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هر چیزی زیبايی های مخصوص به خودش را دارد ،ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند

وقت��ی اروپا در جنگ جهانی تا نابودی مطلق پیش رفت ،این مردم بودند که با اتحاد و
کار فراوان دوباره کشورهایشان را بازسازی کردند و بعد با تشکیل اتحادیه اروپا و وحدت
قارهای سعی کردند از عواقب جنگهای بیشتر جلوگیری کنند .وقتی ژاپن در مقابل حمله
ناجوانمردانه آمریکايیها س��ر تس��لیم فرود آورد ،مردم تصمیم گرفتن��د با کار فراوان
کش��وری قدرتمند بس��ازند و حاال با قدرت اقتصادی خود که ناشی از کار زیاد و خستگی
ناپذیر است ،آمریکا و شاید دنیا را فتح کردهاند .وقتی مردم کره جنوبی تاریخی نداشتند
تا به آن ببالند ،تصمیم گرفتند س��خت کار کنند تا خود را به مردم دنیا بشناس��انند و حاال
راحت کاالها و حتی سریالهایش��ان را میفروشند .مردم مالزی ،مردمی با درآمد متوسط
هس��تند و در مقام مقایس��ه بیشتر ایرانیها درآمدی بس��یار باالتر از آنها دارند ،اما نماد
بازس��ازی و رشد سریع اقتصادی هس��تند .یک خصیصه خوب مردم مالزی ،کار کردن
و غر نزدن آنها اس��ت .در این کش��ور زن و مرد و بچه با هم کار میکنند تا جایی که نیمی
از خانهها آش��پزخانه ندارند چون مردم وقت آش��پزی ندارند و در غذاخوریهای کنار
خیابان یا دکهها و رس��تورانهای کوچک و بزرگ غذا میخورند .در تاریخ و ادبیات ایران
زمین ،کار کردن همیشه مورد تأکید و حمایت بوده است و شعرا و خردمندان سرزمینمان
صحه گذاش��تهاند .در یک دهه اخیر وقتی فرایند نامگذاری س��الها
بر ارزش کار و تالش ّ
توس��ط رهبری را بررسی کنیم ،کلید واژه بيشتر نامگذاریها کار و دعوت به کار و تالش
بیشتر بوده است و رئیس جمهور هم در سخنان اخیر خود در خصوص زلزله غرب کشور
بر لزوم کار و تالش همه جانبه برای حل مش��کالت و پرهیز از سیاس��ی کاری تأکید كرد.
حقیقت این اس��ت که تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی و حتی سیاسی کشور ،کار
کردن و تولید اس��ت .این تولید میتواند تولید محصوالت کش��اورزی یا تولیدات صنعتی
یا حتی تولید ایده باش��د .تنها با کار و تالش و از خودگذش��تگی است که میتوان کشور را
آنقدر قوی کرد که هیچ تندباد اقتصادی یا سیاسی یا طبیعی نتواند به مردم صدمه اساسی
بزند .اتفاقات اخیر زلزله غرب کش��ور و مش��خص شدن قصور و دزدی پیمانکاران و البد
ناظران پروژههای مختلف بخصوص بیمارس��تانهای تازه تأس��یس نشان داد ما ایرانیها
چقدر برعکس جریان دنیا داریم حرکت میکنیم .یک جامعه واقعی زمانی شکل میگیرد
که هر کس وظیفه خود را درس��ت انجام دهدِ .
من معلم از کارم کم نگذارم و برای بچهها
دل بس��وزانم ،کارگر کار کارفرمایش را درس��ت و دقیق انجام دهد ،کاسبکار حبیب خدا
باشد و درستکار و امانتدار ،کارمند کار مردم را راه بیندازد و مردم را اسیر نکند ،و ناظر در
کارش دقیق باشد و زد و بند نکند .اگر همه ما درست و بهتر از آن فراتر از وظیفه خود کار
کنیم ،اقتصاد کشورمان پیشرفت میکند و هر چیز در جای درستش قرار میگیرد .بدتر از
کمکاری و سهلانگاری ،پرتوقع بودن آدمهای کم کار و فراری از کار است .این آدمها که
خود نمادی کامل از تنبلی هس��تند همیشه هم به وضعیت موجود معترض هستند و توقع
دارند همه امور هم بر وفق مراد آنها باشد و در برابر یک مدیر اهل کار به شکلهای مختلف
مقاومت میکنند! در حالی که میتوانس��ت الگوی ما امام علی (ع) باش��د که با زحمت و
تالش باغهایی را احداث و بعد وقف میکرد .کس��ی که از کارش میدزدد ش��یعه واقعی
امام علی (ع) نیس��ت .کس��ی که با زد و بند کار راحتتر را خودش برمیدارد و زحمت را
بر دوش دیگران میاندازد شیعه علی نیست .کسی که کم فروشی و گران فروشی میکند
ش��یعه علی نیست .کس��ی که در کارش حب و بغض شخصی را دخالت بدهد شیعه علی
نیست .کسی که بیتالمال را برباد ميدهد شیعه علی نیست .علی (ع) همان کسی است
که در برابر خواس��ت برادرش عقیل برای س��همی بیشتر از بیتالمال او را از آتش دنیا و
آخرت بیم میدهد و حقیقت این اس��ت تا زمان��ی که ما ایرانیها به این روند کاری ادامه
میدهیم و تا زمانی که حمایت واقعی از کار و تولید و تالش نباش��د مش��کالت کشور حل
نخواهد ش��د .واقعیت تلخی که همه ما از آن خبر داریم و به زبان هم میآوریم این اس��ت
که منتظر نشستهایم همه کارها را دولت انجام دهد .بعضی مردم انتظار دارند دولت تمام
مش��کالت را حل کند و بعضی به هر شکلی شده سعی میکنند از دولت امتیاز بگیرند! در
حالی که رمز پیشرفت کشورهای توسعه یافته ،کار و تالش مردم و برنامهریزی و نظارت
دولتها بوده و کارها بین دولت و مردم تقس��یم ش��ده اس��ت و اینجاست که باید گفت اگر
کسی ادعای وطنپرستی کند و کار نکند ،دروغگویی بیش نیست!

کنفوسیوس

خ��ود را دلباخته نديمه معرفي کرده بود که خانوادهام نديمه را
تحت فشار ش��ديدي گذاشتند که بايد حتما اين مورد را قبول
کند و ديگر از اين بهتر جواني مناسب ازدواج پيدا نخواهد شد.
خوشحالي پدر و مادرم از پيدا شدن خواستگار با پشتکار و سمج
براي نديمه باعث ش��د که در مورد من هم سختگيري کمتري
نشان بدهند و با ازدواج ما موافقت کنند ،اما اين موافقت شرطي
داشت .شرطي که پدرم گذاشته بود؛ تاريخ ازدواج من و نديمه
يکي باشد و ما در مراسمي مشترک به خانه بخت برويم!
٭٭٭
-تووبهروزدوتاآدمتحصيلکردههستين،آخهچرايهتصميم
تا اين حد بچگانه گرفتين؟ هيچ کدومتون دچار عذاب وجدان
نش��دين؟ اون موقع که ميخواستين چنين نقشهاي بکشين ،به
اضطراب و بيخوابيهاي شبونه ش فکر نکرده بودين؟ ...اينها را
ناهيد گفت .با گريه گفتم:׳׳ االن ديگه امکان فاش کردن حقيقت
وجود نداره چون بابام ممکنه آنقدر عصباني و ناراحت بشه که
حتي دور از جونش س��کته کن��ه! از طرف ديگه نديمه هم توي
اين مدت به پرويز عالقهمند ش��ده .اگه پرويز يکباره بخواد از
ازدواج پشيمون بشه و از زندگي نديمه بره ،ضربهاي که نديمه
ميخوره حد و مرز نداره .نميتونم نابودي روحي خواهرم رو به
چش��م ببينم .توي بن بستي افتاديم که نه راه پس داريم .نه راه
پيش׳׳! ...ناهيد خندهاي عصبي س��ر داد و گفت:׳׳ اين بن بست
واقع��ًا خنده داره چون چندتا آدم بزرگ و عاقل و تحصيلکرده
به وجود آوردنش׳׳!پدرم مدام تاريخ ازدواجها را ميپرس��يد و
همه جا پر کرده بود که منتظر دو ازدواج باش��ند و من و بهروز
و پروي��ز هم در عجب مانده بوديم که چطور توانس��تيم چنین
بچگانه و بیمنطق خودمان را به دردس��ر بيندازيم .بيش��تر از
هم��ه دلم براي نديمه ميس��وخت .او ک��ه در تمام مدت يار و
ياوري نداش��ت ،ناگهان با جواني مواجه شده بود که خودش را
شديدًا عالقهمند نشان داده و در او احساسي آميخته از غرور و
خوشحالي و انگيزه و تحرک ايجاد کرده بود .حاال اين بيانصافي
بود که همه اين احساسها از خواهرم گرفته شود .از طرف ديگر
هم زندگي در يک چارچوب دروغين کار درستي نبود و بايد به
هرقيمتي که شده اين ماجرا فيصله پيدا ميکرد.
٭٭٭
ـ راس��تش من هم چندان به نديمه بيعالقه نيس��تم اما از
اونجايي که از اول اين رابطه دروغين بود به خودم اجازه ندادم
که بيش��تر بهش عالقهمند بش��م و در واق��ع در عاطفهم رو به
روي نديمه بس��تم .اما حاال که فکر ميکنم ميبينم ش��جاعت
واقعي اينه که من با احس��اس خودم مواجه بشم و شجاعت اين
نيست که به کسي عشقي غيرواقعي رو ثابت کنم .حس ميکنم
حاال که ش��جاعت رو توي خودم حس ميکنم بهتره که فقط به
احساس خودم فکر کنم و همه چيز رو سبک و سنگين کنم و بعد
بزرگترين تصميم زندگيم رو بگيرم...اينها را پرويز گفت و من و
بهروز در کمال حيرت به دهان او خيره مانده بوديم.
٭٭٭
از دوران کودک��ي فق��ط يک آرزو داش��تم ،اينكه که من و
نديمه هر دو در يک زمان عروس شويم!
خدا را ش��کر که اين نقش��ه بچگانه که میتوانست عواقب
بس��یار تلخی بدنبال داش��ته باش��د گرچه آغازی بیفرجام و
توطئه آمیز داش��ت اما پايانش تلخ نش��د و خدا خواس��ت که
عاقبتی شيرين داشته باشد...

کار کردن ما را نمیکشد

