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وقتی با اصطالح پوکی استخوان مواجه می شویم، معموال 
ذهنمان سراغ اندام های تحتانی مانند استخوان های ران و لگن 
می رود، در حالی که شکستگی مچ دست به مراتب شایع تر از 
شکستگی ران و لگن است. دست ها یکی از اعضای مهم در بدن 
سالمندان هستند که بیش از پیش باید قوی باشند زیرا بسیاری از 
سالمندان برای حرکت و نشست و برخاست به این عضو نیاز دارند 
و با آسیبی که دست آنها می بیند، زندگی برایشان بسیار دشوارتر 
خواهد شد. به  طور مشخص، سالمندان در معرض دو نوع آسیب 
ارتوپدی قرار دارند که در ادامه »سالمندان« این هفته مورد 
توجه قرار می گیرد... )صفحه 15(

7 نکته درباره شکستگی مچ دست و 
3 نکته درباره آرتروز قاعده انگشت 
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از دست 
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خانواده در قاب اينستاگرام

همسر من از آن اینستاگرام چک کن های حرفه ای 
است؛ یعنی جزو جامعه بزرگ اینستاگرامی هایی که 
بخشی از وقتش را در این شبکه اجتماعی می گذراند. 
او کنار همه مشغولیات دیگرش که شامل رصد 
کردن اخبار و کانال های تلگرامی و شبکه های خبری 
تلویزیون می شود، یکی از سرگرمی های شبانه اش 
این است که دنیا را از منظر اینستاگرام هم بررسی 
کند. معموال از این طریق خبرها و مطالب درجه 
یکی هم دستمان را می گیرد. از خبرهای خاله زنکی 
و فهمیدن اینکه چه کسی رفته سفر و چه کسی 
دکوراسیون خانه اش را عوض کرده و چه کسی با 
گذاشتن عکس نامزدش در صفحه شخصی به آن 
جنبه رسمی داده، تا خیلی از موضوعات داخلی و 
بین المللی دیگر. همین خوشگذرانی چند دقیقه ای 
در این شبکه مجازی کمک می کند که شما بفهمید 
آشنایان تان کجا هستند و سرشان به چه چیزی گرم 
است. حداقلش این است که متوجه می شوید دلشان 
می خواهد کدام بخش از زندگی شان را به نمایش 
بگذارند و کدام بخش را دوست ندارند علنی کنند. 
متوجه می شوید مردم چه چیز و چه کسی را فالو 
می کنند، در صفحات مختلف چه می نویسند و دنبال 
چه می گردند. این بخش از زندگی اجتماعی مردم 
خیلی صریح تر و واقعی تر از آن چیزی است که 
ممکن است آدم تصور کند یا رسانه ها نمایش بدهند. 
خیلی ها می گویند برای اینکه مردم را بشناسی، باید 
بروی در خیابان و در تاکسی بنشینی و ببینی مردم 
چه می گویند. اما اینجا در اینستاگرام همه چیز روتر 
هم هست و شما با افراد بیشتری مواجهید. خیلی ها 
اینجا تعارف را کنار می گذارند و راحت تر افکار 
و عالیق شان را نشان می دهند. بعد هم اینکه در 
سرما و گرما، هر لحظه که اراده کنید، سر زدن به 
این زندگی مجازی یک جور تفریح رایگان است 

برای افرادی که می پسندند.
اما بین همه آنچه که در این دنیای تصویر و کلمه 
می گذرد، یکی از مسایلی که همیشه با تعجب همسر 
من همراه می شود، عالقه هنرپیشه های خارجی به 
بچه دار شدن و نمایش دادن لذت زندگی خانوادگی 
که  است  معلوم  خارجی،  می گوییم  وقتی  است. 
بیشتر منظور همان هالیوود و سینمای غرب است 
و هنرپیشه هایش هم همان ها هستند که خیلی از 
فیلم هایشان را در تلویزیون خودمان هم می توان دید.
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