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از همان ابتدا تا لحظه آخر كه از دستش . كنار من نشست "محمد آقا"شان به نام ياز اقوام ا يكي. ميبه منزل عمو رفته بود يدنيد ديع يبرا - 1

فقر و فساد . نده ندارنين مملكت آيهامون در ابچه. ميندار يزندگ. داغونه يهمه چه؟ ين چه مملكتيا": كه دا كردم بال انقطاع حرف زدينجات پ

ك يشناختم تصور كردم كه يشان را دورادور مياز آنجاكه ا. "...م؟ مملكت صاحاب نداره و يبگ يدردمونو به ك. مردم گرسنه هستن. كنهيداد ميب

از منزل عمو . شد ينكه وقت خداحافظيتا ا... . ده و همان را نتوانسته نگه دارد و يخر يد قسطيك پرايچاره است كه احتماال يآدم مستضعف و ب

. ون تومان استيليم 450مت االن ياست كه به ق!! "سراتو"نش يدم ماشينگاه كردم د. ن را زديك ماشيموت يدم محمدآقا ريم ديرون آمديكه ب

حتي و  ديهست يات زندگيتم البد معطل ضروركه من گف يه و ناله كردمحمد آقا شما چنان آ: رفتم جلو و بهش گفتم . اوردميطاقت ن

ك مشت يو در جواب،  د؟يكنينقدر ناله ميشما كه بحمدهللا وضعتان خوب هست چرا ا. ميو صحبت كن يدنيد ديگران عيد كه ما با دينگذاشت

ست؟ در كمال يشان مدرك و تخصصش چيدم ايپدرم پرسنكه از يجالبتر از همه ا. كه حالت تهوع بهم دست داد لم داديگر تحويمزخرفات د

. ما ميهست يو ناسپاس يريمردمان جوگش خودم گفتم عجب يپ!. پلمه هست و كارمند روزنامه اطالعاتيد. ندارد يتعجب گفت تخصص خاص

اعصاب و بلكه  ك جراح مغز وي يرفاهگاه يتوقع دارد در جا خود را فراموش كرده و» اقتيشان و ل«، پلمه سادهيك ديده كه يرس ييكار به جا

  . شته باشددا يفوق الكچر يباالتر باشد و زندگ

گفتم آخه يم. كرديسه ميران را با كره و ژاپن مقايدائما ا. ميكرديصحبت م ريدر چند دهه اخ رانيا يشرفتهاياز دوستان در مورد پ يكيبا  - 2

ساعت در  8آنها  يدر روز و برا دقيقه 20د ما يمف يساعت كارمتوسط م؟ يكنيسه ميا مقاخودمان را با آنه يبرادر من، ما چطور و با چه جرات

ار يف و در آنها بسيار ضعين در كشور ما بسياحترام به قوان. استقه يدق 92ژاپن  يقه و برايدق 13ما  يسرانه مطالعه در روز برا. روز است

شان و «م كه يسه كنيخود را مقا يد با كسانيآخر ما با. ستيدر حد صفر و در آنها عال يزيدر ما چ يو تعهد كار يوجدان كار. ستيعال

كشور . و هند يو اندونز ينه مثل مالز يو حت يمركز يايو آس يعرب يپاكستان و كشورها  باباهم داشته باشد مثال يك همخواني» اقتمانيل

سرانه مطالعه  2016در سال كا و اروپا قرار دهد كه ين و آمريدر كورس رقابت با چ باال بكشد و يخود را توانست در تراز جهان يهند تنها زمان

اس با ين مردم كشورش در حد قابل قيو احترام به قوانساعت  7 يآنها به باالد يو ساعات كار مفرسيد ) ايدن 1رتبه (قه يدق 112روزانه آن به 

ك ي. ميباش »موستانگ«م در كورس رقابت با يخواهيم »انيژ«و عملكرد ت يماهو ستم يم كه با سيهست يما مردمان. شد يياروپا يكشورها

- يم حيم و ترجيستيها نين واديها معموال در ايرانيكه ما ايشتر شود، ارزشمند است در حاليها اگر باعث تحرك و تالش بن نق زدنيا يموقع

م كه يباش يم مدعيتوانيم يفقط و فقط و فقط زمان. مينكنو تجديد نظر  در احواالت خود تامل ياقهيدق يم وليم ساعتها شكوه و ناله كنيده

ر حاكمانمان يم تقصياشرفت نكردهيم كه اگر پييم و سپس بگويسه با آنها باشيم قابل مقايفوق بتوان يارهايم كه در معياچرا ژاپن و كره نشده

  .ر كننديينكه آنها خودشان تغيادهد مگر ينم يدر قوم يرييچ تغيخداوند در قرآن فرموده كه ه .است

ف فالن امكانات را دارند يدر دانشگاه شرمثال د كه يناليدائما م. كردميدانشكده خودمان صحبت م يات علميه ياز همكاران و اعضا يكيبا  - 3

انمان مقاله كنفرانس هم به ين دانشجويدهند و ما با ايشان مقاله ژورنال ميسانس برايدارند كه از مقطع ل ياان نخبهيآنها دانشجو. ميو ما ندار

ف شده يكه استاد دانشگاه شر يآن فرد«گفتم . ديترمز را كش يگفتم كه كم يزيك چي. روديدم دارد تخته گاز ميد... . م و يم بدهيتوانيزور م

پس شان و . علمي دانشگاه شريف بوديم وگرنه ما هم االن هيات ميم نشان دهيااز خود نشان داده كه من و تو نتوانسته ياقتيمطمئنا شان و ل

گفتم يم. كردندين نوع بحثها ميان هم متعدد از ايدانشجو. »ترنه باالتر نه پايين. ميهست كه االن در آن هست يزين چيقا هميگاه ما دقيجا



كه ما  ديكند و شكوه يد نق بزنييايد بعدا بيدا كرديرا پ يا فالن دانشگاه معتبر خارجيف ياقت دانشجو شدن در دانشگاه شريوقت ل شما هر"

رفته يهست كه پذ يين جايقا هميگاه شما دقيشان و جا. !شان ما نيست امكانات در هستيم و اينو جزء نوابغ ايران رتبه يك رقمي كنكور 

، يم در زندگياكرده كه يخودمان و تالش» اقتيشان و ل«م كه مطلقا بدون توجه به يها كال عادت داريرانيما ا ."ترنيينه باالتر و نه پا. دياشده

-ين توقعات بيپشت ا يليدم كه چه منطق و دليچوقت نفهميو ه ميباش ها را داشتهگاهيزها و جاين چينها و ارزشمندترينها، باالتريتوقع بهتر

شده است فارغ از سن و  ايرانيها از پوست وگوشت و خون ما يشه متوقع و طلبكار بودن جزئيو هم يو ناسپاس يظاهرا ناشكر .ت وجود داردينها

  ....الت و يسال و سطح تحص

و  يبود كه كالفه و عصب يمدت. ديبه نام سع و درسخوان بود يشهرستان. بودم يميصم يليسانس خيم در دوران ليهاياز هم اتاق يكيبا  - 4

-چيآن دختر ه"گفت  يدانشكده برق شده بود ول ياز دخترها يكي !عاشق و كشته. ستيه چيدم كه قضير زبانش كشياز ز. پرخاشگر شده بود

ف كرد كه آن دختر ساكن تهران و يتعرمفصال . "م واسطه شويا بريب. يكنيخوب صحبت متو . ع كردهيبارها مرا ضا. دهديمحل من نم يجور

نكه آمد به من اشاره كرد كه يهم. ديايم تا بيستاديك درب دانشگاه منتظر ايم نزديبا هم رفت. ن و چنانيو چن است يخانواده متمول يدارا

. ميگوي؟ گفتم بعدا مينكرد يگفت پس چه شد؟ چرا صحبت. ميدم و از آنجا دور شديرا كش ديسعدن او فورا دست يمن با د. شان استيا

 ينگاهات به قد و قواره؟ يكنيافه خودت نميخت و قينه به ريآ يتو يه نگاهيآخه چرا  !، برادر منجان ديسع": م بهش گفتميديخوابگاه كه رس

ش يكه پا پ يفكر كرد يش خودت چيآخه پ !!و قد و قواره چطور ممكن است به تو جواب مثبت بدهد؟ ييباي؟ آن دختر با آن زيكنينم

رفت كه يبه كَتش نم. "... كه او بچه تهران و پولدار ويدر حال يف هستيضعار يبس يت ماليبا وضع يه بچه شهرستانينكه تو ي؟ ضمن ايگذاشت

د دور آن يد كه بايجه رسين نتيبه ادر دانشگاه، باالخره ع شدن يگر ضايو چند بار د يه و زاريگرناله و فغان و خالصه بعد چند هفته . رفتينم

 يم توقعاتمان، جلويو تنظ يچوقت در مسائل زندگينست كه هيها ايرانيما ا يهاياز بدبخت يكي!. والسالم. ك خط قرمز پررنگ بكشديدختر را 

. شوديم يزندگبه همه مسائل  ن مربوطيا. ميم كنيم تا توقعاتمان را مطابق آن تنظيكنيانداز نماقت خودمان را بريت و ليخودمان و شان! نهيآ

 "تيبردپ"باالتر از  يتوقعاتمان اندك يدهد وليرا نشان م "رضا خمسهيعل"نه به ما يآ... . و  ي، اقتصادياسي، سي، كاري، ماليمسائل شخص

  . !!!است

كارمند بانك بود و دو سه ملك ارزشمند داشت در يك ميهماني خانوادگي بحثم شد بخاطر همين حرفهايي كه با يكي از اقوام سببي كه  - 5

بچه بودند كه معطل يك تا  8-7گفت اينها . از پدرم در مورد وي پرسيدم. هاي ما ايرانيها رايج است؛ جوگير، طلبكار و ناشكرعموما در ميهماني

مطلقا اهل درس هم . رفتاو هم يك آدم الت و اراذلي شده بود كه از ديوار باغهاي مردم باال مي. سيار فقيرب. تكه نان خشك براي خوردن بودند

زمستان با دمپايي . كل خانواده و اقوام و اطرافيانش حتي يك قاطر هم براي سوار شدن نداشتند. گرفت! يك سيكل استيجاري ،نبود و به زور

را جمع سرخه د و همه جوانان بيكار شايران بانك ملت كل  اي مدير عاملتا اينكه يك سرخه!!. آمدند چون كفش نداشتند كه بپوشندبيرون مي

چند ملك ارزشمند و سه اتومبيل مختلف براي كه امروز اش را فراموش كرده و گذشته، حاال همين آدم گشنه گداي ديروز. كرد و برد سر كار

عادت هم دارند كه همه جا جو ميهماني را در دست گرفته و اراجيفشان را به زور در . »كر خداُش«يك كلمه  دريغ از ،خودش و همسرش دارد

گويم بدبختي بخاطر همينست كه من هميشه مي. آشوبندكنند و اگر كوچكترين حرف مخالفي هم بشنوند به شدت برميفرو ميگوش سايرين 

  . كرفقط طلبكاريم و ناُش .به هيچ وجه سازگاري ندارد "توقعاتمان با شان و لياقتمان"ما ايرانيها اينست كه 

بدبختانه مردم !. آوردباليي سرشان نياورد چيز ديگري نمي "هايشانكريبه دليل ناُش قهر خدا"گويد اگر مي. زندپدرم هميشه حرف خوبي مي

اي كه امروز دارند را روزگاري در خواب و خيال و رويا هم انديشند كه زندگيهيچوقت با خود نمي. »كرُش«ما هيچوقت ياد نگرفتند كه بگويند 

         .اندرا خوب ياد گرفتهگويي و ُگندهناسپاسي  فقط و فقط طلبكاري و ناشكري و. كردندتصور نمي

    


