
اخراج از کار و تغيير همه چيز
پ��س از 23 سال سابق��ه کاري به دلي��ل فراز و 
نشيب هاي مالي که براي صاحب شرکتي که در 
آن کار مي کردم پيش آمد، مجبور به ترک کار 
شدم. هفته هاي اول بيکاري اميد فراواني به پيدا 
کردن کار وج��ود دارد و پول حق��وق و سنوات 
دريافتي کار قبلي هم باع��ث کمي دلگرمي مي شود که 
حداقل نياز ه��اي اساسي خانواده ت��ا مدتي قابل تأمين 
است. ليکن با کاهش نقدينگي و پيدا نشدن کار، کم کم 
زنگ خطر به صدا در مي آيد. آنهايي که متأهلند خوب 
درک مي کنن��د چه مي گوي��م. به تدريج و گ��ام به گام 
نگراني، دلشوره، جمالت »چ��ه کار مي خواهي بکني«، 
»باالخره چه؟« و سرزنش هاي همسر که مانند چکشي 
بر سر مرد است، شروع مي شود. مرحله به مرحله هزينه ها 
و انجام مواردي که تا قبل از بيکار شدن، عادي و معمولي 
بودند سر هر پيچ جلوي م��رد را مي گيرد. در تعطيالت 
مسافرت رفتن به خانه ماندن تغيير مي کند؛ بيرون غذا 
خوردن هفتگي يا ماهانه متوقف مي شود؛ تهيه نياز هاي 
بچه ها در سنين مختلف به دغدغه تبديل مي شود. تأمين 
هزينه تحصيلي بچه ها با مشکل مواجه مي شود. مهماني 
رفتن و مهمان به خانه آمدن به دغدغه بدل مي شود، آن 
دسته که اجاره نشينند تأخي��ر در پرداخت اجاره خانه، 
رابطه آنها را با مالک دچار تنش مي کن��د، نزد خانواده 
همسر خوار و خفيف مي شوند، حتي خانواده خود مرد 
هم آنچنان کمکي نمي توانند بکنند. بدتر اينکه وقتي يک 
فرزند نوجوان يا همس��ر فرد او را در حال��ت نوميدي و 
درماندگي ديده و سعي مي کنند با کلمات به او دلداري 
بدهند و از تغيير نکردن شأني��ت و جايگاهش به عنوان 
سرپرست خانواده براي او صحبت کنند، ضمن تسکين 
نسبي، ليکن گاهي بار غم و شرمندگي بدوش کشيده را 

براي مرد چند برابر مي کند. 

  مرد فقيري در جست وجوي کار 
پس از بيکار شدن، حدود دو سال به دنبال 
کار ديگري گشت��م ليکن به داليل مختلف 
موفق نشدم. اوايل خيل��ي از شغل ها را در 
شأن خودم نمي ديدم اما ب��ا افزايش فشار 
مالي پله پله از مواضع خود کوتاه آمدم و تا 
حدي درمانده شدم که حاضر شدم به عنوان يک نگهبان 
يا منشي استخدام بشوم اما ميس��ر نش��د؛ يعني من را 

استخدام نکردند. 
شايد براي شما پيش آمده که به خاطر نداري به خودتان 
اجازه ندهيد يا رويت��ان نشود سر سف��ره بنشينيد و با 
خانواده غذا بخوريد يا خودت��ان گرسنه بمانيد تا مقدار 
مواد غذايي که در يخچال هس��ت براي خوراک فرداي 
بچه ها استفاده شود. در اين زمان به ياد خريد هايي که 
بي دغدغه در پاساژ ها، شيريني فروشي ها، ميوه فروشي ها 
و خيلي جاهاي ديگر مي کردم، مي افتادم و همين موارد 
پيش پا افتاده برايم تبديل به ي��ک آرزو شد. خريد نان 
و پنير و شير براي��م آرزو شد! هيچ گاه فک��ر نمي کردم 
زماني من هم مانند کودکاني که از پشت شيشه به غذا 
خوردن مردم نگاه مي کردند، فرزند خ��ودم را به زور به 
آن طرف پياده رو ببرم تا بهان��ه »پيتزا خوردن« نگيرد. 
وقتي افراد متمول با ماشين هاي مدل باال و گران قيمت 
را مي ديدم، ب��ا خودم مي گفتم کجاي مس��ير را اشتباه 
رفتم؟ اگر روزگار با من سر ناسازگاري دارد پس چرا اين 
افراد با مشکالتي از جنس گرفتاري من مواجه نيستند؟ 
نعوذباهلل نکند آفريننده آنها هوايشان را دارد ولي من را 
خير؟ آيا دعاي خيري پشت سرشان هست؟ آيا بيشتر 

از من درس خواندن��د و تحصيل کردند؟ آي��ا از هر راه 
حالل و حرامي پول درمي آورند؟ آيا توانايي اقتصادي يا 
شخصيتي خاصي دارند که من ندارم؟ آيا به ديگران خير 
مي رسانند؟ و ناگفته نماند هر جا بضاعت مالي من اجازه 

مي داد، از کار خير دريغ نمي کردم. 
فارغ از اينکه پاسخ اين سؤاالت چه مي تواند باشد، طبق 
روال خيلي ها اول به زمين و زمان بد و بيراه مي گفتم، اما 
اين بد و بيراه گفتن ها که دواي درد نبود. شکم بچه ها با 
يأس و نوميدي و خشم سير نمي شد. حتي مجبور شدم 
تعدادي از وسايلم را مانن��د گوشي تلفن همراه بفروشم 
تا برخي مخارج ضروري را تأمي��ن کنم. کم کم متوجه 
دلخوري و دوست نداشتن همسرم هم شدم. ولي گناه 
من چه بود؟ همس��رم هم به هر کسي مي سپرد تا شايد 
کاري برايم پيدا شود. يک ب��ار پيشنهاد دستفروشي به 
من داد! با يکي از دوستان��ش صحبت کرد و او گفته بود 
يکي از دوستانش توليدي ت��وپ فوتبال دارد و مي تواند 
تعدادي توپ اماني براي ما بگيرد تا مثاًل در ايام تعطيل 
مانند سيزده بدر به پارک ها ببرم و بفروشم. يا آموزشي 
ببينم و کارهاي دستي مانند گلدان و گل مصنوعي در 
خانه درست کنم و بفروش��م، ولي آموزش و خريد لوازم 
هزينه داشت. خواستم به کميته امداد مراجعه کنم ولي 
نتوانستم چون شنيده بودم که براي تحقيقات محلي از 
اهالي سؤال مي کنند و هنوز نمي توانستم با اين موضوع 
کنار بيايم. متأسفانه حتي ارثيه، ملک يا اندوخته اي هم 
نداشتم که پشتوانه ام باشد و در اين مقطع به دادم برسد. 
نه برادر بزرگتري، نه فاميلي و ن��ه دوستي که دستم را 

بگيرد. همه از گرفتاري هاي خود مي ناليدند. 

 جدولي با رمز اميد و تالش
بعد از تمام مصيبت ه��اي مالي، روحي و 
حتي جس��مي که چندي��ن ب��ار در اثر 
سرگيجه ب��ه زمين خ��وردم و ک��ارم به 
اورژانس بيمارستان کشيد، روزي متوجه 
شدم تقريب��اً قدرت ذهن��ي ام رو به زوال 
مي رود و مغزم در حال از دست دادن قواي تعقل و حافظه 
خود است! در اين بين خواب نامنظم، کابوس هاي شبانه 

و پريدن هاي پي در پي از خواب امانم را بريده بود. 
يک روز همس��رم که در عين ناخشن��ودي از من سعي 
مي کرد به من روحي��ه بدهد، مجله جدول��ي به دستم 
داد و چون در جايي خوانده بود که حل جدول، ورزش، 
آموزش زب��ان و مطالعه موجب تقوي��ت حافظه و شارژ 
شدن مغز مي شود، از م��ن خواست جدول حل کنم. در 

ابتدا با تعجب و نگاهي که گوياي عبارت »دلت خوشه« 
بود به او نگاه کردم، ولي اصرار کرد که جدول حل کنم. به 
توصيه اش گوش دادم و دليل اصلي هم اين بود که واقعاً 
قواي فکري ام در حال تحليل رفتن بود و از طرف ديگر، 
نمي خواستم هر اتفاقي که برايم مي افتد، در نظر فرزندم 
به عنوان فردي درمانده و مس��تأصل باشم. مي خواستم 
حاال که از لحاظ مالي نتوانس��تم موف��ق باشم، الاقل از 
صبر و مقاومت در مصائب در ذه��ن او الگو سازي کنم. 
االن درک مي کن��م فقر و نداري چه بر س��ر روح و روان 
آدم مي آورد. مدتي گذشت و ب��ه حل کردن جدول خو 
گرفتم. به تدريج متوجه فعل و انفعاالتي در ذهن خودم 
شدم. گويا موتور رو به خاموشي تفکر من دوباره در حال 
گرم شدن و فعاليت بود. تالش براي پيدا کردن شغل را 
کنار گذاشتم. پولي هم برايم نمانده بود تا سرمايه کاري 
بکنم. تازه اگر کسب و کاري هم ايجاد مي کردم، از بودن 
تقاضا مطمئن نبودم. به اين فکر افتادم تا پولي قرض کنم 
و غرفه اي در بازارچه هايي که شهرداري متولي آنهاست، 
اجاره کنم و سيب زميني سرخ کرده، دمنوش و اين جور 
چيزها بفروشم. با چند نفر مشورت کردم ديدم دخل و 
خرجش آنچنان نيست که من را نجات بدهد. خواستم به 
شهر هاي دور دست يا بنادر بروم، مشاهده کردم اوضاع 
آن مناطق هم بهتر از شهر خودم نيس��ت. رابطه اي هم 
در شرکت، سازمان يا نهاد دولتي نداشتم که معرف من 
بشوند. اگر شغلي هم پيشنهاد مي شد، حقوقش در حد 
تهيه مقداري مواد غذايي و پرداخت قبوض آب و برق و 

گاز بود که البته به همان هم راضي شدم. 
در اين مقطع خودم را مجدداً مرور کردم! نمي توانستم با 
زمين و زمان بجنگم. گله و شکايت هم دردي از من دوا 
نمي کرد. به واقع فريادرسي هم نداشتم. کمي فکر کردم 
که چه توانايي هاي بالفعل و بالق��وه اي دارم که هنوز از 
آنها استفاده نکردم؟ سال ها شغل من در بخش بازرگاني 
خارجي بود و به چندين کشور هم سفر کرده بودم. اگر 
در زماني که شغل و درآمدي داشتم به فکر اين بودم که 
براي آينده مهارت دومي را ه��م در خودم تقويت کنم، 
شايد ام��روز خانواده ام را کمتر دچ��ار چالش مي کردم. 
ناگهان به ذهنم رسيد با توجه به مهارت و تخصصي که 
در زبان انگليسي دارم چرا اين حوزه را امتحان نکنم. به 
عبارت ديگر به جاي دستفروش��ي يا درست کردن گل 
مصنوعي، چرا اقدام به فروش خدمات نکنم و اين همان 
کشف تعيين کننده من بود. ديگر ياد گرفته بودم حتي 
براي کارهايي مانند توانايي برداشتن و خوردن يک ليوان 
آب، حرکت دادن دستانم و اين جور کارهاي به ظاهر کم 

اهميت، بارها شکرگزار باشم. 

 تغيير رويکرد براي ادامه راه
در کشاکش مشکالت استخوان خرد کن 
براي يک مرد، از خ��دا پرسيدم نمي شود 
پولي از جاي��ي برايم فرست��اده شود. در 
تلويزيون زنان يا مرداني را مي ديدم که از 
طريق جمع آوري و ف��روش زباله ارتزاق 
مي کنند. يا فردي با عصا در کوه ها مشغول کولبري بود. 
با خودم گفتم وقتي سالمت جس��ماني دارم آيا عدالت 
است براي من معجزه اي مالي رخ دهد ولي براي آنها نه؟ 
شايد توانايي کمک به خودم و حل مشکلم را داشتم ولي 
بي خبر بودم؟ جدولي کشيدم و مشکالت و نعمت هايي 
که داشتم را نوشتم. ديدم تعداد نعمت ها و مزيت هايي که 
از آنها برخوردارم بيشتر از مشکالت و ضعف هايم است. 
گويا، حقايق نهفته زندگي و وجودي ام به رويم باز مي شد. 
گويا به جاي مراجعه به مشاور خانواده زندگي به صورت 

خودآموز دوره درسي اش را به من مي آموخت. 
پيشنه��اد مي کنم منتظر کس��ي نمانيد. هي��چ اتفاقي 
شايد نيفتد. زيربار شکست و خرد شدن تدريجي نرويد. 
خودتان آستين باال بزنيد. ديگر به خودتان تلقين نکنيد 
فقط يک کار ي��ا حرفه بلديد. اگر به ه��ر دليلي متوقف 
شويد، شما به آخر خط رسيده ايد! اجازه ندهيد روزگار 
شما را از ريل خارج کند. با جس��ارت و جاه طلبي خط 
ريل خود را عوض کنيد. هر کس به وسع و جنم و توانايي 
خودش مسير بهتري را انتخاب کند. اگر خودتان بخواهيد 
محال است نشود! شايد انفجار مالي براي شما اتفاق نيفتد 
و الگوي موفقيت نشويد، ول��ي به رغم مشکالت سر راه، 
حداقل به زندگي ادامه مي دهيد و نزد فرزندتان الگويي 

از پشتکار و بازنده نبودن خواهيد شد.

 ريل گذاري دوباره مسير
مسير خود را دوباره ريل گذاري کردم و با 
اعالن »نور، صدا، اکشن« در نقش جديد به 
بازي در صحنه زندگي ادامه دادم! آستين 
را باال زدم و با توجه به دانش زبان انگليسي 
که داشتم، به افراد مختلف بابت کار ترجمه 
سفارش کردم. کمي پ��ول جمع ک��ردم و يک گوشي 
قس��طي خريدم. کانال مجازي آموزش زبان در يکي از 
شبکه هاي اجتماعي ايجاد کردم و به فاميل و دوستان 
سپردم که با اشتراک ماهانه اندکي مي توانند عضو اين 
کانال بشوند و در کنار ترجمه ش��روع کردم به آموزش 
مجازي زبان. درآمدم شايد مکفي نبود ولي هم ابتداي 
راه بودم و هم مجبور به خروج از خانه و صرف هزينه بابت 
رفت و آمد نبودم. خوشبختانه از طريق کار ترجمه، دو 
روز در هفته و به صورت ساعتي در شرکت دوست يکي 
از دوستانم بابت ترجمه قراردادها و نامه نگاري مشغول 

به کار شدم. 
االن که اين متن را مي نويسم با جذب سرمايه گذار، قصد 
دارم در سال جديد دو کت��اب در حوزه موفقيت ترجمه 
کنم و وارد ح��وزه ترجمه کتاب ه��اي خارجي بشوم. با 
نوشتن ماجراي خ��ودم سعي کردم کمک��ي فکري به 
کس��اني که درگير ماجرايي مشابه من هس��تند، بکنم. 
حتي آنهايي که از وزش نس��يم درآمدي که دارند لذت 
مي برند و شايد غافل باشند که سر پيچ بعدي چه چيزي 
در انتظار آنها خواهد ب��ود. حاال ديگر خريدن پنير و نان 
برايم آرزو نيست، بلکه بهانه اي است براي شکر کردن. اگر 
کمي بيشتر تفکر و تالش کنيد، در تاريک ترين لحظه ها 

هم روزنه  روشني پيدا مي شود. 
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ي�کگفتوگ�ويخودمان�يدرباره  
ازدواج

ب��ه او گفت��م اوالً: ازدواج يک سن��ت و روش 
پسنديده و راهکار بسيار خوبي براي شخصيت 
دادن به انسان هاست. تا وقتي خودت هستي، 
احساس مس��ئوليت و ايفاي نقش در جامعه 
و مس��ئوليت پذيري در وجودت کم است، اما 
با تشکي��ل خانواده همس��ري را در کنار خود 
خواهي ديد که باعث مي شود به شما احساس 
شخصيت و خودباوري منتقل شود. به خاطر 
همين اين ناآرامي تو يکي از عواملش نداشتن 
يک جايگاه اجتماعي است ک��ه با ازدواج اين 

جايگاه را به دست مي آوري. 
ثاني��اً فک��ر نک��ن ازداوج و تشکي��ل خانواده 
موضوعي بس��يار سخت است و شما از عهده 
آن بر نمي آيي. گفتم: شما شرايط اوليه ازدواج 
را داري. مثاًل االن شما از لحاظ قانوني به سن 
ازدواج رسيده  اي. حتي در حال گذر از اين سن 
هس��تي. شما االن 25 سال داري. از طرفي از 
نظر بلوغ فکري نيز اين آمادگي را دارا هستي. 
يعني همين که بتواني نس��بت به آينده خود 
تصميم بگيري و اقدام کن��ي خوب است. هر 
چند در طول زندگي اين بل��وغ فکري کامل 
مي شود. از لحاظ اقتص��ادي نيز فکر نکن بايد 
حتماً شغلي ثابت و پايدار و هميشگي داشته 
باشي ت��ا بتواني يک زندگ��ي تشکيل بدهي، 
بلکه همين که اهل تالش و کوشش براي يک 
زندگي ساده و اي��ده آل باشي کافي است. اين 
جمله يعني اينکه از آن دسته از انس��ان هايي 
نيس��تي که نشس��ته اند که خدا روزي آنان را 
برساند، بلکه اهل ايده، فکر و تالش براي رفع 
نيازهاي اقتصادي خود هس��تي. جوان گفت: 
اين را ديگر نمي توانم قبول کنم. آخر من يک 
روز کار برايم فراهم است، يک روز نيست. آن 
هم با اين هزينه ها! اينجا بود که احساس کردم 
برايش خيلي سخت اس��ت. پرسيدم: به خدا 
اعتقاد داري؟ گفت: اگر نداشتم نزد شما، آن 

هم ساعت يک نيمه شب نمي آمدم. 
گفتم: آيا االن هم��ه هزينه هايت روي دوش 
پدرت است يا خودت نيز در مسائل اقتصادي 
کمک خرج خان��واده هس��تي؟ گفت: کمک 
مي کن��م. گفتم: خوب االن فک��ر کن به جاي 
کمک به پ��در بايد همين ت��الش را مقداري 
بيشتر براي همسر آينده ات کني. با اين جمله 
کمي مکث ک��رد و فکر او مشغول ش��د. به او 
گفتم: فرصت فک��ر داري. فکر کن و بعد براي 
يک ازدواج موفق دلهره و ترس را کنار بگذار. 

به او گفتم: اگر کسي به شما بگويد برو ازدواج 
کن من پشتيبان تو هستم و در فقر و نداري از 
ثروتم به تو کمک مي کنم و او هم انسان بسيار 
مورد اطميناني باشد و هم��ه مردم حرف او را 
قبول دارن��د، آن موقع به او اعتم��اد و ازدواج 
مي کن��ي. او با تعجب گفت: حتم��اً اين کار را 
مي کنم. به او گفتم: اين شخ��ص گفته براي 
ازدواج ت��الش کنيد و اگر از آين��ده مادي آن 
مي ترسيد، من تضمين مي کنم که در زندگي 

کم نمي آوريد و کمکتان مي کنم. 
اگر گفتيد: از کجا هزينه مي دهي؟ او مي گويد: 
حس��اب خودم را نشانتان مي ده��م که تمام 

هزينه های عالم دست من است. البته بايد به 
من اعتماد داشته باش��ي. او که دنبال صاحب 
اين نظر مي گشت و تشنه شنيدن نام او شده 
بود از من نام او را شنيد. گفتم: او خدا و خالق 
توست. او از هر انسان معتمدي که به تو وعده 
داده باالتر و گنجينه هايش تمام نشدني است. 
خالصه اينکه با زباني ساده به او فهماندم ازدواج 
آسان نياز به چند مطلب ساده دارد. يکي اينکه 
خودمان نبايد بر خودمان سخت بگيريم. بايد 
چشم مان را روي خيل��ي از رسومات اشتباه و 

توقعات ببنديم. 
آيا اگر يک جوان توقعاتش کم باشد، پدر و مادر 
و هر کسي که شايد توقع تجمالت و رسومات را 
دارند، مي توانند در برابر اراده او مقاومت کنند؟ 
خير. او مي تواند براي ديگران در ساده زيستي 
الگو باشد. مطلب ديگر اينک��ه ايمان و اعتقاد 
قوي به خدا در زندگي مي تواند به انسان اميد 
بدهد و زندگي را با نشاط کند. همين توکل و 
اعتماد به خداست که باعث مي شود دو جوان 
در کن��ار هم به سادگ��ي يک زندگ��ي آرام را 

تجربه کنند. 
مطلب سوم اينکه براي رسيدن به يک ازدواج 
آسان بايد در مالک هاي انتخاب همسر دقت 
کنيم. طبيعي است که اگر ما دنبال يک زندگي 
آرام باشيم، بايد کس��ي را انتخ��اب کنيم که 
آرامشش را در ماديات جست و جو نکند؛ چراکه 
او به هيچ وجه آرام نمي شود. ماديات روز به روز 
متنوع تر مي شود و انسان ها روز به روز پر توقع تر. 
پس چه خوب است که از همان اول در زندگي 

دندان طمع به ماديات را از جا بکنيم. 
در آخر به او گفتم: مشکل پس��ند نيز نباش؛ 
چراکه ازدواج وقتي سخت مي شود که انساني 
در انتخاب همسر مشکل پس��ند باشد. يعني 
توقع دارد همسر او کسي باشد که همه توقعات 
او را برآورده کند. يقيناً رسيدن به اين ازدواج 
بسيار سخت است. بايد مواظب باشيم همسر 
آينده مان از نظر اخالقي و رفت��اري، رفتاري 
ناهنجار نداشته باش��د. همين که مالک هاي 
يک انسان مورد تأييد دين و کارشناسان ديني 

و روانشناسان قرار گرفت، کافي است. 
زمينهازدواجآسانرافراهمکنيم

اگر کس��ي بخواهد ازدواج آسان را در جامعه 
ترويج کند، بايد به جوانان اميد درست بدهد 
و زمينه اي��ن ازدواج را با حداقل ترين امکانات 
فراهم کند. امروزه جوانان زي��ادي در انتظار 
ازدواج و تشکيل کانون گرم خانواده نشسته اند، 
اما متأسفان��ه عده اي ک��ه در جامعه اسالمي 
مي توانند با ترويج اين فرهنگ به عنوان مسئول 
تالشي مضاعف کنند، از اين نياز جوانان غافل 
شده اند. از طرفي خانواده ها نيز گرفتار رسم و 
رسومات يا سخت گيري هاي بي مورد نسبت به 
فرزندان خود شده اند و آنان را به جاي تشويق 
و کمک به ازدواج، تشويق به تمام کردن مراتب 
تحصيل و طي کردن اين دوران مي کنند و اين 
هزينه اي که بايد صرف ازدواج شود، فقط صرف 

گرفتن مدرک هاي جورواجور مي شود. 
بعد از گرفتن اين مدارک دختران زيادي که 
وقت ازدواج آنان گذشته در ناآرامي زندگي را 
طي مي کنند، در حالي که مي توان در تشکيل 
خانواده به آن��ان کمک کرد و آن��ان در طول 
زندگي مشترک ني��ز مي توانند ادامه تحصيل 
بدهند. بس��ياري از جوانان در ف��راز و نشيب 
زندگي مج��ردي مشغول بعض��ي از نيازهاي 
غير ضروري شده ي��ا گرفتار فضاه��اي بعضاً 
غير اخالقي يا تفريحات غيرسال��م شده اند و 
از ازدواج غفلت کرده و آن را با جايگزين هاي 
نامناسب پر کرده اند. پس براي ازدواج آسان و 
بدون دردسر بايد همه با هم دست به دست هم 
دهيم و به اميد نهادينه شدن اين سنت الهي 

در زندگي گام هاي عملي برداريم. 
*کارشناسمذهبي
وپژوهشگرسبکزندگي
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