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همهمارانتخواريم! خالف،كوچك و بزرگش 
خالف است

   كسري محمديان
در يك مس�ابقه كه چندين ش�ركت كننده دارد تمام 
شرايط مسابقه براي شركت كنندگان آن يكسان است 
و اگر هر يك از شركت كنندگان كاري يا حركتي خارج 
از قوانين مسابقه انجام دهد كه ش�رايط مسابقه را به 
هم بزند قطعًا مسابقه را به س�متي مي كشاند كه اصاًل 
خوشايند نيست. مثل بازيكنان يك ورزش تيمي كه 
اگر فقط يك�ي از بازيكنان تيم دوپينگ كرده باش�د 
كل بازيكنان آن تيم از دور مس�ابقه خارج مي ش�وند 
و شرايط مسابقه به نفع شركت كنندگان ديگر تغيير 
مي كند. خالف، خالف است، حال يك نفر آن را انجام 
داده باشد يا تمام گروه، فرقي ندارد مجازات براي تمام 
تيم است. همه تصور مي كنند دوپينگ و تقلب كردن 
فقط در يك مس�ابقه معني پيدا مي كند، در حالي كه 
هر يك از ما در تمام زندگي خود م�دام در حال انجام 
ماراتن هاي مختلف هستيم و خود از آن آگاه نيستيم. 
اگر هر كدام به راس�تي و درس�تي اعتقادي نداش�ته 
باش�يم و تقلب هاي ريز و به ظاهر بي اهميتي را انجام 
دهيم در واقع هم�ان دوپينگ هاي مس�ابقه را انجام 
داده ايم و قطعًا شرايط مسابقاتي را كه در كار و زندگي 
در حال انجامش هس�تيم را به ه�م مي زنيم. ما خالف 
مقررات مسابقه عمل كرده ايم. خالف كوچك و بزرگ 
ندارد و چه اختالس ميلياردي باش�د، چه پارتي بازي 
براي استخدام، هر دو خالف است و كساني كه مرتكب 
آن مي شوند رانت خوارند و فرد دوم در شرايطش قرار 
بگيرد اختالس ميلياردي هم مي كند! به مثال هاي اين 

مطلب دقت كنيد. 
         

   مناقصه هايي پر از تقلب و رانت
به مناقصات كوچك و بزرگي ك��ه در سطح كشور به صورت 
خصوصي و عمومي انجام مي ش��ود دقت كنيد. شركت هاي 
مختلف براي برنده شدن دست به چه كارهايي كه نمي زنند. 
از هزاران ترفند و دوز و كلك استف��اده مي كنند تا برنده اين 
مسابقه شوند. آنها آگاهانه شرايط مسابقه را به نفع خود تغيير 
مي دهند. آنها با انجام كارهاي خالف قانون مناقصه، با رشوه 
و رانت برنده اين ميدان مي شوند اما در اين ميان كساني كه 
اعتقادي به اين دوز و كلك ها ندارن��د يا اصاًل بلد نيستند آن 
را انجام بدهند در يك جن��گ نابرابر بازي را مي بازند و از دور 

اين ميدان نابرابر خارج مي شوند حتي اگر شايستگي بيشتري 
براي احراز داشته باشند. يكي از دوستانم تعريف مي كرد:»در 
يك مناقص��ه خصوصي از مسئول مربوط��ه خواستم كمكم 
كند و اطالعاتي را در اختيارم قرار دهد تا بتوانم تمام شرايط 
را طوري فراهم كنم كه به نتيج��ه دلخواه آنان نزديك باشد. 
از تمام راه هاي ممكن و ب��ا تمام تكنيك هايي كه مي دانستم 
سعي كردم تا اين اطالعات را به دست بياورم اما نشد. مسئول 
مربوطه ب��ه شدت معتقد ب��ود كه همه باي��د در يك شرايط 
يكسان در اين مسابقه خصوصي شركت كنند و او نمي تواند 
با دادن اين اطالعات در حق ديگ��ران اجحاف كند. او به من 
گفت اين كار تقلب است و او اصالً راضي نيست حقي از ديگران 
ضايع شود. او راست مي گفت كار من همان تقلب است كه در 
واقع براي اينكه زشتي اين كار به رخم كشيده نشود آن را در 
لفافه اي از واژه ها و تعابير زيبا مي پيچانم و خود را گول مي زنم. 
خود را گول مي زنم تا به خودم بقبوالنم من كار اشتباهي انجام 
نمي دهم اما من هم مانند ديگران هم به خودم دروغ مي گويم 

و هم به ديگران كلك مي زنم.« 
   همه دنبال راه هاي ميانبر هستيم

رانت هايي كه بسياري از م��ردم به دنبال پيدا كردن آن براي 
خود هستند تا در روز مبادا از آن به نفع خود استفاده كنند، 
در واقع همان تقلب كردن است. وقتي از طريق پارتي و رانت 
براي كاري وارد يك مجموع مي شويم در حالي كه در خصوص 

موضوع فعاليت آن مجموعه هيچ علم و دانشي نداريم در واقع 
با دور زدن مسابقه استخدام، ديگراني كه مستحق آن جايگاه 
هستند را به ناحق از دور خ��ارج كرده ايم. تصور مي كنيم كه 
اصالً كار اشتباهي انجام نداده ايم، بلكه با امتيازي كه داشته  ايم 
روي صندلي نشسته ايم، صندلي ك��ه اصاًل مال ما نيست. در 
واقع ما حقي كه اصاًل براي ما نبوده است را با زرنگي صاحب 
شده ايم. در واقع بسياري از ما ب��ه افرادي تبديل شده ايم كه 
مرتب در حال جست وجو براي پيدا كردن راه هاي دور زدن 

و تقلب كردن هستيم. ما هم��ان تقلبي را انجام مي دهيم كه 
ديگران نيز براي دور زدن ما و برنده ش��دن انجام مي دهند. 
اين يعني بي اعتمادي و همه درگير اين بي اعتمادي هستيم. 
وقتي هر يك از ما بدون توجه به منافع ديگران به دنبال سود 
و منفعت خود هستيم، وقتي هر يك از ما فقط به برنده شدن 
خود به هر شكل ممكن فكر مي كنيم و اص��اًل برايمان هيچ 
اهميتي ندارد ك��ه در حق ديگران چق��در اجحاف مي كنيم 
طبيعي است كه سن��گ روي سنگ بند نمي ش��ود. هر روز 
بيشتر از روز قبل به يكديگر دروغ مي گوييم و بيشتر از قبل 
در گرداب بي اعتمادي فرو مي رويم ام��ا بدتر از بي اعتمادي 
اين روزها همين تقلب ها و دور زدن هايي است كه اين روزها 

فراوان ديده مي شود. 
   سهامدار ترويج بي اخالقي در جامعه نشويم

بسياري از ما تصور مي كنيم اگر صاف و صادق باشيم ديگران 
از اين صداقت ما سوءاستفاده مي كنند و ما هميشه از ديگران 
عقب مي مانيم. چون هيچ كدام از ما دلمان نمي خواهد پخمه 
به نظر بياييم. پس براي اينكه پخم��ه و بي دست و پا به نظر 
نياييم هر ترفندي را ياد مي گيريم و به كار مي بريم تا بازنده 
ميدان زندگي نباشيم، در حالي كه اين اصاًل برد نيست. اگر 
كمي، فقط كمي واقع بينانه به موضوع نگ��اه كنيم و عينك 
منفعت طلبي را از چشمان خود برداريم مي بينيم كه ما يك 
بازنده واقعي هستيم. ما تص��ور مي كنيم با زرنگي، بازي را به 
نفع خود تمام كرده ايم در صورتي كه ما براي رسيدن به هدف 
به خودم��ان دروغ گفته  و سر خودمان ك��اله گذاشته ايم. به 
راستي اين هدف چقدر ارزشمند است ك��ه ما خود را به دره 
بي اخالقي مي اندازيم و در تباهي سقوط مي كنيم. حتي اگر 
رسيدن به هدف ميلياردها سود و منفعت به جيب ما سرازير 
كند آيا ارزش سقوط دارد؟ فقط براي لحظه اي به هدفي كه 
به آن رسيده ايد فكر  و خود را قضاوت كنيد كه براي رسيدن 
به آن چه چيزهايي را از دس��ت داده و چه بهايي را پرداخت 
كرده ايد؟ به خودمان رحم كني��م. به آينده فرزندانمان رحم 
كنيم. به جامعه اي ك��ه در آن زندگي مي كنيم رحم كنيم. با 
خود روراست و صادق باشيم. ما در برابر جامعه خود مسئول 
هستيم. براي منفعت خود فرهنگ تقل��ب كردن را مرسوم 
نكنيم. نگذاريم با رفتار ريز و درشت ما قباحت و زشتي يك 
كار خالف بريزد. با خالف هاي ريز و درش��ت خود سهامدار 
ترويج بي اخالقي در جامعه نشويم و نسل هاي آينده را متقلب 

و رانت خوار بار نياوريم. 

سبك رفتار

به مناقصات كوچك و بزرگي كه در سطح 
كش�ور به ص�ورت خصوص�ي و عمومي 
انجام مي ش�ود دقت كنيد. شركت هاي 
مختل�ف ب�راي برنده ش�دن دس�ت به 
چ�ه كارهايي ك�ه نمي زنن�د. از هزاران 
ترفن�د و دوز و كلك اس�تفاده مي كنند 
تا برنده اين مسابقه ش�وند. آنها با انجام 
كارهاي خالف قانون مناقصه، با رش�وه 
و ران�ت برن�ده اين مي�دان مي ش�وند

كتاب »رازهايي كه هر آدمي بايد بداند« نوشته 
ليال جعفري در س��ال 1396 به همت انتشارات 
نسل نو انديش و در 120 صفحه در رده كتاب هاي 
روانشناسي منتش��ر شده و ب��ا قيمتي مناسب 
در اختيار عالقه مندان ق��رار گرفته است. از ليال 
جعفري آثار ديگري هم چون روز تاريك)مؤسسه 
انتشارات اميركبير(، مينا و شب آخر)انتشارات 
قدياني( و زندگي در بلوره��اي نمك )براساس 
زندگي و خاطرات امير سرتيپ دوم خلبان والي 

اويسي( در بازار كتاب موجود است. 
موضوع اصلي كت��اب »رازهايي ك��ه هر آدمي 
بايد بداند« راه و رس��م زندگي است و شامل 15 
فصل با عناوين مختلف مي باشد. اين 15 مقاله 
مجموعه مطالبي را در ب��ر مي گيرد كه نگارنده 
به صورت پراكن��ده و در تاريخ هاي مختلف، اما 
به لحاظ محتوايي مرتبط و هدفمند در صفحه 
سبك زندگ��ي روزنامه »ج��وان« منتشر كرده 
است. نگارنده با ويراي��ش و تغييراتي اندك اين 
مجموعه را در اختيار عالقه مندان قرار داده است 
و براي كساني كه مجال مطالع��ه اين 15 مقاله 
را در صفحه سبك زندگ��ي نداشته اند، فرصتي 
است تا به صورت يكجا و در قالب يك كتاب آن را 
مطالعه كرده و از سير منطقي و منسجم مطالب 

بهره مند شوند. 
عناوي��ن فصل ه��ا عمدتاً ب��ه ص��ورت سؤالي 
مطرح شده و رويكرد نوشته ه��ا نقد نگرش ها و 
رفتارهايي است كه به ه��ر دليلي نياز به اصالح 
دارد و با ذك��ر مثال هايي از تج��ارب شخصي، 
به ارائه راه حل هايي براي بهب��ود آنها پرداخته 
است. به عنوان مثال در مقال��ه نخست كتاب با 
عنوان سؤالي »بايد چ��وب باالي سرمان باشد« 
آم��ده است:»نمي داني؟فهميدن��ش ك��ار زياد 
سختي نيست. همي��ن االن نگاه كن به خودت، 
ب��ه دست هاي��ت و گوش هايت. در ح��ال انجام 
چه كاري هستند، با دست ديگ��رت كه روزنامه 
را در دست ندارد، زبال��ه درون پياده رو يا محل 
كار مي ريزي؟ گوش هايت چطور؟ به حرف هاي 
همكاران يا همسايگانت كه بخواهي نخواهي به 
گوشت مي رسد، گوش مي دهد و دقت مي كند؟ 
يا كارهاي ديگري از اين قبيل انجام مي دهي كه 
شاي��د از بيانش خجالت بكش��ي؟... اگر سرمان 
به كار خودمان است و فك��ر مي كنيم اشتباهي 
نداريم، شايد واقعاً همين طور باشد. از طرفي شايد 
دلمان نمي خواهد بپذيريم كه خطاكاريم اما اگر 
فكر مي كنيم كه االن يا گاه��ي خطا مي كنيم، 
پس شايد وقت��ش رسيده كه كمي ه��م به آنها 
فكر كنيم... براي اينك��ه خودمان را بشناسيم و 
ببينيم كه واقعاً نيازي به چوب��ي باالي سرمان 
داريم يا نه، بايد با خودم��ان روراست باشيم. نه 
اينكه خودمان را زير سؤال ببريم و شخصيتمان 
را به ميز محاكمه بكشاني��م، نه. فقط خودمان و 

رفتارمان را بررسي كنيم.« 
در مقاله دوم به موضوع اهمي��ت هديه دادن به 
ويژه به اعضاي درجه يك خان��واده مي پردازد. 
در مقاله سوم با عنوان »چرا ازدواج نمي كني؟« 
دست روي نگ��رش جوانان در آستان��ه ازدواج 
درباره تجرد و تأهل و تأثير آن در ازدواج نكردن 

گذاشته است. 
در مقاله چه��ارم با عنوان »پدر! م��را ببوس« با 
موضوع محبت به فرزند، مي خوانيم:»فكر مي كني 
فرزندانت بزرگ شده ان��د و ديگر از اين حرف ها 

گذشته كه دست نوازش بر سر آنها بكشي؟ اگر 
درگير اين حرف ها با ذهنت هستي، پس كمي 
هم با قلبت درگير شو. كمي ه��م به صداي آن 
گوش بده. ببين در قواني��ن قلب تو محبت سن 
و سال مي شناسد؟ آيا قلب تو براي اينكه دست 
نوازش بر سر فرزندانت بكشي، جنسيت تعيين 
مي كند؟ آيا قلبت خوشحال است از اينكه ذهن 
تو توانسته دست ها و آغوش گرمت را از فرزندانت 

دور كند؟ پدر با توام...«
مقاله پنج��م به موض��وع بخش��ش پرداخته و 
نويسنده در جايگ��اه راوي اول شخص مثالي از 

زندگي خود را محور قرار داده است. 
مقاله ششم با عنوان »سپاسگزاري عاشق را هم 
عاشق تر مي كن��د« به موض��وع اهميت و نقش 
تأثيرگذار توجه ك��ردن و قدرداني ب��ه ويژه در 
زندگي مشترك پرداخته اس��ت. موضوع مقاله 
هفتم نيز ب��ا عن��وان »خودم��ان را از پس غبار 
فراموشي كشف كنيم« تأكي��د بر خودشناسي 
در تعامل با ديگ��ران دارد. مقاله هشتم با عنوان 
»براي چه سبكي به دنيا آم��ده ايم؟« مخاطب 
را به واقع بيني در باره شرايط زندگي اش دعوت 
مي كند. عن��وان مقاله نهم »پ��اداش خوب كار 
كردن مردم را مي دهيم؟« اس��ت. در اين مقاله 
مي خوانيم:»همه ما وقتي ب��ا شخصي برخورد 
مي كنيم كه كارش را به درستي انجام نمي دهد، 
واكنش منفي نشان مي دهي��م و اگر خيلي آدم 
منصفي باشي��م، ممكن است تنها ب��ا كمي غر 
زدن و اي��راد گرفتن از او جري��ان را تمام كنيم. 
اما وقتي با شخصي سر و ك��ار پيدا مي كنيم كه 
كار كردنش حرف ندارد چ��ه؟ آيا از او به صورت 
ويژه اي تشكر مي كنيم؟ شايد در دل بگوييد خب 
او دستمزدش را مي گي��رد و من الزم نيست كه 
كاري انجام بدهم!اتفاق��اً همينطور هم هست و 
او از بابت انج��ام كارش دستم��زد مي گيرد. اما 
آن شخصي كه كارش را كام��ل انجام نمي دهد 
يا كم كاري هايي دارد هم بابت كارش دستمزد 
مي گيرد. ح��اال اگر كمي دقي��ق شويم متوجه 
مي شويم كه به اين راحتي نبايد با بي تفاوتي از 
كنار اين قضيه گذشت. مگر ن��ه اينكه دل ما با 
اين بي تفاوتي كمي احساس نارضايتي مي كند؟ 
همين احساس، اين يقين را در ما زنده مي كند 
كه ما مسئوليم. همه ما مسئوليم. در برابر رفتار 
ديگران مسئوليم و مي توانيم با عملكرد خود آن 

را تقويت يا سركوب كنيم.«
مقاله دهم با تيت��ر سؤالي »فداك��اري مسخره 
است؟« ب��ه موضوع ايث��ار و فداك��اري در قبال 
ديگران مي پ��ردازد. در مقاله يازده��م با عنوان 
»معيار انتخ��اب همسر چيست؟« ب��ه جوانان 
توصيه مي كند ك��اله خود را قاض��ي كنند كه 

هدفشان از ازدواج چيست. 
مقاله دوازدهم با عنوان »من خوب كار مي كنم« 
ب��ه موض��وع درستك��اري پرداخت��ه است.»با 
حرف هايمان مي توانيم خوشبخت شويم« عنوان 
مقاله سيزدهم است. در اين مقاله مي خوانيم:»... 
انجام هر كاري در خاطر هوشمند هستي، ماندني 
است. چيزي از خاطر هستي فراموش نمي شود. 
حتي اگر ناخودآگاه و بدون نيت واقعي خودمان 
را بدبخت خطاب كنيم، هستي هم همين پيام 
را از ما مي شنود. وقتي به پيرام��ون خود اين را 
اشاعه مي دهيم ك��ه من بدبخت هستم، هستي 
هم همان را دريافت مي كند و جريان زندگي را 
نسبت به پيامي كه شنيده است براي ما درنظر 
مي گيرد... وقتي حرفي مي زنيم كه بار منفي دارد، 
نتيجه منفي هم به دنبال خواهد داشت. وقتي به 
ديگري حرف ناصحيحي را ياد مي دهيم، نتيجه 
يادگيري آن اشتباه به زندگ��ي خود ما هم وارد 
مي شود...« مقاله چهاردهم ب��ا عنوان »خانواده 
همسرت را دوست داري؟« ب��ه موضوع تعامل 
با خان��واده و فاميل همسر پرداخت��ه و آخرين 
مقاله نيز با عنوان »راز خودمان را كشف كنيم« 
مخاطب را به تعمق و خودشناسي در باره مسائل 

و مشكالتش دعوت مي كند. 

كتابي مناسب براي آنهايي كه با خود روراست هستند

رازهاييكههرآدميبايدبداند

كتاب زندگي

رويكرد نوش�ته ها نقد نگرش ها 
و رفتارهاي�ي اس�ت ك�ه به هر 
دلي�ل ني�از ب�ه اص�الح دارد 
و با ذك�ر مثال هاي�ي از تجارب 
ش�خصي، به ارائ�ه راه حل هايي 
براي بهبود آنها پرداخته اس�ت

سبك ارتباط

حكايت آنان كه از دوستي هاي ظاهري براي خود كالهي مي بافند

رفيق بي كلك باش، مال دنيا ارزش ندارد

    حسين گل محمدي
»تقريباً همه ما در زندگي مشكالتي داريم كه با برطرف شدن آنها احساس خوشبختي 
مي كنيم اما بيشتر ما نمي توانيم تش�خيص دهيم كه مشكل واقعي از كجا سرچشمه 
مي گيرد!« ليال جعفري، نويسنده كتاب »رازهايي كه هر آدمي بايد بداند« با اين عبارات 
كه در پشت جلد كتاب نوشته شده است، مخاطبان خود را به خواندن كتابي دعوت 

مي كند كه به گفته خودش مناسب براي آنهايي است كه با خود روراست هستند. 
او ادامه مي دهد: در اين كتاب س�عي كرده ام در قالب مثال و تجربه كمك كنم ريشه 
مشكالت خود را پيدا كنيد؛ مش�كالتي كه در روابط، ش�غل و... پيش روي شما قرار 

مي گيرند... 

همه گله و شكايت داريم كه دوستي هاي 
امروزي مثل دوستي هاي قديم ريشه دار 
و محكم نيست. اعتراض مي كنيم كه همه 
در رابطه ها و دوس�تي هاي خود به دنبال 
سود و منفعتشان هس�تند، به هيچ كس 
نمي شود اعتماد كرد و بايد مراقب باشي 
كالهت را برندارند و... خب چه كس�ي يا 
چه كس�اني در ايجاد اين وضعيت دخيل 
هس�تند؟ آيا افراد فرازميني به اعتماد و 
دوس�تي ها و رابطه هاي ما لطمه زده اند؟

    مريم ترابي
براي هر كدام از ما در زندگي موقعيت هايي پيش 
مي آيد كه مجبور مي ش�ويم كس�ي باش�يم كه 
هيچ وقت نبوديم. بايد كارهاي�ي را انجام دهيم 
كه هيچ وقت انج�ام نداده ايم. رفتارهايي را بايد 
از خود نشان دهيم كه هيچ وقت در فكرمان هم 
نمي گنجيد كه روزي اين رفتارها از ما ديده شود 
ولي گاهي زندگي م�ا را چنان در چ�رخ و فلك 
خ�ودش مي چرخاند ك�ه س�رگيجه مي گيريم. 
س�رگيجه از اين همه چالش�ي كه ما را درونش 
انداخته اس�ت و ما بايد با دراي�ت خود تصميم 
بگيريم كه چگونه با كمتري�ن هزينه و كمترين 
خس�ارت از اين چالش جان س�الم ب�ه در بريم. 
چالش هاي زندگي همان موقعيت هايي هستند 
كه ما را بر سر دوراهي قرار مي دهد. دوراهي هايي 
كه يا بايد از خط قرمزه�ا و محدوديت هايي كه 
هميشه براي خود قائليم رد شويم يا در حاشيه 
امن زندگي خود بمانيم و از خير انجامش بگذريم 
و به نتيجه ظاهراً خوبي كه البته مثل يك سراب 

به ما چشمك مي زند نرسيم. 
            

    چرا پاچه خواري؟ چرا تظاهر به دوستي؟
فرض كنيد نبض انجام كاري كه شما تمام تالش خود 
را براي به انجام رساندن آن به كار گرفته ايد در دستان 
يك فرد باشد. يعني اين فرد با تصميمات خود مي تواند 
نتيجه كار را به نفع شما يا به ضرر شما تغيير دهد. اگر در 
چنين موقعيتي قرار بگيريد چه مي كنيد؟ معموالً اكثر 
افراد جامعه براي به سرانجام رساندن كار خود از فنون 

پاچه خواري ، رشوه دادن و... استفاده مي كنند. در واقع 
بايد گفت قبح استفاده از اي��ن روش در جامعه ريخته 
و اگر كسي انجام ندهد از نظ��ر خيلي ها رفتار عجيب 
و غريبي داشت��ه است. حال اگر شم��ا از دسته افرادي 
باشيد كه اهل پاچه خواري و رشوه دادن  است چگونه 
رفتار مي كنيد؟هميشه بازي زندگ��ي با همين دسته 
افراد است. افرادي كه پايبند به اصول اخالقي هستند و 
معتقدند كارها بايد از راه درست و صحيح آن به سرانجام 
برسد و تمام تالش خود را به كار مي گيرند تا كار از راه 
منطقي و قانون��ي آن پيش برود. اف��رادي كه اهل دور 
زدن و زيرآبي رفتن و رشوه دادن هستند كه تكليفشان 
مشخص است، اما آناني كه اهل اي��ن كارها نيستند و 
هميشه كارها را از راه درست و منطقي و قانوني آن انجام 

مي دهند احتماالً با چالش هايي مواجه خواهند شد. 
يكي از دوستان من كه در كار بيمه است مي گفت:»پروژه 
بزرگي كه مي توانست از نظر مال��ي زندگي من را زير 
و رو كن��د، فقط به خاط��ر خ��ودداري از پاچه خواري 
از دست دادم. م��ن را مقصر مي دانند ك��ه بلد نيستم 
پاچه خواري كنم. مديران باالدستي به من مي گويند 
تو بايد با اين خانم چنان دوست باشي كه بتواني همان 
نتيجه دلخواهت را از او بگيري! چرا ت��ا به حال با اين 
خانم يك كاف��ي شاپ نرفته اي؟! چرا ب��ا او به مهماني 
نرفته اي؟! هن��وز تاريخ تولدش را ه��م نمي داني؟! اي 
بابا، پس مطمئن باش كه هيچ وقت كارهايت به نتيجه 
نمي رسد... اين همه تالش و زحمتي كه كشيدم فقط 
بند يك نرخ بيمه است كه اين خانم بايد به من بگويد. 
حال اين خانم روزي كه اين عدد كذايي را مي گويد اگر 
از دنده راست بلند شده باشد ي��ا از دنده چپ، در اين 

ميان نقش تعيين كنن��ده اي دارد. مي گويند بايد با او 
دوست باشم تا دماي حال او را بدانم. چقدر مضحك و 
مسخره است دوستي ظاهري كه فقط براي منفعت من 
شكل مي گيرد. وقتي پاي سود و منفعت در ميان است 
چه نقش هايي را كه بايد بازي كنيم. از يك طرف نتيجه 
زحماتم هر روز به باد مي رود و از يك طرف روح و روان 
و شخصيت خودم در اين چرخه در حال له شدن است. 
چرا بايد اينچنين باشد؟ او هم يك كارمند است مثل 
همه كارمندهاي سازم��ان. همانطور كه هر كارمندي 
وظيفه اي را بر عه��ده دارد او هم همينطور است؟ يك 
سؤال مهم اينجا مطرح مي شود كه اگر مي شود يك نرخ 
خوب و مناسب داد تا پروژه اي به نتيجه برسد چرا اين 
خانم اين كار را انجام نمي دهد؟ و اگر هم نمي شود كه 
بايد براي همه يكسان باشد و اينطور نباشد كه ديگري 
بتواند از اين مزيت استف��اده كند ولي از آنجايي كه در 
كشور ما فرهنگ ناز كشي��دن و بي جهت به كساني پر 
و بال دادن به يك عرف تبديل شده است اين وضعيت 
و شرايط هم ايجاد مي شود. اگر كسي جنبه و ظرفيت 
اين پروبال دادن و اهميت دادن را نداشته باشد مي شود 
همين كه اكنون در محل كار ما ايجاد شده است. بايد 
به كارمندي كه فقط وظيف��ه اش يك، دو دو تا چهار تا 
ساده است رشوه بدهم، بناي دوست��ي را با او بگذارم و 

رفيق بي كلك نباشم!« 
    مگس دور شيريني نباشيم

همه ما از دوستي هاي پوچ و سودجويي ها و بي اعتمادي 
در جامعه بيمار دادمان درآمده است. اين در حالي است 
هر كدام از ما به نوعي در اين وضعيت دخيل هستيم. 
همه گله و شكاي��ت داريم كه دوستي ه��اي امروزي 

مث��ل دوستي هاي قدي��م ريشه دار و محك��م نيست. 
اعتراض مي كنيم كه هم��ه در رابطه ها و دوستي هاي 
خود به دنبال سود و منفعتشان هستند، به هيچ كس 
نمي شود اعتم��اد كرد و بايد مراق��ب باشي كالهت را 
برندارند و... خب چه كسي يا چه كساني در ايجاد اين 
وضعيت دخيل هستند؟ آيا افراد فرازميني به اعتماد و 
دوستي ها و رابطه هاي ما لطمه زده اند يا خود ما براي 
سود و منفعت بيشتر با كس��ي دوست شديم كه فقط 
بتوانيم به واسطه او پول بيشتري به دست بياوريم و به 

قول معروف مگسي دور شيريني باشيم؟ 
اما يك نكته را فراموش نكنيم؛ اين قانون روزگار است كه 
اگر مي خواهيد به چيزهايي برسيد كه تاكنون نداشته ايد 
بايد آدمي باشيد كه تاكنون نبوده ايد. اما سؤال مهم اين 
است كه آيا آن خواسته ارزش��ش را دارد كه خودتان را 
زيرپايتان له كنيد؟ يا به عبارتي ديگر، به چه قيمتي از 
خود بگذريم و كسي ديگر شويم؟ اين كسي ديگر بودن 
در زندگي ما قطعاً تبعاتي را به هم��راه دارد كه ما بايد 
آنها را هم در نظر بگيريم. اگر ما كارهايي را انجام دهيم 
كه در تمام دوران زندگي خ��ود آن را نفي مي كرديم به 
خودمان چه جوابي بايد بدهيم؟! اگر ما به عنوان پدر و 
مادر به الگو بودن خود اعتقاد داريم و تمام تالش خود 
را مي كنيم تا فرزن��دان صالحي بزرگ كني��م، با انجام 
كارهايي كه هميشه انجام ندادن آن را به فرزندان خود 
گوشزد مي كرديم، آن وقت چه جوابي به فرزندان خود 
بايد بدهيم. اگر هر كدام از م��ا به عواقب و تبعات كاري 
كه انجام مي دهيم فقط كمي فكر كنيم قطعاً بسياري از 
رفتارهاي اشتباه از ما سر نخواهد زد. براي سود و منفعت 

بيشتر وجدان خود را درگير نكنيم. 


