8

دوش��نبه  23فروردین  29 | 1400ش��عبان | 1442

| روزنامه جوان |شماره 6180

سبك زندگي 88498471

سبكتربيت

كودك شما نيازمند ديده و شنيده شدن است

سبكنگرش

فرزند خود را
بزرگ تربيت كنيم

اهمالكارها هم ميتوانند كارهاي مهمي انجام دهند

يك اهمالكار پركار و محبوب!

نگين خلجسرشكي

ماجرا از يك بعدازظهر پاييزي شروع ميشود .زماني
كه من در حال پيادهروي بودم و در پارك با صحنهاي
ناخوشايند روبهرو شدم؛ صحنهاي كه هيچ انساني
نبايد تجربه كند چه برسد كه آن انسان يك كودك
چهار يا پنج ساله باشد؛ كودكي كه براي چند دقيقه
بيش�تر بازيكردن به والدين خود التماس ميكرد و
آنها هم تربيت هيتلري را به جاي صحبتكردن با او
ترجيح دادند؛ تربيت هيتلري يعني حق با والد است
و تنها حكمدهنده زندگي؛ تربيت هيتلري يعني قتل
عام احساس�ات يك كودك بيدفاع كه مانند نهالي
ضعيف در برابر هر بادي كمر خم ميكند .كودكي كه
تحت تربي�ت هيتلري قرار ميگي�رد فقط يك چيز
را در ذهن خ�ود نهادينه ميكند ك�ه بايد هر كاهي
را كوه و بر س�ر ديگران آوار كند .او ياد ميگيرد هر
جا كم آورد ،داد بزن�د و قتلعام كند .او ياد ميگيرد
از يك تك�ه ماهيچه به ن�ام زبان ب�راي خردكردن
استخوانهاي ديگران استفاده كند .آن كودك هرگز
از نظر عقلي و احساس�ي بزرگ نخواهد شد .عادت
ميكند نقابي از قدرت كاذب به چهره بزند و شلاق
زبان خود را بر بدن احساس�ات ديگران روانه كند.

فرزندپروري واقعي ،بزرگ پروري است
بيترديد فرزندپروري فقط به رش��ددادن جسم كودك
نيس��ت .فرزندپروري ب��ه بزرگپروري كودك اس��ت؛
بزرگپ��روري يعني اينك��ه به كودك خود ي��اد بدهيم
گاهي بايد چشمها را بست و دهان را بستهتر نگه داشت؛
بزرگپروري يعني فرزندم الزم نيس��ت به هر رفتاري از
سمت ديگران واكنش نشان دهي؛ بزرگ پروري يعني
فرزند نازنينم لبخند خودت را از ديگران دريغ نكن ،شايد
كسي به حال خوب تو نياز داش��ته باشد؛ بزرگپروري
يعني فرزندم احترام خودت و ديگران را زير س��ؤال نبر.
كودك به واقع مثل همان نهال اس��ت كه اگر در بستر و
خاك مناس��ب قرار نگيرد ،اگر چوبي به عنوان تكيهگاه
خود نداشته باش��د ،اگر به آن آب مناسب و نور مناسب
نرسد ،به طور قطع خشك خواهد ش��د و جز يك ظاهر
نحيف و ش��كننده چيزي از آن باقي نخواهد ماند .بستر
مناسب خانه است؛ خانهاي كه هر نوع رفتاري در آن بروز
پيدا ميكند ،در لوح پاك ضمير كودك نوشته ميشود و
كودك همان را به والدين خود نشان ميدهد.
كودك خود را ببينيد و بشنويد
كودك ما در آينده نمونهاي از رفتارهاي ما خواهد شد.

راهنما

اگر مقابل كودك به يكديگر دروغ ميگوييد و به اصطالح
يكديگر را ميپيچانيد ،بايد منتظر باشيد كه در نوجواني
او شما را بپيچاند و هزاران كار مخفيانه انجام دهد .اگر در
مقابل كودك خود به والدين خود بياحترامي ميكنيد،
بايد منتظر باشيد كه يك روز در جواني شما را زير پاي
خود له كند .پس بس��تر نهال خود را پاكسازي كنيد و
كود مناس��ب به روان او دهيد .تكيهگاه او همان اعتماد
و باوري است كه بايد به كودك خود نشان دهيد .اجازه
دهيد كودك احساس كند كه شما به او اعتماد داريد و
به او مسئوليت ميسپاريد .گاهي با كودك خود درد دل
كنيد يا س��ر خود را روي پاهاي او بگذاريد .اجازه دهيد
او احساس كند كه در زندگي شما مهم و پرقدرت است.
كودكي كه اعتماد ببين��د به طور قط��ع بهترين رفيق
والدين خود خواهد بود و زي��ر و بم زندگي خود را با آنها
در ميان خواهد گذاش��ت .آب و نور مناس��ب هم كالم،
رفتار و توجه شماست .اگر زبانتان براي او مانند اسلحه
باشد ،به طور قطع يك روز عليه شما شليك خواهد كرد.
هميشه يادتان باشد كودكي كه ديده و شنيده نشود و از
والدين خود توجهي دريافت نكند ،در نوجواني و جواني
چشم ،گوش و حواس خود را به ديگران ميدهد و بر باد
ميرود .فقط نگاهكردن به كودك كافي نيست بلكه بايد
او را ببينيد و تنها ،شنيدن صداي او كافي نيست و بايد
به او گوش دهيد.
از آن طرف بام پرت نشويد
جالب است گاهي والدين از طرف ديگر بام پرت ميشوند.
يعني آنقدر كودك را مركز توجه و اهميت و لوسكردن
قرار ميدهند كه به خودخواهترين و بيمسئوليتترين
بش��ر روي زمين تبديل ميش��ود .او فقط اكس��يژن و
انرژي جهان هس��تي را مصرف ميكند و هيچ كاري از
او برنميآيد جز بارش��دن روي دوش ديگ��ران .چنين
والديني نوعي درماندگي را در فرزند خود رشد ميدهند
كه موجب ميش��ود او تا ابد يك فرد درمانده و كمتوان
باشد .كودك ياد ميگيرد هيچ كاري انجام ندهد و براي
تغيير ش��رايط خود قدمي برندارد .او چ��ه در كودكي و
چه در جواني نميتواند هيچ دس��تاورد مهمي داش��ته
باشد چون ياد نگرفته اس��ت چگونه از تواناييهاي خود
در حل مس��ائل بهره ببرد .او فقط ياد گرفته اس��ت يك
گوشه بنش��يند تا ديگران امور را براي او پيش ببرند .او
فقط ياد گرفته است ملكه يا پادشاه خانه باشد و ديگران
مانند زير دس��ت براي او همه امور را حل و فصل كنند.
آدم دلش براي اين بچهها ميسوزد كه چقدر در چنين
درماندگ��ياي بيتقصير هس��تند .چ��را والدين چنين

ظلمي در حق كودك خود ميكنند؟ چرا به او مسئوليت
نميس��پارند و چرا به او با ارزش بودن را ياد نميدهند؟
كودك بايد ببيند كه در اين دنيا نقش��ي دارد تا زندگي
هدفمند يكي از ويژگيهاي مهم دوران نوجواني و جواني
او باشد .والديني كه در خردسالي هيچ مسئوليتي بر عهده
فرزند خود نميگذارند پس در دوران نوجواني و جواني
او نبايد از خرج كردنهاي بيه��وده و وقتگذرانيهاي
بيهدف او شكايتي داش��ته باش��ند ،زيرا خود آنها بذر
چنين بيتفاوتي و بيمسئوليتي را در او پرورش دادهاند؛
درماندگي يعني واماندگي .ك��ودك را درمانده نكنيم تا
در جواني از همسنهاي خود وا نماند .اين زندگي براي
هيچكسي صبر نميكند و مسير رو به جلوي خود را ادامه
ميدهد .اين ما هستيم كه بايد سرعت قدمهاي خود را
بيش��تر كنيم تا از زندگي وا نماني��م .والدين با توجهات
افراطي و پرتوقعكردن كودك خ��ود ،پاهاي او را زنجير
نكنند ،زيرا او بايد دويدن را ياد بگيرد .نه آنقدر او را نديد
بگيريد كه سر خورده شود و نه آنقدر او را پررنگ ببينيد

بيتردي�د فرزندپ�روري فق�ط ب�ه
رش�ددادن جس�م ك�ودك نيس�ت.
فرزندپروري به بزرگپ�روري كودك
اس�ت؛ بزرگپ�روري يعن�ي اينكه به
كودك خ�ود ي�اد بدهيم گاه�ي بايد
چش�مها را بس�ت و دهان را بستهتر
نگه داشت؛ بزرگپروري يعني فرزندم
الزم نيس�ت به ه�ر رفتاري از س�مت
ديگران واكنش نش�ان ده�ي؛ بزرگ
پ�روري يعني فرزن�د نازنين�م لبخند
خودت را از ديگران دريغ نكن ،ش�ايد
كسي به حال خوب تو نياز داشته باشد؛
بزرگپ�روري يعن�ي فرزن�دم احترام
خ�ودت و ديگ�ران را زير س�ؤال نبر

كه ديگر هيچ چيز جز خودش برايش مهم نباش��د .او را
ببينيد ،اما به موقع .او را بشنويد ،اما به موقع .گاهي بهتر
است ياد بگيرد براي ديده ش��دن و شنيده شدن صبر و
تالش به خرج دهد.
تربيت مگابايتي ديگر نوبر است!
خندهدارترين نوع تربيت هم تربيت مگابايتي است ،يعني
والدين از لحظهبهلحظه كودك خود آنقدر پس��تهاي
اينس��تاگرامي تهيه ميكنند كه زندگ��ي براي كودك
معناي مگ و گيگ پيدا ميكند .كودك عادت ميكند
والدين خود را مجازي دوست داشته باشد ،زيرا توجه و
عشق واقعي را ياد نگرفته است .مطمئن باشيد كودكي
كه محبت را در قالب قلبهاي قرمز اينستاگرامي لمس
كرده اس��ت ،هرگز عص��اي دوران پيري و كوري ش��ما
نخواهد شد ،زيرا آن زماني كه بايد به او توجه ميكرديد
فقط برايتان وسيلهاي شده بود كه با آن اليك جمع كنيد.
او هم يك روز در قالب يك پس��ت اينستاگرامي شما را
پشت در آسايشگاههاي سالمندان خواهد گذاشت و طي
يك متن بلندباال از زحمات غيرواقعي شما تشكر خواهد
كرد و ديگران هم پست او را اليك ميكنند و طي چندين
نظر از صبر و حوصلهاي كه تا االن براي ش��ما خرج داده
بود تشكر خواهند كرد.
قبل از آوردن انس��اني به اين جهان كمي فكر كنيد كه
چقدر براي والد بودن آمادهايد .بچه آوردن فقط چهارتا
پس��ت اينس��تاگرامي و دس��ت و پاهاي تپل و لبهاي
غنچهاي نيست .فرزند نياز به پروراندن دارد .فرزند نياز
به رش��د كردن دارد .فرزندآوري زيباس��ت ،اما اگر شما
هنوز خودتان بزرگ نش��دهايد ،پس چگونه ميخواهيد
يك نفر ديگر را بزرگ كنيد؟ اينكه بگوييد ميس��پاريم
به خدا كافي نيست .درست اس��ت كه خدا رحيم است،
اما هرگز نگفته قدمي بيفكر به اميد من بردار .شما بايد
قدمهاي الزم را برداريد تا خداوند هم بركتهاي الزم را
به شما عطا كند .اول از ثبات مالي و اخالقي خود مطمئن
شويد و بعد اقدام به فرزندآوري كنيد .مطمئن باشيد آن
وقت خداوند هم بركتهاي خود را نش��ان خواهد داد.
اجازه ندهيم كودك ما در حس��رت بزرگ ش��ود ،خواه
حسرت يك عروس��ك و لباس زيبا و خواه حسرت يك
بوس��ه و حرف محبتآميز .احترام او را نگه داريد تا از او
احترام دريافت كنيد .كودك ما مانند يك آينه ميماند.
آن چيزي را منعكس ميكن��د كه در آن نقش ميبندد.
احترام ،ادب ،محبت و توجه يك جاده دو طرفه است .او
اگر از شما اينها را ياد نگيرد پس موقع درس پس دادن
حسابي شما را به چالش و زحمت خواهد انداخت.

نقش تربيتي زنان از نگاه مقام معظم رهبري

هيچكس جز مادر نميتواند مادري كند
سيمين جم

پيامبران مبعوث ش�دند تا انس�ان را تربي�ت كنند،
از اي�ن رو موضوع تربي�ت اهميتي به بلن�داي تاريخ
بش�ريت دارد .دين اسلام ني�ز در ي�ك كالم مكتب
تربي�ت اس�ت؛ تربيت�ي الهي ك�ه الگوهاي ب�ارز آن
س�يره چهارده معص�وم(ع) و به طور خ�اص حضرت
رس�ولاكرم(ص) اس�ت .نمون�ه ش�اخص و متعال�ي
تربيت فرزند را ني�ز در تربيت فاطم�ي ميبينيم و با
اين اوصاف موضوع فرزندپروري در جامعه اسلامي
م�ا اهميت�ي بس�زا دارد .بيان�ات روش�نگرانه رهبر
معظ�م انقالب ني�ز بر اي�ن موضوع صح�ه ميگذارد.
فرمايش�اتي آموزنده كه عمدت� ًا روي نقش مهم مادر
تأكيد ميكند و گزيدهاي از آن را در ادامه ميخوانيد.

[-1زن مس��لمان باي��د] در دامن پرمه��ر و پرعطوفت و
با س��خنان پرنكته و مهرآميزش ،فرزندان س��المي را از
لحاظ رواني تربيتكند؛ انسانهاي بيعقده ،انسانهاي
خوشروحيه ،انسانهاي سالم از لحاظ روحي و اعصاب ،در
دامان او پرورش پيدا كنند و مردان ،زنان و شخصيتهاي
جامعه را بهوجود آورد .مادر از هر س��ازندهاي ،سازندهتر
و باارزشتر است .بزرگترين دانش��مندان ،ممكن است
مث ً
ال يك ابزار بس��يار پيچي��ده الكترونيك��ي را به وجود
آورند ،موشكهاي قارهپيما بسازند ،وسايل تسخير فضا

را اختراع كنند؛ اما هيچ يك از اينه��ا اهميت آن را ندارد
كه كس��ي يك انس��ان واال بهوجود آورد .و او ،مادر است.

1371/9/25
« -2بهترين روش تربيت فرزند انس��ان ،اين است كه در

آغوش مادر و با اس��تفاده از مهر و محبت او پرورش پيدا
كند1375/12/20 .
 -3شما اگر بچه خودتان را در خانه تربيت نكرديد ،يا اگر
بچه نياورديد ،يا اگر تارهاي فوقالعاده ظريف عواطف او
را  -كه از نخهاي ابريش��م ظريفتر است  -با سرانگشتان
خودتان باز نكرديد تا دچار عقده [عاطفي] نش��ود ،هيچ
كس ديگر نميتوان��د اين كار را بكند؛ ن��ه پدرش و نه به
طريق اولي ديگران؛ فقط كار مادر اس��ت .اين كارها ،كار
مادر است ،اما آن شغلي كه ش��ما بيرون داريد ،اگر شما
نكرديد10 ،نف��ر ديگر آنجا ايس��تادهاند و آن كار را انجام
خواهند داد .بنابراين اولويت با اين كاري اس��ت كه بديل
ندارد؛ تعين با اين است۱۳۹۰/۱۰/۱۴ .
 -4علت اينكه اسالم اينقدر به نقش زن در داخل خانواده
اهميت ميدهد ،همين است كه زن اگر به خانواده پايبند
ش��د ،عالقه نش��ان داد ،به تربيت فرزند اهمي��ت داد ،به
بچههاي خود رس��يد ،آنها را ش��ير داد ،آنها را در آغوش
خود بزرگ كرد ،براي آنه��ا آذوقههاي فرهنگي -قصص،
احكام ،حكايتهاي قرآني ،ماجراه��اي آموزنده -فراهم
كرد و در هر فرصتي به فرزندان خود مثل غذاي جسماني
چشانيد ،نس��لها در آن جامعه ،بالنده و رشيد خواهند
شد .اين ،هنر زن اس��ت و منافاتي هم با درس خواندن و
درس گفتن و كار كردن و ورود در سياست و امثال اينها
ندارد۱۳۷۵/۱۲/۲۰ .

يك اس�تاد مش�هور فلس�فه در دانشگاه
استنفورد معتقد اس�ت ،راه جديدي براي
مواجهه با اهمالكاري كش�ف كرده است،
چي�زي ك�ه خ�ودش آن را «اهم�الكاري
ساخت يافته» ناميده اس�ت .در اين روش
شما فهرستي از كارهايي كه بر عهده داريد،
آماده ميكنيد ،سپس مهمترين كارهايي
ك�ه در صدر فهرس�ت چش�مك ميزنند
را كن�ار ميگذاري�د و خودتان را س�رگرم
كاره�اي بياهميتت�ري ميكني�د كه در
نوع خودش�ان اص ً
ال هم بيفايده نيستند.
اينطوري تبديل ميشويد به يك اهمالكار
پركار و محبوب.
ماهها قصد نگارش اين مقاله را داش��تم .س��ؤال
اين اس��ت چرا حاال اي��ن كار را ميكنم؟ چون
باالخره وقت آزاد پيدا كردم؟ اينطور نيست .در
حالحاضر ،برگههاي امتحاني تصحيح نش��ده
دارم ،يك پروپوزال كمكهزينه تحصيلي روي
دستم مانده براي بررسي و بايد پيشنويس چند
پاياننامه را هم مطالعه كنم.
در واقع كاركردن روي اين مقاله راهي است براي
انجامن��دادن همه آن كارها .اين اس��اس چيزي
است كه من اهمالكاري ساخت يافته مينامم،
استراتژي شگفتانگيزي كه كشف خودم است و
از اهمالكاران انسانهايي اثربخش ميسازد كه
تحسين و احترام ديگران را برميانگيزند ،بهخاطر
همه كارهايي كه به سرانجام ميرسانند و از زمان
خود بهره مفيدي ميبرند.
همه اهمالكاران كارهاي��ي را كه وظيفه دارند،
انجام دهند به تعويق مياندازن��د؛ اهمالكاري
ساختيافته ،يعني هنر بهرهگيري از اين خصيصه
بد .نكته كليدي اين است كه اهمالكاري به اين
معني نيس��ت مطلقاً كاري انجام نميش��ود .به
ندرت پيش ميآيد كه اهمالكاران مطلقاً كاري
انجام ندهن��د؛ آنها كارهاي حاش��يهاي مفيدي
انجام ميدهند ،مانند باغباني يا تراشيدن مداد
يا ترسيم نموداري براي چينش فايلها موقعي
كه زمان مناسبي پيدا كنند .چرا فرد اهمالكار
چنين كارهايي ميكند؟ چون انجام اين كارها
راهي است براي انجامندادن كاري مهمتر.
اگر تمام كار بر زمينمانده همين فرد اهمالكار
تراشيدن چند مداد بود ،هيچ نيرويي روي زمين
ن حال،
نميتوانست او را به اين كار وادار كند .با اي 
اهمالكار را ميت��وان به انجام وظايف دش��وار،
بهنگام و مهمي برانگيخت ،به ش��رطيكه اين
وظايف راهي باشند براي انجام ندادن كارهايي
از آن هم مهمتر.
ب��راي بهرهگي��ري از اس��تراتژي اهم��الكاري
س��اختيافته ،ابتدا بايد وظاي��ف محوله خود را
بهترتيب اهميت رتبهبندي كنيد ،از فوريترين
كارها تا كماهميتترين آنها .هرچند كه مهمترين
وظايف در صدر فهرس��ت جاي دارند ،كارهاي
مفيد ديگري نيز داريد ك��ه در ردههاي پايينتر
اين فهرست قرار ميگيرند .انجام اين كارها راهي
ميشود براي انجامندادن وظايفي كه در ردههاي
باالتر ج��اي دارند .با بهرهگيري از اين س��اختار
وظايف ،ميتوانيد شهروند مفيدي شويد .در واقع،
اهمالكاران ميتوانن��د بهخاطر انجام انبوهي از
كارها اعتبار خاصي كسب كنند ،مثل من.
كاملتري��ن نمون��ه اهمالكاري س��اختيافته
ك��ه برايم پيش آمده اس��ت ،وقتي ب��ود كه من
و همس��رم در «س��وتو هاوس» ،خوابگاهي در
دانشگاه استنفورد ،اس��تاد مقيم بوديم .هر روز
عصر ،بهجاي اينك��ه برگهه��ا را تصحيح كنم،
براي ارائه درس فردا آماده شوم و كارهاي كميته
دانش��گاه را انجام دهم از خانهم��ان كه نزديك
خوابگاه بود ،بيرون ميزدم و به سالن استراحت
ميرفتم و با س��اكنان خوابگاه پينگپنگ بازي
ميك��ردم و با آنها در اتاقش��ان درب��اره مطالب
مختلف گفتوگ��و ميكردم ،يا فقط در س��الن
مينشستم و روزنامه ميخواندم .بهخاطر اينكه
اس��تاد مقيم فوقالعادهاي ب��ودم اعتبار خاصي
كسب كردم ،يكي از آن استادان نادر در پرديس
دانشگاه كه با دانشجويان وقت ميگذراند و آنها را
ميشناخت .چه راهكار جالبي :بازي پينگپنگ
بهعنوان راهي براي انجامندادن كارهاي مهمتر
و در عوض ،كسب اعتبار مثل آقاي چيپس (اسم
معلمي محبوب است در داستان خداحافظ آقاي
چيپس ،اثر جيمز هيلتون نويسنده انگليسي).
اهمالكاران اغلب مسيري كام ً
ال اشتباه انتخاب
ميكنند .آنها س��عي ميكنند تعه��دات خود را
به حداقل برس��انند ،با اين تصور كه اگر كارهاي

انگشتشماري داش��ته باش��ند اهمالكاري را
كنار خواهند گذاش��ت و همان كاره��اي كم را
س��امان خواهند بخش��يد ،اما در اي��ن رويكرد،
ماهيت اساس��ي فرد اهمالكار نادي��ده گرفته
ش��ده و مهمترين منش��أ انگيزهاش از بين رفته
اس��ت .وظايف معدودي كه در اين فهرست قرار
ميگيرند ذات��اً مهمترين وظاي��ف خواهند بود.
بنابراين تنها راه طفرهرفتن از آنها انجا م ندادنشان
خواهد بود .پس با اين روش ،ب��ه فردي تنبل و
تنپرور تبديل خواهيد شد ،نه انساني اثربخش.
شايد اينجا ميپرسيد كه «حاال تكليف وظايف
مهم در صدر فهرست چه ميشود؟» بايد قبول
كنيم كه اين وظايف احتماالً مشكلساز خواهند
شد.
گام دوم در هنر اهمالكاري س��اختيافته اين
است كه جنس پروژههاي صدر فهرست را درست
انتخاب كنيد .بهترين پروژهها دو ويژگي دارند:
به نظر ميرسد ضرباالجل مشخصي دارند (اما
درواقع ندارند) و بسيار مهم به نظر ميآيند (اما
در واقع مهم نيستند ).خوشبختانه زندگي مملو
از چنين كارهايي اس��ت .در دانش��گاهها ،حجم
وسيعي از كارها در اين دو مقوله جاي ميگيرند
و مطمئنم كه در بيشتر نهادهاي ديگر نيز چنين
است .مث ً
ال آيتمي را كه اكنون در صدر فهرست
من ق��رار دارد ،در نظر بگيري��د :تمامكردن يك
مقاله براي مجل��هاي در موضوع فلس��فه زبان.
اين كار قرار ب��ود  ۱۱ماه پيش تمام ش��ود .من
براي اينكه راهي براي كارنكردن روي اين مقاله
پيدا كنم ،كارهاي مهم بسيار زيادي را به انجام
رساندهام .چند ماه پيش كه احساس گناه كردم،
نامهاي به سردبير نوش��تم و مراتب تأسفم را به
خاطر تأخير زياد اعالم ك��ردم و گفتم كه براي
دستبهكار شدن بس��يار مصمم هستم .البته
نوشتن آن نامه نيز راهي بود براي كار نكردن روي
مقاله .معلوم ش��د كه در واقع نسبت به ديگران
چندان هم از قافله عقب نيستم .حال اين مقاله
چقدر مهم است؟ نه آنقدر مهم كه باالخره زماني
كاري كه از نظرم مهمتر است ،پيش نميآيد .پس
آنگاه دست به كار ميشوم.
ميخواه��م موقعيت مش��ابهي را كه تابس��تان
گذش��ته برايم پيش آم��د ،تعريف كن��م .اوايل
ژوئن ،از موعد فرمهاي س��فارش كت��اب براي
كالس��ي كه براي پاييز برنامهريزي ش��ده بود،
گذش��ته بود .در ماه ژوئيه ،بهراحتي ميشد اين
كار را وظيف��هاي مهم با ضرباالج��ل فوري در
نظر گرفت( .ب��راي اهم��الكاران ،ضرباالجل
كار يك يا دو هفت��ه پس از موعد انجام ش��روع
ميشود ).تقريباً هر روز منش��ي گروه آموزشي
به من يادآوري ميكرد؛ گاهي دانشجويان از من
ميپرسيدند ،قرار اس��ت چه كتابي بخوانيم؛ در
حاليكه هفتهها فرم خالي سفارش درست وسط
ميز كارم جا خوش كرده بود .اين كار در فهرست
من تقريباً در صدر بود و مايه زحمتم ميشد و به
من انگيزه ميداد تا كارهاي مفيد ديگر اما ظاهرا ً
كماهميتتري انجام دهم .در واقع ،ميدانستم
كه كتابفروشيها از قبل سرش��ان بهشدت با
فرمهايي شلوغ شده كه غيراهمالكاران ارسال
كردهاند .ميدانس��تم كه ميتوانستم فرمهايم
را اواسط تابس��تان تحويل دهم و در آن صورت
اوضاع مرتب ميش��د .فقط الزم بود كتابهاي
مشهوري از ناشراني كارآمد س��فارش دهم ،اما
در اوايل آگوس��ت ،كاري ديگر و بهظاهر مهمتر
را قبول كردم و درنهاي��ت در مورد پركردن فرم
سفارش كتاب روانم راحت شد ،چون راهي شد
براي انجامندادن اين وظيفه جديد.
اينجا ممكن اس��ت خواننده نكتهسنج احساس
كند كه اهمالكاري ساختيافته تا حدي مستلزم
خودفريبي است ،چون در حقيقت فرد پيوسته
در حال ارتكاب نوع��ي كالهبرداري هرمي روي
خودش است .دقيقاً .شخص بايد بتواند اهميت
اغراقآميز و ضرباالجل غيرواقع��ي وظايف را
به رسميت بشناس��د و با اين احساس كه مهم و
ضرورياند خود را متعهد به انج��ام آنها كند .ب ه
اينترتيب راه براي انجام كارهاي مختلف ظاهرا ً
غيرضروريتر ،اما كام ً
ال دس��تيافتنيتر هموار
ميش��ود .بايد گفت تقريباً همه اهمالكاران در
اصل مهارت ش��گرفي در خودفريبي دارند .پس
چه چيزي ميتواند شريفتر باشد از بهرهگيري
از يك نقيصه ش��خصيتي براي جب��ران آثار بد
نقيصهاي ديگر؟
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