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شناسید و با هم رفت و آمد دارید. ، دوست قدیمی شماست. بیش از ده سال است که یکدیگر را میبختمهرداد نگون
 های کلی است.بیشتر اطالعات شما، حرف اگرچه .بیش از وضعیت کاری او مطلع هستیدکما

با کسی صحبت نکند. این رفتار او، های محل کار دهد در مورد جزئیات کار و مشکالت و چالش، معموالً ترجیح میبختنگون
 کند.بر همین مبنا رفتار میتا حد امکان در محیط شرکت هم، د نیست. با دوستان و همکاران به شما محدو صرفاً 

اخیراً مهرداد، چند مرتبه با شما در مورد مشکالتی که در شرکت دارد به صورت کلی و گاه مبهم، صحبت کرده است. با شناختی 
 به همین علت بعید تصمیم گرفته با شما صحبت کند.دانید که احتماالً فشارها خیلی زیاد بوده که او که از او دارید می

 های جدی و حتی استعفای او هم منتهی شود.دانید که این وضعیت به چالشنمی

اینترنت  و چند ساعت آینده، به تلفن ی به آسیای جنوب شرق داشته باشید. بنابرایندر فرودگاه هستید و قرار است سفر االن 
 دسترسی ندارید. 

ا او تماس کنید بخوانید و تالش میبرای شما ایمیلی فرستاده است. ایمیل را میبخت ننگوشوید که مهرداد اتفاقًا متوجه می
 بخت است(.های نگونی انسانبگیرید. اما مهرداد در دسترس نیست )این خاصیت همه

 

 به شرح زیر  است:متن ایمیل مهرداد 

 

رانم ام و دو نفر از همکااالن که در حال نوشتن ایمیل هستم، در محل کار نشستهشوم. ا ایمیل مزاحم تو میسالم. ببخش که ب
پشت میزهایشان هستند. شرایطی نبود که با تو تماس بگیرم و توضیح نزدیک من و  –که به شدت از آنها نفرت دارم  –هم 

 هایت را بگو. اماها با من تماس بگیر و توصیهاندن این حرفهایم را بنویسم و ارسال کنم. تو بعد از خوبدهم. گفتم حرف
معنی های کلی و بیباشم و پاسخهای تو ی حرفشنونده توانممیتوانم حرف بزنم. فقط من آن موقع هم نمییادت باشد که 

 بدهم.

قع شش وآن م را به نامم کنند. شرکت عایق نوینخواهند قسمتی از سهام حتمًا یادت هست که سه سال پیش به تو گفتم می
 ی موفقی داشتههای آلمان، مذاکرهگاهنمایشدر یکی از که  ه بودمین تجربه کمک کردکردم. هسال بود که در شرکت کار می

ای مسلک، رییس هیات مدیره، به من گفت که تو نقش مهمی در این پروژه داشتهبگیرم. آقای واعظ نمایندگی المار راباشم و 
 ایم.و منطقی است در شرکت سهم داشته باشی. ما ده درصد سهم شرکت را برای تو در نظر گرفته

اگر چه به نظرم خودم، ده درصد کم بود. اما باز هم قبول کردم خوشحال بودم. به خاطر دریافت این سهم از شرکت چقدر  
 چون از هیچ بهتر بود.

تند. ترین هسترین و سوددههای برند المار، پرفروشفروشد، عایقدانی که از بین محصوالت عایق که شرکت میبه هر حال، می
ام را برای اینجا ی زندگیسال است که در شرکت عایق نوین هستم. همه ۹مروز ا شد.میبا این سهم، عمالً تالش من جبران 

 های اول هم خیلی زحمت کشیدم. گویم. سالام. این سه سال آخر را نمیگذاشته

 شرکت الماریران را تاسیس نوین(همزمان با واگذار کردن سهم شرکت عایقحتمًا یادت هست که همان سه سال پیش )تقریبًا 
 کردند. 
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هم یادت هست. او هم تقریبًا همزمان با من استخدام شد. قرار شد  سرشتشوم بابکمن در اینجا مدیر فروش شدم. حتمًا 
 باشد.الماریران بابک هم مدیرعامل 

الماریران دنبال سهم نبودیم. اینجا ها از شرکت اصلی )عایق نوین( سهم دادند. این بود که ما در به بابک هم همان زمان
 کوچک بود و آنها به ما سهم شرکت بزرگتر را داده بودند.

ی سرت را درد نیاورم. یک ساعت دیگر قرار است با شهرام منتسب زاده، مدیرعامل عایق نوین جلسه داشته باشم. خالصه
 ها را بگویم و راهنمایی بگیرم.حرف

بزرگ  زاده این شرکت راگویم که منتسبمسلک است. از من بپرسی مینتسب زاده، داماد واعظقبالً هم به تو گفته بودم که م
ی شرکت را همان پول مفت ی اولیهود و سرمایه. البته پول مفت هم گیر آورده بزندو می زدمسلک بیشتر حرف میکرد. واعظ

 تامین کرد. او

 ببین. از سه سال پیش تا امروز هزار جور اتفاق افتاده.

 م.گفتکس نگفتم. اهل درد و دل نیستم. االن هم اگر مشورت الزم نداشتم نمیفتم. نه به تو، به هیچتا امروز به تو نگ

داند. معتقد است همه چیز مال که خودش را صاحب و خدای شرکت میمسلک واعظایم. ما اینجا از چند طرف گیر افتاده
یک دختر )شرکت که فاجعه است. دخترش را هم  گوید که منتسب زاده، از من هم یک شرکت گرفت هماوست. همیشه می

 باید ببینی(.

 مسلک همگذارد. خود واعظی بیشتر دارد. وقت بیشتر میحوصله زاده ساخت.اما من کامالً معتقدم که همه چیز را منتسب
کمیت ا مسلک حاضر است شرکت نابود شود اما حزاده هستند. واعظبیشتر سمت منتسب ی شرکتهابیند که بچهفهمیده. می

 در اختیار دامادش نباشد.مطلِق کسب و کار 

مریم. ما او را ابلیس  اسم زیبای مسلک دختر دیگرش را هم به شرکت آورده. اسمش مریم است. اما حیِف چه بگویم که واعظ
مسلک هست( اند و داماد )و البته همسرش که دختر واعظزنیم. االن پدرزن و دختر در شرکت عمالً یک حزب شدهصدا می

 .اندحزب دیگری شده

اند که تو باید طرف ما باشی. من هر جا که مشخص و واضح همه چیز باند و باندبازی است. ده بار هر کدام من را صدا کرده
زاده شد، طرف منتسبای به من تحمیل نمیفهمید و هزینهام. اما اگر جایی کسی نمیطرف بودهاند، بیدیدهبوده و همه می

 گرفتم.را می

رکت شویم. به شهمان سه سال پیش که الماریران تاسیس شد، من و بابک خیلی ذوق کردیم. گفتیم از شر اینها خالص می
تقیم غیرمس –کنیم. بخش اصلی سهم شرکت الماریران هم به عایق نوین تعلق دارد و ما هم به نوعی رویم و کار میخودمان می

 سهیم هستیم )چون سهامدار شرکِت مادر هستیم(. سود الماریراندر سود  –

مان گفتیم سودی که اینجا به دست بیاید آنجا تحویلدیدیم. میبد نبیند. ما فقط یک سمت ماجرا را میاما چشمت روز 
از  شانی مبارکی آنها، اینجا هم باشند و سایهشود. اما سهم شرکت عایق نوین در الماریران باعث شده که تمام خانوادهمی

 سر ما کم نشود.
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های خوبی هم داشته. خیلی خوب. توی  این سه سال قراردادهای کنیم. شرکت فروشمان را میها به کنار. ما کار خودببین این
یک مورد قرارداد ما، حدود پنجاه میلیارد تومان بود که سی درصد آن سود خالص بود. برای الماریران حجم زیادی بستیم. فقط 

 که یک شرکت کوچک است، چنین قراردادهایی خیلی خوب است.

 کنی.کنی که پولی به ما رسید یا پورسانتی دادند اشتباه مییاما اگر فکر م

 دهند. یادشاندهند. دقیقًا انگار که صدقه میحقوق کارمندها که هیچ. حقوق من و بابک را هم سه ماه یکبار با کلی منت می
 ایم.ها را ما ایجاد کردهی فروشرود که همهمی

نوین مشکالت مالی دارد. ما گویند فعالً عایقورد پورسانت صحبت کنم، میخواهم در مپورسانت هم که هیچ. هر وقت می
 دانی.دار هستی و میایم. تو که خودت سهامحتی برای کارهای روزمره هم وام گرفته

ی یک بانک دوست شدند و وام بسیار سنگینی گویند. مشکالت مالی هم دارند. چند وقت پیش با رییس شعبهراست می
ده است. نفهمیدیم وام به چه شکلی آمد و به چه شکلی کنند. االن شرکت رسمًا زیانسازی میرند با آن ساختمانگرفتند. دا

 دهد. رفت که االن، بانک هم )همان آقایی که به اینها وام داد( مشکالت اینها را پذیرفته و مدام به اینها تنفس می

. شنویمزند و مشکالتشان را میوبایل منتسب زاده زنگ میهای ورشکستگی و بدبختی، مهمیشه در وسط همین بحث
کند. رنگ مدفوع تر هست حسودی میطرفخورد و به اسب خواهرشان که دو اصطبل آنشان مدتی است هویج نمیاسب
ده ای خانوزنی که به دنبال سگ، همهشان هم عوض شده و قرار است برای معالجه به آلمان بفرستندش. حتمًا حدس میسگ

خواهم )خاک بر نامه مینویسم و از آنها دعوتدهد. خودم نامه میهای ویزا را هم المار بدبخت مینامهروند. دعوتهم می
 سرم(.

ده است. بدهکار و بدبخت است. ام و سهامدار عایق نوین. شرکتی که زیانخالصه اینکه من االن مدیر فروش الماریران شده
 دانی.هایم را هم که بهتر از هر کسی میاوضاع خانه و بچه

دانید اوضاع چیست. گویند شما خودتان که سهامدار هستید. میزنم میحرف میمسلک زاده یا واعظبا منتسبهر وقت هم 
 روید. اما االندارید و میاگر شرکت سودده باشد، اصالً الزم نیست ما کاری کنیم. خودتان در جلسه سالیانه، سود را برمی

ا را هم که مدام آوریم خیلی خوب است. جاری شرکشریک در ضرر هستیم. همین که به شما برای تامین مالی فشار نمی
 گوییم. انگار نه انگار که شما هم شریک هستید.کنیم و به شما هیچ نمیخودمان پر می

مسلک که رفیقند و مشکلی ندارند. چند تر است. پشت اسناد وام را او امضا کرده. بانک و واعظبابک که از من هم بدبخت
 شناسی.میبینی و بهتر وقت بعد احتماالً بابک را در تلویزیون می

دانند ها و پورسانت آنها نپرس. تازه همه در الماریران میایم. دیگر از حقوق بچهخالصه اینکه االن چهار ماه است حقوق نگرفته
 کند.دهیم. فروش ما آن را تامین میهای عایق نوین را هم تقریبًا ما میکه حقوق بچه

 دهم.ایط ایجاد نکنند استعفا میخواهم امروز بروم و بگویم که اگر تغییری در شرمی

ها بدهند. تازه باید آن ده درصد سهم را هم به خودشان حداقل باید حقوق و پورسانت این چند ماه را هم برای من هم بچه
 خواهم. همین حق معمول و متعارف من را بدهند کافی است.برگردانم. من سهام نمی

را نوین قعایاستعفا باشد باید قبلش سهم بحث ام و مشکلی ندارم. اما اگر گفته ام. در خانه همببین. من برای استعفا آماده
 برگردانم. االن شریک در  بدهی هستم.
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ه فقط دو شرکت بزرگ در این حوز غیر از عایق نوین اما کاش اصالً قبل از استعفا حل شود. ببین. ماجرا اینجاست که در کشور
توانم بروم. هم عرف نیست. هم اینکه شاید قبول میها نداریم و چند شرکت کوچک. اگر از اینجا بیرون بروم، پیش آن بزرگ

 ای هم نیست.نکنند. حرفه

پاها بروم. دوباره باید همین مسیر الماریران را طی کنم. خوب این همه زحمت چه باید یا صنعت را عوض کنم یا سراغ خرده
زمندند، اما من هم به نوعی گیر آنها زاده به تخصص من نیامسلک و منتسبشود؟ یعنی راستش را بخواهی، اگر چه واعظمی

 هستم.

زدم که نخواهم دوباره کارمندی کاش کمی پول داشتم )و سهام این شرکت لعنتی را نداشتم( خودم یک شرکت کوچک می
 کنم برای همین کار.کنم. اما حیف که االن ندارم. اگر طلبم را بدهند جمع می

بینم. خودشان چشم زاده را با هم میمسلک و منتسبساعت دیگر واعظخواهم صحبت کنم. یک دیگر امروز گفتم که می
یمًا ام. اما قطعًا مستقداند که هوایش را داشتهزاده مینشینند. منتسبدیگر را ببینند. اما حاال هر دو روبروی من میندارند هم
 کند.اشاره نمی

و هایی داری؟ باالخره تم؟ از کجا شروع کنم؟ چه توصیهگویی در جلسه به چه شکلی حرف بزنم؟ چه بگویم؟ چه نگویتو می
 ای. شاید بتوانی کمک کنی. کالس مذاکره رفته

 منتظر تماست هستم.

 

بخت هم ندارید. زمانی که او قبل از جلسه، ایمیل یا تلفنش را چک کند شما اید و دسترسی به نگونحاال شما ایمیل را خوانده
اشت باز دهایتان را یک طرفه برایش بنویسید )البته حتی اگر تلفن را برمیی حرفمجبورید همهسوار هواپیما هستید. پس 

 خواست حرف بزند(.ماجرا همین بود. چون جلوی همکارها، نمی

 برای او دارید؟هایی چه توصیه

 های کلی نزنید. مثالً نگویید: برنامه ریزی کن. خونسرد باش و ...یادتان باشد که حرف

محور، -برد. سعی کنید خیلی مصداقهای کلی مواجه شود از شما هم دل میکه در آن شرایط است، اگر با این حرفکسی 
ر هم چنین خود تمرکز کند و اگتواند به سادگی بر روی مشکل نمیحرف بزنید. کمکش کنید که بهترین نتیجه را بگیرد. او االن 

 خت.خواهند اندا شدت بر منطقش سایه هیجانات بهکند، احتماالً 

 

  

 


