اختراعات بهدرد نخور!
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نسترن رضوی | روزنامهنگار
وقتی صحبت از اختراع میشود ،ذهن
پرونده
ما بهسمت اختراعات خوب و بزرگی
مثل برق ،تلفن ،دوربین فیلم برداری،
هواپیما و ...مـــیرود .از طرفی واژه
اختراع هم چیزی نیست که ما را بهشک بیندازد تا گمان
کنیم در این دنیای بزرگ اختراعاتی وجود دارند که نه تنها
بیفایده و غیرضرروی اند بلکه اساس ًا مضحک و خندهدار
هستند! مخترعان همیشه بهفکر راحتی زندگی ما هستند
که دست به ابداع و نوآوری میزنند اما گاهی باوجود ایده
جالب و جذابی که دارند ،نمیتوانند آنچنان که باید تصویر
ذهنی خود را به واقعیت تبدیل کنند .در پرونده امروز
زندگی سالم میخواهیم نگاهیبه فهرست بلندوباالی
این اختراعات بیندازیم.

تدفینامواتکروناییباکمکهمسر
حاجمصطفیگودرزیبهبهانهپربازدیدشدنعکسیازاودرحالتجهیزخودوهمسرش
برایتغسیلوتدفینبیمارانکروناییازدالیلاینتصمیمخیرخواهانهمیگوید
مجید حسینزاده | روزنامهنگار

گجتگوشیبرایمعتادانتلفن

چتری برای کفشها

ایـــــن گ ــج ــت یــــک مــکــعــب
مستطیل پالستیکی در
انــدازه یک گوشی هوشمند
اس ــت .زمــانــی کــه آن را در
جیب خــودتــان میگذارید
یا به دست میگیرید ،دقیقا
هــمــان احساسی را داریــد
کــه داشــتــن گوشی بــه شما
مـیدهــد .ایــن وسیله برای
افــرادی که اعتیاد زیادی به
گوشی دارند ،طراحی شده
تا با استفاده از آن به جای
گوشی بتوانند اعتیادشان به گوشی را کنار بگذارند و در عین حال،
دچار استرس همراه نبودن گوشی تلفن نشوند.

بسیاریازافرادرویتمیزیکفشهایشانحساسهستندواگرکوچکترینکثیفیرویآنبنشیندبهسرعتتمیزشمیکنند.
ممکن است درنگاه اول بگوییم این اختراع چتر نجاتی برای این دسته از افراد است اما آیا خود شما هم ب ه عنوان شخصی که روی
تمیزی کفشهایش حساس است ،راضی میشوید این چترهای خندهدار را ب ه کفشتان وصل کنید؟

پوششی برای دهان در
زمان غذا خوردن

کالهی برای خوابیدن درمترو
یــکــی دیــگــر از اخــتــراعــات
عــجــی ـبوغــریــب ژاپــن ـیهــا
اخــتــراع ای ــن ک ــاه ایمنی
برای داشتن خوابی راحت
درمــتــرو ،تاکسی و اتوبوس
اســــــت .هـــمـــان طـــــور کــه
میبینید حتی اگــر شب تا
دیــروقــت هم بیدار باشید،
میتوانید باچسباندن این
کاله بهشیشه بدون تکان خوردن گردنتان تا رسیدن به محل کار
بخوابید .اگر خوابتان عمیق شود و ایستگاه مقصد را رد کنید
مخترعان ژاپنی بیتقصیراند چرا که روی کاله میتوانید یادداشت
بگذارید و ازدیگران بخواهید که بیدارتان کنند ،البته اگر کسی
یادش بماند!

دسته برای حمل شمع
احتما ًال این اختراع برای زمانهایی است که
درتاریکی شب بر قها قطع شده و شما
صداهای عجیبوغریب میشنوید،
پــس مـیتــوانــیــد بــا آن وسیله
ازخودتان دفاع کنید .درظاهر
مخترع فکر بکری کــرده است
اما اگر یکبار از آن استفاده کنید،
میبینیدکه شمع با تکان دادن دست
خاموش میشود و ازطرفی این وسیله آن قدر
محکم نیست که بتواند از شما دفاع کند.

لباس زمین پاککن کودک
فرض کنید در یک مهمانی بــزرگ نشستهاید و
موقع غذا خوردن تکهای از آن بین دندانهایتان
گیر میکند ،خالل دندان هم ندارید یا در همان
حین تلفنتان زنــگ م ـیخــورد و میخواهید
جــواب دهید ،چه کــار میکنید؟ عــد های از
مخترعان نابغه وسیلهای را برای قرار گرفتن
در چنین موقعیتهایی درست کردهاند .شما
میتوانید با استفاده از این وسیله هرطور که
دوست دارید لقمه درون دهانتان بگذارید،
دندانهایتانراتمیزکنید،بادهانپرحرفبزنید
و حتی با تلفن صحبت کنید .البته اگر گیرههای
ی برایتان مشکل تنفسی ایجاد نکند!
درون بین 

این اختراع بهزبان خودمان همان استفاده ابــزاری از بچهها
میشود! فکرش را بکنید سرهمی تن فرزند
دلبندتان میکنید کــه بــا سینهخیز
کـــردن یــا چــهــاردس ـتوپــا راه رفتن
گردوغبارهای روی فرش و سرامیک
را ج ــارو میکند .ایــن کــار شاید
ایدهای بامز ه به نظر برسد اما ممکن
استسالمتیکودکشمارابهخطر
بیندازد .شاید مخترع ایــن لباس
شخصی بــوده که فرصت تمیز کردن
خانهاش را نداشته ولی به هر حال فکر
خوبی برای رهایی از این مشکل نکرده است.

مسواک جویدنی فوقسریع

نگهدارنده گوشی در سقف

اگر شبها حوصله مسواک زدن ندارید یک شرکت فرانسوی
وسیلهای را اختراع کرده است که درعرض  10ثانیه دندانهای
شما را مسواک میزند .درواقع  5ثانیه برای دندانهای باال و 5
ثانیه برای دندانهای پایین .برای استفاده فقط باید مسواک را
درون دهان قرار دهید و آن را گاز بگیرید ،البته اگر در آن  10ثانیه
دندانهایتان آسیب ندید و حالت تهوع نگرفتید .نباید فراموش
کنید که حداقل زمان الزم برای مسواک زدن  3دقیقه است.

فکرش را بکنید مثل هرشب
در تختخواب دراز کشید هاید
و تــصــمــیــم داریـــــد بــاگــوشــی
خ ــود فیلم ببینید .دوســت
داریــد بهجای ایــن که گوشی
را دردســت بگیرید تلفنتان
در زاوی ـهدیــد مناسب درست
درخــط چشم شما نگهداشته
شود؟ این ابتکار شاید چند شب اول قابلتحمل باشد اما بعد از
مدتی باعث گردن درد میشود و چشمهای شما را اذیت میکند
بهطوری که از استفاده کردنش پشیمان میشوید.

جمعکنندهمو
هنگام غذا خوردن
اگـــــــر مـــــوقـــــع غــــذا
خــوردن نگران ریزش
موهایتان درون ظرف
هستید ،ایــن وسیله
اختراع شده تا مشکل
شما را حل کند.
حاال اگر شکل ظاهری
خــنــدهدار ایــن ابتکار
را نـــادیـــده بــگــیــریــم
احــتــمــا ًال مــخــتــرع آن
هیچ تــصــوری از ِکش
و کلیپس مــو نداشته
است!

جادستمالی سیار
اگ ــر سیستم ایمنی
ضـــعـــیـــفـــی داریـــــــد
و ســـرتـــاســـر پــایــیــز
و زمـــســـتـــان ســرمــا
خوردهاید این اختراع
مـــیتـــوانـــد هــم ـهجــا
ه ــم ــراهت ــان بــاشــد و
در کــســری از ثانیه
کـــمـــکتـــان کــنــد.
جادستمالی سیار
را ژاپنیها درســت کــرده و بــرای مدتی هم از آن
استفاده کردند .البته زمان زیادی طول نکشید
که آنها ترجیح دادند بهجای استفاده از این کاله
مسخره چند دستمال کاغذی برای مواقع ضروری
درون جیبشان بگذارند.

نگهدارنده کتاب برای دوچرخه
بسیاری از افــراد در طــول سفرهای شهری از زمانی که در
تاکسی ،اتوبوس یا مترو می گــذرد ،استفاده میکنند و با
خواندن کتاب یا گوش دادن پادکست
وقت خودشان را پر میکنند اما اگر
یک دوچرخهسوار باشید ،برای
خواندن کتاب در زمان دوچرخه
ســواری نیاز به یک اختراع خاص
دارید ،یک نگهدارنده کتاب برای
نصب روی دوچرخه! حاال اینکه آیا
میشود روی دوچرخه کتاب خواند یا
نه ،پاسخش مثل روز روشن است!

فروشگاه اختراعات غیرضروری!
شایدجالبباشداگربدانیدکهشخصیبهنام«متیبندیتو»شغلش
ساخت وسایل بیفایده ،غیرضروری و حتی خندهدار است .متی
درفضایمجازیهمدنبالکنندههایزیادیداردوحتیازطریق

وبسایتشاختراعاتخودرامیفروشد.برخیازوسایلیکهدرباال
بهآنهااشارهکردیممثلپوششیبرایدهاندرزمانغذاخوردنو
نگهدارندهگوشیدرسقفهنردستمتیاست.بههرحالظاهرا

بعضی افراد از روی کنجکاوی یا برای سرگرمی یا حتی برای حل
کردنمشکالتجزئیخودترجیحمیدهندازاینوسایلاستفاده
کنند،هرچنداگرگرهیازکاربازنکندوباعثپشیمانیشانشود.

در روزهــای اول شیوع کرونا در کشور و
بعد از فوت چند هموطن ،ترس عجیبی
بین مردم از این ویروس شکل گرفته بود.
کرونا بسیار ناشناختهتر از امــروز بود و
حتی بعضی رانندههای لودر از نزدیک
شدن به قبر برای ریختن خاک روی قبر
نگرانیهایزیادیداشتندومیترسیدند
که به این بیماری مبتال شوند و جانشان را
از دست بدهند .در آن شرایط ،هیچ فردی
درشهرستانممسنیازاستانفارسحاضرنبودکهمیتهایکروناییراغسلدهدوسپسدفنکند
تااینکهحاجمصطفیگودرزیباهمراهیهمسرودخترش،تصمیمگرفتندفیسبیلا...درکنار
مردمباشندوامواتکروناییراغسلدهندوکفنوخاکسپاریکنند.بهبهانهپربازدیدشدن
عکسیدرشبکههایاجتماعیازحاجمصطفیدرحالتجهیزخودوهمسرش برایتغسیل
توگوییبااوداشتیمکهدرادامهخواهیدخواند.درخورذکراست
وتدفینامواتکرونایی،گف 
کهاوبهتازگیبهعنوانمدیرنمونهحوزههایعلمیهکشورهممعرفیشدهاست.
اوایلهیچفردیحاضربهتغسیلمیتهایکرونایینبود
مدیرحوزهعلمیهشهرستانممسنیدراستانفارسدربارهشروعاینفعالیتشمیگوید«:منازاسفندسال
 98و همزمان با شیوع کرونا ،فعالیتهای اجتماعیام را برای کنترل این بیماری شروع کردم .ابتدای کار
مشغولگندزداییمعابروضدعفونیکردنشهرشدمتااینکهبحثامواتکروناییپیشآمد.همتغسیلوهم
تدفیناینامواتبهخصوصدرابتدا،بدونتعارفبایدبگویمکهترسناکبود.بیماریخیلیمرموزوناشناخته
بود،امکاناتمثللباسمخصوصو...نبود.دراینبین،اولینموردفوتیکهدرشهرستانمااتفاقافتاد،هیچ
فردیحاضربهغسلودفناونشد.بهمنزنگزدندوگفتندموضوعایناست.منهمتصمیمگرفتمدرحد
توانمبهمردمشهرمخدمتکنموخیلیزودخودمرابهغسالخانهشهرستانرساندم».
همسرم به اصرار خودش وارد این ماجرا شد
ازاودربارهحضورهمسرشدراینعکسمیپرسمکهمیگوید«:خانممنطلبهاست.همخانمموهمدختر
 14سالهامدرتغسیلوتدفینفوتیهایکروناییخانمکمکمیکنند.ازهمانابتدایشیوعکروناکهبحث
فوتخانمهاپیشآمد،همسرمهمبهخواستهواصرارخودشبهاینماجراورودکرد.بعضیهامیگویندکهبا
اصرارمنبودهامامناصالچیزیبهاونگفتم.خودشپیشنهادداد.اینراهمبگویمکهغسلدادنبرایخانمم
خیلیطاقتفرساست،گاهیچندینتغسیلرابایدپشتسرهمانجامبدهدامامیگویدبهخاطررضایخدا
وخدمتبهبندگان،چارهدیگرینداریم».
 300فوتیکروناراتدفینکردیم
«من و همسرم تصمیم گرفتیم که هم غسل دادن و هم دفن
میتهای کرونایی را در شهرستان خودمان برعهده بگیریم،
من فوتیهای مرد و همسرم با دخترم ،فوتیهای خانم» .آقای
گــودرزی ادامــه میدهد« :تا امــروز ،من و همسرم در همین
شهرستانممسنیاستانفارسهمکارغسلوهمتدفینحدود
 300نفر از همشهریهایم را که به خاطر کرونا فوت کردند،
انجام دادیم .بین آنها از بچه  15ماهه بوده تا آدم  105ساله.
در ضمن به دور افتادهترین نقاط شهرستانمان هم میرویم.
گاهی  70تا  80کیلومتر با همین لباسهای بسیار گرم که
مخصوصدفنوغسلمیتاست،بهنقاطدیگررفتیموکاردفن
راانجامدادیم.اینراهمبگویمکهیکیازسختترینایامکارما
در روزهای ماه مبارک رمضان بود که هر روز چهار یا پنج فوتی
داشتیمکهبایدبازبانروزه،تغسیلوتدفینراانجاممیدادیم.
هیچکدامازاعضایخانوادهامکرونانگرفتند
ازاومیپرسمکهآیاخودشیاخانوادهاشتاامروزبهکرونامبتالشدهاندیانهکهمیگوید«:منسهفرزنددارم.
خداراشکر،نهمن،نههمسرمونهفرزندانمتاامروزبهکرونامبتالنشدهایم.البتهمنهمانروزاولکهتصمیم
بهاینکارگرفتم،ازخداوندخواستمکهاینبیماریراازمادورکندتابتوانیمبهمردمخدمتکنیم».
تغسیلوتدفین،باعثآرامشدرزندگیمانشدهاست
او دربــاره تاثیرات این تصمیم روی زندگیشان هم میگوید« :این روزها،
خانواده ما آرامش خاصی دارد .نشاط بچههایم بیشتر از قبل شده است.
غسل دادن در میزان دنیاطلبی افراد ،تاثیر چشمگیری دارد .خیلی از
مشکالتامروزمامربوطبههمینچشموهمچشمیهاستکهاگرآنرا
کناربگذاریم،شادیوآرامشیراخواهیمچشیدکهقابلتوصیفنیست.
خداراشاکرمکهچنینتوفیقیبهمنوهمسرمدادهاست».
تنهاخواستهامازمردم،دعابراینابودیکروناست
«من معموال شبها ،کارهای غسل فوتیهای کرونایی را انجام میدهم و
یازآشنایان
صبحهاهمتدفینرا».گودرزیبااینمقدمهادامهمیدهد«:بعض 
ودوستانمهماناوایلمیگفتندکهاینکارخیلیخطرناکاستوادامهاشندهم
امامنتصمیممراگرفتهبودم.االنعموممردمخیلیازماتشکرمیکنند.خانوادهداغدیدهباآنحالشانبعد
از دفن میآیند پیش من ،گریه میکنند و میگویند که ما چه کاری میتوانیم برای شما انجام دهیم؟ شماره
کارتبدهید،هرقدربفرماییدمادرخدمتیمو....امامنبههمهشانگفتمکهاینیککارفیسبیلا...است،
فقطشمادعاکنیدکهاینبیماریازبینمردمکشورعزیزمانبرود.اینتنهاخواستهمنازخانوادههایداغدار
بودهوهنوزهمهست».اوکهبهتازگیبهعنوانمدیرنمونهحوزههایعلمیهکشورهممعرفیشده،دراینباره
میگوید«:بله،بهمنگفتندنخبهجهادی.مندرهمینایامکرونا،مثالسیسختکهزلزلهآمددرسهنوبت،
نزدیک 30روزباتعداددیگریازطلبههابهآنجابرایکمکبهمردمرفتیم.دراطعامنیازمندان،کمکهای
مومنانه،کارهایعمرانیوسازندگیدرمناطقمحرومو...همقدمهاییبرداشتهامکهامیدوارمبتوانمهمین
مسیرراادامهدهم».

