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،روانشناس محترم
 ـش من ممکن است قدری استثنائی به نظر برسـد. چند سالی است که با همسرم به فنلند مهاجرت کرده ايم. من و او هرپرس

 دو نسبتا. افراد مسنی هستيم. انتظار می رفت که در اينجا همه چيز رو به بهبودی رفته و زندگانی ما سـهل تر و با آرامش
 بيشتری روبرو شـود. ولی تغييراتی که مدتها منتظرش بوديم، شگفتيها و اتفاقات غيرمترقبه ای را برايمان به ارمغان آورده

 است. بيشتر از هميشه دچار مريضی و بيماری شده ايم. ام6ا اساسی ترين مشکل حال حاضر اين است، که همسـرم خيلی
 بهانه گير شده است. او حتی به خاطر کوچکترين و بی اهميت ترين مسائل، به شدت آشفته شده و از جا در می رود.

 مرتب از خستگی مفرط شکايت داشته و حت6ی جديدا. از انجام کارهائی که قبل. از آنها بسـيار لذت می برد نيز اکراه دارد.
 مثل.، او قبل. بيشتر کارهای خانه؛ مانند پخت و پز و تهيه کنسرو و غيره را خيلی با ميل و رغبت انجام می داد. به نظر

 می آيد که خانه ما مانند قبل مرتب و تميز نيست. البته، وقتی می بينم که او از خستگی و بی حالی رنج می برد، من هم
 به نوبه خود سـعی می کنم تا در انجام امور خانه کمک کنم؛ ام6ا او فقط عصبی و مضطـرب شـده و شـروع می کند به ايراد
 گيری و غرغر کردن؛ و آنوقت ديگر هيچ کس جلوی او را نمی تواند بگيرد. او هيچوقت از کارهای من ابراز رضايت نمی

 کند، هر چند که آنها را به نحو احسن هم انجام داده باشم. علوه بر اينها، رغبت زيادی به نزديکی با من را هم ندارد. روی
 هم رفته، هيچ تمايلی برای معاشـرت با ديگران نيز نشان نمی دهد. شبها اکثرا. از خواب پريده، بلند می شـود و يکی دو

 ساعتی راه می رود؛ و به اين ترتيب خواب من را نيز به هم می زند. گاهی او ناگهان احسـاس گرمای شديدی کرده و در و
 پنجره ها را آنقدر باز می گذارد که خانه از شدت سـرما به فريزر تبديل می شود. در واقع، زندگانی ما دچار مشکلت زيادی

 شده است؛ ام6ا از طرف ديگر، در اين سن و سال، مشکلت جدائی هم حتما. از اينها بيشتر خواهند بود. آيا اين مسأله،
نوعی از تغييرات روحی و روانی است؟ آيا برای او کاری می توان کرد؟
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 اينکه اين سـؤال را با من مطرح کرده ايد، متشکرم. تشخيص عواملی که موجب تغييرات روحی و رفتاری همسـر شما شده،از 

 کار بسيار دشواری است. شما در پرسش خود اشاره ای نکرده ايد؛ که آيا در ارتباط با مهاجرت شما به اينجا، اتفاقاتی رخ
 داده که موجب فقدان و يا از دست رفتن چيزهای ارزشمندی در زندگانی شما شده باشـد. دگرگونيهای شديد زندگانی، ممکن

 است باعث بروز احسـاس غم و افسردگی انسان شده و اين احساسات در رفتار او تغييراتی پديد آورد، که نظير آنها را
 خودتان در رفتار همسرتان مشاهده کرده ايد. آيا همسر شما نسبت به ترک ميهن قبلی خود چه نگرش و واکنش احساسی

 داشـته اسـت؟ مهاجرت چه تغييرات مهمی در زندگانی فردی او ايجـاد کرده؛ و آيا مجبور بوده که چيزهای عزيز و گرانبهائی
 را در پشت سر باقی بگذارد، که در پيرامون زندگانی فعلی امکان حصول و دست رسی به آنها نيست؟ وقتی انسان سن و

 سالی ازش گذشته باشد، بنيان گذاری يک زندگانی کامل. نوين کاری بس دشـوار بوده؛ و به همين خاطر، غم فقدان ارزشهای
 زندگانی قبلی به مراتب شديد تر احساس خواهد شد. هم چنين ننوشته بوديد که تغيير رفتار همسرتان از چه زمانی شروع شده

 است. البته اين تغييرات ممکن اسـت نتايج عوامل مختلفی باشند. به اين معنی که واکنشهای عصبی او ممکن است بازتاب
 احساس افسردگی شديد وی باشند؛ يا حتی تغييرات اورگانيک بدن انسان نيز می توانند باعث بروز مشکلت سيستم عصبی
 گردند. در بسياری از زنها، و حت6ی برخی از مردها نيز، تغييراتی که در سالهای يائسگی در ترشحات هورمونی بدن صورت

 می گيرند؛ موجب بروز حالتی می گردند که شما مشابه آنها را در همسرتان مشاهده نموده ايد. شروع دوران يائسکی در
 افراد مختلف عوارض متفاوتی را موجب می شوند؛ ام6ا متأسفانه من نمی دانم که همسر شما در چه مرحله ای از اين دوران
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 دت و ضعف عوارض دوران يائسگی در افراد مختلف با يکديگر فرق زيادی دارد. مطالبی که شـما نوشـته ايد؛ از جملهش
 بال رفتن ناگهانی حرارت بدن، خسـتگی مفرط و تغييرات شـديد روحی، از عوارض و علئم معمول اين دوران محسوب می

 شوند. با اين وجود، اختللت ديگر هـورمونی بدن نيز ممکن اسـت باعث پيدايش همين علئم گردند؛ بنا بر اين بهتر است
 تا با همسرتان به پزشک درمانگاه مراجعه کرده، تا پزشک شما، با تجويز آزمايشـات لزم، بتواند به علل و نوع تغييرات

اورگانيک بدن پی ببرد.
 ـردگی ناشی از مهاجرت و يا فقدان زندگانی گذشـته نيز می تواند موجب بروز حالتی مانند؛ زود رنجیاز طرف ديگر، افس

 و عصبانيت، ضعف بدنی، کمبود انگيزه، عدم تمايلت جنسی، خواب مقطع و کم حوصـلگی برای معاشـرت با ديگران شود.
 اگر هنگامی که با همسرتان در باره مشکلت جديد زندگانی صحبتی به ميان می آوريد، او مرتب صبر و قرار خود را از

 دست داده و عصبی می شود؛ بهتر است که برای مشاوره و گفتگو از اشخاص ثالث راهنمائی و کمک بخواهيد. چنانچه در
 مدت کوتاهی از زندگی، تحولت و تغييرات شديد و زيادی در رفاهيت و آسايش انسان ايجاد شود؛ اثرات اين تغييرات، می

 توانند در سالم ترين انسانها نيز توليد واکنشهای عصبی و اختللت ناشی از فشـارهای روانی نمايند. عوامل اجتماعی، مالی
 و روانی؛ همه در اينکه زنها خودشان را تا چه اندازه پير احساس می کنند، دخالت دارند. با توجه به تصويراتی که از

 زندگانی خودتان داده ايد؛ بطور مسـلم، رفاه و آسايش زندگانی شما و همسرتان، به خاطر مسائل و مشکلت روزمره مختل
شده است؛ لذا فکر می کنم که در اين وضع، مراجعه به پزشک کاری عاقلنه باشد.
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