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 ،روانشناس محترم

به  . به فنالند آمده امبا همسر و فرزندانم ، عنوان پناهنده سال پيش، بهاز پنج .مشکالت زندگانيم به شما رو می آوربرای م
آموزش زبان فنالندی پرداخته و در حال حاضر قادرم که امور خود را در بانک، فروشگاه، اداره خدمات مهاجرين، 

 حرفه قبًال من در شهر و کشور متبوع خودم.  به تنهائی انجام دهم و اداره کار، در حد الزم و(kela)ن امور اجتماعی زماسا
ايد اتفاق می  آنچه بولی پس از مدت زمانی،. وب و معتبری داشـتم؛ و به همين سبب هم مورد احترام مردم بودمو شغل خ

. يار سختی زندگانی کرديمـ به فنالند، در شرايط بس ما، تا آمدنايعقپس از اين و. فتمه چيزم از دست ر و هافتاد، اتفاق افتاد
اندم و نظم ـ رس مربوط به خانواده را به انجام امور، دمشخصًا سـرپرست و رئيس خانواده ماناف، ـبا تمام اين اوص

 به  فردی با نام پناهنده هستم، که مسئولينيک فقط پس از ورود به اينجا،  حاالاّما. ن حفظ نمودمـزندگانيمان را به نحو احس
با وجود اينکه از چندين جا تقاضای کار کرده ام، ولی هنوز کسی به من کاری نداده . اين طرف و آن طرف پاسم می دهند

ی رسد به نظر م.  شروع به کار خواهد کرد، عنوان دستياراده و او بزودی بـرم کاری پيدا شـ برای همس، اخيرًاالبته. است
 و هريعتر و راحتتر ياد گرفتـ او زبان را هم ساز جمله،.  استپيشرفت کرده از من بيشتراز خيلی جهات همسرم  که در اينجا

 گاهی که من واژه ای را بد . به همين ترتيبان نيزفرزندانم. يحتر از من صحبت می کندبه همين دليل، اکنون آنرا خيلی فص
 .وع من را خيلی عصبانی می کندـبه من می خندند؛ و اين موضا همه آنهيا غلط تلفظ می کنم، 

اّما از طرف ديگر، اين رفاه مالی، باعث پاشيدگی وحدت و .  است، امری بسيار خوب در فنالندتأمين اجتماعی عمومی
يازهای خود را به ن و هاه  که هر فرد خانواده دوست دارد تا خواستبه اين ترتيب. يگانگی مرام در خانه و خانواده می شود

ش شنوا خواهم تا از نحوه صحيح استفاده از پول صحبتی به ميان بياورم، هيچکس گوش که من می  هموقتی. دست بياورد
وقتی که از طريقه صحيح . های خودشان فکر می کننده  احتياجات پايان ناپذيری دارند و فقط به خواستبچه ها مدام. نيست
البته نا گفته .  پا می کنند پا بهیررا کردن ندارند و با بی قگوش  و حوصلهصبر نم،نها حرف می زتفاده از منابع مالی با آاس

ولی بايد گفت که آنها در . وندـنماند که وقتی از وضعيت مالی بد خويشانمان با آنها صحبت می کنم، آنها هم ناراحت می ش
اختيارات و کنترلم را .  ديگری بار آمده اند؛ بلکه طوردهـش بزرگ ن،دن به نحوی که در وطن خودمان پرورش می يافت،اينجا

همه . ت نخواهم آوردـ را مجددًا به دسهيچوقت آن مقام و منزلت قبلی خود و يقين دارم که ؛ت دادهـبر روی خانواده از دس
اس می کنم که در ـعه ای احسامحاال در اينجا خودم را انگل ج. چيزم را از دست داده ام؛ خانه، باغ، اتومبيل و زندگانی مرفه

د ويم فرياـ فنالندی در خيابان به سبچهچندی پيش يک پسـر.  بوده امخصیـميت ندارد که من قبًال چه شـ برايش اهآن هيچ نفر
. به من دست داد احساس شديدی از عجز و ناتوانی از اين حادثه.  به من خنديد بعد با قهقهه،!"بد پک و پوز، گم شـو"زد که 

گاهی اوقات خيال می کنم که شايد بهتر بود که . ر خودم بودـ و سال کوچکترين پس به سنبچه شريریفقط او ين وجود که با ا
با وجود اينکه  و ؛ت پروردگار اين طور نبودهـولی گويا خواس. همه ما هم در اصابت موشک به خانه مان از بين رفته بوديم

 .ش در جهت ادامه بقاء نيستـز تقال و کوش چاره ديگری به جت رفته،ـهمه چيزم از دس

 "مردی پاکباخته"امضاء، 

 

 محترم،" پاکباز"آقای 

تعداد زيادی از مردها و يا پدران  که من مطمئن هستم. د، متشکرم مجله ارسال داشته اي اين ستوناز سطوری که برای
در وضعی قرار   به ناچار.ندـهای شما می باشات و انديشه اسـخانوادهائی در موقعيت شما هم دارای بسياری از همين احس

چيزهای  وقتی به ن بسيار طبيعی است که انسان در چنين وضعی،اي. گرفته ايد که بايد خود را با تغييرات شديدی وفق دهيد
  وناماليماتـان در مقابل تمام  که انس،تـ طبيعی اسباز هم. دناراحت و غمگين می شوند، از دست رفته خود فکر می ک

ده را ـدر هر صورت می دانيم که زمان سپری ش. فشارهای حاصل از محيط جديد زندگانی خود، عصبانی و پريشان گردد



، تغييراتی را با خود به ما از زندگانی یهر روز.  باز گرداند؛ و از مقابله با آينده هم نمی توان اجتناب نمود به حالنمی توان
ری از اين تغييرات مطابق ميل بوده و تأثيرات مثبتی نيز در زندگانی انسان باقی می ياـبختانه، بسـهمراه دارد؛ اّما خوش

 تمام ی امکانات مختلفی برایان زندگ کًال، ورزندان شما بزرگ شده، موفقيت به دسـت آورده و پيشرفت می کنند؛ف. گذراند
 يعنی. نی هميشه بر مراد دل انسان باقی بماندت که زندگاـاين يک خيال آرمانی اس.  آورداعضای خانواده به ارمغان خواهد

 که عواملی ؛در مورد شما می توان گفت  اّما،. خوشبختی جاودانی برای هيچ کس وجود نداردت کهـيت زندگانی اين اسواقع
 که  حاصل آشوب و اغتشاشاتی بودهکه موجب تغيير شرايط زندگانی شما شده، نتيجه قصور و يا اشتباه خودتان نبوده؛ بلکه

  کامًال با فرهنگ اجتماعی،اـنسرزمينی ناآشمهاجرت به . تـ پناهندگی سوق داده اس سویدر وطنتان رخ داده و شما را به
در بوته نيز  را کوشترين افرادسخت ت؛ و نيروی تحمل و سازگاری ـواری اسانی کار بسيار دشـبيگانه، برای هر انس

 .  می گذاردی بزرگآزمايش

عزت و  هر چه سريعتر التيام بخشيد، بايد ر مورد چيزهای از دست داده گذشته خود را ديد غم و افسوسبرای اينکه بتوان
ی  ديگرب مناسکار و يا سرگرمی ، هنوزدر مورد شما. و امکانات جامعه نوين استوار کنيد نفس خود را با ارزشها اتکاء به

 شما  روزینيد، مشاهده نمی شود؛ ولی بدون شک،ا آن مشغول ک لذت برده و يا از صميم قلب خودتان را بکه بتوانيد از آن
.  داشته ايد، برای خود پيدا خواهيد کرد شغل و يا کار مناسبی، در زمينه های ديگری از آنچه قبًال به آن اشتغالهم در فنالند
 فقط متکی به خود ادامه حيات برای انساناحتياجی نيست که  اره کرده ايد؛ در اينجاـطوری که خودتان نيز اش بعالوه، همان

مدد معاش بيکاری و :  کمکهائی نظيرتی در زندگانی، مسئولين امرکالـ در صورت بروز مش يا به عبارت ديگر؛.دـباش
طوالنی مّدت ياری از خود فنالنديها نيز دچار بيکاريهای ـبس. خدمات بهداری و امور اجتماعی به عموم مردم ارائه می دهند

ما هم ـبه احتمال زياد ش. ـت خود آن اشخاص نيست يا به خواس، و تقصير يا کوتاهیئله در نتيجه؛ و عمومًا اين مسمی باشند
بايد از اين . د، و متعاقبًا کاری مناسب در همان زمينه برايتان پيدا خواهد شبايد به آموزش حرفه و يا مهارت جديدی پرداخته

ما، برای پيشرفتهای بيشتر  ششويقترضايت و . حال باشيدـفقيتهائی داشته، خوش موتغالـهمسرتان در زمينه اشموضوع که 
ابق انجام می داده ـ، خود شما هم سرانجام به کاری غير از آنچه در سدر واقع. همسرتان در اين امر، بسيار مؤثر خواهد بود

  هر يک مرد و زن هر دو کار می کنند ودر خانواده های فنالندی امری بسيار معمول است که. تغال خواهيد يافتـ اش،ايد
غلی خود، مدتی در خانه مانده و امر ـهمچنين خيلی ديده می شود که پدرهائی، بنا به مقتضيات ش. دصاحب در آمد می باش

تشکلی جداگانه است که بر اساس خصوصيات منحصر به خود  ،هر خانواده. داری از بچه ها را به عهده می گيرندـنگه
 و نيازهای اعضای ه ها می دانيم که عوامل موجود در محيط اطراف خانواده ها، در ايجاد خواست، هم چنين.باشدپايدار می 

 مشاهده می ی را و متفاوتکودکان و نوجوانان به اطراف خود نگريسته و مطالب و موضوعات جديد. ندـآن مؤثر می باش
 و مثل آنها رفتار ، هم سن و سال خودشان هم آهنگ و همانند کرده و تمايل پيدا می کنند تا خود را با ساير بچه هایکنند؛

. ؛ و يکی از ضرورات رشد اجتماعی آنها می باشدبنا به اقضای سن و سال بچه ها بوده اين سعی و کوششی است که. مايندن
ا مورد احتياج و يا  وجود خود رـاس بيگانگی و غربت نموده، يا، چنانچه شخص بزرگسالی هم در جامعه احسبه همين دليل

 . خود را صاحب هيچ هنری نداند؛ سخت غمگين و ناراحت خواهد شديا احترام ديگران نبيند، 

ديد ديگری نگاه کنيد؛ يعنی به اين موضوع از . ت داده ايدـلط خود را بر روی اعضای خانواده تان از دسـتسنوشته ايد که 
وز دست نخورده باقی مانده است، ولی تصميمات شما برای اداره خانواده  که نقش شما به عنوان رئيس خانواده هنفکر کنيد
 در اين خانواده بيشتر  نقش واقعی شـمادر حال حاضر،. ندـتر تحت تأثير عوامل و ارزشهای جامعه نوين می باشـتان، بيش
وظيفه داريد هنوزه  ، پدريک  در مقامالبته.  فقط اسمًا يک رئيست، نهـريک زندگانی متساوی، دوست و يا ياور اسـيک ش

خانواده، همزمان با محافظت  و ؛ودـ خارج نش جامعهت کنيد تا کسی از حد و مرز ضوابط امنيتی و متعارفکه مراقب
 .  مورد عنايت و تشويق قرار دهيد؛د صحيح و حصول موفقيتـ را برای رسيدن به يک تربيت و رشفرزندانتان

 محيط پيرامونشان سريعتر  و رسومآداب و خودشان را با ساالن زبان ياد می گيرند،معموًال بچه ها خيلی زودتر از بزرگ
يکی از وظايف ديگر شما در نقش پدر . طحی استـوفق می دهند؛ ولی توجه داشته باشيد که اين تغييرات بچه ها بيشتر س



ن خود بياموزيد؛ و ا کرده و به فرزندتـت، که از ارزشهای فرهنگی سرزمين خود، آنچه را که الزم می دانيد، حراسـاين اس
اگر مثًال، . ی است، در درجه اهميت شـايان نحوه اجرای اين آموزش،البته. پارندـنگذاريد که آنها را به دست فراموشی بس

ا آنها ب مقايسه کنيد؛  موطن شما در فقر به سر می برند که در،وندانتانافرزندان خود را با بچه های خويشتوقعات  مکررًا
 به نوبه ، و اين احساس گناه؛ گناه خواهند کرد شرم واحساسده و ـدچار تضاد ش ،ی خودخواسته ها و نيازهای ماد توجه به

آنها دچار اضطراب و آشفتگی روحی خود باعث می شود که هر وقت از ارزشهای فرهنگی بومی صحبتی به ميان بيايد، 
 البته شکی نيست که.  تفکيک کنيده های بچه هاتـ خواس از توقعات و سعی کنيد که موضوع آموزش فرهنگ بومی را.شوند

ه های تـان نمی تواند تمام خواسـ ياد داده، و به آنها بفهمانيم که انس ارزش پول و نحوه استفاده از آن رابايد به فرزندان خود
. ائل مالی خود برآيندـبود که از عهده مسالی قادر نخواهند ـ در غير اين صورت، آنها در بزرگس.مادی خود را بر آورد نمايد

 فرهنگی و واقعيات زندگانی  بهتر است که اطالعات آنها، حفظ تعادل روحی در امر پرورش کودکان مهاجر، برای،همچنين
 زندگانی  همدر حال حاضربه عنوان يک پدر و شوهر، . در سرزمين بومی آنها، از طريق والدينشان به آنها انتقال پيدا کند

ه فرزندانتان فعاليت نموده و در تمام ـ می توانيد در امور خانه و مدرس؛برای مثال. شما دارای امکانات فراوانی است
 ، مجامع فنالنديها اين قبيلبعالوه، مصاحبت و شرکت شما در. اتی که در اين رابطه برگذار می شود شرکت نمائيدـجلس

 .درهنگ اين جامعه برای شما باز می کنناخت فـشنائی و شروزنه های بيشتری را برای آ

د که بهتر است با مراجعه به متخصصين فن؛ از جمله  گاهی افسردگی و اندوه چنان دوام پيدا می کن، اوصاف اينبا تمام
بدون يعنی اين متخصصين در درمانگاه محل سکونت خودتان هم يافت می شوند؛ . نشناس و يا پزشک، دنبال چاره گشتارو

ما را که ـ وضعيت ش اذعان دارم که،در خاتمه. ا فراغت خاطر از آنها وقت مالقات گرفته و به آنجا مراجعه نمائيددغدغه و ب
با .  احترام می گذارم نيز موضوعبه اينما ـ ش درک کرده؛ و به تشـخيص و توجه ايد قرار گرفته متفاوتدر ميان دو فرهنگ

. برای شما درهای زيادی باز مانده استهنوز د، ولی در مقام يک مرد، ت داده ايـوجود اينکه چيزهای زيادی را از دس
 .  برای شما به ارمغان حواهد آورد نيز، گذشت زمان امکانات بيشتری راهاعالوه بر اين
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