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  ستون روانشناسی

  روانشناس عزيز،

به نظر می رسد که بعد از اينکه به . اس نمی کنمـمشکل من اين است که ديگر خودم را در زندگی خوشبخت احس

 عده ای از اس می کنم حتیـوم؛ به طوری که احسـکل مواجهه می شـ مش در تمام جوانب زندگی باديمـفنالند آم

 هايم نيز تغيير کرده و آنها کارهای نحوه رفتار بچه . ميهنان خودم نيز به عمد برای من مشکل درست می کنندهم

 اينجا هيچ  درفکر می کنم که. ايستی از بچه های فنالندی ياد گرفته و نمی دانم با آنها چه کار می توانم بکنمـناش

لت بيماری من پی ـص الزم و کافی ندارند و هنوز به عخيـکها حذاقت و تشـ پزش،؛ مثالًودـکمکی به من نمی ش

معتقدم که اگر . ک متخصص بفرستند قبول نمی کنندـ حتی وقتی از آنها می خواهم که من را به نزد پزش اند؛نبرده

 مسکنمان برای ما به اندازه کافی بزرگ ،باضافه. ه شده بودم خودم بسر می بردم، تا حال معالجور متبوعهـدر کش

دلم برای خويشاوندانم که در .  و به همين دليل از ما شکايت دارند هايمان از خارجيها بدشان می آيدهمسايه. تنيس

به همين دستی به سر می برند، و آنها در شرايطی سخت و تنگ. خارج از فنالند زندگی می کنند سخت تنگ شده است

قبل از آمدن به فنالند، به . ين زندگی به گريه می افتمادست غالباً از .  دلچسب نيستدليل غذا خوردن نيز برای من

اين .  کار خوبی برای خودم پيدا کنماًدادند که می توانم در اينجا تحصيل کنم، حتی به دانشگاه رفته و بعدمی من وعده 

 .نمرکت کـشهميشه مقدور نبود که در دوره های آموزش زبان فنالندی نيز برای من ت نبود، حتی ـوعده ها درس

ی که به ما می دهند حتی برای خريد ـفکر می کردم که دولت به ما بيچاره ها کمک مالی خواهد کرد، اما مدد معاش

احساس می کنم که اين زندگانی ديگر ارزش زيستن را ندارد و به پروردگار . تـبليط اتوبوس شهری نيز کافی نيس

  ! که نمی دانم چه کار بکنم،عالم سوگند

  حترم،پرسش کننده م

 ،نقل مکان به جامعه ای با فرهنگی بيگانه. يدـ مرحله سختی از زندگانيتان می باشدنبه نظر می رسد که در حال گذران

برخی ه اتفاق می افتد کهم ی گاه. ، امر ساده ای نيستنه از نقطه نظر روحی و نه از جهت انجام امور روزانه زندگی

 و به همين سبب غالباً بيشتر آنها نقش بر ؛ه جامعه جديد تا حدودی واهی باشندان بانتظارات انسان تا قبل از نقل مکاز 

دارای اميد و آرزوهائی بوده ايد که عمالً به هم داستان شما نيز چنين مطلبی را عنوان می کند که شما . آب می شوند

به چه دليلی . ارات را بررسی نمائيدشايد بهتر باشد که قبل از هر چيز دليل و اساس تشکل اين انتظ. حقيقت نپيوسته اند

 به ،ی خواهد بود که شما انتظار داشته ايد؟ جواب اين سؤال گاهیريان زندگی در فنالند به آن صورت جاعتقاد يافتيد که

ان چنان با قدرت و خيال انگيز ـای انست غلط است؛ ولی بعضی اوقات اميدها و آرزوهدريافت اطالعافقط  ،سادگی

 دچار در زندگانيش به عنوان مثال اگر شخصی. شخص به تدريج آنها را به عنوان واقعيات می انگاردهستند که خود 

 نمايد، سرانجام خياالت ی را با خيال پردازی سپر خودالت ايامکمشآن جای مقابله با ه  ببشود، و مشکلی محله بسيار

  . کندپذيرفته و باور میات زندگی و واقعيخود را به عنوان حقايق واهی 

در متن . ئيدالند هستيد و می توانيد واقعيتهای زندگانی اين جامعه را از نزديک لمس نمان از اينها، حاال در فصرف نظر

 ،در مواجهه با شرايط سخت زندگی. ده استـ نشفعلی شما در زندگی  به يک موضوع مثبت حتیسؤال هيچ اشاره ای

در سؤالتان اشاراتی به چندين مشکل . تسکين و آرامش خيال گرددتوجه به موضوعات مثبت ممکن است موقتاً موجب 



اين بسيار معمول است که در . زندگانيتان شده؛ از جمله اينکه هم ميهنان خودتان نيز سعی در اذيت و آزار شما را دارند

عاقالنه تر اين است که فاصله خود . اقليتهای کوچک فضولی و دخالت افراد آن اقليت به رفتار ديگران تشديد می گردد

  . را با اين افراد قدری بيشتر کنيد

 معموالً بدون بچه ها.  استتفاوتخيلی م بزرگساالن برای بچه ها و سازواری و وفاق در جامعه جديد راحلم گذراندن

 آداب و رسوم جديد را فراگرفته و می خواهند مثل بقيه ،حتی بعضی اوقات بدون نقد و بررسی و ،هيچ پيش داوری

يکی از مشخصات معمول رشد بچه ها .  خيلی خوب مشهود است، مخصوصاً در ظاهر آنها،اين تغييرات بچه ها. باشند

کاری و  ه برای جلوگيری از خطاالبت. دات مرسوم والدينشان می باشددر سنين نوجوانی، رفتاری خالف پسند و غير عا

؛ اما گذاشتن محدوديتهای زياد و  وضع نموديد ضوابط و محدوديتهائی برای اين نوجوانان، باايراد صدمه به خودشان

نه و منطقی ترين کار اين است که با آنها عاقالبه. صدمات بيشتری برای آنها گرددسخت، ممکن است موجب آسيب و 

  . يک چشم نگاه کرد و دختر و پسر را به،رفتار نمود

پزشکهائی که در درمانگاههای بهداری فنالند اشتغال به کار دارند، دارای تحصيالت گسترده و طوالنی مدت هستند و 

تان را باور می توانيد با اطمينان خاطر تشخيص پزشک خود. قادرند که بسياری از امراض بيماران را معالجه نمايند

خصص داشته  که احتياج به مداوای پزشک متيد و حتی بايد از اين مطلب خوشحال باشيد که دچار امراضی نيست،کنيد

.  ناراحتيها و بيماريهائی نيز وجود دارند که هيچوقت نمی توان به طور کلی آنها را معالجه کرد،از طرف ديگر. دـباش

 خودتان نيز می توانيد  خود با ورزش و رعايت تغذيه صحيح؛ توانائی جسمیبا به کار گرفتن دستورات پزشک، تقويت

  . بهبود سالمت شما فقط منحصر به کمک ديگران نيست؛ نتيجه اينکه.کمک زيادی به سالمتيتان داشته باشيد

ش بين نيستيد  خود زياد خو به آينده دلتنگ خويشاوندان خود هستيد،از مسکنی که در آن زندگی می کنيد رضايت نداريد،

احتمال دارد که در . روحيه تان ضعيف شده و افکار بدبينانه پيدا کرده ايد. و از نقطه نظر مالی نيز در مضيقه می باشيد

.  دچار افسردگی شده باشيد، جامعه جديد ناشی از کوشش و سعی الزم برای شروع زندگی و وفاق در روحیِِفشاِرنتيجه 

آيا از موضوعاتی که همسايه شما را . ای فکری خود نيز با پزشک معالجتان صحبت کنيدالزم است که از تمام نگرانيه

عصبی می کند اطالع داريد؟ ممکن است دليل آن اختالف آداب و رسوم زندگانی باشد؟ از اينکه خود در جامعه مرفهی 

يد؟ مشکالت باال مواردی است يشاوندان شما در تنگدستی به سر می برند احساس گناه می کنزندگانی می کنيد ولی خو

  در،که با موقعيت اقتصادی فعلی شما ظاهراً نمی توان راه حلی برای آنها پيدا کرد، بنابر اين مالمت و سرزنش خود

همانطوری که خودتان از کميت مبالغ مدد .  نخواهد داشتی شماتوان روحی و جسمی غير از اتالف رواقع نتيجه ديگ

برای اينکه بتوان از عهده مخارج . تـبی اسـبرده ايد؛ رفاه در جامعه فنالند نيز امری نسمعاش اجتماعی به آن پی 

ب تحصيالت ـهمچنين فکر کنيد که آيا با انتظار کس. دـرح دقيق بودجه مالی می باشـطروزانه برآمد، احتياج به 

ی زبان فنالندی به تنهائی احتياج به فقط فراگير. دانشگاهی و غيره، اهداف غير قابل حصولی از خود توقع نداشته ايد

احتماالً . ال کوشش مداوم دارد، بنا بر اين بهتر آن است که فعالَ تمامی نيروی خود را در اين امر متمرکز کنيدـچند س

.  باشداز انتظارات خودتان غير یت در زمينه های ديگرـدر آينده کاری هم برای شما پيدا خواهد شد، ولی ممکن اس

ی از زندگی د که حتی لحظه کوتاهـين چيزهائی باش در پيدا کردن کوچکترماـ از زندگانی، بايد سعی شرحلهدر اين م

  س س . روزمره شما را با خوشحالی پر کند


