمان مي آردم پيشامدي دهشناك درانتظار من است
 به خـــودم.  بودم130هنوز منتظر فرآانس . بالفاصله بعد از ان احساس شادي آردم

 مان حالي آه از وحشت قلبم مي ترآيد و نزديــــك فشار اوردم آه اواز بخوانم و در ه
 .بود از ترس قالب تهي آنم ، شروع آردم به اواز خواندن

 
 در اغــاز مفصل انگشت. احساس آردم ژنراتور دارد به فرآانس درد نزديك مي شود

 شست راستم تير آشيد ، بعد همه دندانهايم را درد شديدي فرا گرفت و سرانجام سرم
 گوشهايم صدا مي داد ، رگهــاي.  گرفت آه به نظرم رسيد مي خواهد بترآدچنان درد

 ...گردنم متورم شده بود و 



 
 بي شك اگر اراده آنم موفق مي شوم.بايد اين دردها را تحمل آنم. بايد تاب مي اوردم

 تاريخ. ادمهاي زيادي زير شكنجه جان باختند ، ولي يك آلمه از زبانشان بيرون نيامد
 و زناني را به ياد دارد آه هرگونه شكنجه اي را تحمل آردند ، ولــي نه ضعف مردان 

 ...نشان دادند و نه ناليدند 
 

 همه جاي بدنم درد. به مرز باالي خود رسيده بود. درد لحظه به لحظه زيادتر مي شد
 چشمانم سياهي مي رفت و به تدريج هشياري خود را. مي آرد ، ان هم دردي آشنده

 .ولي به هر حال تحمل آردم و صدايي از من در نيامد.مي دادماز دست 
 

 :صداي پزشك به گوشم خورد 
 
  چطوري ؟ چه احساسي داري ؟ روخــ
 

 :دندانهايم را به هم فشردم و با خشم گفتم 
 

 ...دلم مي خوست دستم به شماها مي رسيد . ــ به سختي عصباني و خشمگينم
 

 . انتظار است ، به هيچ وجه عادي نيستهمه چيز خالف.  پيفــ ادامه بده
 

 گمان نمي آنم اگر چند ثانيه ديگر درد ادامه مي يــــــــافت ،. ناگهان درد از بين رفت
 . بي ترديد ، سر و صدايم در مي امد يا از هوش مي رفتـــم. مي توانستم مقاومت آنم

 .سردي بدنم را فرا گرفت و عضله هايم به لرزش افتاد عرق
 

 فرآانس به. سفيد خيره آننده اي ، حتي اگر چشمانم را مي بستم ، ازارم مي دادنور 
 احساس گرسنگي آــــردم ، به سختي سردم شد ، مثل اينكه . طور دايم تغيير مي آرد

 ولي همه را.درون يخها غوطه مي خورم ، سر و صداي گوشخراشي رهايم نمي آرد
 .سرانجام پزشك از آــــــوره در رفت. متحمل آردم و به پزشك پاسخهاي نادرست داد

 
 ديروز در اتاق شنيده بودم آه دشوارترين ازمايش ، ازمايش اراده است ، تا اينجا به

 اراده . ياري اراده ام بود آه توانستم انها را فريب بدهم و در نقشـــه خود موفق شدم
 ي احســــــاس رابود آه به من امكان مقاومت در برابر شكنجه ها و حالهاي مصنوع

 و حاال مي خواهند ، اين نيرو، نيروي اراده را با ژنراتور جهنمي خود يا... مي داد 
 ايا به واقع ، اراده ام را از دست مي دهم ؟. به وسيله ديگري از من  بگيرند

 
 حظه را مي آشيدمـايا سرانجام انها پيروز مي شوند ؟ با ترس و تشويش انتظار ان ل

 نسبت به. ـــده امـاحساس آردم نسبت به همه چيز بي اعتنا شــــ.  رسيدسرانجام فرا
 . جنايتــكار بودمگرافت اشتودتدوران اسيري خود در جنگ ، وقتي آه گرفتار همين 

 .مثل اينكه مغزم به آلي تهي و عضله هايم سست شده بــــــود. هيچ احساسي نداشتم
 د يا خوب، نداشتم، از هر گونه احساسهيج احساسي ، ب. ادم بي احساسي شده بودم

 نه چيزي شادم مي آرد و نه خـــــــــاطره اي به . انسامي و اخالقي ، خالي شده بودم
 م يا دست و ــــنچيزي بينديشم يا سرم را بچرخانمي خواستم به . تشويشم مي انداخت
 .اراده ام در هر زمينه اي از من سلب شده بود. پايم را حرآت دهم



 
 ، ولي وجودضعيف بود.  همه اينها ، در ژرفاي ذهنم ، چيزي به من فرمان مي دادبا

 )).بايد ... بتواني ... بايد ... بايد : (( داشت 
 

 به نظرم، يك يا چند سلول مغزم از زير تاثير نيروي الكترومغناطيس فرار آرده بودند
 افت اشتودت به هـــمهجنايتكاران شرآت گر. همانها بودند آه به من هشدار مي دادند

 :ولي چيزي در ژرفــــــــــاي شعورم به من مي گفت . عصبهاي من مسلط شده بودند
 ... )) .نبايد ... نبايد تسليم شوي (( 
 

 بعدها ، ضمن بررسيهاي خود دانستم آه نظريه اي درباره انديشه وجـــــــود دارد آه 
  فعاليت خود ، تحت تاثير هيچ گونهبنابران سلولهايي در پوشش دماغي هستند آه در

 عامل فيزيكي يا شيميايي قرار نمي گيرند و تنها از گروه سلولهاي عصبي به نـــــــام 
 پزشك آه گمان مي آرد. هادي فرمان مي برند ؛ نيروي همين سلولها ، مرا نجات داد

 :اوضاع بر وفق مراد اوست ، پرسيد 
 

 همكاري مي آني ؟ــ خوب حاال با شرآت گرافت اشتودت 
 

 !ــ نه 
 

 ــ ايا از دستورهاي مسوالن شرآت پيروي مي آني ؟
 

 !ــ نه 
 

 ــ حاضريد سر خود را به ديوار بزنيد ؟
 

 !ــ نه 
 
 .غيرعادي است ، ولي سرانجام او را به زانو در مي اوريم.  ، ادامه بدهپيفــ 
 

 ي آه بر اراده خود مســلط يدر همان لحظه ها. تاثير ژنراتور با اراده من از بين رفت
  ، وانمود آردم آه اراده ام را از دست داده ام ، پزشك ترديد آرده بود، به همين بودم

 :سبب پرسشهاي ديگري را مطرح آرد 
 

 ــ مي توانيد زندگي خود را ، به خاطر خوشبخت آردن ديگران فدا آني ؟
 

 .بينملزومي در اين آار نمي : با لحني گرفته و خسته گفتم 
 

 ــ ايا مي توانين خودتان را بكشيد ؟ 
 

 .ــ بله
 

  را ، آه يك جنايتكار جنـگي  است ، از بين ببريد ؟گرافت اشتودتــ ايا تصميم داريد 
 



 چه سودي دارد ؟! ــ نه 
 

 ــ با شرآت گرافت اشتودت همكاري مي آنيد ؟
 

 !ــ البته 
 

 : بعد ، رو به همكار خود آرد و گفت 
 

  بي اراده 175نخستين آسي است آه در . عجيب است ، حسابي گيج شـده امــ خيلي 
  ،  پيف.مي شود و گمان مي آنم بعد از اين هم ، به چنين مـــــــوجودي برخورد نكنيم

  را يادداشت آردي ؟175
 

 نزديك به دو ساعت و نيم ديگر ادامه دادند تا جدول مربوط به حالتهاي احساسي مرا
 : ولي در واقع ، تنها در يك حالت ، عدد درست را در اختيــــــار داشتند تكميل آنند ؛

 اخر. اين ، براي خود من هم الزم بود.  به تحريك استعداد رياضي منفرآانس مربوط
 واستم نقشه اي براي برچيده شدن اين شرآتــــــــمن به عنوان يك رياضيدان مي خ

 .طرح آنم
 

   : هشتمفصل
  

 بر همين اســــــاس بود آه .  تلقين در افراد ضعيف تر ، بيشتر تاثير داردهيپنوتيزم و
 شرآت گرافت اشتودت رياضيدانان خود را ، با روحيه اي مطيع ، همچون برده هــا ،

 .تربيت مي آرد و به آار وا مي داشت
 

 ـــــــابر ولي به نظر انها و بنــ. الزم بود مرا هم تربيت آنند تا به جمع بردگان بپيوندم
 بايد برنامه هاي خاص من. ازمايشهايي  آه انجام داده بودند، من يك ادم عادي نبودم
 .طرح و اجرا مي شد ؛ و اين به گذشت زمان نياز داشت

 
 . مرا به اتاق ديگران نبردند و اتاقي خصوصي ، به عنـــــوان دفتر آار ، به من دادند

 وها و حياط مي رفتم و مي توانستم تماشاگـــربه راهر. نسبت به ديگران ازادتر بودم
 .وضع ديگران باشم

 
 قربانيان شرآت گرافت اشتودت ، صبحها نيم سـاعت براي خوشبختي خود و موفقيت

 ، همه را بي اراده ، بين دو ديــــــــــــوار انها دوازده نفر بودند . استاد دعا مي آردند
 ، تا سخناني را آه از بلندگو پخش مي شدالومينيومي يك خازن بزرگ جمع مي آردند

 :تكرار آنند 
 



 .ــ شادي و خوشبختي در خودشناسي است
 

 ــ ما با درك راز حرآت تحريك در سيناپس هاي سلولهــاي عصبي ، خوشبختي را به
 .دست اورده ايم

 
 گي چيزي نيست ـــ مي دانيم آه درد ، غم ، شادي ، عشق ، ترس ، تنفر و گرسنــ ما
 .جريان الكترومغناطيسي در بدنجز 

 
 .ــ آسي آه اين حقيقت را نمي داند ، نمي تواند خوشبخت باشد

 
 او مــــــــا را .  ، استاد ما بود آه اين حقيقت را براي ما روشن آردگرافت اشتودتــ 

 .نجات داد و به ما زندگي بخشيد
 

 دوازده نفر برده وار ، . از پشت شيشه ، اين مراسم نفرت انگيز را تماشـــا مي آردم
 بي اراده و با چشماني نيمه بسته ، اين جمله ها را، شبيه آساني آه هذيان مي گويند

 ژنراتور ، توان هر مقاومتي را از انها گرفته بود و تــرس واطاعت. تكرار مي آردند
 ـــا وقتي اين مراسم را تماشـــــ. آاري آثيف و غيرانساني. را به جاي ان نشانده بود

 مي آردم ، به نظرم مي رسيد با جمعي سرو آار دارم آه به سخــــتي معتاد به الكل و
 .مواد مخدر هستند

 
 بعد از پايان مراسم ، هر دوازده نفر وارد ســــالني شدند و هر آسي پشت ميز تحرير

 ز باالي ميز تحرير صفحه اي الومينيومي اويزان بود آــــــه بخشي ا. خود قرار گرفت
 گمان مي آنم صفحه ديگري هم زير پوشش آف سالن قــــرار. همان خازن عظيم بود

 .داشت
 

 سالن ، بي شباهت به سالن  يك رستوران نبود ، ولي البته صفحــه هاي الومينومي ،
 .ادم را خيلي زود از اين گونه انديشه هاي شاعرانه دور مي آرد

 
 . شامل مساله اي رياضي براي حــل بودروي هر ميز يك برگ آاغذ گذاشته بودند آه

 هنوز رياضيدانان تحت تاثير حالت بي ارادگــــــي بودند و با بهت زدگي به برگ آاغذ 
 .  سيكل قـــــــــرار دادند93ولي به سرعت انها را زير تاثير فرآانس . نگاه مي آردند

 !آار را اغاز آنيد : بلندگو اعالم آرد 
 

 به خـــــــــود . ان زده ، قلم را برداشتند و اغاز به نوشتن آردندهر دوازده نفر ، هيج
 مي پيچيدند و مثل بيماري آه دچار هيستري شده باشد و شبيه ماشيني آه با دور تند

 چشمانشان. چهره شان گل انداخته بود. آار مي آند ، روي ميز تحرير خم شده بودند
 ندي رويچنان به تا ــدسته. بيرون بزنندچنان باز بود آه انگار مي خواهند از حدقه 

 .آاغذ جلو مي رفت آه ممكن نبود ، نوشته انها را با چشم دنبال آرد
 

 ان وقت سرشان به پايين تا نزديكيهاي سطح ميز تحرير. آار ، يك ساعت طول آشيد
 در اين... رگهاي گردنشان آلفت و سرخ شده بود .دستهايشان به تشنج افتاد. خم شد
 .همه به خــــواب رفتند... رآانس ژنراتور را روي هشت سيكل ثابت آردند و موقع ف

 همــه چيز از نو... شرآت گرافت اشتودت ، به بردگان خود استراحت داده بود و بعد 



 .اغاز شد
 

 ناگهان. يك بار ، وقتي اين صحنه ترسناك را تماشا مي آردم يكي از رياضيدانان ُمرد
  حالتي پريشان به آسي آه نزديك او نشسته بود و بـه سرعتنوشتن را رها آرد ؛ با
 . حالت آسي را داشت آه مي خواست چيزي را به خـــاطر اورد. مي نوشت نگاه آرد

 سرش را به ميز مي آوفت.بعد فرياد آشيد و شروع آرد به پاره آردن لباسهاي خود
 ر از هوش رفت و به اخــــــــــر س. دستش را گاز مي گرفت ، بدنش را چنگ مي زد

 .زمين افتاد
 

 .ديگران هيچ توجهي به او نكردند و همچنان مشغول آار خود بودند
 

 چنان خشمگين شده بودم آه موقعيت خود را فراموش آردم و با.خونم به جوش امد
 اي بينوايان آار را رهــا : مي خواستم فرياد بزنم . مشت چند بار به در بسته آوبيدم

 تبهكاران شكنجه گر را دستگير و مجازات آنيد.ن سالن جهنمي فرار آنيدآنيد ، از اي
 

 : را شناختم آه در آنار من بود و با خونسردي مي گفت بولتسصداي 
 

 .اين آارها سودي ندارد.  خوددار باشيدروخــ اقاي 
 

 ا اين ادمهـــــاي بي گناه رچرا. ــ انچه در اينجا پيش مي ايد جنايت و تبهكاري است 
 شكنجه مي دهيد ؟

 
 :لبخندي تحقير اميز بر لبانش ظاهر شد 

 
 را خوانده ايد ؟ خـدايان از او)) اوليس (( ــ شما با اسطوره ها اشنا هستيد ؟ افسانه 

 ا يك زندگي طوالني و ارام و يكنواخت ، ياي: يكي از دو راه را انتخاب آند   خواستند
 اين مـردان هم. وليس راه دوم را انتخاب آردا. پرماجرا و همراه با هيجان ولي آوتاه

 .راه اوليس را انتخاب آرده اند
 

 ــ مگر از انها پرسيده ايد آه دوست دارند چه راهي را براي زيستن انتخـــاب آنند ؟ 
 انها چيزي را انتخاب نكرده اند ؟ شما ها هستيد آه به آمك ژنراتور و بــــــــــا هدف

 .بدون خواست خودشان به سوي مرگ مي بريدمال اندوزي ، انها را 
 

 . قاه قاه خنديد بولتس
 

 ــ مگر به شما نگفته اند آه ادمهاي خوشبختي هستند؟ انها خوشبختي را در خالقيت
 !مي دانند و مي بينيد با چه سرعتي و با چه انرژيي آار مي آنند

 
 شما به طور . يش برودزندگي بايد با اهنگ طبيعي خود پ. ــ احمقانه استدالل مي آنيد

 .مصنوعي اين اهنگ را تند آرده ايد و اين تبهكاري و جنايت است
 

 :دوباره قاه قاه خنديد 
 



 زماني. ــ پروفسور ، شما خود را دانشمند مي دانيد، ولي منطق شما غيرعلمي است
 بود آه مردم با پاي پياده يا االغ و شتر سفر مي آردند، ولي امروز با هواپيماي جت

 زماني خبرهاي تــــازه دهان به دهان . راه چند ماهه را در يكي دو ساعت مي پيمايند
 مي گشت و مردم ماهها يا سالها بعد از يك پيشامد ، از ان اگاه مي شدند ؛ در حــالي

 آه امروز راديو و تلوزيون ، خبر را در همان لحظه اي آه رخ داده است به گــــوش 
 .شما مي رسانند

 
 شك نداشته باشيد.  يعني تند آردن اهنگ زندگي و شما ان را تبهكاري مي ناميدتمدن

 آه اگر اين افراد زندگي عادي و طبيعي خود را مي گـــــــــــــــذراندند ، نمي توانستند 
 بايد بپذيريد. يك ميليونيم آارهاي مثبتي را آه در اينجا انجام داده اند، به ثمر برسانند

 البته، وقتي شما شبيه انها شديد، قدرت درك اين مطلب را .  آار خالقآه زندگي يعني
 نگران نباشيد ، در همين دو روز اينده شما هم شاد و خوشبخت خواهيد.پيدا مي آنيد

 ببخشيد ، شمـــــــــا با . براي شما اتاق مخصوص براي آار آردن اماده آرده ايم. شد
 .ا مثل ديگران رفتار آنيمديگران فرق داريد و نمي توانيم با شم

 
 . ، با مهرباني دستهايش را روي شانه هايم گذاشت و رفتبولتس

 

   : نهمفصل
 

 مرا زير تاثير فرآانسي قرار دادند آه گمان مي آردند اراده ام. تربيت مرا اغاز آردند
 زانوابتدا بايد . مرا واداشتند آه به دستورهاي ابلهانه انها عمل آنم.را از بين مي برد

 مي زدم و جمله هايي را آه از بلندگو درباره شرافت و بزرگي و استــــــــــــــــــــادي 
 چون تازه آـــــــــــــــــــــــــار بودم ، .  پخش مي شد ، تكرار مي آردمگرافت اشتودت

 ـا چه بايد به ياد مي اوردم بــــــــــ. بنيانهاي نوروسيبرنتيك را به من تلقين مي آردند
 .فرآانسي آدام حالت را از خود نشان دهم

 
 يك هفته طول آشيد تا تربيت شوم  و وقتي به اندازه آـــــــــافي به دستور پذيري من 

 .اطمينان پيدا آردند ، تصميم گرفتند به من هم آار بدهند
 

 رامكان منفج: نخستين مساله اي آه به من دادند ، به نيازهاي نظامي مربوط مي شد 
 مساله را در دو ساعت حل آردم ، ولـي راه حل من. آردن موشكهاي دورُبرد در فضا

 شرطهايي آه براي استفــــاده از راه حل پيشنهاد . براي وزارت دفاع فايده اي نداشت
 .آرده بودم ، با امكانهاي موجود عملي نبود

 
 رون براي منفجرمحاسبه نيروي پرتوهاي نوت: مساله دوم هم ، آاربرد نظامي داشت 

 پاسخ اين مساله را هم پيدا آـــردم ، ولي . آردن بمبهاي هسته اي دشمن از راه دور 
 بنابر محاسبه من ، يك توپ نوتروني بايد چند هــــزار تن وزن . باز هم آاربرد نداشت



 .مي داشت
 

 ــاي فرق من با ديگر رياضيدانان شرآت گرافت اشتودت اين بود آه ژنراتور ، به جـــ
 اينكه مرا به ادمي بي اراده تبديل آند ، روي فرآانسي بود آه مرا به شور و شــــوق

 البته ، به ظاهـــر با. وا مي داشت  ، و به همين مناسبت ، از آار خود لذت مي بردم
 ديگران تفاوتي نداشتم ولي در واقع ، با مسلط بودن بر اراده خود ، در جهتي آـــــار

 در فاصله استراحت، خودم را به خواب مي زدم، ولي به اين. ايل بودممي آردم آه م
 مي انديشيدم آه چگونه پاسخ مساله ها را بي فايده آنم و چگونه از اين جنايتــكاران

 !انتقام بگيرم 
 

 پيش خود يك مساله رياضي طرح آردم آه به چه ترتيب مي تــــــــــــــــــــوان شرآت
 البته منظورم انفجار با ديناميت يــــا چيزي! ز درون منفجر آرد  گرافت اشتودت را ا

  برانگيختن احساسـات مختلف بود و مساله من پيفآار ژنراتور اقاي . شبيه ان نبود
 نفرت همــكارانين ژنراتور براي برانگيختن خشم و اين بود آه چگونه مي توانم از ا

 ـــــه مي توانم انها را به يك شورش خود بر ضد مسوالن شرآت استفاده آنم ؟ چگونـ
 حق طلبانه وادارم ؟ اگر بتوانم اين مساله را حل آنم ديگر براي نابودي اين تبهكاران

 .به هيچ آمكي از بيرون ، نياز نخواهم داشت
 

 ولي به چه ترتيب مي توان در اين راه موفق شد ؟ چگونه مي توانم فـرآانسي را آه
  ، آه براي ايجاد استعــــاداد 93 مي آند ، به جاي فرآانس خشم و انتقام جويي ايجاد
 رياضي است ، نشاند ؟

 
  ، آه اين ژنراتور را اختراع آرده بود، سالهاي پيري خود را مي گذراند او پيفدآتر

 ولي به خاطر خوي شرير  و روحيه ساديستي و ديـگر ازاري. مهندسي برجسته بود
 بــــايد . او از ازار ديدن ديگران ، لذت  مي برد.  بوداو ، نمي شد در انتظار ياري او

  ، روي فرآانسي قرار دهم آه پيفراهي پيدا مي آردم تا ژنراتور را ، پنهان از دآتر
 .نياز داشتم

 
 ار واداريم ،ـوقتي ژنراتور بار اضافي داشته باشد ، يعني بيش از معمول ان را به آــ

  ـــانس ـ از فرآــــ رياضي ازبارور آردن استعدادي برا. با فرآانس آمتري آار مي آند
 ـــــــاده ــ سيكل در ثانيه استفــــ85 سيكل در ثانيه و براي ايجاد خشم از فرآانس 93

 انس محاسبهــمي شود  بنابراين بايد مقدار بار اضافي الزم را براي آاهش هشت فرآ
 رار داشتند  بهــدانان درون ان قدر ضمن ، بايد تاثير خازن عظيمي را آه رياضي. آنم

 البته وقتي به ازمايشگاه وارد مي شدم ، عددهـــــــاي ولت سنج و. حساب مي اوردم
 ــوان ژنراتور را بهـحاصل ضرب اين دو عدد ، ت.امپرسنج ژنراتور را يادداشت آردم

 .من داد
 

 سول را ، آه بهدر چهل دقيقه معادله هاي مـاآ. بقيه آار ، حل يك مساله رياضي بود
 در ضمن. اين مساله مربوط مي شد ، حل آردم و محاسبه هاي فرعي را انجـــام دادم

 . وات نيرو ذخيره داشت1\5 در ژنراتور خود ، تنهـــــــا  پيف:چيزي را آشف آردم 
 

  سيكل در ثانيه ، 93اآنون مي دانستـــــــــم ، براي اينكه ژنراتور ، به جاي فرآانس 
  سيكل در ثانيه ايجاد آند ، بايد يكي از صفحه هاي خازن را ، بـــا سيمي85 فرآانس



 . ُاهم دارد ، به زمين متصل آرد1350آه مقاومتي برابر 
 

 از آجا سيمي با.  دشواريهايي وجود داشتاين موفقيت شادي بخش بود ، ولي هنوز
 باشد ، وگرنــــــــه  ُاهم 1350اين مقاومت پيدا آنم ؟ مقاومت سيم بايد درست برابر 

 با . فرآانس ديگري به دست مي ايد ؛ ولي براي حل اين مساله راهي پيدا نمي آـردم
 ...احساس درماندگي سرم را ميان دو دستم گرفته بودم و مي انديشيدم 

 
 سرم را بلند آــــــــــردم و با . ناگهان به نظرم رسيد آه سايه اي روي ميزم مي لغزد

 اين ،.  شدم دستهاي ناتوان ولي لطيف ، گلداني روي ميز مي گـــذاردشگفتي متوجه
 همان دخترآي بود آه به عنوان پيك شرآت گرافت اشتودت، دو بار به خانه من امده

 .وحشت زده و رنگ پريده بود ، ولي براي من بارقه اميدي بود. بود
 

  شما را زنـــــــده خدا را شكر آه: با صداي ضعيفي آه به زحمت شنيده مي شد گفت 
 .مي بينم

 
 .ــ بله درست است ، ولي به ياري شما نياز دارم

 
 .با ترس دور و بر خود را پاييد

 
 ...من هم . ــ همه خيال مي آنند شما از بين رفته ايد

 
 ــ شما ، هر روز به شهر مي رويد ؟

 
 ...ــ بله ، هر روز بايد به شهر بروم  ، اما 

 
 سعي آن در اولين فرصت ،دوستان دانشگاهي ام را اگــاه . من بكنيــ بايد محبتي به 

 به انها اطالع بده آه در اينجا مرا به زور واداشته اند برايشــــان آار آنم ؛ به . آني 
 .مردم خبر بده ؛ بايد من و ديگران را از اينجا نجات دهند

 
 .تددخترك چنان به وحشت افتاده بود آه نزديك بود به زمين بيف

 
 ... از همه جا خبر دارد ، ان وقت گرافت اشتودتــ چطور ممكن است ؟ 

 
 ...ــ ببينم ، ايا شما را هم مورد سوال و جواب قرار مي دهند ؟ با همان وسيله 

 
 .ــ بله ، پس فردا بايد به پرسشهاي انها پاسخ دهم

 
 .باشيد و نترسيدبايد شهامت داشته . ــ خوب ، ببينيد ، تا پس فردا وقت زيادي است

 
 گلداني آه روي ميز گذاشته بود. دخترك آه به سختي مي لرزيد، از اتاق بيرون رفت
 .مدادها را يكي يكي امتحان آــردم. پر از مدادهاي تراشيده و به رنگهاي مختلف بود

 ــداد مــــــــ.  هزار ُاهم مقاوت داردمشهور است ، دو )) B5(( مغز اين مداد ، آه به 
  درست است. ام دادمـجـمحاسبه ها را به سرعت ان. ري با مقاومت آمتر پيدا آردمديگ



 .با همين مداد مي توانم به نتيجه الزم برسم
 

 بــايد يكي از. به دو تكه سيم هم نياز داشتم. مداد را برداشتم و ان را در جيبم گذاشتم
 رت مرآــــزي وصل ري حراتدو سيم را به صفحه خازن باالي سرم و ديگري را به با

 به يــــــاد . آنم و سپس ، دو سر ديگر سيمها را به وسيله مغز مداد به هم پيوند دهم
 نرمي آابل به اين معنــــا. چراغ روميزي و آابل نرم ان افتادم آه در سالن ديده بودم

 بي شك ، مي شد دست آـــم دو متر. بود آه از چند رشته سيم نازك تشكيل شده است
 همين . باز هم به اندآي محاسبه احتيـــاج داشتم! چه خوب . م از ان به دست اوردسي

 .آه آار محاسبه را تمام آردم ، بلند گو همه را به نهار دعوت آرد
 

 ضمن عبور از راهرو متوجه شدم آه پزشك نوشته هاي مــــــرا بررسي مي آند و از
 اسبه هاي من ، منفــــــــجر آردناخر ، بنابر مح. چهره اش پيداست آه راضي نيست

 ولي در اين باره فكر نمي آرد آه چه آــــــــار ... بمبهاي هسته اي دشمن ممكن نبود 
 !عظيمي با يك مغز مداد ناقابل مي توان انجام داد 

 

   : نهمفصل
 

 چراغ روميزي ، بدون استفاده ، روي ميز بلند قرار داشت و آــابل مورد نياز من به 
 آابل را وقتي از چراغ بريدم و در جيب گذاشتم آه همه . ر پايه ان پيچيده شده بوددو

 همه براي دعــــــاي صبح . سر صبحانه هم آاردي برداشتم.  رفته بودندبه دستشويي
  متري را امـــاده1\5به سرعت دو تكه سيم . رفته بودند آه من وارد دستشويي شدم

 همه. هفت دهم مغز مداد، همان مقاومت الزم را داشتآردم مغز مداد را دراوردم و  
 چيز اماده بود تنها بايد سيمها را به جاهايي آه در نظر گرفته بودم وصل مي آردم و

 روزي هشت ساعت آار مي آرديم ؛ من در اتاق خودم. اين تنها موقع آار ميسر بود
 .و ديگران در سالن

 
 به طور معمول ، يك ساعت بعدازظهر. بودبعد از هر ساعت آار ، ده دقيقه استراحت 

  و ديگر سهامداران شرآت ، براي آنترل ، وارد تاالر آــــــــــــار گرافت اشتودتخود 
 .رياضيدانان مي شدند و همين ساعت ، بهترين زمان براي اجراي نقشه ام بود

 
 . برخـــوردمدر راهرو به پزشك. با مغز مداد و سيمي آه در جيبم بود ، به اتاقم رفتم

 .چند دقيقه وقت داريد با شما صحبت آنم: احوالپرسي آردم و گفتم 
 

 .ــ بفرماييد
 

  ؛ گمــــــان مي آنم ، به سبب وضع روح ام  صحبت آردم بولتســ من يك بار با اقاي
 اطالع بدهيد آه من بولتس اگر ممكن است به اقـــــاي . نتوانستم  منطقي برخورد آنم



 .ياضيدانان شرآت ، درس رياضي بدهمحاضرم به ر
 

 هميشه به اين ادمهاي ابله سفارش آرده بودم. ــ خيلي خوشحالم آه اين را مي شنوم
 آه شما ، تنها آسي هستيد آه مي توانيد بر آارهاي رياضي اين شرآت نظارت داشته

 ني آنيدشما مي توانيد با سرآشي به ديگران ، آار انها را بازبي. عالي است... باشيد 
 و در ضمن ، اگر آسي به دليل اندك اختالفي آه از نظر فرآانس با ديگران دارد او را

 ما به چنين ادمي نياز داريم و شمــــــــــــــا بهترين آسي هستيد آه .به آار وادار آنيد
 .مي توانيد در اين مقام خدمت آنيد

 
 هرگز. اضيات مطلوبتر استاما به گمان من ، آار اموزش ري. ــ حق با شماست دآتر

 .دلم نمي خواهد به حالت جواني بيفتم آه ديروز سرش را به ميز مي آوفت
 

 گمان نمي آنم مخالفتي داشته. در ميان مي گذارمگرافت اشتودت با . ــ با شما موافقم
 .همين امروز ، ساعت يك بعدازظهر بايد او را ببينم ، سعي مي آنم قانعش آنم. باشد

 
 . همان موقع با شما تماس مي گيرمــ من هم

 
 روي ميز مساله اي گذاشته شده بود آه مــربوط به يافتن روشي براي . به اتاقم رفتم

 معلــــــــوم شد ، شرآت . ساخت ژنراتوري با نيروي چهار برابر ژنراتور موجود بود
 ر برساند و نف52 نفر به 13اضيدانان خود را ، از ـــــــگرافت اشتودت مي خواهد ري

 دست به جيب بردم و مغز مداد را لمس آردم، بايد. فعاليت هاي خود را گسترش دهد
 .مواظب باشم ُخرد نشود

 
 صورت مساله اي آه به من داده بودند ، محاسبه هاي قبلي مرا دربـــــــــاره ژنراتور 

 ـــــــــــــــاعت ، ســـــــــــــ. در انتظار ساعت يك بعدازظهر بودم. موجود تاييد مي آرد
 سيم و مغــز مداد را از. دست به آار شدم. دوازده و چهل و پنج  دقيقه را اعالم آرد 

 يك سر سيم را به صفحه خازن باالي سرم وصل آردم و سر ديگــرش . جيبم دراوردم
 .ري حرارت مرآزي آه در گوشه اتاقم بود ، نزديك آردمرا به بات

 
 به محض اينكه . ـــــذشت و من انتظار ساعت يك را مي آشيدمثانيه ها به آندي مي گ

 .رو رفتمـــــساعت زنگ زد ، سر ازاد سيم را به باتري چسباندم و به سرعت به راه
 

 از من.  به طرف سالن رياضيدانان مي رفتندپيف ، پزشك و بولتس ، گرافت اشتودت
 رياضيدانــــــــــان . يستاديمهمه پشت در شيشه هاي سالن ا. به گرمي استقبال آردند 

 : خيلي ارام گفت  بولتس.مشغول بودند 
 
 اطمينان دارم از اين بابت پشيمـــــان.  با نظر شما موافق هستندِهر گرافت اشتودتــ 

 : آه به داخل سالن نــــگاه مي آرد ، با تعجب پرسيد گرافت اشتودتولي . نمي شويد
 

 ــ چه خبر است ؟
 

 : گفت  پيف.ضربان قلب من باال رفت.  دچار وحشت شده بود هم پيفمهندس
 



 ــ چرا آار نمي آنند ؟ براي چه همه به اين طرف و ان طرف نگاه مي آنند ؟
 

 خيلي جالبتر از انچه انتظار داشتم ، شورش اغـــــاز شده . به درون سالن نگاه آردم
  بودند و خشمگينواستهاز پشت ميزهاي خود برخ. رياضيدانان آار نمي آردند. بود 

 : را شناختم دنيسصداي . در واقع ، فرياد مي زدند. با هم صحبت مي آردند
 

 ــ دوستان من ، مي دانيد اينها چه باليي سر ما اورده اند ؟ بــــايد به اين وضع پايان
 بايد با همين ژنراتور لعنتي ، خوشبختي ادعـــايي: و يكي ديگر در پاسخ گفت . دهيم
 .يطانها را به خودشان نشان بدهيماين ش

 
 :  ، براي بار دوم ، ولي با خشمي بيشتر فرياد زد گرافت اشتودت

 
 ــ چه خبر شده است ؟

 
  به آلي دستپاچه شده بود ؛ در حالي آه به مردان تهييج شده  و خشمگين نـگاهپيف

 : مي آرد ، گفت 
 

 رفتارشان مثل ادمــهاي . ها نداردمثل اين آه ژنراتور تاثيري بر ان. ــ اصال نمي فهمم
 !چرا آار نمي آنند ! نمي فهمم . معمولي است

 
 . خودش را باختگرافت اشتودت

 
 ـــاله به ما داده اند ، بايد ــپنج مس.  وزارت دفاع را چه بدهيمــ اگر آار نكنند ، پاسخ

 . برگردندهر طور هست وادارشان آنيد به سر آــارشان. پاسخ انها امروز اماده شود
 

 :بعد با فرياد گفت .  آليد انداخت ، در را باز آرد و همه وارد سالن شدندبولتس
 

 .استاد شما و آسي آه شما را نجات داده است روبه روي شماست. اداي احترام آنيد
 .دوازده چشم ، با نگاههاي خشم الود ما را نگاه مي آردند ، ولي ســـــــــــاآت بودند

 بود تا به حرآت درايند و من اين جرقه را زدم؛ پا پيش گزاشتم و گفتمجرقه اي الزم 
 

 ــ چرا سر جاي خود ايستاده ايد ؟ جنايتكاراني آه شمـــــــا را به اين روز انداخته اند 
 اگر همين وضع ادامه پيدا آند شما ها هم يا به زودي مثل دوستانان. همين جا هستند

 مگر نمي خــــواهيد ازاد باشيد ؟ . رواني در مي اوريدمي ميريد يا سر از بيمارستان 
 چرا انتقام خود را از اين تبهكاران نمي گيريد ؟

 
 ولي رياضيدانان به انــها مهلت.  و همكارانش گيج ومبهوت شده بودندگرافت اشتوت

  و پزشك را به زمين انـــداختند و به سختي بولتس. ندادند و به طرفشان هجوم بردند
  رفتند آه خودش را به گرافت اشتودتچند نفر به طرف . ـــــــــــــــــا را آتك زدندانهـ

  را به پيف ومهندس دنيسديگران ،. موش مردگي زده و به گوشه اي پناه برده بود
 شيشه هـــا را مي شكستند. زمين انداخته ، سرشان را به ميله هاي تخت مي آوبيدند

 من هم مرتب... حه هاي الومينيومي را خراب آردند و ميزها را واژگون آردند ، صف
 :شعار مي دادم 



 
 او يك جنايتكارجنگي است. او نبايد فرار آند.  است گرافت اشتودتــ جنايتكار اصلي 

  ساخته است نگزاريد از دستتان فرار آنند و ريـــــــاضيدانان   پيرپيفژنراتور را اين 
 ديگر تاثير ژنراتور نبود ، ولـي خشم اين. آردندمي شكستند ، مي زدند و خراب مي 

 و همـــكارانش را به طرف  گرافت اشتودت بدنهاي نيمه جان. مردان فرو نمي نشست
 از راهروهاي بي پنجره و از.من هم جلوي انها حرآت مي آردم. در خروجي آشاندند

 .زيرزمين و پلكان گذاشتيم و سرانجام به بيرون از ساختمان رسيديم
 

  ،12در برابر خانه شمــــاره . نور تند خورشيد ، براي لحظاتي چشمهاي ما را بست
 وقتي مـا را ديدند ، در اغاز چند. جمعيت زيادي جمع شده بودنداين خانه اهريمني ، 

 :لحظه اي سكوت برقرار بود ، بعد آسي فرياد زد 
 

 .رخدا را شك! زنده و سرحال است ! او نمرده   !  روخــ پرفسور
 

  و پزشك ،  پيف ،بولتس ، گرافت اشتودتاداره آنندگان اين خانه اهـــــــــــــريمني ، 
 بي حرآت ايستاده بودند ؛ به خود مي لرزيدند و به اين جمعيت خشمگين نــــــــــگاه 

 .مي آردند
 
 رين بر اف.  دختر جواني را آه چند بار ديده بودم ، در ميان جمعيت شنــــــــــاختم لزاِا

  را به مردم نشان داد و گفت پيف وگرافت اشتودتدخترك ، ! شهامت و شجاعت او 
 در اغاز اين دو نفر ، شرآت را تاسيس آردند و اين مردان بي گنـــــــاه را برده خود 

 .آردند
 

 نزديك بود انهـا را نابود آنند ، ولي. مردم خشمگين به سمت جنايتكاران هجوم بردند
 :  انها را گرفت  جلويدنيس

 
 بــايد ترتيبي. ما نبايد خودمان را ُمجري عدالت بدانيم! ــ ما انسانيم ، انساني متمدن 

 اين تبهكاران را بايد به. بدهيم آه همه مردم دنيا از اين جنايت اهريمني اگاه شــــوند
 ينهـا ا. دادگاه بكشانيم و خودمان هم به عنوان شاهدان جنايت در دادگاه حاضر شويم

  ، آارگاهي اهريمني بر پا آرده بودند و انسانهاي بي گنــاه را به12در خانه شماره 
 .بردگي وا مي داشتند

 
 :مردم يكصدا فرياد زدند 

 
 !اين جنايتكاران بايد محاآمه شوند ! ــ اينها را به دادگاه مي بريم 

 
  دختر جوان وِالزا. ـادندجمعيت ، تبهكاران را در بر گرفتند و به سمت شهر راه افتــــ

 :پا به پاي من راه مي رفت و مي گفت الغر اندام 
 

  گرافت اشتودتمي ترسيدم . ــ بعد از گفتگوي اخرم با شما ، در اغـــاز خيلي ترسيدم
 سرانجــــام تصميم گرفتم دلير... خيلي با خودم آلنجار رفتم و . بفهمد و مرا نابود آند

 .خاب آنم باشم و راه درست را انت
 



 اول شجاعت روبه روشدن با مبـــــارزه را . ــ همه ادمهاي سالم و پاك همين جوردند
 ندارند و از پيامدهاي ان مي ترسند ، ولي سرانجام ، عشق به انســـــــانيت و تنفر از

 مردم عادي از دشمنـــــــان خود تنفر دارند و ... جنايت بر ترس انها غلبه مي آند  و 
 .ان خود را دوست دارنددوست

 
 ـردار در سخنراني ـــشهـ.  و همكارانش را تحويل مقامهاي شهر دادندگرافت اشتودت

 خود ، با استناد به ايه هاي تورات و انجيل ، جنايتكاران را محكوم آرد و در پايان به
 نها را باروز بعد ا. اين نتيجه رسيد آه اينان بايد در دادگاه فدرال محـــــــــاآمه شوند

 .قطار ويژه اي آه در اختيار پليس بود ، از شهر بردند
 

 ـــامه ها هم در اين باره ـروزنـــ. العي منتشر نشداز ان روز به بعد ، هيچ خبر يا اط
 : در همه جا و به ويژه در شهر ما پخش شده بود شايعه ايولي . سكوت آردند

 
  در مرآز رايانه وزارت دفـــــــــــاع  و همكارانش را براي آارگرافت اشتودتدولت ، 

 برخي هم مي گفتند ، به آشور بزرگتري منتقل شده اند و بـــراي. استخدام آرده است
 .انها آار مي آنند

 
 

 پايان                                       
 

 ان برجسته روسي مي باشدـ يكي از فيزيكداناناتولي دنپروف 
 . وابسطه به فرهنگستان علوم روسيه آـــــار مي آند در موسسه فيزيك آه
 

  سالي ، در آنــار فعاليتهاي علمي و27از .  به دنيا امد1919او در سال 
 .تخصصي خود ، به داستان نويسي رو اورد

 
 داستانهاي او، مايه هاي علمي دارد و بيشتر به سيبرنتيك مربوط مي شود

  جدا نكرده و دچار تخيل نــادرستولي هرگز خود را از واقعيت هاي علمي
 ده شدهاپيشامدهايي آه در داستانهاي او رخ مي دهد با دقت ام. نشده است

 است و تالش نويسنده بر اين بوده آه از قانونهـــــاي شناخته شده حاآم بر
 اني ـاز ويژگيهاي ديگر داستانهاي اناتولي انس. و جامعه تجاوز نكندطبيعت 
 . انهاست بودن

 
  در ضمن تالس مي آند خواننده را با نيروهاي فراوان، ولي پنهان ادمياو

 .اشنا آند و او را به پايداري در برابر ناروايي هاي موجود وا دارد
 

 . نوشته شده است1960داستاني را آه خوانديد ، در سال 


