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نگاهی به پیامدهای کاهش شــاخص های همبستگی و شادی اجتماعی

وقتی کسی مواظب
دیگری نیست!
رضافرخی

روزنامهنگار

ëëازسرنوشتمشترکتااهمیتیکادراک
برهمیـــن اســـاس یکـــی از مســـائلی کـــه
میتواند در رشـــد شـــادی اجتماعی اهمیت
ویژه داشـــته باشـــد میـــزان حمایت عمومی
شـــهروندان از یکدیگـــر اســـت؛ حمایتـــی که
خود را در امورات روزمره شـــهروندان و بویژه
هنـــگام بروز مشـــکالت نشـــان میدهـــد .به
طور مشـــخص حمایت عمومـــی را میتوان
در چند نمـــاد تفکیک کـــرد؛ نمادهایی که با
ســـنجش میزان برجســـتگی آنها در جامعه
قطعاً فضای کلی وضعیت شادی اجتماعی
در اختیار کارشناسان قرار میگیرد .اول مهم
بودن سرنوشـــت شـــهروندان برای یکدیگر،
دوم میزان تالش شـــهروندان برای کمک به
یکدیگر در هنگام بروز مشـــکالت آنی و سوم
میـــزان ادراک شـــهروندان از به هم پیوســـته
بودنسرنوشتعمومی.
ëëسرنوشتتوبرایمنمهمنیست
بـــا نگاهی به ایـــن روزهای جامعـــه ایران
میتوان متوجه شد که در همه این شاخصها
با مشکالت جدی روبهرو هستیم .در موضوع
اول در چند ســـال اخیر همه کارشناســـان به
اتفاق بر این مســـأله تأکیـــد دارند که جامعه
ایرانی دچار نوعی گسست در سرنوشت شده
اســـت .یعنی بســـیاری از شـــهروندان نسبت
به آینده عمـــوم جامعه بیتفاوت هســـتند.
نمونه بارز این مســـأله را میتـــوان در به هدر
دادن انـــرژی و آب از ســـوی شـــهروندان دید.
مسألهایکهدرجوامعتوسعهیافتهدرراستای
ساخت آینده بهتر مورد توجه نسل امروز این
جوامع است .بر همین اساس میتوان گفت
وقتی سرنوشـــت اجتماعی برای شهروندان
جامعه از اهمیت چندانی برخوردار نباشـــد
آنها به ســـمت نوعـــی تفکر روزمـــره گرایش
پیدا می کنند که این مســـأله یکـــی از عوامل
افسردگی اجتماعی است .به باور کارشناسان
روزمرگی رفتار اجتماعـــی گام اول مکانیکی

شدن جامعه و دور شدن جامعه از وضعیتی
خواهد بود که درآن تـــاش برای ایجاد وفاق
به چشـــم میخورد .به ایـــن ترتیب اعضای
جامعه تنها در آن به این دلیل زیســـت دارند
که نیازهای خود را برطرف ســـازند .در چنین
فضایی ضرب المثـــل معروف «کاله خودت
سفت بچســـب ،باد نبره» حرف اول و آخر را
می زند.
ëëتماشایمشکالتدیگریباتمتنهایی
نماد دومی که باید به آن توجه کرد کاهش
تمایل شـــهروندان بـــه کمک بـــه یکدیگر در
هنگام مشکالت و بحرانهای عمومی است.
این مسأله نیاز به اشاره ندارد که در چند سال
اخیر فیلم گرفتن به جای کمک در لحظات
بحرانـــی به یکی از عادات منفی شـــهروندی
در جامعه ایران مبدل شده است! موضوعی
که از ســـوی کارشناسان نشـــانه آشکار کاهش
همکاریشهروندیبرایمواظبتازهمدیگر
در عموم جامعه محســـوب میشود .همین
مســـأله تبعات روانی هـــم برای بســـیاری از
شـــهروندان بهدنبال داشته است .آنچنان که
شهروندان به این مسأله باور پیدا کردند که در
زمان به وجود آمدن بحران و مشکل ،کسی از
عموم جامعه به آنها کمک نخواهد کرد .این
وضعیت ســـبب ایجاد حس تنهایی در بین
شهروندان و در کنج عزلت خزیدن آنها شده
است و قطعاً شکلگیری این فرآیند منفی در
روحیه عمومی بسیار تأثیرگذار است .چرا که
هر شـــهروندی با وجود چنین فضایی هر روز
با یک نوع احساس تنهایی گام در خیابان ها
میگـــذارد و دائماً این مســـأله را با خود تکرار
میکند که باید در مواظبـــت خود حد اعالی
وسواس اجتماعی را نشان دهد چرا که کسی
به او در زمان بحران کمک نخواهد کرد.
این در حالی اســـت که در بسیاری جوامع
توســـعه یافته و بهطورمثـــال مالکهای یک
جامعه سالم ،شـــهروندان با حس کمک به

س:فضای مجازی
عک 

شـــادی اجتماعـــی یکـــی از جملـــه مقوالتی اســـت که همیشـــه مـــورد توجه
آسیب شناســـان بحرانهای اجتماعی قرار داشـــته اســـت .به باور مجموعه
پژوهش های روانشناســـی و جامعه شناسی ،موضوع شـــادی اجتماعی رابطه
معکوس با جرایم اجتماعی دارد .به این ترتیب که هر چه شـــادی اجتماعی در
بین شهروندان بیشتر شود و آنها با آیندهای امیدوارانهتر و فضایی نزدیکتر به
یکدیگر روبه رو باشند ،جرایم اجتماعی کاهش مییابد.
در سوی مقابل جامعهای که از شادابی اجتماعی کمتری برخوردار است بیشتر
به سمت مرتکب شدن جرم اجتماعی سوق پیدا میکند .در همین زمینه باید
توجه داشت که کارشناسان نسبت به کاهش شاخصهای شادی اجتماعی در
جامعه ایرانی در چندین سال گذشته هشدارهای پیاپی میدهند.

یکدیگر یـــا اینکه حمایت میشـــوند قدم در
خیابانهای شـــهر میگذارند .با مقایسه این
وضعیـــت با وضعیـــت باال میتـــوان تفاوت
جـــدی و محسوســـی را دریافـــت .در جامعه
اول شـــهروندان هـــم اجتماعان یـــا بهترین
همشهریهایخودراازجنسخودنمیدانند
و دائماً ســـعی میکنند که به یکدیگر نزدیک
نشـــوند .امـــا در وضعیـــت دوم شـــهروندان
بـــه همدیگر به چشـــم یک همراه و دوســـت
مینگرنـــد کـــه در صـــورت بروز هرمشـــکلی
به یاری یکدیگر میشـــتابند و با این شـــرایط
شـــهروندان جامعه اول هر روز با مشـــکالت
روانی بیشتری که ناشی از حس بیاعتمادی
است روبه رو میشوند که در نهایت افسردگی
فراگیر اجتماعی را در پی دارد.
ëëدرکی کـــه نیســـت ،زنجیره کار خـــودش را
میکند
نمادســـومی که در باال به آن اشـــاره شـــد
موضـــوع ادراک شـــهروندان از سرنوشـــت
عمومی اســـت .به این معنی که شـــهروندان
چه توصیفی از تأثیر رفتار خود در سرنوشـــت
عمومی دارند .درباره این موضوع باید نگاهی
به این مســـأله داشـــت که در چند وقت اخیر
تجملگرایـــی و بـــه رخ کشـــیدن داراییهای
مالی به یک موضوع اصلی در فضای مجازی
مبدل شده اســـت .این مســـأله حتی در بین
حســـاس ترین بخشهای جامعه همچون
سیاســـتمداران و ســـلبریتیها دیده میشود.
به ایـــن معنی کـــه حتی آنها هم نســـبت به
تبعات نمایش عریان تجمعگرایی در روحیه
دیگر شـــهروندان بیتفاوت هســـتند .قشری
که طبیعتاً باید شـــاخکهایش رو این مسأله
نسبت به دیگر اقشار حســـاستر باشد درک
درســـتی از تأثیر زنجیره وار در جامعه ندارد.
به عقیده کارشناســـان یکـــی از پیش نیازهای
یـــک جامعه با نشـــاط دقیقاً همین مســـأله
اســـت که اقشـــار فرهیخته یا برجســـته آن به
ایـــن درک از سرنوشـــت اجتماعـــی دســـت
یابند؛ درکی کـــه بیانگر یک تصویر جمعی از
کلیت افراد یک جامعه اســـت .وقتی ادراک
شهروندان از سرنوشت جمعی به این برسد
که هر گونه موج روانی منفی و انرژی منفی در
جامعه میتواند روی همه تأثیر بگذارد آنگاه
همه بـــه این فکر میکنند که چگونه باید این
امواج منفی را اصالح کننـــد .بهعنوان نمونه
از نمایشهایی که قشـــر پایین جامعه را آزار
میدهـــد خـــودداری میکند .یا اینکـــه این را
میپذیرد که با دروغ گفتن به یکدیگر یا فریب
هـــم در موضوعات مختلـــف بهدلیل اتصال

فرزندان ایرانی برخالف بسیاری از کشورها از همان
دوران حضور در مقطع دبستان از سوی والدین دعوت به
خودخواهی و عدم کمک به همکالسی میشوند و به نوعی
از سوی خانواده این مسأله به آنها تلقین میشود که کمک
به دیگران برایش دردسر ایجاد میکند ،پس بهتر است از
این مسأله دوری کند .وقتی چنین موضوعی از کودکی در
ذهن کودک ایرانی بتدریج نهادینه میشود دیگر نمیتوان
انتظار داشت که او در جوانی عزم جدی برای کمک به
دیگران در هنگام بروز مشکالت و بحرانها داشته باشد
زنجیرهای خودش آســـیب خواهـــد دید .اگر
چنین اتفاقی رخ دهد آن جامعه خواه ناخواه
به ســـمت نشـــاط اجتماعـــی خواهـــد رفت.
چـــرا که شـــهروندان در یک تصمیم جمعی
میخواهند که در مقابل هر گونه انرژی منفی
بایستند و در این امر بشدت از رفتارهای تشنج
زا خـــودداری میکنند .چرا کـــه ادراک آنها از
سرنوشتجمعیبهآنهادائماًگوشزدمیکند
که هر گونه ناراحتی دیگر میتواند روی هم اثر
بگذارد .دور نیست سال هایی که کارشناسان
تأکیـــد میکردند که جمع شـــدن عقدههای
روانـــی در افـــراد جامعه میتوانـــد دامن کل
جامعه چه اقشار پایین دست و چه باالدست
را بگیرد و امروز به شکل آشکار و عریانی شاهد
این موضوع هستیم ،یعنی حوادث و مسائل
منفیتأثیرخودرابازنجیرهاجتماعیبهتمام
آنمنتقلمیکند.
ëëوالدینمشقدوریمیزنند
باید توجه داشـــت که وقتـــی بخواهیم به
ریشههایمختلفاینموضوعمراجعهکنیم
باید به درون خانواده ایرانی رجوع کرد .جایی
که یک پدر و مادر همیشه از دوران کودکی این

مسأله را به فرزندان خود گوشزد میکنند که
همیشـــه باید ســـرگرم زندگی خودش باشد
تا بتواند بـــه اصطالح آنها گلیمـــش را از آب
بیرونبکشد.فرزندانایرانیبرخالفبسیاری
از کشـــورها از همـــان دوران حضور در مقطع
دبستان از سوی والدین دعوت به خودخواهی
و عـــدم کمک به همکالســـی میشـــوند و به
نوعی از ســـوی خانـــواده این مســـأله به آنها
تلقین میشـــود که کمک به دیگران برایش
دردســـر ایجاد میکند ،پس بهتر است از این
مســـأله دوری کند .وقتی چنیـــن موضوعی از
کودکی در ذهن کودک ایرانی بتدریج نهادینه
میشود دیگر نمیتوان انتظار داشت که او در
جوانی عزم جدی بـــرای کمک به دیگران در
هنگام بروز مشکالت و بحرانها داشته باشد.
ëëاینمحورهایخطرناک
کارشناســـان درایـــن زمینـــه توصیفهای
گوناگونی از آموزش کـــودکان در خانوادههای
ایران بیان میکنند که مجموع آنها را میتوان
در چند موضوع دستهبندی کرد.
اول اینکـــه از همان بچگی این مســـأله به
فرزندانشـــان آموزش میدهد که تا میتواند

خودش را از مشـــکالت دیگران دور کند و تنها
به فکر حل مشکالت خودش باشد.
دوم اگر کســـی را دچار مشکل دید خیلی
زود یا با او قطـــع رابطه کند یا کالً ارتباطش را
کم رنگ کند.
ســـوم حتماً نیازی به حضور در بازی های
گروهی نیست بلکه میتوان بهصورت فردی
بازی کرد و حتی در هر بازی باید سعی کند که
خودش به تنهایی پیروز شود.
ëëکودکیکهبرایجامعهاشتربیتنمیشود
مجموع این محورهـــا را وقتی در کنار هم
قـــرار میدهیم متوجه میشـــویم که کودکان
ایرانی برای حضور فعـــال در عرصه جامعه
و کمک به همدیگر تربیت نمیشـــود .بلکه
بـــا این محورها او یک فـــرد فرصت طلب بار
میآید و تنها ماهی گرفتـــن از آب گل آلود را
بلد است نه یاری رساندن به ماهیهایی که در
آب گل آلود گیر کردهاند .از منظر روانشناسان
این اتفاق خشونت را در وجود کودکان پرورش
میدهد .یعنی حتی والدینی که نمیخواهند
فرزندی خشن داشته باشند با گفتن این گونه
جمالت او را به ســـمت نوعـــی برتریجویی
ســـوق میدهند .برتریجویی که گاهی با رها
کردندیگراندرمشکالتشانبهوجودمیآید.
به شـــکلی که ایـــن افراد در جوانی احســـاس
میکنند اگر به کسی که در بحرانی اسیر شده
کمک نکنند میتوانند از آن فرد سبقت گرفته
و از موقعیتهای ناشی از محرومیت آن فرد
برای پیشرفت خود استفاده کنند .این یعنی
یک جامعه خشـــن که بشدت فرصت طلب
اســـت و اگـــر از راه صحیح هم فرصـــت را به
دســـت نیاورد قطعاً ســـعی میکنـــد از طرق
نادرســـت ایـــن فرصتها را حتـــی به قیمت
محروم کردن دیگر ان به دست میآورد.
جامعـــه شناســـان برایـــن مســـأله تأکید
دارنـــد که تزریق حـــس انزواطلبی و به نوعی
خودداری از کمک به دیگران توســـط والدین

نگذاریم حال گل های باغچه انسانیت بد شود
پرستو  رفیعی
خبرنگار

س  :محک
عک 

مادر بـــودن میتواند انگیزهای باشـــد برای
مهربانتر بـــودن ،انـــگار کافی اســـت مادر
باشی تا بتوانی بیقید و شرط فداکاری کنی،
ی تر در برابر مشـــکالت
مهربان باشـــی وقو 
ایســـتادگی کنـــی .انـــگار مـــادر کـــه باشـــی
میتوانـــی در برابر طوفان حـــوادث زندگی
بایستی ،صدای شکســـته شدنت را بشنوی
امـــا همچنان پابرجا ،ســـتونی باشـــی برای
ســـرپاماندن خانوادهات بیآنکه آب از آب
تکان بخورد.
مـــادر احســـان از جنـــس همیـــن
مادرهاســـت .زنی سرســـخت که پـــ ا ب ه پای
فرزندش جنگید تا زندگی و سالمتی را برای
فرزنـــدش بـــه چنـــگ آورد« .در دنیایی که
هیچ چیز ارزش جنگیـــدن ندارد وقتی پای
سالمتی فرزندت در میان باشد دل که جای
خـــود دارد ،دار و ندارت را بـــه دریا میزنی
تـــا مهلـــت و فرصتی دوبـــاره بـــرای نفس
کشـــیدنش بهدســـت آوری» اینهـــا را مادر
احســـان میگوید ،پســـربچهای که توانسته
غول سرطان را به زانو در بیاورد.
«همه چیز از یک ســـردرد شـــروع شـــد.
ســـردردی کـــه روزهـــای اول همـــه گمـــان
میکردنـــد با مســـکنی ســـاده که در بیشـــتر
خانهها یافت میشـــود بهبود خواهد یافت.
اما چند روز بیشـــتر طول نکشید تا احسان با
دردهای شـــدید در ناحیه سر و حالت تهوع
روی تخت بیمارســـتان خوابیـــد .جراحی و
خارج کردن تومور از ســـرش هـــم پایان راه
نبـــود ،چرا کـــه نتیجه پاتولـــوژی از حقیقتی
تلخ خبر میداد» به اینجا که میرسد نفس

عمیقی میکشـــد تالش میکند بغضش را
پنهان کند اما قطرات زالل اشـــک انگار ســـر
ناسازگاری دارند و بیمحابا راه گونههایش را
در پیش میگیرند تا دست دلش را رو کنند.
کمی مکث میکند ،اشکهایش را پاک
میکند ؛ «هنوز هم یادآوری آن روزها برایم
دردناک است .حالم خیلی بد بود ترسیده
بودم نگـــران بـــودم راه درمـــان فرزندم به
محک ختم میشـــد .نمیدانســـتم محک
چـــه جـــور جایـــی اســـت .هربـــار تلویزیون
تبلیغی از محک را نشـــان میداد شـــبکه را
عوض میکردم دل نداشـــتم کودکان را در
آن شـــرایط ببینم اما دســـت تقدیـــر مرا به
سمت محک روانه کرد.
وارد محـــک کـــه شـــدیم زانوهایـــم
میلرزید ،پسرم بیقراری میکرد و با گریه
میخواست به خانه برگردیم ،اما در چشم
برهم زدنـــی مددکاران محک بـــه کنارمان
آمدند و از هیچ تالشی برای کاهش نگرانی
ما کوتاهـــی نکردنـــد .صحبتهـــای آنها و
روانکاویهایـــی که در همان ســـاعات اولیه
انجام دادند آراممان کرد .احسان با دیدن
آن همـــه مهربانـــی و البته اتاقهـــای بازی
راضی شد چند روزی در محک بماند».
لبخنـــد تلخـــی میزنـــد ،از اشـــکها و
نالههای پنهانیاش میگوید از روزهایی که
حال احســـان بد بود .روزهایـــی که نالههای
فرزنـــدش جهـــان را در مقابـــل دیدگانش
تیـــره و تار میکرد و او تنهـــا با توکل به خدا،
کمک مـــددکاران و امید بـــه روزهای خوب
برای جگرگوشهاش توانســـته بود این همه
سختی را پشت سر بگذارد .روزهایی که قدر
دقایق و حتی ثانیهها را میدانست و تالش
میکرد بهترینهـــا را برای فرزندش فراهم

کند .در زندگی همه انسانها روزهایی وجود
دارد که طعم تلخ و گس شـــدهاش به هیچ
مذاقی خوش نمیآید .حقیقت این اســـت
که نمیتوان از این تلخیها فرار کرد ،شاید
تنها راه رهایی تکه قندی باشـــد که با وجود
اینکه نمیتواند مذاقمان را شیرین کند اما
تلخی ناکامی را کم رنگ میکند« .محک»
اما همـــان قندی اســـت که تـــاش میکند
تلخی و گس بودن ســـرطان را قابل تحمل
کند با ایـــن تفاوت که در بســـیاری از مواقع
هم شـــیرینی لذت بخش سالمتی را با خود
یآورد.
ب ههمراه م 
پـــای درد دل خانوادههـــای بیمـــاران
بســـتری در محـــک کـــه مینشـــینی خوب
میفهمـــی کـــه نـــه تنها هیـــچ یـــک از آنها
آرزوی خـــواب رفتـــن ســـاعت و ایســـتادن
دقایق را ندارند بلکه با نبض ساعت منتظر
روزهای روشن ســـامتی هستند و این همه
امیـــدواری را مدیـــون خیریـــن و نیکوکاران
هســـتند .ســـخت نیســـت از لحن صادقانه
مادران دلشکسته بفهمی که محک تکهای
از بهشـــت خداســـت که انگار فرشـــتگان با
وســـواس آن را از بهشـــت جـــدا کـــرده روی
زمین نهادهاند .تکهای از بهشـــت که در آن
کودکانی که کم از فرشـــتگان ندارند کودکی
میکنند و بهبود مییابند.
تا پایان ســـال گذشـــته بیـــش از  30هزار
کـــودک مبتـــا به ســـرطان قـــدم در محک
گذاشـــتهاند و از خدمات حمایتی و درمانی
ایـــن مرکـــز اســـتفاده کردهانـــد .آمارهـــا و
گزارشها نشـــان میدهد با همراهی مردم
ایران بیـــش از  6هزار بیمار این مرکز بهبود
یافتهانـــد و ایـــن ثمـــره نیکوکاری و انســـان
بودن مردمی اســـت که همواره نشـــان ایثار

پای درد دل خانوادههای بیماران بستری در محک که مینشینی
خوب میفهمی که نه تنها هیچ یک از آنها آرزوی خواب رفتن
ساعت و ایستادن دقایق را ندارند بلکه با نبض ساعت منتظر
روزهای روشن سالمتی هستند و این همه امیدواری را مدیون
خیرین و نیکوکاران هستند .سخت نیست از لحن صادقانه مادران
دلشکسته بفهمی که محک تکهای از بهشت خداست که انگار
فرشتگان با وسواس آن را از بهشت جدا کرده روی زمین نهادهاند
و ازخودگذشتگی را همراه دارند .حدود 18
هزار نفر از این بیماران نیز در مرحله درمان
قرار گرفتهاند که آماری قابل توجه اســـت.
آنچه در کنار تـــاش متخصصان این مرکز

برای بهبود بیماران چشـــم هر بینندهای را
خیره میکند فضای امنی است که توانسته
آرامش را در بخشهای آنکولوژی این مرکز
به همراه بیاورد .این فضا در ســـایه تالش و

مدیریت مسئوالن ،مددکاران و روانشناسان
فراهم شده اســـت .بر کسی پوشیده نیست
که شـــیمی درمانی بهعنوان یکی از راههای
درمانـــی عوارضـــی همچـــون ریـــزش مو و
واکنشهایـــی ماننـــد خشـــم و عصبانیت،
پرخاشگری و حتی افســـردگی برای کودک
به همراه دارد و این عوارض ســـخت تنها با
همراهی داوطلبان ارتبـــاط با کودک ،بازی
درمانی و هنر درمانی بهبود مییابد.
در این میان اما بســـیارند خانوادههایی
که بهدلیل بروز بیماری و مشـــکالت ناشی
از آن در آســـتانه فروپاشـــی قرار میگیرند.
پدرانی کـــه بیـــکار میشـــوند و مادرانی که
خســـته و خواهر و برادری کـــه آرزو میکنند
بیمار باشـــند تـــا در معرض توجـــه والدین
قـــرار گیرنـــد .محـــک در چنیـــن مواقعی با

بـــه کودکان تبعات جدی برای کلیت جامعه
دارد.
-1همان کودکی که امروز تمایلی به کمک
نـــدارد ،دیگر درآینده نمیتوانـــد در بزنگاهها
انتظـــار کمک به خود را از ســـوی افـــراد دیگر
جامعهداشتهباشد.
-2چنین جامعهای قطعاً از سطح پایین
وفاق عمومـــی رنج خواهد برد .چـــرا که این
نســـل برای در کنـــار هم بودن تربیت نشـــده
است.
-3حسهموطنی،همشهری،شهروندی
بتدریج در میـــان چنین شـــهروندانی از بین
خواهد رفت و این مســـأله یعنی زیست کنار
هم بـــا نمادهای پـــر از غریبگی بـــا یکدیگر و
سرشار از بیتفاوتیهایی که به تک تک افراد
جامعـــه لطمه میزنـــد.در مجمـــوع به نظر
میرســـد که جامعـــه ایرانی ایـــن روزها برای
بازیافتـــن نشـــاط خـــود در کنار حل مســـائل
اقتصادی و معیشتی نیاز به یک بازتعریف از
حس همنوع دوســـتی ،کمک به یکدیگر و در
معنایبهترحمایتازهمدیگررادارد؛حسی
که این روزها به شکل چشمگیری در جامعه
ایرانی کاهش یافته است و برای همین هیچ
کس احســـاس شـــادی از میان جمع دیگران
بـــودن نمیکند .آدم هـــا نمیتوانند از طریق
ارتبـــاط با یکدیگر به هم انرژی مثبت منتقل
کنند و ایـــن دقیقاً بهدلیل آن حـــس دوری و
غریبگی اســـت؛ موضوعی که هر روز بیش از
گذشته تبعاتش را به کل جامعه اعم از فقیر
و غنی نشان میدهد .آن وقت است که دیگر
دیر شـــده و نمیتوان چنین افـــرادی را که در
مجاورت هم به جبر روزگار قرار گرفتهاند یک
جامعه نامید و به این ترتیب باید فکری برای
درمان ایـــن بیماری بزرگ کـــرد که میتواند
به یک آلزایمر اجتماعی ابدی تبدیل شـــود؛
آلزایمری که درآن افـــراد جامعه همدیگر را
فراموشمیکنند.

حمایتهـــای روحـــی و خدمـــات مشـــاوره
و روانـــکاوی بـــرای اعضای خانـــواده بیمار
تـــاش میکنـــد آنهـــا را از اندوه بنبســـت
نجـــات داده به زندگی طبیعـــی بازگرداند.
پرداخـــت حـــدود  95درصـــد هزینههـــای
بیمـــاری و حتـــی در برخـــی مـــوارد همـــه
هزینهها ،بســـتههای حمایتی تغذیهای که
برای حفظ کرامت انسانی استفادهکنندهها
هیـــچ نشـــانی از محک بـــه همراه نـــدارد،
اقامتگاههـــا و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
بیماران و خانواده هایشان و حتی حمایت
تحصیلـــی از بهبودیافتـــگان تـــا مقطـــع
لیســـانس همگی امکاناتی است که محک
بـــا حمایت نیکوکاران در اختیـــار بیماران و
خانواده هایشان قرار میدهد.
اکرم مادر احســـان از کمیتـــه والدین نیز
میگوید همان مادرانی که فرزندانشـــان را
از دســـت دادهاند یا بهبودی شـــان را جشن
گرفتهاند .این زنان از جنس آیینهاند ،آنقدر
خوبند که ســـختت میشـــود چرا که تالش
میکنند تا بیتابی دل مادرانی را که بتازگی
قدم در محک گذاشتهاند  ،کاهش دهند .او
از ســـلبریتیهایی میگوید کـــه با حضور در
محک توانســـتهاند لبخند را بر لب کودکان
خســـته از بیمـــاری بنشـــانند.محک امـــا با
آرزوی ریشـــه کن شدن سرطان ،تا آخر خط
در کنـــار کودکانی که ماجرای کودکیشـــان با
کودکان ســـالم متفاوت است باقی میماند
و تالش میکند آیندهای سرشـــار از سالمتی
برایشـــان به تصویر بکشد .همراه محک که
باشی دیگر نیاز نیست از چیزی بترسی چرا
که میتوانـــی صادقانه خوب بودن را تجربه
کنـــی فرقی نمیکنـــد حامی محک باشـــی
یا عضـــو افتخاری ،کافی اســـت بخواهی آن
وقت با کمترین هزینهها هم میتوانی حال
کودکانـــی را خوب کنی که از نبودشـــان حال
گلهای باغچه انسانیت بد میشود.

