
   Turku" تورکو"بھ  از شمال عراق
  نزال محمد مجید

  پرستار

 و ھمین موضوع دست آخر برای آنھا سرنوشت ساز ،والدینم فعالیت سیاسی می کردند .منطقھ ناامن و ناآرامی بود ،شمال عراق در نم زادگاه

  . اجساد کشتھ شده آنھا در خانھ پیدا شد، سالگی من11بھ این معنی کھ در سن . شد

سپس .  با آنھا زندگانی کردیمم تمام شد، سال17 تا وقتی کھ. م را بھ عھده گرفتندان، پدر بزرگ و مادر بزرگمان سر پرستی من و خواھربعد

  .بھ دوش بکشم مسئولیت را  کردم و یاد گرفتم کھ بار تعھد احساساز ھمان جوانی. م را بھ عھده گرفتمانخودم بھ تنھائی سرپرستی خواھر

پدر . دـکل شـتحقق این ھدف بسیار مش ، اّما بدون کمک و سرپرستی والدینمداشتم کھ در بزرگی حقوق دان بشوم؛ودم خیلی دوست وقتی بچھ ب

 سالگی 17لیل در سن شاید بھ ھمین د. م بود؛ و خوب بھ خاطر دارم کھ در بچگی من دارویش را بھ او می دادمـبزرگم مبتال بھ بیماری آس

  . پرستاری کردم درس شروع بھ آموختن

 در این منطقھ گروھھای کوچک.  زندگانی می کردیم"کرکوک"در شھر کوچکی نزدیک . از بھ نام عمر بباش ازدواج کردمـبا یک مجسمھ س

  .  با یکدیگر رقابت داشتنده و برای بھ دسـت آوردن قدرتفرقھ ھای متفاوت مذھبی نفوذ کردیاسی و ـ سومختلف

 فکر می کردند کھ چون خداوند آفریدگار بعضی از این فرقھ ھا. وھرم با دید بدی نگاه می کردندـ بھ حرفھ شبھ علت نامعلومی مردم نسبت

 مجسمھ ھائی را کھ شوھرم می ساخت ، بھ ھمین مناسبت.ان است، شایستھ نیست کھ انسان از آفریده دیگری تصویر یا مجسمھ درست کندـانس

  .دار بھ طرف خانھ ما تیراندازی شحتی یکب. رار می دادندمی شگستند و جانمان را ھم مورد تھدید ق

ر رسید و بھ این نتیجھ رسیدیم کھ دیگر نمی توانیم در عراق ـیم، طاقتمان بھ س در گوشھ اطاق کار شوھرم بمبی پیدا کردبعد از اینکھسر انجام، 

  .باقی بمانیم

  تصادفی بھ فنالند

توسط قاچاقچی بھ ترکیھ ھم دو سال بعد، ما را . من با دو پسرمان در عراق ماندم. جا بھ ترکیھ رفتاّول شوھرم بھ تنھائی بھ ایران و سپس از آن

در . ود فنالند ب، کردند کشوری کھ برای اسکان مجدد بھ ما پیشنھادتصادفًا،. ازمان ملل تقاضای پناه کردیمـدر ترکیھ از دفتر پناھندگی س. بردند

  . الند می دانستیم این بود کھ در شمال اروپا واقع شده استآنزمان تنھا مطلبی کھ راجع بھ فن

 فراھم شده Hanko" ھانکو"ما مسکنی در سکونت برای . در ھلسینکی وارد شدیم Vantaa" وانتا" میالدی بھ فرودگاه 2002در فوریھ سال 

نگاھی بھ بیرون پسرم از پنجره یمھ شب زمستانی، در آن ساعات بعد از ن؛  بعد از نیمھ شب بود،شھر مسکونی جدیدمان رسیدیموقتی بھ . بود

  "مادر، اینجا جنگ بوده؟: "یدـ و با دیدن شھری خالی، ساکت و بی جنب و جوش، از من پرسانداخت

؛ یکی جوان، یکی پیر و دیگری رکت کنندگان این دوره ھمھ با ھم فرق داشتندـش. دـ دوره آموزش زبان آغاز ش،دو ھفتھ بعد از آن روز

نداشتند، بھ ھمین سبب امر ھم رکت کنندگان حتی سواد خواندن بھ زبان مادری خود را ـبعضی از ش.  و از نقاط مختلف دنیا می آمدند؛الـسمیان

عت رسی زبان رییاد گپیشرفت از آن زمان بھ بعد، . ردیمت ماه بعد، دوره آموزش بعدی را شروع کـھش. آموزش بھ کندی پیش می رفت

 .گرفت

   بھ کار تا اشتغالیآموزش پرستارمیلی تکاز دوره 

رایط و وضعیتی ـ سال در شغل پرستاری و در ش12 بھ این معنی کھ . طوالنی مدتی داشتمابقھ کارـ آمدن بھ فنالند، من در عراق سقبل از

تار را بھ ـی از یک پرسترد و مجبور بودم کھ مسئولیتھای بزرگ تر در زمان جنگ بوـتجربیات کاری من بیش. خت کار می کردمـیار سـبس

  .شم؛ از جملھ، بیرون آوردن گلولھ از بدن زخمیھا و بخیھ زدن جراحتھای خیلی بزرگدوش بک

در این مورد بمن اطالع  . حرفھ پیشینم ادامھ بدھمسـت دارم تا در اینجا ھم بھ کار واز ھمان بدو ورود بھ فنالند، برای من روشن بود کھ دو

یعنی، ھمھ چیز . کنم در فنالند استفاده ،وزشھا و تجربیات حاصلھ ام در عراق، بھ عنوان مدرکی برای اشتغال بھ کاررسید کھ نمی توانم از آم

  . شروع کردرا باید از اّول
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 از دریچھ پست اطالعیھ ای اّما در یکی از ھمان روزھا. مت تقاضا نوشLohja" لوھیا"برای شرکت در آموزشگاه پرستاری بھ ھلسینکی و 

 SATU" ساتو"  تحت نام، دوره ای تکمیلی جھت آموزش پرستاری بھ اتباع خارجھ،Turku" تورکو" کھ در آموزشگاه عالی حرفھ ای ؛رسید

تھ ـتاری اشتغال داشـود بھ شغل پرسور متبوعھ خـاین دوره آموزشی برای مھاجرینی در نظر گرفتھ شده بود کھ قبًال در کش. برگذار می گردد

  .ھمھ خانواده با ھم بھ تورکو کوچ کردیم. ت در این دوره را کردم و من را پذیرفتنددرخواست شرک. اند

  زبان عجیب و لھجھ عجیب تر

. ولی تنھا دلیلش نداشتن تسلط الزم بھ زبان بودد؛ نتر نمراتم خوب نبوـ در نیم سال اول آموزش، بیش. مشکلترین مسألھ زبان فنالندی بوداوائل

این زمان بھ ما . ر ھفتھ را نیز صرف درس خواندن کردم و برای فراگیری بھتر، ھر مطلبی را چندین بار خواندمبھا و حتی تعطیالت آخـش

  .در مسکن کوچکی و در شھری غریب سکونت داشتیم و تحصیالت من تمام وقتم و ایام ھفتھ را پر می کرد. خیلی سخت گذشت

او موقتًا کار و حرفھ خودش را کنار گذاشت و بھ انجام امور خانھ و خانواده . بدون کمک شوھرم نمی توانستم ھیچ موفقیتی داشتھ باشم

گیری مطالب آموزشی نیز ساده تر می رفت می کرد، فراـھر چھ یاد گیری زبان پیش. رف تحصیالتم کنمـ تا من بتوانم تمام وقتم را صخت؛پردا

  .دش

یچوقت درفنالند در واقع قبًال ھ. نمی دانستم کھ کجا ھسـتم رفتم، اصًال بار برای کارآموزی بھ پلی کلینیک درمانگاه مرکزیاّولین وقتی 

، من را احمق  نفھمم رامطالبوحشت داشتم کھ اگر فورًا ھمھ . آشنا بودم سـیستم خدمات درمانی برای من ناتما.  ندیده بودمدرمانگاه مرکزی

 کھ در آموزشگاه بھ ما یاد داده بودند، خیلی فرق داشت و بھ سختی آنرا ، با زبان فنالندی"تورکو"  شھر، لھجھ اھالیھاعالوه بر این. دتصور کنن

  .می فھمیدم

باره  در ،گاه قبًال بھ بیمارستان رفتھ و پرسنل راـمربیان آموزش. با این وجود، رفتار و برخورد پرسنل با ما کارآموزان خیلی خوب بود

  . آگاه کرده بوند،مشکالت و مسائلی کھ در رابطھ با کارکنان خارجی ممکن است پیش آید

 .مدتی بعد، در ھمین بخش شروع بھ کار کردم. تان دانشگاھی تورکو بودـبخش بیماریھای داخلی در بیمارسدر محل مرحلھ دّوم کارآموزی من 

  

  بھ امید استخدام رسمی

  .رکت کنندگان پس از اتمام دوره آموزشی بھ سر کار رفتندـ طول کشید و با موفقیت بھ اتمام رسید؛ چون تمام شدوره آموزش ما یک سال و نیم

 یا من صحبت آنھا ؛یدم کھ مبادا بیماران حرف من را نفھمندـاوائل می ترس. خود من بالفاصلھ روز بعد از اتمام دوره آموزشی بھ سر کار رفتم

خیلی . در ھیچ زمانی از شروع کارم تا بھ حال، در رابطھ با بیماران، بھ مشکلی برنخورده ام. مًال بی جھت بودولی ترسم کا. را متوجھ نشوم

  .  دارمجا عراق؛ باز می پرسند کھ آیا ھنوز خویشانی ھم در آنوقتی کھ بھ آنھا جواب میدھم کھ اھل. از من می پرسند کھ اھل کجا ھستم

اصطالحات . یستم جدید من خیلی چیز یاد گرفتھ امـی فنالند و عراق تفاوت زیادی وجود دارد؛ و در این سالبتھ میان سیستم بھداری و درمان

در حال حاضر ھم خودم بھ تنھائی در چھار چوب مطالب شغلیم بھ . نام داروھا؛ ھمھ برای من تازگی داشتندحرفھ ای، کاربرد کامپیوتر و 

تار بخش گفتھ ام کھ دوست دارم در تمام دوره ھای آموزشی، کھ در سر کارم برگذار می شود، بھ سرپرس. مطالعھ و یادگیری ادامھ می دھم

  . شرکت کنم

 بیمار توسط پزشک برگ اعزامألھ ای کھ گاھی با آن مواجھ می شوم، خواندن ـتنھا مس.  کار، ھمکارانم ھمیشھ آماده راھنمائی من می باشندسِر

تجربھ طوالنی در این کار در کشور متبوعھ قبلی خودم، در حرفھ ام مجرب ھستم و .  دیگران ندارمد؛ غیر از این احتیاج بھ کمکـمی باش

  .دارم؛ و این دو موضوع در سر کارم نیز مالحظھ شده است

ز جائی یکبار ا. تـھدف بعدی زندگانیم پیدا کردن کاری با استخدام رسمی اس. تـال و نیم ادامھ داشتھ اسـکارم بھ صورت قراردادی یک س

معتقدم . می نشده امـم تقدیر شد؛ ولی ھنوز استخدام رسعوت کردند و از معلومات و تجربیاتمن را بھ مصاحبھ د. تخدام رسمی کردمـتقاضای اس

  .کھ ھرچھ بیشتر در این کار باقی بمانم، و ھرچھ بیشتر سعی و کوشش کنم، امکاناتم برای رسیدن بھ استخدام رسمی نیز بیشتر خواھد بود

  اکنون فنالند موطن ماست



ت بھ آنجا ـدر حال حاضر وضعیت عراق چنان بھم ریختھ است کھ حتی فکر بازگش. می توانم بگویم کھ ما برای ھمیشھ در فنالند خواھیم ماند

. ھمان جا باقی بمانندان ما ھستند کھ خودشان دوست داشتند کھ در ـتیم، تعدادی از خویشـتنھا چیزی کھ در عراق دلتنگش ھس. را نمی توان کرد

  .  خوشی از آنجا برایمان باقی نمانده استو چندان خاطراتخت بود ـزندگی ما در عراق بسیار س

ند کھ چھ موقع بھ کشور خودم باز می ـپرسمی بعضی اشخاص گاھی از من . ی و نژاد پرستی مواجھھ نشده امردر فنالند خیلی با پیش داو

  . ما ھمھ اکنون فنالندی ھستیم. چوقتمن ھم جواب می دھم کھ ھی. گردم

 در دوره آموزشی. ماضی ھست، از این بابت ر کنم از اّول شروع دوبارهبا وجود اینکھ مجبور شدم کھ در فنالند تحصیالت شغلی خود را

در پست  اشتغال من ، داشتم قبل از دوره آموزشیی کھرایطـبا ش.  خیلی مطالب جدید یاد گرفتم و اتکاء بھ نفسم نیز بیشتر شدSATU "ساتو"

  . امکان پذیر نبوداصًالپرستاری در فنالند 

، و ان فنالندی بود؛ یکی یادگیری زببروم کار رـسمھمترین عواملی کھ موجب شد تا من در اینجا بھ . بھ نظر خودم، در کارم موفق بوده ام

اگر زبان بلد نباشی، . سخت است کھ کسی بتواند کار پیدا کند بدون این دو چیز خیلی . فنالندی آموزشییک مؤسسھدیگری اخذ مدرکی از 

  .البتھ کمبود نیروی انسانی ماھر در زمینھ خدمات پرستاری نیز در این امر کمک بزرگی بود. ھیچکس توانائیھای کاری تو را باور نمی کند

خواھیم کرد تا فرزندانمان را برای سعی فقط  آنبعد از . خرید مسکن می باشد ما ائی استخدام رسمی شوم، آرزوی بعدیاگر روزی در ج

  .ساختن یک آینده خوب کمک کنیم

    Jukka Huusko" سکویوّکا ھو: "مصاحبھ و نگارش توسط


