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سرآغاز   ...

کار، تمام. تو یکباره رها می شوی و به دنیا می آیی!... در  یک فشاِر دیگر؛ و 
خودت مچاله شده ای و جیغ می کشی. دکتر اعالم می کند: »دختره«؛ و یا 
»پسره!«. به این ترتیب زندگی ات آغاز می شود. سالمت و تندرستی ات در 
که می کشی، به روش  همان چند لحظۀ اول، با همان نخستین نفس هایی 
دقیق و ابتکارِی دکتر ویرجینیا اپگر1 سنجیده می شود. دکتر اپگر روشی به 
که بر اساس آن سالمِت نوزادان  نام نوزادسنجی2 ــــ یا سیستم اپگر ــــ بنا نهاد 
اندازه گیری می شود: رنگ، نبض، عکس العمل،  از پنج جنبۀ حیاتی شان 
تشخیص  را  نوزاد  نیاز  مورد  یت های  فور روش،  این  با  او  تنفس.  فعالیت، 
کمک  رسانی های الزم را فراهم می کرد. به برکِت  می داد و بی درنگ، توجه و 
نوزاد نجات داده شده است. امروزه همۀ  او، جاِن صدها هزار  نوآورِی  این 
یابی سالمت نوزادان در اولین دقایِق تولد، از روش  پزشکان حرفه ای، برای ارز
از همان لحظۀ  ترتیب، درست  این  به  اپگر استفاده می کنند.  نوزادسنجی 
نخست، خالقیت و ابتکار یک زن، زندگی تو را تحت تأثیر قرار می دهد. و 

کار است.  این تازه اوِل 
1. Dr. Virginia Apgar
2. Newborn Scoring System
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زنان و دختران همواره در حوزۀ دارو و درمان، در علوم، در ابداِع محصوالت 
یـــک، خـــالق هســـتند. خالقیت و  خانگـــی و یـــا ابزارهـــای پیشـــرفتۀ تکنولوژ
گرفته اســـت و بر زندگِی هرروزه  مان اثر می گذارد.  ابتکاراِت آنها دورتا دور ما را 
زنان داروهایی برای مبارزه با سرطان ساخته اند، ضربه گیرهای فضایی اختراع 
کرده اند، دســـتگاه  قهوه ساز ساخته اند، 
گرم داشتِن  کیســـه خواب  برای  و 
یـــک  زن هـــا  بی خانمان هـــا. 
کرده اند،  عالم بازی اختراع 
را  اســـباب بازی ها  انـــواِع 
نرم افزارهایی  و  ساخته اند، 
کامپیوتری  بازی های  برای 

کرده اند. خلق 

دالیـــل  بـــه  مخترعیـــن 
اختـــراع  را  چیـــزی  گـــون  گونا
کـــه  شـــنیده اید  البـــد  می کننـــد. 
می گویند: »احتیاج مادِر اختراع اســـت« بله، درســـت اســـت. مخترع کســـی 
کند.  که نیازی را می بینـــد و دنبال چاره می گردد تا آن نیـــاز را برطرف  اســـت 
قدیم ترها، پیش از آنکه ثبِت چنین چیزهایی رایج باشد و یا سازوکاری برای 
ثبت آنها وجود داشته باشد، مردمان در همان حال که پِی کار و بارشان بودند، 
کاری  و در حیـــِن زندگـــِی روزمره، ابتکار عمـــل به خرج می دادنـــد و چیزی یا 
را اختراع می کردند. بنا بر روایت های شـــفاهی، و نیز مشـــاهدات و مطالعاتی 
کـــه انسان شـــناس ها انجـــام داده انـــد، باعث و بانـــِی برخی از اساســـی ترین و 
یخ بشر، زنان بوده اند. زن ها به  سبب  ماندگارترین ابداعات و نوآوری ها در تار
کـــه در خانواده و در جامعه  به عهده  داشـــته اند، نخســـتین  مســـئولیت هایی 

»ابتدا اشخاص نمی خواهند باور 
کنند که یک چیِز جدید و عجیب، شدنی 

باشد؛ بعد کم کم امیدوار می شوند که شايد 
شدنی باشد؛ بعد می بینند که شدنی ست. 

ــ بعد، پس از اینکه آن  چیز اتفاق افتاد، همۀ 
دنیا می پرسند که چرا همچو چیزی قرن ها 

پیش از این انجام نشده بوده؟«

)فرانسیس هاجسن برنت،
 نویسندۀ کتاب باغ ناپیدا (
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یا اسرشتا2 آنا استورک1 و آندر
نورافشان3 )چراغ اضطراری(

یک است. هیچ نوری در چشم انداز نیست. حتی ذّره ای روشنا یی  بیرون تار
گذرگاه ها  تابِش چراغ در  از  یچه ای َنشت نمی کند. خبری  و در از الی درز 
کار نیست. فقط و  نیست. و بی شک، نئون های چشمْک زِن شهری هم در 
که نشان  از طبیعتی وحشی  یکی عمیق است و سیاهی مخملین  فقط تار

دارد... یا نشان از قطع شبکۀ برق.
کرد.  اختراع  را  برق  المپ  اولین  ادیسون  توماس  که  بود   1897 سال 
یا اسرشتا چراغ وارۀ  آندر و  آنا استورک  حدود صد سال بعد، در سال 2010، 

که برق قطع می شود.  کردند برای وقت هایی  مبتکرانه ای اختراع 
دانشجویی شان  دورۀ  پایانِی  مرحلۀ  در   ،2010 سال  ژانویۀ  در  آنا  و  یا  آندر

1. Anna Stork 
2. Andrea Sreshta
3. Lumin Aid 




