
 دردی بیمرفه

پانزدهمکنج  در وگوگفت کی تیروا
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 آگرینکه  «دردهبی یمرفه»اسمش  جستاراین ( 1)  

بعد از کلی به قول خودش کوشش  سروکم پونزدهتوی کنج 

 ها در میون گذاشته.و با بقیه سروکی انتخاب کردهو اندیشه 

یماری ب یش رو با توضیح کوتاهی دربارهموضوع آگرین

کنه و به آمار این می شروع ترس از اجتماع افسردگی و

ران کرونا شدت که روز به روز مخصوصا توی بحها بیماری

 صلیا یهدغدغبه رسه کم میکم .کنهمی ایگرفته یک اشاره

 آگرینها. از نظر ها و مشکالت نوجوون، یعنی چالشخودش

مرفه »ها به ظاهر در حال حاضر توی جامعه، نوجوون

ها با چه مشکالتی اند اما کیه که بدونه این نوجوون«دردبی

البته  .نداافسردگی و ترس از اجتماع مواجه همون از جمله

های زیادی با شنوین که نوجووندر ادامه پادکست می

 اند.هم نظر آگرین
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به خاطر  هانوجوون»ده: اینطوری ادامه می آگرین( 2)

پذیرشون خیلی تحت تاثیر شرایط و اتفاقات شخصیت آسیب

های این روزهای رافشونن و به نظر من یکی از چالشاط

هر کدوم نوجوونا بها ندادن جامعه به تفکر و شخصیت خاص 

کننده خیلی اذیت اخیرا  چیزی که به نظرش  .«از ماهاست

خانواده و که از جانب  ای هستهای منفیانرژی .شده

بعد از مطرح کردن این موضوعات،  رسه.دوستان به آدم می

هاشون هم ایدهخواد که کمک می جشکنهای هماز نوجوون

 های خودشون صحبت کنن.رو مطرح کنن و هم از تجربه

های کنج بیان و بحث رو گرم قبل از اینکه نوجوون (3)

و سریع چند تا  حسابی درگیر شده انگار ذهنش یاسی کنن

گاهی بعضیا  آیا منظورت اینه که»کنه: سوال مطرح می

شه و ما حس زنن که باعث سرخوردگی ما میحرفایی می

یا اینکه ظاهر زندگی مردم رو  عقب موندن از بقیه رو داریم؟
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و یا اینکه  کنیم؟طن زندگی خودمون مقایسه میبا با

خودمون رو در اول راه با کسایی که تا میانه مسیر رفتن 

های با مهر تایید خودش بر سوال آگرین «کنیم؟مقایسه می

 .کنه، خیالش رو راحت مییاسی

دردی هم آگرینبه عنوان اولین نوجوون با  مهدیار( 4)

شرایط سخت دوران کرونا. از نظر  یدرباره مخصوصا   .کنهمی

ها خیلی ندمی کرونا، نوجووناخاطر شرایط پ به مهدیار

 درگیر فضای مجازی شدند و توی این فضا و حتی بیرونش

رو افسرده  هابا کارها و حرفاشون نوجوون افرادی هستند که

 .این اتفاق خیلی بده » ده:ادامه می مهدیار. کننمیمید او نا

چون ما نوجوونا و جوونا باید توی شروع اتفاقات زندگیمون 

که بیشتر روشون کنترل داریم با امید جلو بریم و ناامیدی 

 که هم هستی «زنه.توی این سن خیلی آسیب می

 و مهدیار با نیست، آگرین یدغدغه به ارتباطبی جستارش
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 باید خیلی هانوجوون زندگیکنه فکر می و نظرههم آگرین

 .بشه سپری خوب و شاد

 در ،شد متوجه رو آگرین منظور اینکه از بعد یاسی( 5)

 نظرش به که کنهمی اضافه اینو ها،بچه هایصحبت یادامه

 به نسبت جامعه یا خانواده هایگیریسخت این تمام

 توی که گرایی هستآلایده ویژگی خاطر به هانوجوون

 اشصحبت ادامه توی یاسی و کرده ریشه هاخانواده و جامعه

 اصال آل یعنی چی؟ و آیاهبه نظرتون دقیقا اید» :پرسهمی

آل وجود داره و همه در نظر بگیریم ایده ؟آلی وجود دارهایده

شه که ما آیا دنیا خیلی مسخره نمی ،باید به اون برسن

هاش انگار با سوال یاسی «ها همه شبیه هم بشیم؟نانسا

 گرایی رو به چالش بکشه.آلدوست داره ایده

حس خود  هبعراجشه و اینجا وارد بحث می نعیم( 6)

غمگین بودن  نعیمبه نظر  کنه.غمگین بودن صحبت می
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مخصوصا توی نوجوونی یک حس کامال طبیعیه و 

کردم که آخه یک خود من همیشه به این فکر می» گه:می

و چه مشکلی را تجربه کرده که حاال  دیدهنوجوون چه غمی 

ر تر فکاما االن که بهش جدی بخواد غمگین و ناراحت باشه؟

ن ناراحت بش توننها هم مینبینم که واقعا نوجووکنم میمی

ها جدی ترو ما بزرگ هو اتفاقا غمی که دارن واقعی

ان نوجوونی رو تجربه که این غم دور هم یاسی.«گیریمنمی

 موافقه. خیلی نعیمهای حرف کرده با

 .هایی که اینجا رد و بدل شدم حرفبعد از تمو( 7)

 :وارد جستار شد کنندهی میخکوببا این جمله آفریننوش

 «طبیعیه. من عجیب نیست و به نظرم کامال غمبرای »

هایی از نوجوونی خودش، کمی تجربه با بیان آفریننوش

خودم با شروع من » اش رو بیشتر توضیح داد:احساس

یهو باید یه  ؛فهمهجوونی احساس کردم که کسی منو نمینو
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؟ کسی به من یاد نداده متنهایی بگیر مخود روعالمه تصمیم 

ما  ،کسی توی این همه سال مدرسه چطوری انتخاب کنم.

برای آینده آماده نکرد. شاید اصال نشه برای آینده آماده  ور

و از  «شد. شاید اصال الزم نباشه برای آینده آماده باشیم.

 سردرگم اند یا نه. همها کنه که آیا اونها سوال میبچه

کننده های منفی و سردرگماین حس یهمهاز بعد ( 8)

این بار راجب نوجوونی خودش  نعیمنسبت به نوجوونی، 

نوجوونی رو یک روی تازه از  کنهسعی می کنه وصحبت می

من نوجوانی خوبی داشتم و » :های کنج نشون بدهبه بچه

یکی از دالیلش هم برادرم بود. و خیلی با مامان و بابا هم 

ها کنم به نظرم ما نوجوونراحت بودم. اما االن که فکر می

کنیم ما اریم و فکر میبا مامان باباها ندمعموال رابطه خوبی 

 پدر یا مادریکنند. من توی کتابفروشی وقتی درک نمی ور

خواد همیشه می« بچه خوب بودن»و « مرتب بودن»کتاب 
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 لیو .نه بچه ن باید کتاب بخونندوگم که خودشن میوبهش

به  توننان باباها خیلی توی این سن میمام. نمی شناراحت 

وضعیت عجیبی را به  کنند. مخصوصا که بلوغها کمک بچه

  «.ارهوجود می

 

این بود که حداقل  رسید نعیمحلی که به ذهن راه( 9)

های م سعی کنیم خانوادهن بزرگ شدیودموقتی خو

 کریماد. رسی کریمانوبت به نظر دادن  باشیم.تری گرحمایت

 دیدگاهگو رو عوض کنه و یک وتالش کرد که فضای گفت

با اشاره به انیمیشن  کریما کنه. اضافهجدیدی به این دغدغه 

insideout یک  یدرباره و پیامی که این انیمیشن داشت

 «تفکر پذیرش» که اسمش رو ی مهم صحبت کردتفکر خیل

هر کدوم از احساسات ما، چه غم و » گفت: کریما .گذاشت

، در جای خودشون نقش شادی، چه خشم، چه ترس چه
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هرکدومشون از  حذف  ما دارن.مهمی در رشد شخصیت 

  «شه.زندگی باعث ایجاد فاجعه می

حاال اگر جامعه » یک سوال مطرح کرد: اینجا یاسی( 10)

و اضطراب و غم و افسردگی شدید ترس  دچار ماباعث بشه 

 جواببی رو یاسی سوال کریما «باید چی کار کنیم؟ یمبش

روانپزشک خیلی باور  یهمن به مشاور» :نوشت و نذاشت

کنم بهترین راه اینه که خودمون از قبل نسبت فکر می دارم.

به این امکان، آگاهی الزم رو کسب کنیم تا اگر در چنین 

شرایطی قرار گرفتیم، بالفاصله پیش فرد مطمئنی که از 

 «روش و درمانش شناخت داریم بریم.

گو بودن، وتمام این مدت که همه مشغول گفت( 11)

رو بشنوه و بعد از  یک گوشه نشسته بود تا نظرات پریسا

 نعیمهمونطور که » :هشبوارد بحث  کریماهای تمام صحبتا

نوجوونی خیلی  یگفتن، نقش پدر مادرها در دوره آگرینو 
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رو دارم. مادر من دکترای  تجربهمن خودم این  زیاده.

همیشه توی مشاوره  و روانشناسی داره. مشاور خیلی خوبیه

فشار نیاوردن به  روی رهایی و رو به پدر مادرها تاکیدش

 .کردعمل نمی اما در رابطه با خود من اینطور .ها استبچه

برن اسمش بکار می «روشنفکر»یه روشی که پدر مادرای 

تو  خودت بهتر »ی مکالمه با یعن هست؛« فشار منطقی»

ختم  «خوامرو می من صالحت»شه و با شروع می «دونیمی

دن و اگر رو ارائه می درستهه. این وسط هم راه حلی که میش

بچه بودیم ما »رسیم به بخش خالفش رو رفتار کنی، می

 «.!دحرف پدر مادر قانون بو

 بعد از این حس همدردی و گذر از نوجوونیِ پریسا (12)

کنه که شاید در اه حل صحبت میخودش راجب یک ر

راه حل  .ها نباشهی اول چندان مطلوب نوجوونمرحله

ماها برای پدر »ده: ادامه می پریسا«. درک متقابله» پریسا
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کنن مادرامون رسما تابلوی مونالیزاییم. هرچی که فکر می

کنن شیم. تا فکر میبهمون نزدیک شدن، ما ازشون دور می

 کنیم.شناختنمون ما یه وجه جدید از خودمون رو رو می

ره وقتی سرش گیج می آدم ایم.کنندهیعنی حسابی گیج

دونن چطور م نمیه برداره، پدر مادراتونه درست قدم نمی

شه که والدین نحایی شروع میباید برخورد کنن. مشکل او

رن دن: مثال نمیای به تغییر این شرایط نشون نمیعالقه

ذارن، و از شنیدن با ما نمی صحبت ایکتاب بخونن، وقت بر

ها پدر برای بچه ی این مرحلهتو هرگونه انتقاد روی گردانند!

 آگرینبقول  هاو بچه «درکقدیمی و بی»شن مادر می

راه حل همه چیز از نظر  «.گودزیالی قدرنشناس»شن می

. یعنی موضوعی که با یکسال نیش وکنایه وگوستمن گفت

شه پیش شه رو با دو ساعت حرف زدن میگریه حل نمی و

آموزشی برای پدر  یشه یه جلسهحاال بنظر شماها، می برد.

 «مادرا راجع به خودمون بذاریم؟
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احساس  پریساهای خیلی با صحبت آگرین( 13)

و به نظرش هم موافقه  پریسانزدیکی کرده و با پیشنهاد آخر 

در  نظر متفاوتی داره، البته ماجداما  شه.میالب خیلی ج

گوی ودت موافقم که گفتمن به ش»گه: خودش میابتدا 

. شدهطرفه  ش یکها همهو حرف رفتهبین دو نسل از بین 

ل شه که یه نوجوان با پدرمادرش بشینه و از مسائکمتر می

« ش توی نوجوانی بگه.های عاطفی و احساسیبغرنج و تنش

اره با این دیواری که بین دو نسل وجود د ماجداما به نظر 

شه و نیاز به وگو شکسته نمییک بار جلسه آموزشی و گفت

گیری هایی برای شکلایده ماجدر داره و یک فرایند مستم

کنه که برای و طراحی این فرایندها داخل سروک مطرح می

های سروک هست کردنشون نیاز به همفکری تمام بچهعملی 

اون  .گیرهو اینطوری مسیر جالبی داخل سروک شکل می

 .هم برای یک تغییر مهم و اساسی
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موافق نیست و به نظرش  ماجداما چندان با  نعیم( 14)

روی  والدین بیشتر دوست دارند ده چوناین کار جواب نمی

وقتی که والدین مخصوصا  .فرزندانشون کنترل داشته باشن

تر این که عجیب. «ما صالحت را می خواهیم» نگمی

روی  ماجد .ننودمی ون بودند و این مسائل رن نوجواوخودش

زنه از مثالی می نعیمجواب  درتصمیم خودش مصممه و 

ها روی این ایده کار کرده که چطور که مدت نلسِجین نِ

گو بر سر وشه توی خونه و مدرسه جلسات واقعی گفتمی

؛ به طوری که این جلسات به مسائلِ واقعی برگزار کرد

یاتش رو هم بست نرسن و واقعا کاری پیش ببرن. تجرببن

هاش حلراه ی از موارددر خیل ماجدمنتشر کرده که به نظر 

 ده.جواب می

شه و به این که وارد جستار می ردیهفآخرین  مهسا( 15)

 آگرینبا خیلیا از جمله خود  مهساده. جستار خاتمه می
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خودش  یکنه و این چالش نوجوونی رو دغدغهدردی میهم

ی سخت انتخاب زنه از تجربهدونه و یک مثالی میهم می

تجربی  ی به رشته که خودش و دوستش اینرشته؛ 

ها درباره اما نظرات اطرافیان و بزرگتر مند بودندعالقه

و خیلی مسیر درس خوندن ر ی تجربیتهدشواری رش

 تعمیماین مثال رو  مهسا انگاری براشون سخت کرده بود.

  تمام مسائل نوجوونی. داد به

های های کنج اگر انرژیو تمام بچه آگرین، مهسابه قول 

ها رافیان نباشه، مسیر زندگی نوجووناط هایفشار منفی و

 گذره.تر میهم سخت نیست و خیلی قشنگها اونقدر

 

 

 

  


