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آیا نوسان دالر به نوسان رؤیاها و آرزوهای جوانان منجر شده است؟

امید تابلوی صرافی نیست
یگانه خدامی

گزارش نویس

دوتایی سرشــان را بردهاند توی گوشی؛
یکــی صفحــه را تنــد تنــد بــاال و پاییــن
میکنــد و آن یکــی کــه چشــمهایش
دنبــال صفحــه مــیدود ،میگویــد:
«وایســتا ایناهــاش ،همینــه ،ببین چند
شــده؟» صفحــه جدیــد باز میشــود و
هــر دو اول ســراغ قیمــت میرونــد و
بعــد از چنــد ثانیــه ســکوت یکیشــان
میگویــد« :چه خبره؟ من یه ماه پیش
دیــده بــودم اینــو .چطــوری بخرمــش
دیگه؟!» ایــن تصویر حتماً برای شــما
هم تکراری اســت؛ توی یک دورهمی،
واگــن متــرو ،کافــه یــا هرجــای دیگری
بــه آن برخوردهاید.خیلیهــا دنبــال
راههــای تــازهای میگردنــد تــا در ایــن
شــرایط تقریبــاً جدیــد اقتصــادی بــا
رؤیاهایشــان ،خداحافظــی نکننــد،
بعضــی هــم البتــه آنهــا را گذاشــتهاند
برای وقتی دیگر .شــما جزو کدام گروه
هستید؟ آرزوهایتان را بایگانی کردهاید
یا دنبال راه تازهای میگردید؟

ëëزندگی روزمره بهجای رؤیا
اتفاقــات یــک ســال گذشــته ،نــگاه
بــه آینــده را در جوانــان تغییــر داده
اســت ،آرزوهایشــان را هم همینطور.
یکــی دو ســال پیــش وقتی بــه بعضی
آرزوهایشــان فکــر میکردند لبخندی
میزدند و دلشان قرص بود که با چند
وقــت کار کــردن و کمــی صرفهجویی و
وام و راههایــی مثــل اینهــا به دســتش
میآورند.
امــا حــاال خیلــی چیزهــا تغییــر کــرده.
هــر چقــدر هــم کــه بخواهیــم بــه روی
خودمــان نیاوریــم یــا بگوییــم نبایــد
اینطــور نــگاه کننــد آنها آیندهشــان را
بــا تردیــد ترســیم میکننــد ،بــا دلهــره
و نگرانــی .البتــه ایــن نگرانیهــا فقــط
مخصوص رؤیاهای دور و دراز نیســت.
هرچنــد نقطــه پایــان هــم نیســت و از
قضا برای خیلیها خط شــروع و نقطه
بــهکار بســتن همــه خالقیــت بــرای در
بردن زندگی و آینده.
مثــاً پــدرام تــازه ســربازیاش را تمام
کــرده و بالفاصلــه هــم رفتــه مغــازه
لبــاس فروشــی پــدرش .میگویــد:
«خیلی از همســن و ســالهایم دوست

ندارنــد دنبــال کار پدرشــان برونــد و
دنبال موقعیتهای ایدهآل میگردند
اما من ســعی کردم واقعیت را ببینم و
اینکه ممکن اســت مدتهــا کار خوبی
پیــدا نکنم .پــس آمدم ســراغ کاری که
حاضر و آماده بود».
لباسهــای خودش شــبیه همانهایی
اســت کــه در مغازه به دیــوار آویخته یا
روی رگالها گذاشته؛ تیشرت طرحدار
و جیــن زاپدار .بــه قــول خــودش
کمتریــن خوبــی ایــن کار این اســت که
لنگ لبــاس نمیماند .شــاید فکر کنید
اوضاع و احوالش خوب است و نگرانی
نــدارد امــا اینطــور نیســت« :بــازار که
زیاد خوب نیســت و فــروش مغازه هم
خیلی کم شــده .درآمــد ماهانه مغازه
مــدام پاییــن میآید و بعضــی وقتها
رویــم نمیشــود از پــدرم حقــوق ســر
ماهم را بگیرم».
وقتــی از آرزوهایــش میپرســم اول
نگاهی به ســقف میاندازد و کمی فکر
میکند بعد یک نفس عمیق میکشــد
و میگوید« :تغییر که کردهاند .مســائل
روزمــره و کارهایــی کــه قبــاً راحتتــر
انجــام میدادیــم هــم تغییــر کردهاند

مثــل گوشــی خریــدن .اما خــودم مثالً
دلــم میخواســت بعــد از ســربازی
کمــی کار کنم و پول جمــع کنم و بروم
ســفر چند تا کشــور ببینم .امــا خودتان
میدانید که دیگر نمیشــود اینطوری
به ســفر فکر کرد یا اینکه فالن ماشــین
را میخواســتم اما االن و با این شرایط
دیگر نمیتوانم بخرمش».
میگویــم اینها ناامیــدت کرده؟ جواب
میدهــد« :بیشــتر خســته و کالفــهام،
ناامیــد نــه .باالخــره بــرای هرچیــزی
راهی پیدا میشــود .شــاید هــم به قول
دوســتانم من زیــادی خوشبینم ولی
آدم از ایــن همــه فکــر کــردن خســته
میشــود .گاهی هم ناامید میشوم اما
باالخــره باید زندگــی کنیم دیگــر .باید
یک راهی پیدا کنیم».
پســر جوانــی میآیــد داخــل مغــازه
نگاهی به شــلوارهای جین میاندازد و
قیمت یکی دو تا را میپرسد .سرش را
تــکان میدهد و میگوید« :یعنی جین
هــم نخریــم دیگــر؟!» میپرســم ایــن
چنــد وقته از چــه چیزهایی گذشــتهای
کــه فکــر میکنــی نبایــد جیــن هــم
بخری؟ میگویــد« :بهتر اســت بگویی

از چــه نگذشــتهای؟ ســعی میکنــم
بــه هیــچ آرزویی فکــر نکنم .از ســفر تا
خرید گوشــی و حتی شــام خــوردن در
رســتورانهایی کــه کمی گرانتــر بود و
هرازگاهــی بــا بچهها میرفتیــم .دیگر
همــه اینهــا تمام شــده برای مــا .فقط
مانده زندگی عادی روزمره».
همان ســؤالی کــه از پدرام پرســیدم از
او هــم میپرســم .اینکــه آرزوهایــش
بــا این شــرایط چقــدر تغییــر کردهاند:
«بزرگتریــن آرزوی مــن درس خواندن
در یــک دانشــگاه خــوب خارجــی بود.
از ســال دوم دانشــگاه دنبالش بودم و
دانشگاههای دیگر را بررسی میکردم.
هزینههــا و اینکه چقــدر پول الزمداری
و چقــدر میتوانــی کار کنی و ...دو ســه
تــا دانشــگاه را انتخــاب کــرده بــودم و
میخواســتم درخواســت بدهــم کــه
یــک دفعه اینطــوری شــد .دالر باالتر
و باالتــر رفــت و هزینــه هر دانشــگاهی
کــه درنظــر گرفته بــودم چندیــن برابر
شــد .با کدام پــول میتوانســتم بروم؟
از پــس شهریهشــان هــم برنمیآمدم
چــه برســد بــه خانــه گرفتن و خــورد و
خــوراک .هیچــی دیگــر ،بیخیالــش
شدم».
میگویــم بــا ایــن حســاب چــه کار
میخواهــی بکنــی؟ جــواب میدهــد:
«مــن ســال آخــر دانشــگاهم .تمام که
شــد یــا بایــد بــروم ســربازی یــا اینکــه
فوقلیســانس بخوانــم .تقریباً یک ماه
دیگــر امتحان فــوق دارم .بایــد همان
را قبــول شــوم دیگــر ،اگــر هــم نشــدم
مــیروم ســربازی .دیگــر برایــم خیلی
فرق نمیکند».
ëëخنزر و پنزر آرزو
النــا پای بســاط یکــی از فروشــندههای
دســتبند و گوشــوارههای بدلی ایستاده
اســت؛ به قــول خــودش ِخنــزر و پِنزر.
وقتــی میخواهــم بــا او حــرف بزنــم
میپرســد کــه میشــود اینهــا را نــگاه
کند؟ بعد هم چند تا انگشــتر دســتش
میکنــد و یــک دســتبند روی دســتش
امتحــان میکنــد و بعــد هــم مــیرود
سراغ گوشوارهها.
میگویــم از این چیزها دوســت داری؟
میگویــد« :هــم دوســت دارم و هــم
خــودم چیزهایــی شــبیه اینها درســت
میکنــم .میآیــم طرحهــای دیگــر را
میبینــم که کارم بهتر شــود و جدیدتر
باشد».
او همراه دوســتش که االن با او نیامده
از همین چیزها درســت میکنند ،البته
بیشــتر بــا چــوب و بعضیهایــش هــم
با بافتنی .ســال ســوم دانشــگاه اســت
و مدیریــت بازرگانــی میخوانــد .تــا
سؤالم را میشنود میگوید« :من برای
زندگــیام معموالً خیلــی برنامهریزی
میکنم .البته خــودم میدانم بعضی
فکرهایــم و چیزهایــی کــه میخواهم،
خیلــی رؤیایی هســتند اما بیشترشــان
چیزهایــی هســتند کــه دوســت دارم
واقعاً بهشــان برسم .بعد از اینکه دالر
گران شــد دیدم باید با خیلیهایشــان
خداحافظــی کنــم .مثــاً میخواســتم
دوربیــن بخــرم چــون عکاســی را
خیلــی دوســت دارم امــا االن قیمــت

سعی کردهام این روزها خیلی رؤیاپردازی نکنم
و آرزو برای خودم درست نکنم .بهنظرم کمی
پایم روی زمین باشد بهتر است .باید ببینم چطور
میتوانم با همین چیزی که دارم برای خودم
کاری انجام بدهم .فکر کنم االن برنامهریزیهای
دور و دراز و آنچنانی بیشتر آدم را افسرده میکند
چون مدام از آدم دور میشوند .باید ببینیم چه
میشود و با همان چیزی که هست زندگی کنیم.
به نظرم اینطوری آدم کمتر آسیب میبیند و
اذیت میشود

هــر کدامشــان را میبینــم وحشــت
میکنم».
النا درســت کردن خنزر و پنزر را بعد از
دیــدن همیــن قیمتها شــروع کرد .با
اینکه همیشــه اینها را دوست داشت و
گاهی هــم برای خودش یا دوســتانش
چیزهایی درست میکرد اما به ذهنش
رســید کــه از ایــن راه بــرای خــودش
درآمدی به دســت بیاورد« :واقعیتش
را بخواهیــد رشــته تحصیلــیام را زیاد
دوســت نــدارم امــا اینطــور نبــود کــه
بــه ایــن کارها هم به چشــم راه کســب
درآمد فکر کنــم .وقتی دیدم قیمتها
اینطور باال میرود و همه چیز ســخت
شــده گفتــم شــروع کنــم .یــک صفحه
اینســتاگرام راه انداختــم و چندتــا
گوشــواره و گردنبنــد درســت کــردم و
عکسهایشان را گذاشتم توی صفحه.
کمی هم تبلیغات کردم و دیدم نه ،بد
فروش نمــیرود .به دوســتم که او هم
ایــن کارهــا را بلــد اســت گفتــم و باهم
همــکار شــدیم .درآمــدش بد نیســت
و دارم کــم کــم پول کنــار میگــذارم تا
اگــر شــد چیزهایــی را که دوســت دارم
بــه دســت بیــاورم .ســخت شــده ولــی
نمیشود هیچ کاری هم نکرد و منتظر
ماند».
بزرگترهــا قبــاً میگفتنــد جوانهــا
دنبــال لقمههــای حاضــر و آمادهانــد
و حاضــر نیســتند برایــش زحمــت
بکشــند .اگــر هم از چیزی غــر میزدند
حرفهایشــان را جــدی نمیگرفتنــد
و میگذاشــتند پــای اینکــه هیــچ وقت
از هیــچ چیــز راضــی نمیشــوند امــا
حــاال بزرگترهــا در ایــن غــر زدنهــا
بــا جوانهایشــان همــراه میشــوند.
ســما و مــادرش باهــم راه میرونــد
و حــرف میزننــد کــه مــیدوم وســط
حرفهایشــان .وقتی موضــوع گزارش
را میشــنوند مادر ســما میگوید« :واال
ما تــوی زندگی ماندهایــم وای به حال
اینهــا .از پــس زندگــی عادیشــان بــر
نمیآیند چه برسد به آرزو!»

ســما به مادرش نــگاه میکنــد و وقتی
حرفش تمام میشود به من میگوید:
«خالصــهاش میشــود همیــن چیزی
کــه مــادرم گفــت .راســتش ســعی
کــردهام ایــن روزها خیلــی رؤیاپردازی
نکنــم و آرزو بــرای خــودم درســت
نکنــم .بهنظــرم کمی پایــم روی زمین
باشــد بهتــر اســت .بایــد ببینــم چطور
میتوانــم بــا همیــن چیــزی کــه دارم
بــرای خــودم کاری انجام بدهــم .فکر
کنــم االن برنامهریزیهای دور و دراز و
آنچنانی بیشــتر آدم را افسرده میکند
چون مــدام از آدم دور میشــوند .باید
ببینیــم چه میشــود و بــا همان چیزی
کــه هســت زندگــی کنیــم .بــه نظــرم
اینطوری آدم کمتر آســیب میبیند و
اذیت میشود».
میپرســم کــه دوســتانش هــم مثــل
خودش فکــر میکنند یا نــه؟ میگوید:
«نــه زیــاد .خیلیهایشــان ناامیدنــد یا
خســته .بعضیهایشــان میخواهند از
ایــران بروند اما همیــن هم پول زیادی
میخواهد.
یکــی دو نفــر مثــل من فکــر میکنند و
خیلیهــا هم به مــا میگویند بیرگ و
خونســرد و از ایــن چیزهــا .ولــی خودم
میدانــم بــا اینکــه فکرهــای آنچنانــی
بــرای خودم بســازم و هــی قیمت دالر
و یــورو را چــک کنــم بیشــتر ناراحــت
میشــوم .اینطــوری آرامشــم بیشــتر
اســت .همــان کاری را انجــام میدهم
کــه پیش میآیــد و شــرایطش را دارم.
اینطوری خیالم راحتتر اســت .حاال
آنها هرچه میخواهند بگویند».
اگر قرار بر ناامیدی و دســت برداشــتن
از رؤیاهــا باشــد ،هــزار و یــک دلیــل
میشــود آورد کــه دالر آخرینشــان
است اما اگر قرار باشد دنبال راهی تازه
باشــید و مســیری نو به ســمت رؤیایی
بــزرگ باز کنید ،دالر و هزار و یک دلیل
دیگر دســت به دســت هم میدهند تا
هرچــه زودتــر موفق شــوید .شــما جزو
کدام دستهاید؟

چرا جوانان عالقهای به مشاوره ندارند؟

من خودم مشاورم
یوسف حیدری

گزارش نویس

آخرین باری که به یک مشاور مراجعه
کردهایــد ،کــی بــوده؟ آیــا شــما هــم
معتقدید کسی که برای حل مشکالت
روحــی و روانــیاش بــه مشــاوره نیــاز
پیــدا میکنــد ،آدم ضعیفــی اســت یا
کاری لــوس و فانتزی انجام میدهد؟
من پاســخ این پرســشها را از جوانان
زیــادی جویــا شــدم و پــی بــردم هنوز
خیلیهــا با چنیــن موضوعی مشــکل
دارنــد .از ســوی دیگــر برخــی عالقــه
دارنــد در موارد متعــددی مثل کنکور
یــا آســیبهای احتمالــی پــس از آن،
ازدواج ،شکســت عاطفــی و یــا گذران
روزهــای ســخت طــاق و مــواردی از
این دســت ،به یک مشــاور متخصص
مراجعــه کنند اما موانــع زیادی پیش
پــای خود میبینند کــه مهمترین آنها
هزینه مشاوره است.
«بــه نظــر مــن مشــاورها چیــز زیــادی
نمیدانند و تنها بر اســاس کتابهای
محــدودی کــه در دانشــگاه مطالعــه
کردهانــد و جمــات زیبــا و انگیزشــی

کــه ازبــر کردهانــد ،ســعی میکننــد به
بیمارشــان روحیــه دهند اما بــا چنین
کلیشــههایی نمیشــود بــه جنــگ
مشــکالت روحی و روانی که این روزها
گریبــان خیلــی از جوانــان را گرفتــه
رفت ».این نظر مرجان است .او از آن
دســته جوانهایی اســت کــه عالقهای
بــه مشــاور نــدارد و معتقــد اســت
خیلــی از ایــن مشــاوران روانشناســی
در زندگی شــخصی خودشــان مشکل
دارنــد .میشــود گفت خــود مرجان با
همان کلیشــهای که در ذهن بســیاری
هســت ،بــا موضــوع روبهرو میشــود؛
اینکــه خیلی از روانشناســان بــه دلیل
مشــکالت روانی خودشان به این علم
گرایش پیدا کردهاند.
گاهــی اصــاً نــگاه فــرد فراتــر از ایــن
چیزهاســت به عنــوان مثال مشــاور را
در ســطح معلومات خــود نمیبیند و
یا از اســاس اعتقــادی به چنین علمی
نــدارد .مرجــان میگویــد« :آدمهــا
باهــم متفــاوت هســتند و روحیــه و
خواستههایشان هم متفاوت است اما
علمی که یک مشــاور آموخته و سعی
میکنــد بــا آن نتیجهگیری کنــد ثابت

است و معیارهای ثابتی هم دارد».
یکی دیگر از مواردی که باعث میشود
یــک جــوان عالقــهای بــه مشــاوره
نشــان ندهــد طوالنــی بــودن پروســه
وقــت گرفتن یــا طوالنی بودن پروســه
مشــاوره اســت .لیــا دوســت مرجــان
چنین نظری دارد .هردو روی نیمکتی
در پارک مجیدیه نشستهاند و حسابی
مشــغول صحبــت و گپ و گفــت .لیال
میگوید:
«وقتــی بــا یــک مشــکل روحــی روانی
مثــل اســترس و اضطــراب یــا فوبیــا
مواجه میشــوی قاعدتاً نیــاز فوری به
یک مشــاور پیــدا میکنــی اما بــا دفتر
هــر مشــاوری که تماس بگیــری زودتر
از دوهفتــه آینــده وقــت نمیدهــد.
بــرای آنهــا اهمیتــی ندارد که مشــکل
تــو اورژانســی اســت و معمــوالً بعد از
دو هفته مشــکالت دیگری به مشــکل
قبلــی اضافه میشــود .به ایــن ترتیب
بــا کولهبــاری از مشــکل پیــش مشــاور
مــیروی و عــاوه بر آن وقتــی در یک
زمــان محــدود مشــکل را با مشــاور در
میــان میگذاری همــان لحظه منتظر
پاســخ هســتی امــا پاســخی دریافــت

نمیکنی و باید این جلسات همچنان
ادامه پیدا کند».
لیــا بهترین مشــاور زندگــی هر جوان
را کتــاب میدانــد و معتقــد اســت بــا
خوانــدن کتــاب بهتــر میتوان پاســخ
گرفــت« :تــوی فضــای مجــازی عضو
چنــد گــروه روانشناســی هســتم و
کلیپهــای آموزشــی را هــم دنبــال
میکنــم .مــن مطالعــه کتــاب
«سهشــنبهها با موری» را به دوستانم
توصیــه میکنــم کــه قهرمــان اصلــی
آن یــک جوان بیمــار اســت و بیماری
او بتدریــج اعضــای بــدن را از کار
میانــدازد و باعــث مــرگ ســلولی
بافتهــا و ماهیچههــای بدنــش
میشــود .مــوری مــرگ را پذیرفته؛ او
خواهــد مــرد امــا در واپســین روزهای
زندگی میخواهد به کمال برسد .من
از این کتاب آموختــهام باید در لحظه
زندگی کــرد و غصه گذشــته و آینده را
نخورد».
یاســمن را هــم در پــارک مجیدیــه
میبینم .او هــم مثل خیلیهای دیگر
عالقهای به مشاوره ندارد .یاسمن 24
ســاله اســت و چند بار به دلیل عصبی

شدن و مشــاجره با مادر و فشار کنکور
پیش مشــاور رفته اســت« :چند ســال
قبــل خیلــی بــا مــادرم جــر و بحــث
داشتم.
دنیــای او بــا مــن متفــاوت اســت و
نمیخواهد ایــن موضوع را قبول کند.
از طرف دیگر فشــار کنکور باعث شده
بــود خیلی عصبی باشــم و باهم دعوا
کنیــم .بــه توصیــه اطرافیــان همــراه
مــادرم پیش مشــاور رفتیم و او پشــت
در مینشســت و من و مشــاور در اتاق
با هم صحبت میکردیم.
آن وقــت ایــن احســاس را داشــتم که
بایــد بــه مشــاورم اعتمــاد کنــم و بــه
همیــن دلیل همــه چیز را بــه او گفتم
ولــی بعدهــا متوجــه شــدم برخــی از
حرفهــای مرا بــه مادر منتقــل کرده.
البتــه امــروز جوانهــای زیــادی پیش
مشــاور میرونــد و برخــی از آنهــا هم
ممکن اســت تأثیــر مثبتــی بگیرند .با
این همــه هزینه باالی مشــاوره باعث
میشــود خیلیهــا قیــد آن را بزننــد.
مــن دو ســال قبــل بــرای هــر جلســه
مشــاوره روانشناســی  200هــزار تومان
میپرداختم و االن حتماً قیمت باالتر

رفته».
مریــم مشــاوره گرفتــن از افــراد مورد
اعتماد را مهمتر از رفتن پیش مشــاور
میدانــد و معتقــد اســت مشــاوران
چنــدان بــه روز نیســتند درحالیکــه
مشــکالت نســل جــوان امــروزی بــا
دهههای قبل خیلی متفاوت است:
«مــن تا بــه حال نــزد مشــاور نرفتهام
و معمــوالً اگــر نیــازی هم به مشــاوره
داشــته باشــم از اطرافیان و دوســتانی
که قابل اعتماد هستند و در این زمینه
توانایی دارند استفاده میکنم.
گاهی اوقات هم در اینستاگرام صفحه
چند نفــر از روانشناســانی را که درباره
موضوعــات خــاص بــه صــورت زنده
صحبــت میکننــد دنبــال میکنــم و
معموالً هم نتیجه مناســبی میگیرم.
جوانهایــی کــه پیش مشــاور میروند
انتظار دارند همان جلسه اول پاسخ و
راهکار بگیرند و همه مسائلشان حل
شــود اما معموالً مشــاوران تــا آخرین
جلســه هــم نمیگویند چــه کاری باید
انجــام بدهی و بــه گونــهای راهنمایی
میکنند که ســرانجام خودت تصمیم
بگیری که بهترین راه چیست.

گاهی ممکن اســت مشاور چند جلسه
پشــت ســرهم فقــط شــنونده باشــد.
عجــول بــودن یکــی از ویژگیهــای
جوانــان امــروز اســت .بنابرایــن وقتی
همان جلسه اول نتیجه نگیرند دنباله
کار را رهــا میکننــد و مشــاور دیگــری
انتخــاب میکنند .گاهی ممکن اســت
پیــش چند مشــاور برونــد .درحالی که
به نظر من باید به یک مشــاور اعتماد
کرد و فرصت داد تا با شنیدن حرفها
و بررســی جوانــب ،راهکار مناســبی را
ارائه کند».
ایمــان حســابی اهــل مشــاوره اســت
امــا نه بــرای برطرف کردن مشــکالت
روحــی و روانــی بلکــه برای ســاخت و
ساز و گرفتن مشــاورههای مالی« :من
از مشــاوران مالــی مشــاوره میگیــرم.
مثــل اینکــه کجا ســرمایهگذاری کنم و
چه زمانی ساخت و ساز مناسب است
و چــه موقعی وقت ســرمایهگذاری در
بورس اســت .اغلب هم نتیجه مثبتی
گرفتــهام امــا عالقــهای بــه مشــاوره
روانشناسی ندارم.
مــن هــم مثــل خیلــی از جوانهــا بــا
مشــکالت روحــی و روانــی مواجــه

