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آيا ميدانيد مهرباني
چيست؟

"پيتون جيمز"Peyton James پسري شگفت انگيز بود .او
موهايي قرمز و چشمهايي داشت که از سبز به آبي تغيير رنگ
ميداد .او عاشق حيوانات بود و همينطور عاشق سفر و بستني
شکالتي! او فرشته من بود و اکنون فرشته من در بهشت است!
او در سال  2001نه هفته زودتر از موعد متولد شد و تنها يک
کيلو و چهارصد گرم وزن داشت.به همين خاطر  35روز در
مدت سه هفته در چادر اکسيژن بود و از
دستگاه آنکوباتور بود و به
طريق لوله تغذيه ميشد .اين مسئله بعدها باعث ايجاد تغيير رنگ
در ميناي دندان دائمي او شد .به همين خاطر مورد آزار و اذيت
گرفت! اگر چه دندانهايش سالم بودند اما
هايش قرار مي
همبازي
به رنگ زرد کمرنگ بود! او همچنين به خاطر موهايش ،عينکش و
اينکه از ساير پسران کوچکتر بود ،ضعيف ديده ميشد و به هدفي
پرسد:
شد .او دائما از من مي
براي تمسخر بدل مي
توانند خوب باشند؟"
"مامان ،چرا مردم نمي
" من نميدانستم چه پاسخي بايد بدهم ،بنابراين سعي ميکردم
او را تشويق کنم که يکي از بهترينها باشد .من هم همه چيز را که
گويد به او ميگفتم .اينکه او با
يک پدر و مادر به يک کودک مي
ها بزرگتر ميشوند کلمات پدر
هوش است و ...اما همينطور که بچه
شوند.
و مادر در مقايسه با کلمات همساالنشان کم رنگتر مي
در نوامبر  ،2013زمانيکه پيتون  12ساله شد برای اولين بار از
خودکشی حرف زد .سالها بود که توسط چندين پسر در مدرسه
اش مورد ضرب و شتم قرار ميگرفت .پيتون شروع کرد به گفتن

شود و اينکه ديگر نميخواهد
اينکه زندگي پدرش و من بدون او بهتر مي
در اين دنيا باشد .در ابتدا فکر ميکرديم که او دارد بيش از حد واکنش
نشان ميدهد .اما زماني که اين کلمات متوقف نشد ،دريافتم که او
دچار مشکل شده است ،بنابراين او را به پيش يک روانشناس بردم .او
به زودي درمان هفتگي را شروع کرد و ظاهرا احساس خوبي داشت .اما
اين مدت کوتاه بود.
اي در منطقهاي بهتر
در تابستان سال  ،2014کار ي جديد در مدرسه
پيدا کردم و پيتون نيز مجبور به تغيير دادن مدرسه شد .من به او کمک
کردم تا زندگي جديدي را شروع کند و از گرگها ي مدرسه قبلياش جدا
شود .او عصبي ولي هيجان زده بود .با شروع کالس هشتم در مدرسه
جديد ،او با پسري دوست شد .اذيت و آزار در اين مدرسه نيز ادامه يافت.
پيتون يک هدف آسان بود چرا که او دوست نداشت بچههاي ديگر را
دوست داشته باشد .او ورزش نميکرد و در عوض دوست داشت کتاب
بخواند .بچهها به او "بازنده" يا "جک"(حسن کچل) ميگفتند .او در
کرد .پيتون
مقابل آزار و اذيت ديگران متوقف ميشد و از خود دفاع نمي
پس از يک ماه به رئيس مدرسه در مورد پسري گزارش کرده بود و
مدير مدرسه به او گفته بود که ازآن پسر دوري کند .من پس از اطالع
از موضوع از پيتون پرسيدم چرا او اين مطلب را به من نگفته است؟ او
توانيد اين مشکل را حل کنيد" .
گفت" :مامان ،شما نمي
پس از اينکه ما به خانه رسيديم ،پيتون به اتاقش رفت .من فکر کردم
او فقط به کمي زمان و تنهايي نياز دارد .بعد از حدود  20دقيقه من
رفتم تا او را ببينم و وقتي او را پيدا کردم ديدم او خود را از سقف آويزان
کرده است .هيچ يادداشتي هم وجود نداشت.من فورا ً او را به بيمارستان
توانستند کردند اما آسيب وارده
منتقل کردم .پزشکان هر کاري که مي
به مغز او خيلي شديد بود .در  13اکتبر  2014در ساعت  2:12صبح،
پيتون دچار مرگ مغزي شد و در همان شب در ساعت  ،8:30آخرين
هداياي خود را به افراد نيازمند با بخشيدن اعضاي بدن خود ،اهدا کرد .او
زندگي شش نفر را پر از شادي کرد .بعد از مرگ او من از خود بي خود
شدم .من چندين بار مکالمهاي با مادر يکي از دوستان نزديک پيتون،
Phoebe انجام دادم .او به من گفت که فوبي و همينطور بقيه
" فوبي "
پسران در مدرسه گريه کرده بودند و اينکه پيتون پسر عجيبي بود.
"او مثل دردي بود که معلوم نبود سر منشاء آن کجاست و ادامه داد من
توانم درک کنم که چرا يک نفر تا به اين حد به باور نابجاي
فقط نمي
تواند بهانهاي براي
فرد ديگر بايد اهميت بدهد .هيچ کدام از اينها نمي
خود کشي باشد.
پس از آن بود که متوجه شدم که ما والدين ،به کودکان خود آموزش
ميدهيم چه چيز درست و چه چيز اشتباه است ولي به آنها آموزش
دهيم که چگونه با يکديگر مهربان باشند! اغلب آنها نميدانند خوب
نمي
بودن به چه معناست و در شرايط مختلف چگونه بايد خوب باشند.پس
از اين بحث من فهميدم براي آرامش روح پيتون مجبورم کاري انجام
دهم .براي همين يک صفحه فيس بوک در مورد داستانهاي مهرباني به
اشتراک گذاشتم و اينکه تصميم گرفتيم هر هفته يک کار خوب انجام
دهيم .من در 38مدرسه داستان پيتون را به اشتراک گذاشتم و از بچهها
خواستم تا در فعاليتهاي مهرباني با يکديگر شرکت کنند .عميقترين
توانيم فرهنگ جامعه مان را تغيير دهيم و
اميد من اين است که ما مي
تمامي موارد منفي و ناجوانمرديهاي روزگار را از بين ببريم و با ايجاد
فرهنگ مهرباني حتي با يک نفر زندگي جديد زيبايي را آغاز کنيم تا
ديگر هرگز يک روز از خود نپرسيم:
پس چرا با من نيست؟ شما ميدانيد؟

پيتون شروع کرد به
گفتن اينکه زندگي
پدرش و من بدون او
بهتر ميشود و اينکه
ديگر نميخواهد در
اين دنيا باشد .در ابتدا
فکر ميکرديم که او
دارد بيش از حد واکنش
نشان ميدهد

تولید حسگرهایی که از زمان
تشنه شدن گیاهان ّ
مطلعند

یکی از نیــــازهای اسـاسی
کشاورزان و باغداران پی بردن
به زمان مناسب برای آبیاری
گیاهان و درختان است که باعث
می شود آنها بتوانند محصوالتی
باکیف ّیت و مرغوب روانه بازار
کنند.
محققان دانشگاه ام آی تی موفق
به تولید حسگرهای جدیدی
شده اند که با اتصال مستقیم به
برگ گیاهان از زمان دقیق نیاز
آنها به آب مطلع می شوند.
در درون برگهای گیاهان منافذ
کوچکی وجود دارد که در طول
روز باز و در طول شب بسته
هستند و در زمان باز بودن باعث
تبخیر آب گیاهان میشوند .در
نتیجه گیاه به علت احساس
کمبود آب ،مقدار زیادتری از این
مایع حیاتی را از طریق ریشه
های خود و از خاک جذب می
کند.
ً
 Stomataمعموال بعد از قرار
گرفتن در معرض نور حدود هفت
دقیقه باز مانده و  ۵۳دقیقه بعد از
آغاز تاریکی بسته می شود .اما
اگر گیاه به آب نیاز داشته باشد
زمان بازماندن آن در برابر نور
خورشید به  ۲۵دقیقه افزایش
می یابد.
حسگرهای تولید شده توسط
دانشگاه ام آی تی نیز بر مبنای
بررسی عملکرد  stomataعمل
میکنند .این حسگرها از جوهر
هادی جریان برق تولید شده
اند و حاوی نانولوله های کربنی
هستند .آنها بر مبنای مدت
زمان بازماندن  stomataو زمان
بسته شدن آن میزان نیاز گیاه یا
درخت به آب را محاسبه کرده و
اطالع می دهند .دانشگاه ام آی
تی فع ً
ال در حال بررسی بیشتر
این محصول برای تجاری سازی
آن است.
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