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فشار دیگر؛ و کار ،تمام .تو یکباره رها میشوی و به دنیا میآیی! ...در
یک ِ
خودت مچاله شدهای و جیغ میکشی .دکتر اعالم میکند« :دختره»؛ و یا
«پسره!» .به این ترتیب زندگیات آغاز میشود .سالمت و تندرستیات در
همان چند لحظۀ اول ،با همان نخستین نفسهایی که میکشی ،به روش
1
ابتکاری دکتر ویرجینیا اپگر سنجیده میشود .دکتر اپگر روشی به
دقیق و
ِ
2
سالمت نوزادان
نام نوزادسنجی ــــ یا سیستم اپگر ــــ بنا نهاد که بر اساس آن
ِ
از پنج جنبۀ حیاتیشان اندازهگیری میشود :رنگ ،نبض ،عکسالعمل،
فعالیت ،تنفس .او با این روش ،فوریتهای مورد نیاز نوزاد را تشخیص
برکت
میداد و بیدرنگ ،توجه و کمکرسانیهای الزم را فراهم میکرد .به ِ
جان صدها هزار نوزاد نجات داده شده است .امروزه همۀ
این
نوآوری اوِ ،
ِ
دقایق تولد ،از روش
پزشکان حرفهای ،برای ارزیابی سالمت نوزادان در اولین
ِ
نوزادسنجی اپگر استفاده میکنند .به این ترتیب ،درست از همان لحظۀ
نخست ،خالقیت و ابتکار یک زن ،زندگی تو را تحت تأثیر قرار میدهد .و
اول کار است.
این تازه ِ
1. Dr. Virginia Apgar
2. Newborn Scoring System
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زنان و دختران همواره در حوزۀ دارو و درمان ،در علوم ،در ابداع محصوالت
ِ
خانگ ــی و ی ــا ابزاره ــای پیش ــرفتۀ تکنولوژ ی ــک ،خ ــاق هس ــتند .خالقیت و
زندگی هرروزهمان اثر میگذارد.
ابتکارات آنها دورتا دور ما را گرفته اس ــت و بر
ِ
ِ
زنان داروهایی برای مبارزه با سرطان ساختهاند ،ضربهگیرهای فضایی اختراع
کردهاند ،دس ــتگا ه قهوهساز ساختهاند،
داشتن
و کیسـ ـهخواب برای گرم
ِ
«ابتدا اشخاص نمیخواهند باور
نه ــا ی ــک
بیخانمانه ــا .ز 
کنند که یک چی ِز جدید و عجیب ،شدنی
عالم بازی اختراع کردهاند،
باشد؛ بعد کمکم امیدوار میشوند که شايد
ان ــواع اس ــبابباز یها را
ِ
شدنی باشد؛ بعد میبینند که شدنیست.
ساختهاند ،و نرمافزارهایی
ــ بعد ،پس از اینکه آنچیز اتفاق افتاد ،همۀ
برای باز یهای کامپیوتری
دنیا میپرسند که چرا همچو چیزی قرنها
پیش از این انجام نشده بوده؟»
خلق کردهاند.
(فرانسیس هاجسن برنت،

نویسندۀ کتاب باغ ناپیدا )
مخترعی ــن ب ــه دالی ــل
گونا گ ــون چی ــزی را اخت ــراع
میکنن ــد .الب ــد ش ــنیدهاید ک ــه
مادر اختراع اس ــت» بله ،درس ــت اس ــت .مخترع کس ــی
میگویند« :احتیاج ِ
اس ــت که نیازی را میبین ــد و دنبال چاره میگردد تا آن نی ــاز را برطرف کند.
ثبت چنین چیزهایی رایج باشد و یا سازوکاری برای
قدیمترها ،پیش از آنکه ِ
پی کار و بارشان بودند،
ثبت آنها وجود داشته باشد ،مردمان در همان حال که ِ
و در حی ـ ِـن زندگ ـ ِـی روزمره ،ابتکار عم ــل به خرج میدادن ــد و چیزی یا کاری
را اختراع میکردند .بنا بر روایتهای ش ــفاهی ،و نیز مش ــاهدات و مطالعاتی
ک ــه انسانش ــناسها انج ــام دادهان ــد ،باعث و بان ـ ِـی برخی از اساسـ ـیترین و
ماندگارترین ابداعات و نوآور یها در تاریخ بشر ،زنان بودهاند .ز نها بهسبب
مس ــئولیتهایی ک ــه در خانواده و در جامعه به عهده داش ــتهاند ،نخس ــتین
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بیرون تاریک است .هیچ نوری در چشمانداز نیست .حتی ّ
ذرهای روشنایی
َ
تابش چراغ در گذرگاهها
از الی درز و دریچهای نشت نمیکند .خبری از
ِ
ْ
زن شهری هم در کار نیست .فقط و
نیست .و بیشک ،نئونهای چشمک ِ
ن از طبیعتی وحشی
فقط تاریکی عمیق است و سیاهی مخملین که نشا 
دارد ...یا نشان از قطع شبکۀ برق.
سال  1897بود که توماس ادیسون اولین المپ برق را اختراع کرد.
حدود صد سال بعد ،در سال  ،2010آنا استورک و آندریا اسرشتا چراغوارۀ
مبتکرانهای اختراع کردند برای وقتهایی که برق قطع میشود.
پایانی دورۀ دانشجوییشان
آندریا و آنا در ژانویۀ سال  ،2010در مرحلۀ
ِ
1. Anna Stork
2. Andrea Sreshta
3. Lumin Aid
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