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 ،روانشناس محترم
 نمی دانم بايد چه کار کنم. مدت کوتاهی است که در يک مسکن استيجاری اداره
 مسکن شهرداری سکونت گزيده ام. اين مسکن جديد خيلی مورد پسند و دلخواه

 ونتم در "يووسکوَال" اصًال راضی نبودم و در آنجا�من است؛ چون از اوّلين محل سـ
 امکانات رفاهيت کافی نداشتم. اّما از همان اوّل سکونتم در اينجا، همسايه ام
 زندگانی را برايم بسيارسخت و ناگوار کرده است. مطابق رسوم ملّيت خودمان، در
 بدو ورود به مسکن جديد، به نزد اين همسايه رفته و خودم را به او معرفی کرده و
 برای نشان دادن حسن نيّت، مقداری خوراکی نيز برايش پيشکش بردم. برعکس
 او با شک و ترديد به من خيره نگاه کرد؛ و بعد از آن روز هم هيچوقت من را به
 پيش خودش دعوت نکرده است. حاال مدتی است که او با کوبيدن به ديوار
 همجوار، قصد سـلب آسـايش من را دارد. بعالوه، چند بار هم ياد داشتهائی با
 مضامين خصومت آميز از دريچه پست به خانه من انداخته است. چند باری که او را
 ديده ام، او با خشم و غضب به من خيره نگاه می کند. برای بهبودی اين وضع چکار
 کنم؟ آيا راهی برای ايجاد رابطه سالم و دوستانه با همسايه وجود دارد؟
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 متأسفانه در وضعّيتی قرار گرفته ايد  ه برای بسياری از مهاجرين پيش آمده اسـت. مثًال، در
 مجموعه های مسـکونی آپارتمانی، اغلب اتفاق افتاده که ساکنين محلی به
 خانواده های مهاجری که از فرهنگ اجتماعی ديگر آمده، و شـکل و قيافه و آداب
 خانوادگی آنها با افراد بومی متفاوت است، با شک و بدگمانی نگاه می کنند. چنان
 در نزديکی و همجواری همديگر زندگانی می کنيم؛ که شنيدن صداها، استنشاق
 بوها و برخورد با ديگران، غير قابل اجتناب می باشـند. بديهی است که انسانها در
 همه جا اوّل با پديده های نوين با محافظه کاری برخورد می کنند؛ تا به تدريج با
 آنها آشنا شـده، و با مقايسـه با معيارهای گذشته خود، به ارزشها و فوائد آنها پی
 ببرند. اين محافظه کاری جزو طبيعت انسان اسـت. از همان بچگی، هر دفعه که
 غذائی با عطر و يا طعم جديد به دهانمان می گذارند، آنرا به بيرون تف می کنيم؛
 تا اينکه به تدريج و با خوراندن مقدار کمی از همان غـذاها، رفته رفته به طعم آنها
 عادت می نمائيم. اين مطلب در مراحل بعدی زندگانی نيز شامل حال انسان می
 شود؛ به اين معنی که تمام تغييرات اطراف، اشخاص غريبه و عادات نوين و
 ناشناخته آنها، موجب ترس انسان می گردند؛ چون او مجبور می شود که برای
 .آشنائی و سازگاری با آنها قدری زحمت بکشد
 برخورد سرد و ناخوشايند همسايگان، برای مهاجرين تجربه ای بسيار ناروا و دور از انصاف اسـت.
 مخصوصاً برای مهاجرينی که به داليلی مجبور شـده اند که از زير ظلم شرايط
 حاکم در سرزمين خود فرار کنند، يک چنين برخوردی، خاطرات تلخ ناشی از شرايط
 بد گذشته را در ذهنشان تجديد می نمايد. در چنين وضعيتی، پيشـنهاد من به
 شـما به اين شرح است: اوّل اينکه می توانيد با آرامش کامل مستقيماً به در خانه
 اين همسايه مراجعه نموده و علّت رفتار او را سؤال کنيد. اگر فکر می کنيد که زبان



 فنالندی خودتان برای طرح اين سؤال کافی نيست، شخص ديگری، که تسلط
 بيشتری به زبان دارد را نيز همراه ببريد. هدف اصـلی از اين کار اين اسـت که به
 همسـايه بفهمانيد که مايليد تا برای رفع هر مشکلی که برايش به وجود آمده،
 صميمانه و دوستانه با او همکاری کنيد. سعی کنيد تا به عللی که باعث رنجش و
 آزار او شده پی ببريد، تا شايد بتوان طوری اين علل را بر طرف نمود. چنانچه
 همسايه شما نتواند دليل قابل قبول و يا مسأله قابل حلی در اين زمينه ارائه
 "نمايد، الزم اسـت که اين مشکل را با "مسئول امور اداری مجموعه مسکن
isännöitsijä محل سـکونت خود در ميان بگذاريد. می توانيد برای اين مقام مسـئول 
 اعالميه ای کتبی ارسـال داشته و مزاحمتهای همسايه را در آن شرح دهيد. در
 فنالند، سلب آسايش افراد در محل سکونتشان قانوناً منع شـده؛ و هيچکس حق
 ندارد با ورود بی اجازه به حريم خانه، امتناع از رعايت اين حريم، مزاحمت تلفنی يا
 انداختن پيغامهـای آزار دهنده از دريچـه پست، آرامش زندگانی ديگران را بهم بزند.
 در صورتيکه اين مسأله به وخامت روی آورد، می توانيد از دست همسايه به اداره
 پليس اعالم جرم نمائيد. در مقام يک شـهروند، شما دارای حقوق مدنی هسـتيد و
 الزم نيست که در برابر هر تعّدی سر تسـليم فرو آوريد. هيچکس حق ندارد که با
 ديگری بطور خصـومت آميز رفتار نمايد؛ ولی از طرف ديگر، نمی توانيم توقع داشته
 باشيم که همسايگانمان با ما رابطه دوستی بر قرار نمايند. با توجه به آداب و
 رسوم سـکونت در همسايگی؛ در فنالند بسيار معمول است که همسايگان
 همديگر را اصًال نمی شناسند؛ و اغلب مشـاهده می شود که آنها حتّی با يکديگر
 سالم و احوال پرسی هم ندارند. اصًال جای تعجب نيسـت که اين همسايه تان از
 حرکت دوسـتانه شما؛ يعنی انجام مراسم معرفی و هديه ای که برايش برده ايد،
 بکلی جا خورده باشـد. امکان دارد که او عمل شما را سـوء تعبير کرده، و در مقام
 يک فنالندی محافظه کار، آنرا به منزله تجاوز از حدود متعارف همسـايگی و حرکتی
  .ناپسـند پنداشته باشد
 ت نمائيد.�ونی خود شر�بعالوه، به شما پيشنهاد می  نم  ه بی دغدغه در تمام فعاليتهای مجموعه مس
 همچنين در تمام کارهای همگانی؛ ازجمله نظافت بهاره و پائيزی حياط و محوطه
 مجموعه، تشريک مساعی نموده و در مراسمی که در باشگاه مجموعه برگذار
 می گردد نيز شرکت جسـته و سعی کنيد تا اوقات خوشی را با بقيه حاضرين
 بگذرانيد. هر چه بيشتر که همسايگانتان شما را ببيند و با شما آشنا شوند، پيش
 داوری و پندارهای بی دليل آنها نسبت به شما کمتر شده و ديگر از شما نخواهند
 ترسيد. بعالوه، در ناحيه محل سکونت شما نيز مراسمی برگذار می شود که می
 توانيد در آنها هم حضور پيدا کنيد. به تدريج همه به حضور شما در آن محل عادت
 کرده و بالخره با شـما آشنا خواهند شـد. مهمترين وظيفه شما در اين امر اين
 است که ضوابط و مقررات مجموعه مسکونی خود را رعايت نمائيد. برای کسـب
 .آسايش، فقط کافی است که بتوانيم با آرامش در کنار يکديگر زندگانی کنيم
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