ﻧﺎمآوران ﺗﺎرﯾﺦ در دﻧﯿﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ

داﺳﺘﺎن ﻋﺠﯿﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رﻓﺖ

واژه اﯾﻤﭙﻠﻤﻨﺖ در دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎواﻧﺶ را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﻫﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ روی ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺰش ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺟﺪﯾﺪ
روی ﻣﻐﺰ او آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ  11ﺳﺎﻋﺖوﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  21ژوﺋﻦ  2014آﻏﺎز ﺷﺪ و اواﯾﻞ روز ﺑﻌﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  22ژوﺋﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺮﯾﻢ
ﺳﯿﻤﯽ ﺷﯿﺸﻪای ﺷﺮوع ﺑﻪﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮد .او ﺳﺌﻮال ﮐﺮد» :ﻧﺎم اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻓﯿﻞ ﮐﻨﺪی ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢ
ﺷﯿﺸﻪای ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .اﻣﺎ درد ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﺷﺪ .ﺟﻮﺋﻞ ﺳﺮواﻧﺘﺲ ،ﭘﺰﺷﮏ ﺟﺮاح ﮔﻔﺖ» :راﺣﺖ ﺑﺎش و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ«.
ﮐﻨﺪی ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮔﻠﻮدرد دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آب دﻫﺎﻧﺶ را ﻗﻮرت ﺑﺪﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺮاح ﻣﺪام ﺧﻮد را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدم «.وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﯽ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ،
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺣﺮف ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد .ﭘﻞ ﭘﺎوﺗﻮن ،ﮐﺸﺎورز ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد ،در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺖ» :ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
واژه اﯾﻤﭙﻠﻤﻨﺖ در دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎواﻧﺶ را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﻫﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ روی ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺰش ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺟﺪﯾﺪ
روی ﻣﻐﺰ او آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻋﺘﻼی ﻋﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮد و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﻮق ﭼﯿﮑﺪهای از داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻞ ﮐﻨﺪی ﺟﺮاح ﻣﻌﺮوف ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﺨﺘﺮع ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
ﮐﺎﭘﺎﻧﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺧﻢ ﮐﺮد

ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﮐﻨﺪی ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻬﺮ ﺑِﻠﯿﺰ وارد ﺷﺪ ،ﯾﮏ دﮐﺘﺮ  66ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد ﺟﻤﺠﻤﻪ او ﺑﺎز ﺷﻮد .اﻣﺎ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد  30ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .روزﮔﺎری ﮐﻨﺪی ﯾﮑﯽ از ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
ﺑﻮد .در اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮود ﺳﯿﻤﯽ در ﻣﻐﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻓﻠﺞ در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻨﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .وی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر را "ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺒﻮرگ"
دﻧﯿﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺒﻮرگﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮد .او ﺗﻼش ﮐﺮد روﺷﯽ
را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2014ﻣﯿﻼدی ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
داوﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺟﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک را
روی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،آﻗﺎی ﮐﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ را روی ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ،وی ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﻐﺰ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻐﺰ ﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدش؟
او وارد ﺑﻠﯿﺰ ﺷﺪ .ﭘﻞ ﭘﺎوﺗﻮن ﯾﮏ ﮐﺸﺎوزر ﻣﺤﻠﯽ از ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪی را آﻣﺎده ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﺳﺮواﻧﺘﺲ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻠﯿﺰ ﺑﻮد آﻣﺎده اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرات ﮐﻨﺪی،
ﺳﺮواﻧﺘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ ﺷﯿﺸﻪ و ﻃﻼ را زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻐﺰ او اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﯾﮑﺎوری ﺷﺮوع ﺷﺪﻧﺪ .دو روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ،
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﮏ او ﺳﻔﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﺎن او ﺷﺮوع ﺑﻪﻟﺮزﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺎوﺗﻮن
ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻧﺪانﻫﺎی او را ﺑﺸﮑﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﯾﺸﯽ ﮐﻨﺪی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪﻏﯿﺮ از "ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ،ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ" ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ .او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪزﺑﺎن ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻗﺪرت ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﯿﺎن
آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺟﻤﻼت را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﮐﻨﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ اﯾﺮﻟﻨﺪ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از
ﭘﺎوﺗﻮن و ﺳﺮواﻧﺘﺲ از ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﮔﺎه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺧﻮد ِ او ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ و ﻃﻼ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روی دهﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ را اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﮐﺎر او ﺑﻮد؟
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﺴﻼ :واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ؟

ﻓﯿﻞ ﮐﻨﺪی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺑﻮد؟
اﯾﺪه ﻓﯿﻞ ﮐﻨﺪی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮود را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ داﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد و اﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ،او ﻧﻮک ﺳﯿﻢﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻠﻮن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺨﺮوط ﺷﯿﺸﻪای ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار داد .در
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮ را وارد ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺑﺮش ﻧﺎزک از ﻋﺼﺐ ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﻣﺎده ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺠﺎور ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎزوﻫﺎی
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪداﺧﻞ ﻣﺨﺮوط ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ
ﮐﻨﺪی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع از ﭘﺴﺖ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﺗﮏ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻧﺎم
 Neural Signalsرا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  1996و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم  FDAﺑﻪ
ﮐﻨﺪی ﻣﺠﻮز ﮐﺎﺷﺖ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر را داد ﺗﺎ روزﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺗﮑﻠﻢ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
درﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮوژه ﮐﻨﺪی ﺷﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد .وﻟﯽ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی وی در ﺳﺎلﻫﺎی  1999و  2002ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﭘﯿﺶ
ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪﭘﯿﺸﺒﺮد ﭘﺮوژه ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﺎ ﺑﯿﻤﺎر اول وی در ﭘﺎﯾﯿﺰ  2002از آﻧﻮرﯾﺴﻢ ﻣﻐﺰی درﮔﺬﺷﺖ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ
ﭘﺮوژه ﮐﻨﺪی ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺣﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی روﺑﺎﺗﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ از اﺻﻮات اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر اول او ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖدرﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ!
ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  100ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺪی در ﺳﺎل  2004ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد و اﯾﻦﺑﺎر ﺑﻪﺟﺎی ﻗﺮار دادن
اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎزوﻫﺎ و دﺳﺖﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنرا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﻟﺐﻫﺎ ،ﻓﮏ و زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺪی ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺠﻮزﻫﺎی او ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺬر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺷﺮﯾﮏ او ﻫﻢ درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻨﺪی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪ و داﺋﻤﺎ روی ﮐﺸﻒ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﯿﺰ  2012ﯾﮏ رﻣﺎن ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ
ﺑﻪﻧﺎم  2051را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ آﻟﻔﺎ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ او ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺷﺪه و
ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در ﺳﻦ  107ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن  20ﺳﺎﻟﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ،ﮐﻨﺪی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی او ﭼﯿﺴﺖ .وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دوﺑﺎره ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺮﮔﺰ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .او ﻫﯿﭻ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ را روی ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺳﺎل  ،2014ﮐﻨﺪی ﯾﮏ
ﺟﺮاح ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺑﻠﯿﺰ )ﺟﻮﺋﻞ ﺳﺮواﻧﺘﺲ( را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮود را داﺧﻞ ﻣﻐﺰ او اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﮐﺮده و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را زﯾﺮ ﺟﻤﺠﻤﻪ او وارد ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف او ﺷﮑﺎﻧﺪن ﮐﺪ ﻋﺼﺒﯽ در ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻮد.
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و آﺛﺎر ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺟﺒﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪنﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ،ﮐﻨﺪی ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﺪاد ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ اﺳﻢ آنرا ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﺎر او روان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺮاح او اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻨﺪی
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ وی را ﺑﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،ﮐﻨﺪی در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی او ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻠﻔﻆ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و
ﺑﺎﻧﺪاژﺷﺪه او ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت آنرا زﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﻼه ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﻠﯿﺰی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻨﺪی در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن
از داروﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺷﺪ ﻋﺼﺐﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﻪ اﻟﮑﺘﺮود
ﻣﺨﺮوﻃﯽ در داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻮد .اﮐﺘﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪﺑﻠﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﯾﻦﺑﺎر ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ
ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺑﺮق و ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهوﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻐﺰ او آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻞ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ .ﮐﻨﺪی ﺑﻪﻣﺤﺾ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﯾﮏ
ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮق و ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه را روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻫﺪف او ﺿﺒﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮد اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن روی ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎ ردﯾﺎبﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪاﻧﺪازهای ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ دوام ﻧﯿﺎورد .ﺷﮑﺎف روی ﺳﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﺑﻌﺪ از  88روز از اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ،ﮐﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﺎر دوم

زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﯽ رﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﮕﺮان رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﯿﺰ ﻧﺒﻮد .در روز  13ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2015ﯾﮏ ﺟﺮاح ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﻨﺪی را
ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ از ﻣﻐﺰ او را ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺑﺮق و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮداﺷﺖ .اﻣﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺳﻪ
اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﻨﺪی در ﺣﺎل ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اراﺋﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ "اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻢ
ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ" در ﺳﺎل  2015ﺑﻮد ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ راه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﺟﻤﺠﻤﻪ
ﺟﻬﺖ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 Emoryو ﺑﻌﺪ از آن در ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺎران او ﺑﻪﺷﺪت از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻨﺪی ﺑﺎ ﺑﻪﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد را داﺧﻞ ﻣﻐﺰ ﺑﺴﺎزد .ﭼﺎﻧﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮐﻨﺪی ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ راز ﭘﺮوﺗﺰ ﮔﻔﺘﺎری را
اﻓﺸﺎء ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽای ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ اراﯾﻪ ﮐﺮد
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏﻫﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻨﺪی ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ داﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺧﻼﻗﯽ روﺑﺮو
اﺳﺖ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻼش ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم داده
ﺑﻮد .ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﯾﻮاﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻢ«.
در ﺟﻮرﺟﯿﺎ از ﮐﻨﺪی ﺳﺌﻮال ﺷﺪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺑﺎره اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او ﮔﻔﺖ" :روی ﺧﻮدم؟ ﻧﻪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
دوﺑﺎره آنرا اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ در ﻧﯿﻢ ﮐﺮه دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
ﺳﭙﺲ روی ﺳﺮش ﺗﻘﻪای ﻣﯽزﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻮﯾﯽ از اﯾﺪه اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻤﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰش اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮﻟﺐ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮد.
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