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متني كه در زير مي خوانيد  ،شايد مورد توجه شما نيز باشد  .بحث خالصه شده است .
مراجع  :خسته ام .
مشاور  :خوب متوجه نمي شوم ! خستگي قابل تفسيره .
مراجع  :از همه چيز  ،از آدم ها  ،از محيط  ،از جامعه . . .
مشاور  :اين ها كه خيلي شد ! كداميك را بيشتر مايلي درباره اش صحبت كنيم ؟
مراجع  :چه مي دونم ! مگه فرقي هم مي كنه ؟
مشاور  :شايد اين طور باشه ! باالخره از يه جايي بايد شروع كنيم !
مراجع  :نمي دونم ! واقع ًا نمي دونم !
مشاور  :نا اندازه اي مي فهمم ! پس برايم با مثال از خستگيت حرف بزن .
مراجع  :خب مثالً  . . .مثالً از تبعيض ها  . . .از فردا  . . .از همين يكنواختي  . . .از دو رويي
آدم ها . . .
مشاور  :منظورت از تبعيض چيه ؟ گاهي منهم توي زندگيم وجود تبعيض را ديدم يا احساس كردم  .ممكنهه
اين كلمه معني متفاوتي براي آدما داشته باشه . . .
مراجع  :اينجا  ،اونجا  . . .مثالً وضعيت جوونا رو نيگا كنين  .يكي  602زير پاشه  ،يكي به
نون شب محتاجه  . . .اين تبعيض نيست ؟ اين كه گفتم يك نمونشه  . . .نه اين كه بخيل
باشم اما وقتي به خودم نگاه مي كنم  . . .او  . .ه !!
مشاور  :مي فهمم  ،واقعاً مي فهمم  .توي جامعه ما اكثريت با كدومه ؟  202يها يا مثل تو ؟
مراجع  :خب معلومه  ،مثل ماها  . . .اما يه عده اي از هم سن و ساالي من در عوض معتاد
و بدبخت و بيچاره اند ؟
مشاور  :بازم همون سوال ؟ اكثريت با كدومه ؟ معتادها يا مثل تو ؟
مراجع  :معتاد كه خيلي زياده ؟ . . .
مشاور  :موردايي كه مي گي توي جامعه ما وجود داره  .كسي هم نمي تونه بد بودنش رو رد كنه  .چهي كهار
بايد كرد ؟
مراجع  :مشكل منم همين جاهاست  .دست من كه نيست !!؟ كه بخوام بگم چي كار بايد
كرد ؟
ال مسهاله ندارنهد ؟
مشاور  :منهم قبول دارم كه خيلي از اين موارد دست من و تو نيست  202 . . .يها كه فع ً
اگر بخواهيم براي گروه دوم كاري بكنيم  . . .؟ بيا يك فهرست با هم تهيه كنيم . . .
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مراجع  :اولش حفظ خودم  ،بعدشم اگه رفيقم باشه بهش كمك مي كنم  . . .البته اگه تازه
شروع كرده باشه . . .
بحث ادامه پيدا كرد  .در واقع بايد گفت كه حداقل براي مشاور يك كالس بود و نكات مفيدي داشت .
 اول بايد سعي كنيم معنا و مفهوم را براي خودمان مشخص كنيم .
 وجود تبعيض  ،دروغ  ،دورويي  ،ريا و امثال آن ها را بايد به عنوان يك واقعيت نگاه كرد  .هركهدام از
اين موارد به اندازه نوع بشر تاريخچه دارند  .راه مقابله با آن ها خستگي نيسهت ؟ تمهام مكاتهع اعهم از
ديني و غير ديني آن ها را مورد توجه قرار داده اند  .هركس اگر فرصتي داشته باشد  ،مي تواند فهرسهتي
از راه هاي مقابله بنويسد  .اگر دوست داشتيد امتحان كنيد  . . .و با دوستانتان هم مشورت كنيد .
 خيلي وقت ها ما از تعميم استفاده مي كنيم  .يعني يك واقعيت موجود را به همه توانايي ها و ارزش
هاي خودمان نسبت مي دهيم .
 گاهي نارسايي ها و كاستي هايي را كه ناشي از ما نيست براي خودمان مشهلله فكهري مهي كنهيم .
وقتي مساله اي در حد يك جامعه است  ،فرد به اندازه يك فرد و نقش خودش مسووليت دارد  .معلم بهه
اندازه معلم  ،كارمند به اندازه كارمند  ،مدير به اندازه مدير و . . .
 مناسع است كه گاهي به توانمنديهاي خودمان بيشتر توجه كنيم  .هيچكهدام از مها نمهي تهوانيم در
همه موارد سرامد باشيم  .صوت خوب  .پشتكار  ،صبر  ،سواد و اطالعات در يك زمينهه  ،خهخ خهوش ،
هنر  ، . . . ،قد بلند  ،قد كوتاه  . . . ،هر كدام را مي توان به ديده حسن گرفت و يا به ديده عيع !!؟ بهه
راستي داشتن اندامي سالم يك حسن نيست ؟ اين كه در ميان خيل داوطلبان كنكور  ،بهه ايناها رسهيده
ايد حسن نيست ؟ اين كه در ميان گروهي كه دغدغه شلل را دارند  ،اين كه شما ايهن دغدغهه را كمتهر
داريد  ،حسن نيست ؟
 از داشته هايتان لذت ببريد  .و براي نداشته ها برنامه ريزي كنيد .
 چيزهايي را كه مي توانيد براي آنها شاكر خداوند باشيد  ،پيدا كنيد .
 صالحان را براي توفيق بيشتر و گمراهان را براي هدايت دعا كنيد .
 توكل به منبعي چون خداوند  ،همواره اثربخش است .



