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 بی تفاوت عين حال بی روح و نسبت به همه چيزاو خيلی عصبی و در . برای کوچکترين فرزندم بسيار نگران هستم

 پشت سر ،چندين بچه. با بدبختی و فقر همراه بود زندگی ما در کشور متبوعمان ،وقتی که او کودک خردسالی بود. است
چون خودم .  اين آخری متولد شد، سر پرستی و مراقبت او کًال به مادرم واگذار گشت و وقتی کهمه بودهم به دنيا آورد

خودم هم شيری برای نتيجتًا  غذا به اندازه کافی نداشتيم و هيچوقت. ر بوده و در گوشه اطاق دراز افتاده بودم بيمامرتب
. گريه می کرد و رنجور و بيمار بود مرتب مناسـبت اين بچه به سختی رشد کرد؛به همين . اين کودک نوزاد نداشتم

ند  تا اينکه از طرف دولت فنال، شدول به ما بسيار اهانت و تحقيرا. بالخره به خواست و کمک خدا از آن کشور گريختيم
 سربازان شوهرم را جلوی چشم همه ما با گلوله کشتند، و همين بچه کوچکم هم در آن زمان. پذيرفته و به اينجا آمديم

او اکثر شبهايش را به  .او هميشه ساکت استبه همين دليل يقينًا حاال قت طفل خردسالی بود اين منظره را ديد؛ که در آنو
 ،احساس می کنم.  هيچوقت حال بازی کردن با بچه های ديگر را نيز ندارد. می کندیو با اضطراب و نگرانی سپرسختی 

اّما از طرف ديگر، چگونه می . کالت فرزندم می باشدـشو مطمئن هستم که حکومت وقت کشورمان عامل اصلی تمام م
، زمانی را عهده دار بود اين بچه سرپرستیتوان به او کمک کرد؛ و مسئولين اين امر چه کسانی می باشند؟ مادرم، که 

و ديگر  ا.آنها باشدهيچيک از ر می برديم فوت کرد و ديگر نمی تواند کمکی برای نگهداری از ـکه ما در اردوگاه به س
. وصًا اين فرزند کوچکم او را خوب به ياد داردـبچه ها هر روز برای او دلتنگی می کنند، و مخص .ده بودـخيلی پير ش

حّتی بعضی . اغلب سعی می کنم که راجع به وقايع گذشته حرفی به ميان نياورم تا باعث غصه و ناراحتی بچه ها نشود
رم می داگر برا. ولی هيچيک از اينها کمکی به حال ما نمی کند.  می کنماز اوقات عکسهای گدشته مان را نيز پنهان

؛ ولی دولت فنالند دـی برمی آمد و می توانست پشتيبان خوبی برای ما باشد بيايد، از دست او کمک زيادتوانست به فنالن
وع را زودتر به ما چرا اين موض. تـچنين اجازه ای به او نمی دهد و اين موضوع موجب تأسف زيادی برای ما اس

ت که حواسش را ـنگفتند؟ دوست دارم که فرزندم در اينجا آينده خوبی داشته باشد، ولی در حال حاضر کمتر قادر اس
 می ترسم از اينکه او نتواند از فرصتهائی که در فنالند در اختيار بچه ها .برای انجام تکاليف مدرسه متمرکز نمايد

  . ده کندگذاشته شده به نحو احسن استفا

  يک مادر غمزده

  ،پرسش کننده محترم

با وجود اينکه در سؤال خود اشاره ای به سن فرزندتان نکرده ايد، وی با توجه به اينکه نوشته ايد که او شاگرد مدرسه 

ين بچه شما و هم بچه های به نظر می رسد که هم کوچکتر.  سال باشد7است، بايد دختربچه يا پسربچه ای بزرکتر از 

 که ؛نوشته ايد. تـخت مورد آزمايش قرار داده اسـده اند که نيروی تحمل آنها را سـروبرو شرتان با مصاعبی ديگ

ده، ديگر نيروئی نداشته ايد که از او مراقبت و ـبالفاصله بعد از تولد آخرين فرزندتان وضعيت تغذيه خانواده وخيم ش

 توجه به اينکه ، باشده و سرانجام ی مواجهگوارحوادث نا واده بااو همراه با اعضای ديگر خاننگهداری الزم را بکنيد، 

 در سن چند سالگی مادر بزرگش را که از او سرپرستی می کرده نيز از دست داده  را به ياد دارد،هنوز ِاين موضوع

ندگی گذشته خالصه اينکه؛ ز. ودـًال باعث تعجب نيست که چنين بچه ای دچار افسردگی و غمزدگی شـ اص،در واقع. است

تصور می کنم که کشته شدن . تـکوچ و فرار از جائی به جای ديگر بوده اس ،اين کودک سراسر مملو از ناآرامی، فقدان

افسردگی و .  عميقًا در روحيه فرزندتان اثر گذاشته است نيز اين حادثهان به ضرب گلوله و صحنه های مربوط بههمسرت



همچنين فکر می کنم که در حال . دث وحشتناک گذشته در او باقی گذاشته استاتی است که حواکابوسهای اين بچه صدم

 جهت يادگيری دروس مدرسه و سازواری با ،عی و کوشش الزمـس  نهفته در (stress) و سنگينی روحیفشار ،حاضر

  اين جامعه جديدمردم در اعمالرفتار و  بسياری ازحّتی .  در وضعيت روحی او حاصل نمی کند ئیجامعه فنالند، بهبودی

افه، عدم توانائی برای برقراری ـباض. که در اوائل به نظر او عجيب و يا ترسناک رسيده باشندو بيگانه، ممکن است 

  . ممکن است سبب انزوا وفشار عصبی بچه ها گردد نيز،ارتباط با ديگران

اين . حائز اهميت فراوانی است که با فرزندتان راجع به آشنايان و دوستان عزيزتان صحبت کرده و از آنها ياد کنيد

 به هيچ وجه ،همچنين. ت فراموشی بسپاريدـموضوع حّتی کمک می کند تا فقدان آن عزيزان را زودتر از معمول به دس

 ياد.  در دسترس بچه ها قرار دهيد، يا حد اقل، آنها در معرض ديدد باي،برعکسعکسهای آنها را پنهان کنيد؛ بلکه نبايد 

ا می ه بلکه موجب تقويت روحيه آن،دمه ای به آنها نمی زندـ نه تنها ص، و صحبت از دوستان و خويشان با بچه هاکردن

آنها را ه هايتان صحبت کرده و ته برايتان رخ داده، حتی بدترين آنها نيز با بچـ راجع به اتفاقاتی که در گذش،بنابراين. گردد

که بتواند ماهيت واقعی حوادث د نـباشداشته  ن روحیدر نقش يک اتکاءشخص بزرگسالی را   بچه هااگر. به ياد بياوريد

 خودشان به سادگی شروع به خيال پردازيهای بچه گانه کرده و ، آن وقتگذشته را به برايشان تعريف و تشريح کند

 بدی که برای  حادثهممکن است در مورديک بچه حّتی .  آن حوادث در ذهنشان شکل می گيردورات غلطی راجع بهـتص

 آنرا برای خودش توجيه و  ديگری اشتباهًا؛ يا به شکلند خودش را به غلط مقصر و گناه کار بداخانواده اتفاق افتاده

  .توصيف نمايد

ش خود به کار برده ـ در پرس که بر اساس اسم مستعاری.البته مهم است کته خودتان نيز مراقب سالمت روحی خود باشيد

می  دت رنجـده است به شور به سرتان آکه بخت بدی ئايد، می توان حدس زد که خودتان نيز دچار غم هستيد و از بالها

رده و  و از نقطه نظر روحی خود را آز،اگر در هيچ موقعيت و مکانی افسردگی خودتان را نمی توانيد فراموش کنيد. بريد

ک خود، با او در ميان بگذاريد؛ تا چنانچه الزم ـرنجور می پنداريد، بهتر است که اين مطلب را در هنگام مراجعه به پزش

يلی ه و مراقبت از بچه ها خين اگر از بابت انجام امور خانهمچن. نمايداو مداوائی برايتان تجويز با نظر خودتان، باشد، 

 از وظايف مددکاران  يکیاين. مطرح کنيد، بهتر است که اين موضوع را با مددکار اجتماعی خسـته شده و از پا افتاده ايد

تا زمانی که قانون اجازه . عمًال ياری کرده و روحًا تقويت نمايند مانند شما را ت، که در اين موارد، مادرانیـتماعی اساج

در عوض، می توانيد از تمام مزايای قانونی خود در اين ندهد، برادرتان را هيچ مقامی نمی تواند به فنالند بياورد؛ ولی 

  .دترين کمک را به فرزندانتان خواهيد کربا تقويت روحيه خودتان، به. کشور استفاده نمائيد

 انتظار ،با توجه به وضعيت آنها. انتظار و توقع زيادی برای موفقيت در امور آموزشی و غيره نداشته باشيداز بچه ها 

.  تشويق و حمايت کنيدی خوبی که از عهده آنها بر می آيددر انجام کارهارا فقط آنها . ط انصاف نيست شر،بيش از حد

کلوپ تکاليف "يد که در انجام تکاليف مدرسه فرزندانتان را کمک کنيد، در اين شهر کلوپی به نام اگر خودتان قادر نيست

به ياد داشته باشيد که انتظار و . مشکالتی راهنمائی خواستداير است، که می توان از آنجا به منظور رفع چنين " مدرسه

برای . مدرسه را در آنها کشته و مانعی برای يادگيری آنها خواهد شدبه توقع زيادی از بچه ها، شوق و شور رفتن 

برای بچه ها ا اّم. ده استـه شـ در موفقيت تحصيالت فرزندانشان خالصهاجرين، اميد آينده تمام خانوادهبسياری از والدين م

 حق بچگی و خوشی زندگی را از آنها سلب کرده و ،در واقع چون می تواند نوعی ظلم و شکنجه روحی باشد؛اين اميد 

برای گذران اوقات فراغت و تفريح بچه .  والدين و کسب موفقيت باشند مورد نظرآنها بايد مدام در فکر رسيدن به اهداف



باعث بروز فشار عصبی  نه چيزهائی که اهم آوريم؛ه خودشان دوست دارند برايشان فرها هم بهتر است که تفريحاتی را ک

، ـئولين مذکور در باالاورت و گفتگو با مسـ، معتقدم که مشعالوه بر راهنمائيهای اينجانب. و خستگی و مالل آنها گردد

 . و مشکالت کنونی زندگانيتان باشد شروع خوبی برای بهبود بخشيدن به مسائل؛پزشک معالج خودتان و مددکار اجتماعی

آنها وضعيت روحی فرزند   می تواند پذيرشی برای مرکز مشاورتی خانواده بنويسد، تا شما پزشک،در صورت لزوم

  . قرار دهند و تحقيقکوچک شما را دقيقتر مورد بررسی

 (Sirkku Suikkanen) سيرکو سويکانن 
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