
صاحب امتياز و مدير مسوول:  محمدكاظم شكوهي راد

ليتوگرافي و چاپ: شركت چاپ و نشر نوين         تلفن:33224727-33234076

gilantoday@gmail.com:پست الكترونيك

http://gilan-today.com
شنبه  2   مهر   1401 |  27  صفر    1444 |  24   سپتامبر  2022 

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی گیالن

رشت - خیابان  آیت ا... احسان بخش )صیقالن - تختی( ساختمان توسکا  
 طبقه 3  کدپستی: 4173738033

تلفن:  32268112    -32268115                  فکس :  32268114  

زروزنامه و مر ا ن  گیال بــا  ز  و ر هر  و   ز   و مــر ا
01332268115     01332268113

Gilan-today.com
همکاران گیالن امروز :

وحید اسماعیلی )مسئول تحریریه(، حسین عنبری، سعید سیمیاری، علیرضا خانی، احمد خدمتگزار
نسرین شکوهی راد،  وحیده اسماعیلی، شهال ابراهیم زاده، فرشته فتوحی، سمیرا بشارت و سعیده قرشی

شهرستانها : یاشار مقدم، یداهلل کشاورز و محبوبه شالی          مازندران: مقدسی

دفتر مازندران-  مقدسی    تلفن: 09119129108

کشکول

اطالعاتی از خورشید که از آن خبر نداریم
گیالن امروز- دانشمندان امیدوار هستند به کمک مأموریت های آینده 
برنامه فضایی آرتمیس در ماه بتوانند اطالعاتی درباره تاریخچه خورشید 

به دست بیاورند.
خورشید همیشه بر همه اجرام منظومه شمسی تأثیر گذاشته است. ما از 
خورشید غیر از گرما و نور، جریان ذرات پرانرژی و باد خورشیدی را نیز 
دریافت می کنیم و این اتفاق مربوط به امروز نیست بلکه طی 4/5 میلیارد 

سال گذشته، هر روز اتفاق افتاده است.
ماه نزدیک ترین جهان مرده به ما و هدف مجموعه مأموریت های آرتمیس 
اولیه  زمان شکل گیری  بیندازیم.از  نگاهی  آنجا  به  باید  ما  بنابراین  است؛ 
و  تأثیر سیارک ها  و  گدازه ای  مانند جریان های  فعالیت های سطحی  ماه، 
دنباله دار ها روی ماه وجود داشته است؛ اما این فعالیت در واقع یک کمک 

است و مانع نیست.
جریان های گدازه می توانند بخش های بزرگی از سطح ماه را از تعامل بیشتر 
با خورشید دور کنند. اگر بتوانیم زیر جریان ها و درون سنگ پوشه عمیق تر 
ماه را حفاری کنیم، تصویری از تاریخچه خورشید از قبل از جاری شدن 
گدازه به دست می آوریم. ضربه ها تمایل دارند همه موارد را با هم مخلوط 
قرار  دید  معرض  در  را  سطح  از  عمیق تری  الیه های  اینکه  ضمن  کنند؛ 

می دهند و برای ما دسترسی آسانی به آن ها ایجاد می کنند.
پژوهشگران چند کمیت کلیدی را تعیین کردند که می توانیم از نمونه های 
را  فعالیت خورشید  به  آن ها  اتصال  و چگونگی  کنیم  اندازه گیری  قمری 
مشخص کردند مثاًل می توانیم به مدتی که یک نمونه در معرض پرتو های 
کیهانی بوده است پی ببریم و از آن برای مدل سازی میزان تولید پرتو های 

کیهانی خورشید در چند میلیارد سال گذشته استفاده کنیم.
با گذشت زمان، خاک ماه به آرامی به سنگ برش تبدیل می شود و این 
روند با میزان تابش خورشید تغییر می کند. با مقایسه نمونه های مختلف در 
اعماق و مکان های مختلف، می توانیم تغییر در روشنایی خورشید را در طول 
زمان درک کنیم. هیچ مکان دسترس پذیر دیگری در منظومه شمسی برای 
اطالع از تاریخچه باستانی خورشید وجود ندارد؛ یعنی، ماه یک کپسول 

زمان خورشیدی است.

اوبر توسط  گروهی از نوجوانان 
هک شده است

گیالن امروز- پایگاه فناوری »Gizmodo« گزارش داد شرکت تاکسی 
اینترنتی اوبر )Uber( که در آمریکا مستقر است، اعالم کرده این شرکت 
احتماال از سوی گروه هکری »LAPSUS$« که از سوی نوجوانان اداره 

می شود، هک شده است.
بر پایه این گزارش، شرکت اوبر اطالعات بیشتری را در خصوص اینکه چگونه 
هک شده است، منتشر و ادعا کرده است از سوی گروه »LAPSUS« که 
یک گروه خالفکار سایبری با سابقه است و به نظر می رسد بیشتر جمعیت 

آن را نوجوانان تشکیل می دهند، هدف گرفته شده است.
همچنین به طور مشخص این شرکت، اطالعات بیشتری را در خصوص 
اینکه چطور هک شده بود منتشر کرد. اوبر می گوید این هکر از اعتبارنامه 
ورود یکی از پیمانکاران این شرکت برای دسترسی اولیه به شبکه اوبر سوء 
استفاده کرده است. همچنین بر اساس این گزارش، هکر ها ممکن است 
دسترسی به اعتبارنامه را از »دارک وب« خریداری کرده باشد. دارک وب یا 
وب تاریک به شبکه ای گفته می شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر 

برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد.
این اظهارات شرکت اوبر در حالی بیان شده است که هفته گذشته یک فرد 
توانست به داخل شبکه اوبر نفوذ کرده و از این طریق توانست تا در جهت 
ایجاد هرج و مرج استفاده کند. در این نفوذ سایبری، فرد مجرم که مدعی 
است ۱۸ سال دارد، موفق شد تصاویری مستهجن را به پست کرده و تصاویر 

داخلی محیط این شرکت را در اینترنت منتشر کند.

ساخت میکروربات برای مسواک زدن 
و نخ دندان کشیدن

گیالن امروز- محققان با استفاده از میدان مغناطیسی توانستند حرکت و 
تنظیمات میکروربات را طوری هدایت کنند که ساختار هایی به شکل برس 
از میکروربات ها  انبوهی  این فناوری در حقیقت  مسواک تشکیل دهند.  
است که به عنوان مسواک و نخ دندان عمل می کند و روشی نوین و خودکار 
برای انجام فعالیت تکراری، اما حیاتی مسواک زدن و استفاده از نخ دندان را 
ارائه می دهد. چنین ابزاری به خصوص برای افرادی کارآمد است که فقدان 

مهارت الزم برای مسواک زدن به تنهایی هستند.
که  هستند  آهن  اکسید  نانو  ذرات  میکروربات ها  این  سازنده  بلوک های 
از  استفاده  با  محققان  می دهند.  انجام  مغناطیسی  و  کاتالیستی  فعالیت 
میدان مغناطیسی توانستند حرکت و تنظیمات میکروبات را طوری هدایت 
کنند که ساختار هایی به شکل برس مسواک تشکیل دهند و هرگونه پالک 
را از سطح دندان بزدایند یا به شکل زنجیره هایی بلند در آیند که می توانند 
مانند نخ بین دندان ها را پاکسازی کنند. در هر دو مورد، واکنش کاتالیستی 
سبب شد نانوذرات مواد آنتی میکروبی تولید کنند که باکتری های خطرناک 
در دهان را از بین می برند. آزمایش های این سیستم روی دندان های مدل و 
انسان واقعی نشان داد مجموعه ربات ها می توانند اشکال مختلفی را تشکیل 
نابود کنند که به ایجاد پوسیدگی و  دهند تا بیوفیلم های چسبنده ای را 
بیماری لثه منجر می شود. محققان دانشگاه پن یافته های خود در این زمینه 

را در ژورنال ACS NANo منتشر کرده اند.
»هیون کو« یکی از استادان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و همچنین از مولفان 
کننده  خسته  دندان  و  دهان  مراقبت  روتین های  می گوید:  پژوهش  این 

هستند و چالش های متعددی برای مردم ایجاد می کنند.
ادوارد استیگر محق ارشد پژوهش از دانشکده مهندسی و علوم کاربردی در 
این باره می گوید: ذرات نانو را می توان با استفاده از میدان های مغناطیسی 
شکل داد و کنترل کرد. ما فرچه هایی شکل دادیم که می توانند در یک فضا 
جارو کنند و به عقب و جلو )مانند نخ دندان( حرکت کنند. این روند شبیه 
یک بازوی رباتیک عمل می کند که کشیده می شود و سطح را پاکسازی 
می کند. این سیستم را می توان طوری برنامه ریزی کرد تا مجموعه های نانو 

ذرات بسازد و حرکات را به طور خودکار کنترل کند.

الوان پور
شهردار آستارا
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شناسه شمس:

جمهوری اسالمی ایران
شهرداری آستارا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تهیه 
و پخش آسفالت معابر شهر آستارا -  نوبت دوم

شهرداری آستارا درنظر دارد برابر بند ۸ صورتجلسه پانزدهم مورخ ۱40۱/03/2۱ شورای 
از  را  معابر شهری در سال ۱40۱  آسفالت  و پخش  تهیه  اجرای عملیات  اسالمی شهر 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط 
الکترونیک دولت   دعوت به عمل می آید برای کسب اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات 
)www.SetAdirAN.ir( به شماره فراخوان 200۱05020۸000002 مراجعه نموده و بعد 

از بررسی اسناد و شرایط شرکت در مناقصه، پیشنهادات خود را در این سامانه ثبت نمایند.
۱ – موضوع مناقصه:

اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت مطابق مشخصات مندرج در 
اسناد به همراه قیرپاشی سطح راه، حمل، پخش و کوبیدن الیه آسفالتی در معابر سطح 

شهر آستارا
2 – برآورد اولیه:

تضمین  مبلغ  و  ریال  میلیارد(  )یکصد   ۱00/000/000/000 مبلغ  به  اولیه  برآورد 
5/000/000/000 ریال( مبلغ تضمین شده در مناقصه باید به یکی از صورت های مشروحه 

زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف – ضمانتنامه بانکی

ب – وجه نقد به حساب شماره 0۱0544954۱007 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام 
سپرده اشخاص شهرداری آستارا

3 – رشته و گروه پیمانکار:
شرکت دارای صالحیت در زمینه راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

4 – آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا آخر ساعت ۱9 روز  شنبه مورخ ۱40۱/07/09
5 – آخرین مهلت تحویل اسناد: تا آخر ساعت ۱9 روز سه شنبه مورخ ۱40۱/07/۱9

6 – تاریخ بازگشایی اسناد: بازگشایی پاکت ها راس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ 
۱40۱/07/20 در شهرداری آستارا انجام می پذیرد.

خانواده روسی که 40 سال از جنگ  جهانِی دوم بی خبر بود

داستان شگفت انگیز زندگی در جنگل های روسیه
گیالن امروز- هلی کوپتری که به دنباِل پیدا کردِن زمینی امن برای فرود آمدن و پیاده کردِن 
گروهی زمین شناس فرستاده شده بود، در صدمایلی مرز مغولستان از خِط رویش درختان با 
سرعت عبور می کرد که ناگهان خود را در داخِل یکی از انشعاباِت ناشناِس روِد آباکان که از 
میاِن دره ای پردرخت عبور می کرد، یافت. آباکان باریکه ای آب است که با سرعت از داخِل این 
سرزمیِن خطرناک عبور می کند. دیواره های دره باریک و در جا هایی کاماًل عمودی بودند و 
درختاِن الغر کاج و توس آن چنان در هم تنیده بودند که عماًل جایی برای پیدا کردِن نقطه ای 
امن برای فرود پیدا نمی شد. اما خلبان که به شیشه جلوی هواپیما چسبیده بود تا جایی برای 
فرود پیدا کند، ناگهان چیزی را دید که قباًل متوجه اش نشده بود: یک فضای کاماًل خالی  از  
درخت؛ ۶۰۰۰ پا باالی دامنۀ کوه بین درختان فاصله ای افتاده بود و زمینی شخم زده خودنمایی 
می کرد. خدمۀ دستپاچۀ هلی کوپتر چندین بار از روی این منظره عبور کردند تا باالخره با اکراه 
پذیرفتند که این منظره شواهدی از سکونت انسان در محل استـ  باغی که باتوجه به اندازه 

و شکِل خلوتِی زمین، احتمااًل مدت ها بود که آنجا بود.
کشِف شگفت آوری بود. کوه بیش تر از ۱۵۰ مایل با نزدیک ترین سکونت گاه فاصله داشت و 
در نقطه ای بود که تا پیش از آن، کسی آن را اکتشاف نکرده بود. مسئوالِن شوروی قباًل هرگز 

مدارکی که نشان دهد این منطقه مسکونی است، ارائه نکرده بودند.
به چهار دانشمندی که برای بررسی وجود سنگ آهن به منطقه اعزام شدند، گفته شد که 

خلبان ها چه منظره ای را دیده اند، و این داستان آن ها را مبهوت و نگران کرد.
واسیلی پسکوِف نویسنده تأکید کرده بود که »در این بخش از تایگا فرار کردن به سمِت یک 
حیوان وحشی کم خطرتر از دویدن به سمِت یک غریبه است« و دانشمندان به جای آنکه در 
پایگاِه موقت شان که ۱۰ مایل با آن مکان فاصله داشت بمانند، تصمیم گرفتند به بررسی آن 
محل بپردازند. گالیا پیسمنِسکایا، یکی از زمین شناساِن اعزامی، می گوید: »روزی که هوا خوب 
بود در کوله های مان هدایایی برای دوستاِن احتمالی گذاشتند و ما راهی شدیم.« هرچند، او به 

یاد می آورد که »برای اطمینان، هفت تیرم را در کنارم داشتم.«
مهمان های ناخوانده با تقالی زیاد از کوه باال رفتند و به سمِت جایی که خلبان ها آدرس داده 
بودند، شروع به حرکت کردند و در مسیر با عالئمی که نشان از فعالیِت انسان در منطقه داشت، 
مواجه شدند: مسیری شخم زده؛ تیر چوبی؛ تنه درختی که مسیر یک جوی را بند آورده بود و 
درنهایت یک آلونِک کوچک پر از ظروِف ساخته شده از چوِب درخِت غان که پر از تکه های 
سیب زمینِی خشک شده بودند. منظره ای که زمین شناسان به محِض ورود به کابین مشاهده 
کردند، چیزی شبیه به منظره ای به جای مانده از قرون وسطی بود. از هر مادۀ در دسترسی 
چیزی ساخته شده بود و محِل سکونت چیزی بیش تر از یک پناهگاه موقت نبود؛ یک النۀ 

چوبِی دودزده به رنِگ سیاه که به سردِی سلوِل انفرادی زندان بود.
بازدیدکنندگان در تاریکی کورمال  کورمال نگاهی به اطراف انداختند و متوجه شدند که این 
پناهگاه یک اتاق دارد. اتاق بسیار تنگ، پر از کپک و به طرِز توصیف ناپذیری کثیف بود که با 
تیرک های آویزانی که معلوم نبود به کجا وصل هستند سرپا مانده بود و شگفت انگیزتر این بود 

که زمین شناسان متوجه شدند خانه متعلق به یک خانواده ۵ نفری است.
آن ها درباره این صحنه نوشته اند:»ناگهان صدای هق هق و ناله سکوِت خانه تاریک را شکست. 
همان موقع بود که سایه دو زن را دیدیم. یکی از آن ها با حالتی عصبی و متشنج دعا می خواند: 
»این مجازاِت گناهاِن ماست، گناهاِن ما. » یکی دیگر که تمام مدت پشِت تیرک خودش را 
پنهان کرده بود... آرام آرام روی زمین افتاد. نور ضعیفی که از پشِت پنجره به درون می تابید روی 
چشم های از حدقه بیرون زده و وحشت زده او افتاد و ما آن لحظه فهمیدیم که باید به سرعت از 
خانه بیرون برویم.« دانشمندان، با هدایِت پیسمنِسکایا، با سرعت از کلبه بیرون رفتند و چند متر 
آن طرف تر عقب نشینی کردند و همان جا ماندند و شروع به خوردِن آذوقه های شان کردند. بعد 
از حدود نیم ساعت، دِر کلبه باز شد و یک پیرمرد به همراه دو دخترش در آستانه در ظاهر شدند؛ 
دیگر آن چنان متشنج نبودند، اما واضح بود که بی نهایت ترسیده اند و »خیلی کنجکاو« شده اند.

سه غریبه آهسته و محتاطانه به دانشمندان نزدیک شدند و در کنارشان نشستند و هرچه از 
سوی آن ها تعارف شد ـ از مربا گرفته تا چای و نان ـ را رد کردند و زیرلبی گفتند که »اجازه 

خوردِن این ها را نداریم.« پسیمنسکایا پرسید: »آیا تا به حال نان خورده اید؟«
پیرمرد جواب داد: »من خورده ام. اما آن ها نه. آن ها تا به حال نان ندیده اند.«

حداقل حرف های پیرمرد را می شد فهمید. دخترانش به دلیل یک عمر زندگی در انزوا زبان شان 
تحریف شده و قابل فهم نبود. »دختران که با هم صحبت می کردند، انگار چند کبوتر آرام و 

نامفهوم بغبغو می کردند.«
کم کم و طی چند دیدار دیگر داستاِن خانواده برمال شد. پیرمرد نامش کارپ لیکوف و یکی از 
پیرواِن یکی از فرقه های بنیادِی اورتدوکس روسی به ناِم »باورمنداِن کهن« بود که رسم و 

آیین پرستش شان از قرن ۱۷ میالدی دست نخورده باقی مانده بود.
باورمنداِن کهن، از روز های نخسِت حکومِت پتِر کبیر تحِت تعقیب قرار گرفته بودند و لیکوف 
طوری درباره آن حرف می زد که گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. از نظر او پتر دشمنی 
شخصی داشت و یک »ضدمسیح در لباِس انسان بود.« او اصرار داشت که کمپین های تزار 
برای مدرن کردِن روسیه که از طریِق »بریدِن اجبارِی ریِش مسیحیان« آن را اجرا می کرد؛ 
یکی از نشانه های ضدمسیح بودِن او بود. کارپ هم چنین گله مند بود که چرا یک تاجر در 

حوالی سال ۱۹۰۰ از هدیه دادِن سیب زمینی به باورمنداِن کهن خودداری کرده است.
اوضاع برای خانواده لیکوف وقتی بدتر شد که خداناباوران بلشویک قدرت را در روسیه به دست 
گرفتند. تحِت حکومِت شوروی، جوامِع باورمنداِن کهن که مجبور شده بودند از ترِس تعقیب 
به سیبری فرار کنند، بیش تر و بیش تر از تمدن فاصله گرفتند و بیش تر به عمق سرزمین های 
بایر فرو رفتند. در زماِن خیزش های دهه ۱۹۳۰، که به خوِد مسیحیت نیز حمله می شد، یکی از 
گشت های کمونیست ها در خارج از روستایی که لیکوف در آن زندگی می کرد، به پای برادر او 
شلیک کرد. در آن زمان لیکوف در کنار برادرش مشغول کار بود. لیکوف در پاسخ به این حمله 

خانواده اش را جمع وجور کرد و رهسپار اعماق جنگل شد.
سال ۱۹۳۶ بود و خانواده لیکوف ۴ نفره ـ شامل خودش، همسرش آکولینا، پسری ۹ ساله 
به نام ساوین و دختری ۲ ساله به نام ناتالیا ـ بود. آن ها مقداری دارایی و کمی بذر گیاه 
برداشتند و هرچه بیش تر در اعماق تایگا پیش روی کردند. آن ها در مناطِق استخراِج نفت خام، 
پشت سرهم خانه هایی ساختند تا آنقدر به اعماق جنگل فرو رفتند که به منزوی ترین مکان، که 
مکاِن فعلی شان بود، رسیدند. دو بچه دیگرـ  دیمیتری در سال ۱۹۴۰ و آگافیا در سال ۱۹۴۳ 
ـ در حیاِت وحش متولد شدند و هیچ کدام از فرزنداِن کوچک تِر لیکوف غیر از اعضای خانواده 
خودشان هیچ انسان دیگری را تا زماِن وروِد دانشمندان به آن مکان ندیده بودند. هر چه آگافیا 
و دیمیتری از جهاِن بیرون از خانه آموخته بودند، داستان هایی بود که پدر و مادرشان تعریف 
کرده بودند. واسیلی پسکوف، روزنامه نگاِر روس، اشاره کرده که »شرح دادِن آرزو ها و رویاها« 

یکی از سرگرمی های اصلی خانواده بود.
فرزنداِن لیکوف می دانستند مکان هایی به ناِم شهر وجود دارد که انسان ها در ساختمان های 
متراکمش در کنار هم زندگی می کنند. آن ها شنیده بودند که کشور های دیگری غیر از روسیه 
نیز وجود دارند. اما این مفاهیم فقط مفاهیمی غیرملموس و انتزاعی برای آن ها بود. تنها کتابی 
که برای خواندن داشتند، کتاب مقدس بود. آن ها از چوب درخِت توس قلم درست کرده بودند 
و آن را در شیره درخت فرو می بردند تا مانند جوهر عمل کند. وقتی به آگافیا عکِس اسب را 
نشان دادند او از انجیل مادرش به سرعت آن را شناخت. شاید با اغماض می شد سختِی انزوای 
آن ها را درک کرد، اما سختِی زندگی آن ها را اصاًل نمی توانستی بفهمی. سفر به مزرعه خانواده 
لیکوف با پای پیاده، حتی با کمِک قایقی که بتوان از رود آباکان گذشت، کار خطرناکی بود. 
پسکوف، که خودش را وقایع نگاِر اصلِی خانواده لیکوف معرفی می کند، می گوید در نخستین 
سفر به محِل اقامت خانواده تا شعاع ۲۵۰  کیلومتری اثری از سکونت انسان ندیده بودند. انزوا بقا 
در طبیعِت وحشی را ناممکن کرده بود. آن ها که فقط به منابِع خودشان وابسته بودند، به سختی 
توانستند چند چیزی را که به تایگا آورده بودند، با چیز های دیگر جایگزین کنند. آن ها به جای 
کفش، گالش هایی از پوسِت درخِت غان می پوشیدند. لباس ها را آنقدر وصله دوزی می کردند تا 

تاروپودش از هم باز شود و از کنف به جای پارچه استفاده می کردند.
خانواده لیکوف با خودشان چرخ ریسندگی فلزی شان را به همراه همه وسایل نخ ریسی به 
تایگا آورده بودند. باورش سخت است که این وسایل سنگین را مکان به مکان با خودشان 
حمل کرده اند تا باالخره به اعماق جنگل رسیده اند. اما هیچ تکنولوژی ای برای جایگزین کردِن 
فلز نداشتند. سال ها از یک جفت کتری فلزی استفاده کرده بودند، اما بعد که آثار زنگ زدگی 
روی کتری ها نمایان شده بود، مجبور شدند آن ها را دور بیندازند. تنها چیزی که می توانستند 
با کتری جایگزین کنند، ساختن کتری از جنِس درخِت توس بود. از آنجا که نمی توانستند این 
کتری ها را روی آتش بگذارند، آشپزی برای شان سخت تر شده بود. کم کم خانواده به خود آمد 
و دید دارد مدام پوره سیب زمینی با دانه های چاودار و شاه دانه آسیاب شده می خورد. پسکوف در 
نوشته هایش از خانواده لیکوف، می گوید: »از برخی جهات، زندگی در تایگا برای خانواده فراوانی 

داشت. در کنار خانه آن ها رودی سرد و تمیز جریان داشت. درختاِن کاج، توس و صنوبر همه جا 
بودند و توت فرنگی و تمشک، چوب برای شومینه و دانه های کاج در دسترس بود.«. اما خانواده 
لیکوف همیشه در معرِض قحطی بود. تازه دهه ۱۹۵۰ و وقتی دیمیتری به اندازه کافی بزرگ 
شده بود، خانواده شروع به تله گیرِی حیوانات برای استفاده از گوشت و پوست آن ها کرد. آن ها 
تفنگ و حتی تیرکمان نداشتند و فقط می توانستند زمین را بکنند و تله گذاری کنند یا شکار را 

در کوهستان ها دنبال کنند تا خسته شود و از پا بیفتد.
دیمیتری آنقدر قوی شده بود که می توانست پای برهنه در زمستان دنبال شکار بدود. گاهی 
چندشب در دمای ۴۰ درجه در جنگل می خوابید و بعد با گوزن جوانی روی شانه هایش به خانه 
بازمی گشت. اما اغلب چیزی برای خوردن وجود نداشت و رژیم غذایی شان کم کم یکنواخت 
شد. حیواناِت وحشی هم مزارع هویج را در اواخر دهه ۱۹۵۰ خراب کردند و آن ها چیزی به غیر از 

برِگ سماق کوهی برای خوردن نداشتند.
قحطی در چنین شرایط یک خطر همیشگی بود و در سال ۱۹۶۱ در ماه ژوئن نیز برف بارید. 
زمین یخ زده هر چیزی که در باغ درحاِل رشد بود را از بین برد و خانواده تا فصل بهار هیچ چیزی 
به جز کفش و پوست درخت برای خوردن نداشت. آکولینا ترجیح داده بود که فرزندانش غذا 
بخورند و خودش همان سال از گرسنگی مرد. بقیه اعضای خانواده به گفته خودشان با معجزه 
زنده ماندند: یک دانه چاودار در مزرعه نخودهای شان جوانه زده بود. خانواده در اطراف گیاه 
نرده کشی کردند و شب وروز از آن در مقابل هجوِم سنجاب ها و موش ها محافظت کردند. در 
زماِن برداشِت محصول، از آن یک گیاه، ۱۸ دانه گرفتند و از آن طریق به مشقت و سختی 

توانستند مزرعه دانه چاودار خود را بازسازی کنند.
زمین شناساِن شوروی هر چه بیش تر با اعضای خانواده لیکوف آشنا می شدند، بیش تر متوجه 
می شدند که میزاِن هوش و توانایی آن ها را دستکم گرفته اند. هرکدام از اعضای خانواده 
از  دانشمندان  که  تکنولوژی هایی  آخرین  از  معمواًل  پیر  کارِپ  داشت.  متمایز  شخصیتی 
اردوگاه شان برای شان به ارمغان می بردند، خوشحال می شد و با اینکه باور نمی کرد که بشر پای 

بر ماه گذاشته باشد، با ایده فرستادِن ماهواره به فضا سریع سازگار شد.
کارپ در دهه ۸۰ زندگی بود و نگران بود بعد از مرگش چه اتفاقی برای خانواده میافتد. ساوین، 
بزرگ ترین فرزنِد او بود که در زمینه مذهب هیچ انعطافی نداشت. »او ایمانی قوی داشت و 
مردی سخت گیر بود.« پدر خودش هم از او می ترسید و می ترسید از اینکه بعد از مرگش 
کنترل خانواده را ساوین به دست بگیرد. واضح بود که پسر بزرگ از سوی خواهرش ناتالی که 
همیشه می خواست جای مادرش را در آشپزی و خیاطی و پرستاری بگیرد، با مقاومِت کمی 

مواجه می شد. اما فرزنداِن جوان تر، نسبت به تغییرات و تکنولوژی و نوآوری منعطف تر بودند.
اما محبوب ترین عضِو خانواده لیکوف از نظر زمین شناسان، دیمیتری بود که خم وچِم زندگی در 
تایگا را می دانست. او کنجکاو ترین و پیشروترین عضو خانواده بود. او بود که برای خانواده اجاق 
گاز و سطل هایی از جنِس درخِت توس درست کرده بود که می توانستند غذا را در آن ذخیره 

کنند. او بود که تمام روزش را صرِف بریدن و کاشتِن تنه های درخت می کرد.
برای همین دانشمندان تعجب نکردند که او نسبت به تکنولوژِی دانشمندان از تماِم اعضای 

خانواده شیفته تر بود و اوقاتی را در اردوگاه آن ها سپری می کرد.
وقتی  دارد.  نگه  دور  خانواده  از  را  تکنولوژی  بود که  تمام عمر سعی کرده  لیکوف  کارپ 
زمین شناسان نخستین بار به دیدار خانواده رفتند، همه هدایای شان به جز نمک رد شد. لیکوف 
۴ دهه زندگِی بدوِن نمک را زجرآور توصیف کرده بود. اما با گذشِت زمان آن ها هدایای 
بیش تری قبول کردند. آن ها کم کم همه آثار تمدن از کارد، قاشق، چنگال تا خودکار و کاغذ و 
چراغ برقی را دریافت کردند. بیش تر ابداعات با کمی اکراه پذیرفته شد، اما گناِه تلویزیون، که 
آن ها در اردوگاه دانشمندان با آن مواجه شدند، گناهی بود که نمی توانستند در مقابلش مقاومت 
کنند. اما غم انگیزترین جنبۀ داستاِن عجیِب خانواده لیکوف ازبین رفتِن تدریجی آن ها بعد از 
برقرارِی ارتباِط مجدد با دنیای بیرون بود. در سال ۱۹۸۱، سه تا از ۴ بچه، به فاصله چند روز از 
همدیگر در کنار مادرشان به خاک سپرده شدند. پسکوف می گوید، مرگ آن ها غیرمنتظره و 

ناشی از مواجه شدن با بیماری هایی بود که بدن شان در مقابِل آن ایمنی نداشت.
ساوین و ناتالی هر دو و احتمااًل به دلیِل نوع تغذیه، دچار از کارافتادگِی کلیه شدند. اما دیمیتری 
از ذات الریه جان باخت که می تواند ناشی از عفونتی باشد که از دوستان جدیدش به او رسید. 
مرگ او برای دانشمنداِن زمین شناس که تمام تالش شان را برای حفِظ دیمیتری کردند، بسیار 
دردناک بود. آن ها درخواست هلی کوپتر کردند تا دیمیتری را به بیمارستان برسانند. اما دیمیتری، 
نه حاضر بود خانواده اش را ترک کند و نه حاضر بودن از مذهبی که به آن اعتقاد داشت دست 
بکشد. او قبل از مرگش زمزمه کرد که »ما اجازه نداریم. انسان برای هرچه خدا بخواهد زندگی 
می کند.« وقتی هر سه فرزنِد خانواده لیکوف از دنیا رفتند، زمین شناسان تالش کردند کارپ 
را متقاعد کنند که به همراه آگافیا جنگل را ترک کند و به سایر خویشاوندان شان که آن ها نیز 
از سال ها تحِت تعقیب بودن نجات یافته بودند، بپیوندد. اما هیچ کدام از نجات یافتگان گوش 
ندادند. آن ها خانه شان را بازسازی کردند و همان جا ماندند. کارپ لیکوف در ۱۶ فوریه سال 
۱۹۸۸ و ۲۷ سال بعد از مرِگ همسرش، آکولینا، در خواب از دنیا رفت. آگافیا او را با کمِک 
زمین شناسان در شیِب کوهستان دفن کرد و بعد به خانه بازگشت. او گفت، خدا روزی اش را 
می رساند و او همان جا خواهد ماند. ربع قرن بعد او که در دهه ۷۰ زندگی بود هنوز در تایگا 
زندگی می کرد. او اکنون ۷۸ ساله است و تا سال ۲۰۱۶ در تایگا زندگی می کرد، اما بعد از آن 

به کوهستان سایان نقل مکان کرد.


