قصد استفاده از امكانات اين شبكه در كسب
و كار روزان��ه يا ارتباطات روزمره ،ناچار به
س��مت استفاده از نرم افزارهايي رفتهاند كه
راه رس��يدن به اين شبكه اجتماعي را دوباره
باز ميكنن��د .درحاليكه باي��د گفت ،براي
حفظ حرمت قان��ون و تصميمات مديران،
بهتر اس��ت دوره مشورت و ارزيابي در اين
خصوص ،طوالني تر از اين نباش��د و هرچه
س��ريعتر راهكاري ب��راي جبران اين نقض
ارتباطي ايجاد ش��ود ك��ه در غير اينصورت
گستردگي فناوريهاي نوين و ابزار ارتباطي،
برگ برنده را از دس��ت تصميم گيران ارشد
دولتي خواهد ربود.

   توي پوز هم نزنيم!

مچ نگيريم ز هم دست بگيريم از هم
عيبجويي هن ِر بيهنران است اي دوست!
ميگويندپرسيدنعيبنيستندانستنعيباست.
و البته راس��ت ميگويند اما انگار مردم پرسيدن را عيب
ميدانند و ندانس��تن را عيب نميدانند چون بلد شدهاند
آن را پنه��ان کنند .مثلًا اگر کس��ي دانش��مند و هنرمند
نباش��د ،ميتواند يک پالتو يا باراني بلند بپوشد ،يک شال
خيلي بلند هم بيندازد ،اگر مرد است ،ريش و گيسويش
را بلن��د کن��د تا هرک��س او را از دور و نزديک ببيند ،فکر
کند دانش��مند اس��ت .به همين راحتي و با کمي لباس و
گريم ميش��ود دانشمند شد .حاال برو از اين دانشمندها
چيزي بپرس .فکر کردهاي جوابت را ميدهند؟ معمولًا
عصبي ميش��وند و ميگويند ׳׳عجب گيري کردهايم! هر
ج��ا ما را ميبينند ،س��ؤالي ميکنند.׳׳ خب البته اينها حق
دارن��د اينج��ور جواب بدهند چون اگر بخواهند پاس��خ
پرس��ش شما را بدهند ،دستشان رو ميشود و ميفهميم
چنته علمي آنها خالي اس��ت .البته فقط دانش��مندنماها
نيس��تند ک��ه از جواب دادن طفره ميرون��د خو ِد مردم
کوي و برزن هم در برابر برخي از س��ؤالها واکنش منفي
دارند .مثال :شوهر از کار به خانه ميرسد .زن ميپرسد
چايي بريزم؟ مرد ميگويد ׳׳اين ديگه پرس��يدن داره؟
معلومه که چايي ميخوام!׳׳ ش��وهر دارد به خانه ميآيد.
زنگ ميزند دارم ميام .س��ر راه الزمه چيزي بخرم؟ زن
ميگوي��د ׳׳واقعًا خودت نميدون��ي چي الزم داريم؟׳׳ و
برايش بحث ميکند که ديش��ب خودت ديدي که يک
چيکه روغن نداش��تيم ،ماس��ت و خيار و گوجه و نون هم
تمام ش��ده بود .در صحنهاي ديگر مرد از زن ميپرس��د
چرا روي کابينت ش��کر ريخت��ه؟ زن ميگويد ׳׳من چه
ميدونم؟ انگار اينجا فقط من از ش��کر اس��تفاده ميکنم.
انگار ش��دم مس��ؤول پاس��خگويي به ريزش شکر روي
کابينت!׳׳ زن ميپرس��د قبض تلفن رو پرداخت کردي؟
مرد ميگويد ׳׳ش��ماها از من چق��در انتظار دارين! من با
اين هم مش��غله به کدوم کار برسم؟׳׳ بچه از بزرگترش
ميپرس��د ميشه امشب بريم سينما؟ بليتش نيمبهاس.
بزرگتر ميگويد׳׳خيلي به درس و مشقش ميرسه انتظار
س��ينما هم داره .تو خجالت نميکش��ي که از سينما رفتن
حرف ميزني؟׳׳ بچه ميپرس��د هالکوخان مغول در چه
قرني زندگي ميکرد؟ بزرگترش ميگويد ׳׳حس��رت به
دل موندم يه چيزي بپرسي که به دردت بخوره .آخه اينم
شد سؤال حيف نون!׳׳ بچه ميگويد ׳׳کاش منم دوچرخه
داش��تم!׳׳ بزرگترش ميگويد ׳׳حاال اونايي که دوچرخه
دارن کجاي دنيا رو گرفتن که حسرتشو ميخوري؟׳׳
به داليلي که به بحث و بررس��ي نياز دارد ،برخيها
به جاي اينکه به س��ؤال جوابدهند ،طرف را زير س��ؤال
ميبرند و به او ميپرند .و معمولًا نتيجهاش اين ميش��ود
که س��ؤال کنندگان تصور ميکنند پرسيدن عيب است
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گرفتار اين موسس��ات شدهاند و رسيدگي به
اين زخم و برطرف كردن آالم سپرده گذاران،
البت��ه ميتوان��د بر عهده قواي س��ه گانه قرار
گيرد ،ولي راه آن ،برداش��تن از جيب ديگران
و گذاش��تن در جي��ب ديگري نيس��ت ،بلكه
تمام قدرت س��ه قوه بايد جمع ش��ود تا اموال
مالكان اين موسسات كه با فريب ،پنهان شده
و از چن��گ قانون دور مانده ،به دس��ت آيد و
ميان طلبكاران تقس��يم و خطاكاران مجازات
ش��وند.ولي اينكه سخنگوي دولت با افتخار از
برداش��تن يازده هزار ميليارد تومان از بودجه
دولت ميگويد ،مس��ير نادرس��تي است كه
اثراترفتندراينمسير،چندانطولنخواهد
كشيد كه در جاي ديگري دست و پاي دولت
را در پوست گردو خواهد گذاشت!

مصطفی گلياري

از كه ترسم كه خداوند ،نور نجات جان من است		

مان��د ،جز اينكه اين كاهش درآمد خود را از
طري��ق كم كردن بودج��ه كوچكي كه براي
امور عمراني و س��اخت و توسعه كشور كنار
گذاش��ته بودجبرانكند.چرا كه اينكاستن
از بودج��ه عمراني ،در كوتاه مدت ،اعتراض
كسي را برنخواهد انگيخت!در كمال تاسف،
با شيوه كنوني كه در كميسيون تلفيق مجلس
در پيش گرفته ش��ده و دول��ت نيز تا امروز
در براب��ر آن س��كوت معني داري پيش��ه
كرده ،س��ال  97بعيد اس��ت كه دولت هيچ
پولي براي گس��ترش طرح تحول سالمت،
س��اخت راهها و جادهه��اي جديد ،تكميل
مدرس��هها و بيمارس��تانها و آغاز طرحهاي
تازه عمراني داشته باشد و فعلًا تنها راهي كه
به فكر مديران اقتصادي ايران رسيده است
ت��ا بتوانند از اعتراضات اقتصادي كم كنند،
كم كردن يا به نزديك صفر رساندن بودجه
عمران��ي يا همان توس��عه عمران ،آباداني و
س��اخت و سازهاست .مس��يري كه قيمتها
را ثاب��ت نگاه خواهد داش��ت و تورم را مهار
خواه��د كرد ،ولي تقريبًا هيچ كمكي به مهار
غول بيكاري نخواهد كرد!

قطرهاي از درياي زبانوادب پارسي

و بهت��ر اس��ت توي جهل مر ّکب بمانن��د .اينجور جواب
دادنها از مش��تقّات پيچاندن است و به جاي اينکه سؤال
شونده(مس��ؤول) به س��ؤال کننده(سائل) جواب ساده و
س��ر راس��ت بدهد ،او را با پرخاش و اخم ميپيچاند و از
س��ر خودش بازش ميکند .خيلي وقتها هم ممکن است
مس��ؤول جواب سائل را بداند اما به طور کليشهاي رفتار
پرخاشگرانه از خودش نشان بدهد:
׳׳چرا از من ميپرسي؟ مگه من شبکه خبرم؟ مگه من
صد و هيجده هس��تم؟ مگه من ساعت گويا هستم؟ مگه
من...׳׳ و يک وقت ميبيني خو ِدس��ؤال دو سه کلمه است
و اصل جوابش هم يکي دو کلمه اس��ت ولي مسؤول چند
جملهي انرژي س��وز به زبان ميآورد ضمن اينکه اصل
جواب را بلد است .مثلًا در جواب ساعت چنده ،ميگويد
مگه من س��اعت گويا هستم و ...درحالي که جوابش يک
کلمه است :سه!
وقتي که س��ؤالي ميکنند ،مس��ؤول ناخودآگاه فکر
ميکن��د او را مقصر ميدانند .مثلًا ميگويند ׳׳اَ ...برقم که
رفت...׳׳ بعدش ميپرس��ند ׳׳کي مياد؟׳׳ طرف در جواب
ميگويد ׳׳آخه تو با خودت فکر نميکني که مگه من االن
ت��و اداره برق��م و خبر دارم چرا برق رفت��ه و کي مياد که
از من ميپرس��ي؟ واقعًا که !..بعضي��ا چه چيزايي از آدم
ميپرسن!׳׳ جواب اين سؤال يک کلمه است :׳׳نميدونم.׳׳
سؤال کردن و پاسخ دادن فوت و فنهايي دارد .مثل آن دو
خوابگزار که يکي در تعبير افتادن دندان امير گفت تمام
نزديکان��ت زودتر از تو ميميرند ،و دومي گفت عمر امير
از نزديکانش بيشتر است .هر دو يک مفهوم دارند اما اولي
بارش بهش��دت منفي است و دومي مثبت است به همين
دليل امير دستور داد گردن اولي را زدند و به دومي پاداش
داد .در حرف زدن هرچه از کلمات مثبت استفاده کنيم،
به س��ود خودمان و مخاطب اس��ت .تا جايي که ميشود،
بايد فعلهاي منفي را از زبانمان حذف کنيم .مثل ׳׳نيست،
نميش��ود ،نميتواند ،امکان ندارد و...׳׳ مثلًا بهتر است به
جاي ׳׳در ش��أن تو نيس��ت׳׳ بگوييم ׳׳شأن تو باالتر از اينها
است׳׳ اگر کسي طرحي عرضه کرد و پرسيد چطور است،
نگويي��م مزخرفه! بگوييم تو ميتوني از اين بهتر هم طرح
بدي .اگر کس��ي پرسيد ساعت چنده درحالي که ساعت
روي ديوار و روبهروي اوست ،ساعت را بگوييم و خالص!
چون اگر بگوييم ׳׳به چش��مت زحمت بده خودت ساعت
رو ببي��ن׳׳ ،ضم��ن اينکه چند کلمه بهکار ب��رده و انرژي
بيهوده س��وزاندهايم ،ممکن است به او بربخورد و ممکن
اس��ت کمي عقدهاي باش��د و بعدًا در فرصتي نامناسب
انتق��ام بگيرد .ص��رف نميکند که آدمه��اي عقدهاي را
دش��من خود کنيم .کس��اني که در کودک��ي به هردليلي
سرکوفت خوردهاند ،ممکن است در بزرگساني عقدهاي
شوند .آدمي که بين دو تا چهارسالگي سر جيش و شماره
دو دعوا ش��نيده باش��د ،زياد ام��کان دارد که در بزرگي
عقدهاي و وسواس��ي و حتي خسيس شود .معمولًا افرادي
که خودبزرگ بين هس��تند ،زود هم بهشان برميخورد.
به قول مردم ׳׳دس��تگاه خودلوس ِ
کن׳׳ خودشان را فوري
روش��ن ميکنند و ميروند توي فاز بداخمي و ايرادگيري
و گير دادن.
ادامه دارد

