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انسان همان است كه باور دارد

چهلهزار نفر مصدوم ومجروح تصادفات رانندگي در طول دو هفته ،آيا ميدانيم
يعن��ي چه؟ س��ي و چهارهزار و پانصدنف��ر نيازمند انتقال به بيمارس��تان از ميان اين
د نفر؟ ساعتي چند انسان؟
چهلهزار نفر ،آيا ميدانيم به چه معنيس��ت؟ روزي چن 
دقيق��هاي چند موجود زنده ،که جان ميبازند؟ آيا در جنگ؟ زلزله؟ هجوم ويروس
کش��نده؟ حتي سکته و عوامل نامشخص؟ نه هيچکدام؛ بلکه مرگهاي خودخواسته و
قابل اجتناب. مثل بسياري از ديگر موارد ميتوان در اينجا نيز با گذر تعمدي از عامل
يا عوامل قابل کنترل و اجتنابپذير ،به عوامل ديگر فرافکني کرد و همه متهمان اين
قتلها را رديف نمود ،جز متهمان رديف اول ،و آن متهمان ،همان کساني هستند که
فرمان خودر و به دستشان است و گاز و ترمز زير پايشان؛ به همين سادگي!
يقي��ن دارم بعض��ي از خوانن��دگان گرامي ،همين جاي مطل��ب دندان بر دندان
خواهند فش��رد و غيظ در چهره خواهند نش��اند و باقي مطلب را کناري خواهند نهاد.
خواهند گفت :جادهها ،خودروسازان ،عوامل غيرقابلپيشبيني و،....اما بازهم مطلب
الينح��ل خواهد ماند؛ نوروز  98و  99و بعد از آن نيز خواهد رس��يد؛ باالخره تکليف
خودکش��يهاي جادهاي ،آن هم نه در جبهه جنگ و راهسازي ومعدنکاوي ،بلکه در
مسافرتهاي فرحبخش و دلخواسته ،چه خواهد شد؟
قب��ول کنيم ،فرافکني وتقصير ديگر عوامل را هميش��ه پررنگتر از تقصير خود
ديدن جان از دست رفته را برنميگرداند؛ هرچند سخني بهانهجويانه را بر زبان جاري
کند .شما را به خدا ،ما ايرانيان با اعصاب و روان و جان عزيز خود چه ميکنيم؟
راحتتان کنم ،جادهها همين اس��ت که هس��ت (ومگر خيلي خرابتر از جاهاي
ديگر اس��ت!؟) ،توان راهداري و پليس ما همين اس��ت که ميبينيد (و ديگر چه کنند
بيچارهه��ا!؟) ،امکانات اورژانس همين چند بالگرد اس��ت (و مگر امکانات س��ازمان
عريض و طويل هوانوردي ما چقدر است!؟) ،خالصه همين است که هست و انصافًا
همه امکانات در ايام نوروز و اوج سفرها بسيج است؛ اگر کساني منکرند ،يا اتوبانهاي
خوشران و خوشخواب(!) آلمان را انتظار ميبرند؛ بايد گفت :اينجا ايران است! هرگاه
شما بعد از ردکردن اشتباهي يک خروجي ،به جاي يک کيلومتر دنده عقب در جاده،
چش��متان را به تابل��وي خروجي بعدي بازتر کرديد ،آنگاه اي��ران را با آلمان يا جاي
ديگر مقايس��ه کنيد و سپس هرچه بر دهانتان آمد نثار جاده و تابلو و پليس فرماييد!
س��ادهترين توجيه و فرار از مس��ئوليت ش��خصي و وجدان اجتماعي اين است که در
سفرهاي نوروزي ،همه را اعم از جاده و خودرو ساز و پليس و هوا و زمين مقصر بدانيم،
اما حاضر نباشيم يک لحظه در پاسخ يک پيامک در حين رانندگي تأخير بورزيم ،يا از
روکمکني ماش��ين جلوزده عقب بمانيم و يا از صرف غذاي پشت فرمان اندکي کوتاه
بياييم .آري همهچيز خراب است ،خرابي رفتار ما را چه کسي پاسخگوست؟
در هرج��اي دنيا اگر گزارش دهيم که م��ا ايرانيان در بهترين ايام تعطيالت بار
س��فر ميبنديم تا به اس��تقبال حوادث جادهاي برويم؛ از بس ايراني هستيم و باهوش،
شکر خدا ميگزارند که از اين يک قلم ژن مرغوب بيبهرهاند!
ما که از خودروساز داخلي ميناليم و به حق ميناليم ،تقصير او را نبايد به تقصير
و قصور خود اضافهکنيم؛ درس��ت مثل آن است که ميدانيم طنابمان پوسيده است،
در عين حال از س��نگنوردي و صخرهپيمايي هم چشم نميپوشيم و يا با همان طناب
نامطمئن ،اطمينانهاي ديگر را رعايت نميکنيم .من نه همس��ايه و خويشاوندي در
ميان خودروسازان دارم ونه در مناقصات راهسازي با برادران و خواهران مشارکتي
داش��تهام و نه ـ عليرغم عش��ق دوران کودکيام ـ در فاميلمان پليسي را ميشناسم.
من طرف هيچکس نيس��تم ،مگر طرف اندکي مس��ئوليتپذيري شخصي و وجدان
جمعي .يک کالم ،ختم کالم :رانندگي درست در بدترين شرايط ،اطمينان بخشتر
از رانندگي غلط در بهترين امکانات اس��ت .همين نس��خه را همه کشورهايي که در
ايام تعطيالت به آنجاها هجوم ميکنيم رعايت کردهاند؛ آمار تلفات رانندگيش��ان
اينگونه خندهدار نيست؛ کار که از گريه گذشته!

چخوف

س��الها پيش يکي از مديران ارش��د يک ش��رکت نفتي تصميم اشتباهي
گرفت و بيش از دو ميليون دالر خس��ارت بر آن شرکت وارد شد .جان
دي راکفلر مديرعامل وقت شرکت بود.
روزي که خبر خس��ارت در شرکت پيچيد ،بيش��تر مديران شرکت به
بهانههاي مختلفکوش��يدند از مديرعامل دوري کنند تا مورد خش��م
و غض��ب او واقع نش��وند.تنها کس��ي که آن روز جرأت ک��رد به ديدار
مديرعامل برود ،شخصي به نام ادوارد تيبدفورد بود .او يکي از شرکاي
ش��رکت بود و خوب ميدانست که بايد خود را براي شنيدن سخنراني
طوالني عليه مديري که مرتکب اشتباه شده بود ،آماده کند.
زماني که بدفورد وارد دفتر کار راکفلر ش��د ،ديد او روي ميز کارش خم
ش��ده و روي کاغذي مشغول نوشتن است .بدفورد ساکت و آرام بدون
اينکه مزاحم کار او شود ،ايستاد.راکفلر پس از چند دقيقه سرش را بلند
کرد و به آرامي گفت: آه بدفورد تويي؛ به گمانم خبر خسارت وارد شده
به شرکت را شنيدهاي...بدفورد بالفاصله خبر خسارت راتاييد کرد.
راکفلر گفت :چند روز اس��ت که روي مسأله فکر ميکنم و قبل از اينکه
مدير را براي بازخواس��ت بخواهيم ،داش��تم موارد مهمي را يادداش��ت
ميکردم.بدفورد بعدها اين طور تعريف کرد:
باالي کاغذ نوشته شده بود نقاط قوت آقاي... سپس فهرست طوالني
از فضايل مدير را که ش��امل ش��رححال مختصري از کمکهاي او به
شرکت ،تصميمات درست در موارد مختلف ،تصميمهايي که مبالغي
بيش از خس��ارت اخير عايد شرکت کرده بود و ...همه را روي کاغذ
نوشته بود.بدفورد ميگويد:
م��ن هرگز اين درس را فراموش نميکنم؛ در س��الهاي بعد هر وقت که
ميخواس��تم كس��ي را تنبيه کنم ،قبل از هر چيز خودم را وادار ميکردم
پش��ت ميزي بنش��ينم و با تعمق فهرس��تي طوالني از نقاط قوت همان
شخص تهيه کنم و تنها پس از تهيه يک چنين فهرستي متوجه ميشدم
که قادرم مس��أله را از بُعد واقعي آن بررسي كنم و همين باعث شد تا از
پُرهزينهترين اش��تباهاتي که هر مدير امکان مرتکب شدن آن را دارد و
آن چيزي جز خشم و عصبانيت نيست ،دور باشم .من به هر کسي که با
مردم سر و کار دارد توصيه ميکنم که از اين روش استفاده کند.
نتيجه:
اگ��ر در رابط��ه ب��ا
دوس��ت ،هم��کار
يا همس��ر خويش،
کارت��ان ب��ه ج��ر
و بح��ث ي��ا حت��ي
دعوا کش��يد ،لطفًا
قب��ل از ي��ادآوري
خصوصيات منفي و
کنارگذاشتن کامل
ش��خص ،درب��اره
ويژگيهاي مثبت و
کاره��اي خوبي که برايتان انجام داده هم فکر کنيد .آدمي خطا ميکند،
اما اگر کل رفتار و اعمالش را روي ترازو قرار دهيد ،ممکن است قسمت
مثبت آن سنگيني کند.
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