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 مسال سالم

دغدغه از یکی مورد در میخوایم پادکست نیا در ما

 ینم سال و سن انگار که یادغدغه ،میبزن حرف یاساس یها

 ؛دیداد انجام یگروه کار حاال تا شما یهمه مئنمطم. سهشنا

در سروک مطرح  سکاشنید هی غالب در انیمبکه  هیادغدغه نیا

  :میبشنو خودش زبان از دیبذار. دهکر

م هایاز هم کالس یکیمدرسه با  یراستش من تو»

. کردینم یکار چیو اون فرد ه میروه شدگهم پروژه کی یبرا

تیگروه مسئول یکه تو یبرام سواله که برخورد درست با کس

 «ه؟یچ ندازهیمگروه  یهیگردن بق رو هاو تمام کار ستین ریپذ

 با رو مساله دیشما بود هاگ افتاده؟ همشما  یاتفاق برا نیا

 شعنوان یاگه آره، چطور د؟یتذاشیم نویم در تونیروهگمه

 ؟دیکردیم

 مسئله انیبم یوقت .بود یچ نایمب لحراه مینیبب دیبذار اما

. هیکار ریکه درگ آوردیمدام بهانه م شیگروههم کرد، مطرح رو

 مطرحمشکلش را با معلمش  گرفت میتصم نایمبشد که  نیا

مجبور  نایمبو  کردن نایمب به یخاص کمک معلم متاسفانه اما ،کنه

. بدهانجام  ییبه تنها خودش (رو یینها ارائه حتا) هاکار همهشد 

تیکه مسئول یکه کس شهیم یجور هی تاوق یگاه نایمب قول به
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 .انجام بده یرو تک اتمام کار شهیممجبور  و شهیم هیتنب هریپذ

 (؟وضعشه چه نیا آخه)

سراغ مشاور مدرسه هم رفت و خانم مشاور  نایمب تازه

 میتوقع داشته باش شهیو نم ستنین کسانیهمه  کهگفتن  زیعز

 کمک از ممنون یلیخ درسته)بله  .هندکه همه کار انجام بد

 نشده بهش یکمک هم مشاور سمت از دید نایمب یوقت (!شما

 یدوست که گفت نایمب دوست. شیمیصم دوست سراغ تفر

 هم بده ارائه خواست یم نایمب که یکار خب اما تره مهم براش

 خودش یجا یزیچ هر اما مهمه هم یدوست ؛بوده مهم یلیخ

 د؟یموافق هم شما. داره را

 یمشکالت تو زندگ یسر هی نیدار قبولهم  شما

 ،میکن دایپ براشونها رو هم حلراه نیکه حتا اگه بهتر هستن

دور و بر ما  یایدن انگار ؟میرسینم خواهدل جهینت بهآخرش 

از  ما نیموافق :سوال هی یول .ستین یاکامل و عادالنه یایدن

  م؟یکن یمشکالت تجربه کسب م نیا

مشکل بربخورم اول  نیمن اگر دوباره به ا» گفت: نایمب

 نیا بازمکار کردن و اگه  به کنمیم قیتشو رو میگروههم

وارد بحث  شبا یترشیب یبا آرامش و صبور ادیب شیمشکل پ

تر مثل معلم بزرگیک با  مدینرس جهیبه نت هو باز هم اگ شمیم
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 داره دیهنوز به مشاورش ام نایمب نکهیاکنم )یم صحبت مشاورو 

 سر یکه اگر الک رفتمیرو پذ نیمن ا ی( ول!واقعا نیقابل تحس

حوصله  یب ره،یم نیخودم از ب یبحث کنم انرژ ازیچ یسر هی

بشه  الیخ یاز اون کار. )اگه آدم بتونه ب شمیو زده م شمیم

 .( مینفس راحت بکش هی میتون یخوبه، انگار خودمون م یلیخ

 طیکه شرا رنیرو بپذ یفقط کار دیبا اآدم»وارد بحث شد:  سحر

: گفت خودش مشابه اتیبتجر از بعد «رو داشته باشن شانجام

داشتم که باعث شده اعصابم  یمن هم تو مدرسه مشکالت»

من  ،هایاز هم کالس یبشه، مثال دروغ گفتن بعض خرد یلیخ

عطر  یبه بو یادیز تیساسمن ح ؛کنهیم یعصبان یلیو خر

 ادیخواست بیوقت مم هرایاز هم کالس یکیدارم و پارسال 

من بهش گفتم  کرد.یم یرو خودش خالعطر  شهیش هیمدرسه 

 یوقت. اما دارم تیمن حساس ،عطر نزن ادیلطف کن ز زمیعز

 دیبا ابهش گفتم آدم .قدر عطر زده بود همونباز  اومدروز بعد 

 داد جوابو اون  انیکنن و با هم کنار ب یدگبتونن کنار هم زن

شما به خودت  تیحساس ،زنمیمن هرچه قدر دلم بخواد عطر م

 ونیم در بهداشت معلم با رو هیقض یوقتنه به من.  و مربوطه

 هی یتونینم و یایکنار ب تتیبا حساس دیخودت با گفت اشتم،گذ

من عاشق کارکنان مدرسه  یعنی) «عطر نزنه. ینفر رو مجبور کن

 (!سودمند اریهستم، بس
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مدرسه در  ریرو با مد انیجر یوقتکرد که  فیادامه سحر تعر در

کنه. چند یگفت با معلم بهداشت صحبت م ریمد ،گذاشت انیم

رو به  میها یو چند تا از هم کالس سحرروز بعد معلم بهداشت 

بچه ها واقعا معلم بهداشت  دیپرس هایکالساز هم ریدفتر برد. مد

)دم سحر به خودش مربوطه؟ بچه ها گفتند نه  تیگفت حساس

داد  حیتوض سحرساعت به  مین ریو مد (!زحمت شد ،ها گرمبچه

 نی) خانم اجازه اونا دروغ گفتن. در ا هیکار اشتباه ییگوکه 

گفتن  ایکالسهم بعدانه؟(  ،هیبزرگ کبودن کم وینوکیپ طیشرا

ده برابر  سحر باعث شد نیو ا میراستشو بگ میما جرأت نکرد

در آخر سحر  .بهداشتتا معلم  بشه یعصبان ایتر از همکالسشیب

ها به بزرگتر وقتا یبعض»سروک کمک خواست:  یهااز بچه

 دیمواقع با نیدونم در ایو من واقعا نم دنیحرفمون گوش نم

دوستم  ای امیکنار ب تمیبا حساس دیبه نظرتون من با چه کار کنم؟

 «کمتر عطر بزنه؟

دست خود  تیحساس»شود: یوارد م غزلبازرس  ،از جلو نظام

تونه یدوستت م  ،هعطر زدن دست خود فرد یول ستیآدم ن

مگه  ،)چرا غزل ادینم شیبراش پ یتر عطر بزنه و اتفاقکم

هات اشتباه و یکالسبه نظرم واقعا کار هم. (!رهیمیم ،یدونینم

نفر هم اون جا نبود  کیواقعا  یعنی ،بهیعج یلیخ. مسخره بود

 «!رو بگه؟ قتیکه جرأت کنه حق
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 جامعه یتو ،غزل یدونیم»: غزل جواب در نایمبافسر 

 ایمعاون  ریزده باشه که مد یحرف راست هیاگر وقتا  یبعضما 

 نیا کنن. یم ریچاره رو تحقیب یبچه  ادیخوششون ن یهر کس

دونه یبزنه که م ییهاحرف رهیبگ میاون بچه تصم شهیباعث م

 نمونه رو تو مدرسه نیا نیشه. من عیبه ضررش تموم نم

 ریمد یزد ول یحرف راست هی یابچه هیکه  دمیخودمون د

بعد اون بچه همون لحظه حرفش رو عوض  .مدرسه دعواش کرد

 ریاز طرف مد یبا برخورد بد ایکرد تا مثال از مدرسه اخراج نشه 

ها مدل بچه نیمواجه نشه که بعدا براش بد تموم بشه. متاسفانه ا

ها مواجه شدن  یاز طرف بعض یامسئله نیهمچ هیقبال با  طعاق

 «باهاشون بد برخورد شده. ایشدن  ریتحق یکه راست گفتن ول

که  یزیموردها چ نیتو ا شهیهم» :اسمنیافسر ارشد 

اون فرد  یکه بتونم خودم رو کامل جا نهیا کنهیبه من کمک م

نرم کنه  طیمن رو در اون شرا تونهیم یزیچ ایکه آ نیبذارم و ا

 کیبده؟ مثال تاحاال شده به خاطره صرفا مخالفت با  رییتغ ای

باشه؟ البته ما  ستحتا اگه حرفش در ینفر حرفش رو قبول نکن

دادنشون کار ما  رییو اصال تغ میبد رییها رو تغآدم میتونینم

خودمون، بهتره از در صلح  طیبهتر کردن شرا یبرا یول ستین

 ییاز بو کیعطر کوچ هیبهش  یاگه بتون دی. مثال شامیوارد بش

 حیهم بهش توض و باز یبد هیهد یندار تیکه بهش حساس
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 گهیاون متوجه بشه و د ستین تدست خود تتیکه حساس یبد

 «رو بهتر کنه. جهیکار بتونه نت نیا دیرو نزنه. شا یعطر قبل

آمده  شیاز ما پ یلیخ یبرا نیمشابه ا ایاتفاق  نیا دیشا

دار هم  یهامون هم حتا اگه سرمون باالیلیخب خ یباشه ول

که اوضاع به ضررمون  میندار یترس چیو ه میگ یبره راستشو م

هست  ایتو دن شهیناراحت کننده هم یاتفاق ها نیتموم بشه. ا

حرف همو متوجه  ای ستنیها گذشت کردن بلد نآدم یانگار بعض

 شن.ینم

 از یکی دیشا»: شهیم زده ذهنش تو یاساس یجرقه هی سحر

 آموزش یبچگ از رو یگروه کار ما که باشه نیا هاحلراه

: کرد ترواضح برامون را موضوع مثال کی با سحر «.مینیبب

 اصال نیا من نظر به دارن، یچ نظافت رانیا مدارس تر شیب«

 نییپا سن از رو یگروه کار هابچه به میتون یم ما .ستین درست

 هابچه از و میکن شروع مدرسه نیهم با میتون یم .میبد آموزش

 ادمهی. رنیبگ عهده بر رو مدرسه نظافت خودشون که میبخواه

 نظافت و ختیر هاشو زباله مدرسه اطیح تو نفر کی شیپ سال

 سطل یتو و کنه جمع هاشو زباله که خواست ازش مدرسه یچ

 یکل و مدرسه اومد مادرش فردا یول نشه باورتون دیشا. زهیبر

 ستین بهتر خب د؟یگفت یطور نیا من دختر به چرا که بحث
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 میتقس خانواده یاعضا تمام نیب یمختلف فیوظا هم خونه تو

 فیوظا هم ،میریگ یم ادی رو یگروه کار هم یطور نیا بشه؟

 شیپ تر کم ها بحث نیا از هم و ستین نفر کی دوش یرو بر

 ؟یچ شما م،یبود موافق سحر نظر با یلیخ ما «.ادیم

 هابچه به و ادیم شده تازه دلش داغ که هم نیآفرنوش

 با اول آمده، شیپ کار طیمح تو براش ادیز اتفاق نیا که گهیم

 نکردن یکمک بازهم اگه و کنهیم صحبت هاشیگروه هم

 شوصحر که یزیچ یول برهیم شیپ هاروکار ییتنها به خودش

 آخر در که نهیا بشه ذوب و رهیبگ آتش شهیم باعث و ارهیم در

 به اعتماد با یلیخ نکردن یکار چیه که ییهایگروه هم کار

 واقعا. )کننیم تموم خودشون اسم به رو کار حال خوش و نفس

 از نیآفرنوش( میبود خدمتتون در گهید ییچا هی شد، زحمت

 «کرد؟ کار چه دیبا جا نیا» که خواد یم ییراهنما ،هابچه

 یگروه تیفعال شروع قبل من نظر به» :غزل شنهادیپ

 اخالق از یشناخت هم اگر اما کرد، انتخاب شناخت با را افراد دیبا

 میکن مشخص رو فرد هر فهیوظ و کار ابتدا از میندار رفتارشون و

 هم با که بود یشخص و دهینم انجام یتیفعال میدید اگه و

 رو خودم یناراحت یول نوشتم،یم رو اسمش ،میبود یمیصم

 اجازه م،ینبود یمیصم هم با هم اگر به و کردمیم ابراز بهش
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 بعد یدفعه صورت هر در و بشه نوشته کار در اسمش دادمینم

 شهیم رو هازیچ یلیخ من نظر هب.  شدمینم گروه هم باهاشون

 که باشه یموارد جزو تونهیم هم نیا ،کرد حل کردن صحبت با

 یکار نیا. میکن حل رو موضوع نیا کردن صحبت با تنها میبتون

 «.بدونم هم رو هیبق نظر دارم دوست دادم یم انجام من که بود

 را طرف اسم که نیا داد یخوب شنهادیپ یلیخ غزل نظرم به

 .میبگ بهش هم را مونیناراحت یول میسیبنو

 ما با مونیگروههم انتخاب اگه خب» :نایمب شنهادیپ

 معلم اجبار به زمیعز یهایگروه هم مدرسه تو مثال ؟یچ نباشه

 .کنم یاعتراض تونستمینم هم من و شدن گروه من با

 کیتو  ییبا همونا قایتازه شانس من دق .بود رندوم هایبندگروه

من از طرف معلم  .داشتم مشکل باهاشون که افتادم گروه

 نیگفتم تا ا هابچه به و کردم کار میتقس بودم، شده گروهسر

کدومشون تا  چیه د،یروز و ساعت مطالبتون رو برام ارسال کن

چند  هی ایکردم بهشون(  یادآوری که نیاون روز نفرستادن )با ا

فرستادن و من هم کار خودم کردم  تیفیکیب یلیها ختا از بچه

چند تاشون  فقطنکردم  افتیدر یو به معلمم گفتم که من مطلب

 «.مناسب نبود ارائه یبرا یکافهم  اونکه 
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. دیباش داشته رو اتفاقات نیا ی تجربه هم شما کنم فکر

 که درستهپروژه و... .  لیتحو ،یگروه یهاپرسش نمره، سر

انگار کار به  تیاما در نها است کننده تیاذ شیعدالتیب حس

 رشد باعث هاشیسخت یبا همه  ریمس نیا یتو .شهینفع ما م

 .کاره همه و میهست گروه ریمد ما انگار ییجورا هی و شهیم ما

 (پادشاه بر)درود 

رنگ  پرُ یلیخ میریگیکه م یااون نمره ایتو دن  انگار

 میتونیم ما ه؟ینظر شما چ .اون تالشه مهمه قتایحق ستین

 الیخ یب و مینگذار کم یزیچ و میبد انجام صادقانه رو کارمون

 ما با که میکن دایپ رو ییهاآدم زمان مرور به دیشا. میباش هیبق

 .ارزشمنده اریبس نیا و دارن یادیز مشترکات

 

 


