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حضور پلیس دوچرخه سوار 
در ۴  منطقه پایتخت

مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از توسعه طرح 
پلیس دوچرخه ســوار در بیــش از چهار منطقه 
پایتخت از سال آینده خبر داد. سرگرد سید مسلم 
موســوی، در گفت وگو با مهر در تشــریح طرح 
پلیس دوچرخه سوار، گفت: در سال ۱۳۹۷ پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهــران بزرگ با هدف ارتقای 
فرهنگ عبورومرور و روان سازی ترافیک و انضباط 
ترافیکی به ویژه در معابر پرترافیک و پرتردد به صورت 
پایلوت اقدام به راه اندازی پلیس دوچرخه سوار در 
برخی از خیابان های مناطق ۶ و ۱۲ شــهر تهران با 
همکاری سازمان حمل ونقل شهرداری تهران کرده 
اســت. وی افزود: اجرای این طرح با هدف کاهش 
آلودگی هوا و ایجاد بســتری برای مشارکت مردم 
در اســتفاده از دوچرخه به خصوص در بخش های 
مرکزی شــهر تهران که حالت کوه پایــه ندارند و 
 تردد دوچرخه در آن آسان است، انجام شده است.

وی ادامه داد: هدف ما در این حوزه این است خود ما 
یعنی پلیس، فرهنگ استفاده از دوچرخه را در جامعه 
توسعه دهیم هرچند در بسیاری از کشورهای دیگر 
استفاده از پلیس دوچرخه سوار سابقه طوالنی دارد 
و در تاریخچه کشورهای دیگر اگر جست وجو کنید 
می بینید که مأموران پلیس برای انجام مأموریت های 

شأن از دوچرخه استفاده می کنند.
    

رونمایی از تندیس اهدای عضو
 در بهشت زهرا)س(

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشــت گفت: به منظور ترویج فرهنگ 
اهدای عضو به هر اهداکننــده عضو یک آرامگاه در 
قطعه ۳05 بهشت زهرا)س( اهدا می شود. مهدی 
شادنوش، در حاشیه مراســم رونمایی از تندیس 
اهدای عضو در بهشت زهرا)س( گفت: در سال ۹۶ 
که باالترین اهدا عضو را طی چند سال اخیر داشتیم 
تنها ۹۲۶ نفر اعضای خود را اهدا کردند که در برابر 
حدود چهار هزار مرگ مغزی در کشــور که امکان 
اهدا عضو داشتند تنها ۲5 درصد به حساب می آیند. 
این در حالی است که یک فرد می تواند هشت عضو 
اهدا کند و اگر هر کدام از این افراد تنها سه عضو اهدا 
کنند مطمئنا لیست انتظار از میان برداشته خواهد 
شد. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت با اشاره به این که برای اهدای عضو 
نیازمند ترویج فرهنگ بیش از پیش آن هستیم تاکید 
کرد: باید اطالع رسانی شــود کسی که دچار مرگ 
مغزی می شود تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت به 
حیات را نخواهد داشت و تنها ساعات محدودی برای 
تصمیم گیری در خصوص اهدا زمان دارند. گفتنی 
است؛ قطعه ۳05 بهشت زهرا)س( به عنوان قطعه 

جدید اهدا کنندگان عضو در نظر گرفته شده است.
    

تهیه »سبد نوروزی کاال« برای 
خانواده های کودکان کار و خیابان

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان تهران از 
تدارک سبد کاال برای کلیه خانواده های کودکان 

کار و خیابان در آستانه سال نو خبر داد.
وی با بیان این که در حال حاضر ۲۱۲۴ کودک 
کار و خیابــان تحت نظارت اداره کل بهزیســتی 
اســتان تهران هســتند، گفت: این کــودکان از 
طریق مراکــز و مؤسســات غیردولتی خدمات 
مددکاری، روانشناســی، بهداشــتی - درمانی، 
آموزشی - تحصیلی دریافت می کنند. هم چنین 
اعضای خانواده آن ها حرفه آموزی و سوادآموزی 
می شوند و خدمات کاهش آسیب و حمایت های 

مالی دریافت می کنند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران 
با اشاره به این که بهزیستی در آستانه سال نو، در 
حال تدارک ســبد کاال برای کلیه این خانواده ها 
اســت، تصریح کرد: همچنین اغلب مراکز برای 
این کودکان و خانواده هایشان لباس نو و هم چنین 

سبد کاال فراهم کرده اند.

از گوشه و کنار

آذر فخری

اغلب ما چنین فکــر می کنیم که 
قبر و گــور خانه آخر اســت و همه ما 
روزی دور یا نزدیک گذرمان به آن جا 

خواهد افتاد. 
اما حقیقت تلخ برای بســیاری از 
سالمندان، این اســت که خانه آخر، 
خانه سالمندان است؛ زمانی که آنان 
توان از دست داده، از جامعه و خانواده 
جدا و طرد می شــوند و در محیطی 
محدود با هم سن و ساالن گاه درمانده و 
بیمار و از توان افتاده خود یک جا جمع 
می شوند و در انتظار مرگ می نشینند. 
و در طول ســالیانی که این چنین بر 
آن ها می رود، افســرده تر و پژمرده تر 
می شوند. آنان در خانه سالمندان بدون 
ارتباط با جامعــه پویای آن بیرون که 
مردمانش مشغول کارند، که ازدواج 
می کنند، کــه زاد و ولد می کنند، هر 
روز را بــا دیدن چهره هــای تکیده 
همدیگر آغاز می کننــد. در حالی که 
بله جسم شان شاید ناتوان شده باشد 
اما تمام روح و ذهن شــان، برای خود 
تاریخ و تجربه ای نانوشــته است که 
بی شک راه گشای جوانان خواهد بود. 
اما چرا جوانان چنیــن از پیران و هم 
صحبتی با آنان دوری می کنند، آن ها 
را از خانه های جدا و به سرا و خانه های 
سالمندان می سپارند؛ اما مدام درباره 
آنان جمالت حکیمانه به کار می برند 

و در ایام عید، با طمطراق و نمایشــی 
به دیدار و مالقات شان می روند. انگار 
که این تنها یک تکلیف اجتماعی است 
که باید در موعد مقررخود انجام شود و 
در روزهای دیگر سال کال به فراموشی 
سپرده می شود. برناردشاو طنزنویس 
انگلیســی در جایی گفته اســت هر 
ارزشــی که بمیرد برایــش یادبود و 
مجسمه می ســازند و البته او در این 
کالمش طعنه ای به مجســمه آزادی 
در آمریکا دارد؛ امــا وضعیت کنونی 
جامعه ما هم در مناســبت هایی مثل 
عید که مردم و رسانه به خانه سالمندان 
رفته و با هر ضرب و زوری که شــده 
اشــکی از آنان درمی آورند و به ملت 
نمایش می دهند تا دل شان بسوزد و 
به رحم آید، هم چندان بی شــباهت 
به این سخن شاو نیست. سالمندان ما 
گاهی در متن و بستر واقعی خانواده و 
جامعه حرمت و کرامتی ندارند، اما در 
مناسبت هایی مانند عید؛ مورد تکریم 

قرار می گیرند. 
باور کنیم آن ها هنوز زنده اند!

در خانه ســالمندان، به خصوص 
اگــر خصوصی باشــد و یــا خانواده 
ســالمند توان مالی خوبی داشــته 
باشــد، رســیدگی های خوبــی به 
سالمند می شود و او خدمات مختلف 
بهداشتی، پزشــکی، غذایی و حتی 
ورزشی دریافت می کند. اما پرواضح 
است که بســیاری از افرادی که ناچار 
می شوند والدین ســالمند خود را به 
خانه ســالمندان دولتی یا خیرمحور 

بسپارند به قشر متوسط جامعه تعلق 
دارند؛ خانواده هایی که هــر دو والد 
مشغول کارند تا چرخ خانواده بچرخد. 
چنین خانواده ای فرصت رســیدگی 
به فرزندان خود را ندارد، چه برسد به 
والدین پیر و گاه ناتوان. و این گونه است 
که ســالمندان به نهادهایی سپرده 
می شــوند تا وظیفه نگهداری از آنان 
را به عهده بگیرنــد و طبعا در چنین 
خانه هایی امکانات محدود و نیرو کم 
اســت. اتاق ها چند نفره اند و همه هم 
البته اغلب پیر و ناتوان و بیمار هستند 
و تصور کنید سال ها زندگی کردن در 
چنین فضایی را. بدون این که این افراد 
بتوانند با جامعه بیرون ارتباط مستمر 
و سازنده داشته باشند، صبح تا شب را 
به تکرار خاطرات خود برای یکدیگر 
می گذرانند بی آن که این واگویه ها و 
یادآوری ها برای خود آنان سودی جز 

درد و آه و افسوس داشته باشد. 
مشــکل بزرگ مــا در ارتباط با 
سالمندان این است که فکر می کنیم 
آن ها عمر مفید خود را کرده اند و حاال 
بهتر است مطلقا استراحت کنند و با 
هم سن وســال های خودشان حشر 
و نشر داشته باشــند، زیرا نقش مهم 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را در تربیت 
کودکان و راهنمایی نوجوانان و جوانان 
از یاد برده ایم. از یاد برده ایم که اینان، با 
خرد و حکمتی که در طول سالیان عمر 
درازشان کســب کرده اند، چه ذخایر 
گران بهایی از صبــر و حوصله اند و به 
راحتی می توانند در دل نوادگان خود 

جا باز کرده و نقش ویژه تربیتی خود 
را ایفا کنند، زیرا آنان هم قصه گوهای 
ماهری هستند و هم قصه های زیادی 

از زندگی بلدند که تعریف کنند.
ما باسپردن آنان به خانه سالمندان، 
عمال به خودشان و فرزندان مان چنین 
القا می کنیم که تاریخ مصرف این افراد 
گذشته است و باید کنار گذاشته شوند 
تا نوبت مرگ شان فرا برسد، داستانی 
که حتما در خوش بینانه ترین حالت، 

برای خودمان تکرار خواهد شد. 
 نمایشی که هر سال

تکرار می شود
یکــی دوربیــن روی شــانه اش 
گذاشــته و دیگــری میکروفون در 
دســت دارد و در میان ســالمندان 
می چرخند تا خوش ســخن ترین و 
دوست داشتنی ترین آنان را انتخاب 
کنند و با پرسش های جهت دار خود 
آنــان را وامی دارنــد از درد و اندوه و 
تنهایی و حسرت رهاشدگی شان در 
مقابل دوربین»اعتراف« کنند. حتی 

این ســالمندان نازک دل با یادآوری 
خاطرات شان، اشــک هم می ریزند و 
خوراک مناسبی برای رسانه می شوند. 
اما رسانه بجز نشان دادن چنین تصاویر 
ترحم انگیزی رسالت دیگری در مورد 
این افراد ندارد؟ آیــا نباید با دعوت از 
آسیب شناســان، جامعه شناسان و 
روان کاوان، رواج چنین رویکردی در 
جامعه را واکاوی کنند، چنان جذاب 
واکاوی کنند که به همان اندازه اشک و 
آه گرفتن از سالمندان برای بینندگان 
جذاب و تاثیرگــذار باشــد و آنان را 
متحول کنــد؟ در حالی که تکرار هر 
ساله نمایش تحویل سال و عید دیدنی 
سالمندان، دیگر به سوژه ای بی تاثیر و 

نخ نما بدل شده است.
پیرمرد خوش صحبتی که با واکر 
راه می رود می گوید: »دلم می خواست 
کنار خانواده ام بودم اما شــرایطش 
را ندارم. وضعیت جســمی ام نیاز به 
رسیدگی دائم دارد و فرزندانم از عهده 
آن بر نمی آیند. هر کدام  مشــکالت 
خودشان را دارند.« این بسیار طبیعی 
اســت که یک پدر نخواهد ســربار 
فرزندانش باشد، اما این طبیعی نیست 
که فرزندان هــم باورکنند و بپذیرند 
والدین شان واقعا سربار و باعث زحمت 
در زندگی آنان شده اند. این پیرمرد رو 
به دوربین اعتراف می کند فرزندانش 
ثمــره زندگی اش هســتند، اما حاال 
که از آب و گل در آمده اند ســری به او 
نمی زنند و رهایش کرده اند، اما بنا به 
گفته مجید ابهری آسیب شناس و 
رفتارشــناس اجتماعی، »هنگامي 
که دانش و بردبــاري و خرد و تجربه 
با هم بیامیزنــد، مي توانند پایه گذار 
داوري هاي عادالنه باشــند. استفاده 
از داوري پیراني که تجربه های بسیار 
اندوخته اند و مي کوشند در زندگي، 
استوارتر گام بردارند، در بازکردن گره 
مشــکل مردم و حفظ و دوام جامعه، 
اهمیت زیــادی دارد. مســائلی در 
خانواده و جامعه اتفاق می افتند که اگر 
داوري یک فرد ریش یا گیس ســفید 
باتجربه نباشد، کار به دادگاه می کشد 
و حل شدن آن، هزینه هاي سنگیني 
براي دولت و جامعه و خود مردم دارد. 
در حالی که تا همین چندسال پیش 
این ســالمند خانواده بــود که نقش 
داوری و حکمیت رابــه خوبي انجام 
می داد و باعث بهبود روابط خانوادگی 
می شد و نمی گذاشت کار به دادگاه و 

در نهایت به دعوا و یا طالق بکشد.«
ابهری معتقد است رسانه امروز با 
تکرار چنین نمایش های پرسوزوگداز 
اتفاقا مسئله را برای مردم عادی کرده و 
قبح آن  را از بین برده است: »همین که 
خانواده ها می بینند ســالمندان در 
یک آسایشگاه دور هم جمع شده اند 
با کتاب ها و وســایل مورد عالقه شان 
و با دوستانی که آن جا پیدا کرده اند، 
سرگرمند، تشویق می شوند شانه خود 
را از فشار این مسئولیت سبک کنند. 
از قضا مردم با دیدن اشــک و حسرت 

ســالمندان در برابر دوربیــن به این 
نتیجه می رسند که در خانه سالمندان، 
افــرادی دور هم جمع شــده اند که 
حوصلــه شــنیدن درد دل همدیگر 
را دارند و ســاعت ها می توانند با هم 
حرف بزنند و گوش های شنوای خوبی 
برای هم هستند، چیزی که خانواده و 

فرزندان و نوه ها به آنان نمی دهند.« 
جامعه امروز 

و نگاه غلط به سالمند
ابهری در نهایت به یک آسیب مهم 
اشاره می کند: »در جوامع انسانی امروز 
برخالف گذشته، نگاه مثبتي نسبت به 
سالمند و پدیده سالمندي وجود ندارد. 
بیشتر مردم، سالمندان را از نظر بدني 
و عقلي، افرادي ناتوان، دمدمي مزاج، 
لجوج و خرافاتي مي دانند که مصرف 

کننده محض هستند.
بســیاري از جوانــان امــروزی، 
ســالمندان را افرادي می دانند که 
تنها هستند، در برابر تغییرات جدید 
اجتماعی، اخالقــی و تکنولوژرک 
مقاومــت مي کنند و نیــروي بدني 
و ذهني خــود را از دســت داده اند. 
امروز حتی والدین هــم به فرزندان 
خود چهــره مطلوبي از ســالمندان 
ارائه نمي دهنــد. در این میان، نقش 
رســانه در تقویــت این برداشــت 
و نگاه نادرســت، کامال محســوس 
اســت. رادیو و تلویزیــون با نمایش 
تصویرهاي نازیبا از ســالمند- تنها، 
گریان، ناتوان، غرغــرو و ... بر نگرش 
افراد جامعه نســبت به سالمندان، 
تأثیر منفــي گذاشــته اند. در اغلب 
سریال ها و فیلم ها، مردان سالمند، 
افرادي یک دنده، لج باز و مال دوست و 
زنان سالمند، انسان هایي خرافاتي و 
اهل ورد و جادو، نشان داده مي شوند. 
این گونــه برخوردهــا، دیواري 
از بي اعتمــادي میــان ســالمند و 
جامعه پدید مي آورد و ســالمند را 
زیر فشــارهاي روانــي فراواني قرار 
مي دهد«. چنین است که درنهایت هر 
دو سوی این ماجرا ترجیح می دهند 
در دو طــرف ایــن دیــوار بمانند و 
هنگام نو شدن سال طی یک مراسم 
فرمالیته و نمایشــی، وجدان خفته 

خود را تسال دهند و تمام. 

بازدید از خانه سالمندان، نمایشی که هر سال نو، تکرار می شود

شوآفی برای بیداری وجدان خفته جامعه

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

عید نزدیک است؛ لحظه های ناب و زیبایی که تنها یکبار در 
سال تکرار می شوند؛ اما افسوس که حال و هوای جامعه و سبک 
زندگی اجتماعی افراد به گونه ای تغییر کرده که رنگ و بوی دید 
و بازدیدها در ایام نوروز کمرنگ شــده اند، گویی این سنت در 
حال فراموشی است و چندان رغبتی به آن نشان داده نمی شود.

یادش بخیر ایامی که زندگی ها اینقدر سخت نشده بود و فضای 
مجازی و صفحات اجتماعی رنگارنگ هنوز جایگزین تعامالت و 
معاشرت های رودرو و ملموس نشــده بودند؛ قبل تر ها به واقع 
یعنی زمانیکه فضای مجازی در زندگی خانواده های ایرانی چیره 
نشده بود و مردم به لحاظ معیشــت در تگنا و فشار اقتصادی به 

سر نمی بردند، در آن دوران بی شک عید، معنای دیگری داشت؛ 
یادش بخیر رفتن به خانه اقوام و آشنایان که همگی دسته جمعی با 
هم قرار می گذاشتند و به خانه دوست یا همسایه مشترک خویش 
می رفتند و اوقات خود را به گرمی و شادی می گذراندند و در این 
بین هر رهگذری را هم که می دیدند تبریک عید را از وی نیز دریغ 
نمی کردند و با گشاده رویی فرا رسیدن بهار طبیعت را به یکدیگر 

شادباش می گفتند. 
البته در این میان برخــی معتقدند که فضای مجازی تنها 
فاکتوری است که سبب شــده نوع دید و بازدید ها تغییر کند 
و رسم و رســوم رنگ و بوی دیگری بگیرند؛ نکته حائز اهمیت 
آن اســت که عالوه بر فراگیر شــدن تکنولوژی، فاکتور های 
دیگری در کم رنگ شدن این سنت باستانی نقش داشته اند. 
به عبارتی وضعیت فعلی جامعه  و فشار های مختلف اقتصادی 
و عواملی دیگر همچون گسترش شــهرها، ازدیاد جمعیت، 

پراکندگی خانواده های سنتی، محدودیت های شغلی و فرهنگ 
آپارتمان نشینی و کوچک شدن ســفره زندگانی مردم سبب 
شده دید و بازدیدهای نوروزی کاهش یابند و سهم خاطرات 

ایام گذشته، فقط یک یادش بخیر باشد.
بر این اساس مطالعات حوزه روانشناسی می توان گفت دید و 
بازدید با اقوام و خویشاوندان تاثیر شگرفی بر مغز آدمی می گذارد 
و به خوشحالی و شادمانی را برای افراد به ارمغان می آورد و منجر 
به شارژ روحی نیز می شود. به باور کارشناسان روانشناس دیدار 
با اعضای خانواده و یا حتی تماشای عکس های آنها نیز می تواند 
بخشی از مغز را که بیانگر احساسات آدمی درباره فامیل، دوستان 
و حتی خود شخص است را برانگیزد. بنابراین از آنجا که انسان 
موجودی اجتماعی است و دوســت دارد که هم دوست داشته 
شود و هم دوست بدارد، به همین دلیل دید و بازدید نوروزی از نظر 
روانشناسی موجب دوست داشتن و دوست داشته شدن خواهد 
شد. به این ترتیب دید و بازدیدهای ایام عید نه تنها موجب ایجاد 
روحیه »تعلق« و »پیوند« در فرد می شود بلکه موضوع »دوست 
داشتن« را نیز در وجود فرد تقویت می کند و سبب می شود روابط 

انسان ها از حالت خشک و بی روح، خارج شود.

با توجه به مطالب مطرح شــده می توان گفت عید نوروز 
یک فرصت و بهانه مناسب است؛ بهانه ای برای دیدار اقوام و 
دوستان و دلجویی از کسانی که شاید غمی در دلشان نهفته 
باشد؛ در حقیقت نوروز، سنتی برای بهبود روابط خویشاوندی 
است و بهتر است از این فرصت طالیی به راحتی گذر نشود. 
زیرا از منظر روانشناســی افراد جامعه در مراودات با یکدیگر 
عالوه بر اینکه نیازهــا و مایحتاج زندگــی خویش را فراهم 
می کنند، از نظر عاطفی، روحــی و روانی نیز می توانند خود 

را اغنا کنند.
به عنوان نکته پایانی تاکید می شود برای آنکه از خطر ابتال 
به آسیب ها و اختالالت روانی همچون افسردگی و اضطراب و 
اختالالت خلقی و.... در امان بمانید، بهتر است از عید دیدنی و 
دید و بازدید های عید غافل نشــوید؛ چراکه یکی از مهم ترین 
عوامل پیشــگیری از افســردگی، در جمع اطرافیان بودن و 
کسب احساس آرامش و امنیت از آنها است که به این ترتیب 
دید و بازدید نوروزی و صله رحم می تواند در بروز این بیماری 
مزمن نقش و سهم بسزایی داشته باشد و ظهور و نمود آن را به 

حداقل برساند.

نگاهی به دید و بازدیدهای عید و تاثیر آن بر سالمت روان

عید؛ فرصت ترمیم پیوندها

رسانه امروز با تکرار نمایش های پرسوزوگداز از خانه سالمندان، مسئله را برای مردم عادی کرده و قبح آن  را از بین 
برده است؛ همین که خانواده ها می بینند سالمندان در یک آسایشگاه دور هم جمع شده اند با کتاب ها و وسایل مورد 

عالقه شان و با دوستانی که آن جا پیدا کرده اند، سرگرمند، تشویق می شوند شانه خود را از فشار این مسئولیت سبک 
کنند. از قضا مردم با دیدن اشک و حسرت سالمندان در برابر دوربین به این نتیجه می رسند که در خانه سالمندان، افرادی 

دور هم جمع شده اند که حوصله شنیدن درد دل همدیگر را دارند و ساعت ها می توانند با هم حرف بزنند و گوش های 
شنوای خوبی برای هم هستند، چیزی که خانواده و فرزندان و نوه ها به آنان نمی دهند.

 بسیاري از جوانان 
امروزی، سالمندان را 

افرادي می دانند که تنها 
هستند، در برابر تغییرات 
جدید اجتماعی، اخالقی 

و تکنولوژرک مقاومت 
مي کنند و نیروي بدني 
و ذهني خود را از دست 

داده اند. امروز حتی والدین 
هم به فرزندان خود چهره 
مطلوبي از سالمندان ارائه 

نمي دهند

 این بسیار طبیعی است 
که یک پدر نخواهد سربار 

فرزندانش باشد، اما این 
طبیعی نیست که فرزندان 

هم باورکنند و بپذیرند 
والدین شان واقعا سربار 

و  باعث زحمت در زندگی 
آنان شده اند
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