
  يبسمه تعال

  !ديناميت در جيب من بگذار کي

  

در . کنديآنها را به ما گوشزد نم ينست که کسيم ايد هرگز متوجه نشويعادات زشت خود را شا يکه ما برخ يلياز دال يکي
در . شوديا کمرنگ ميم که اصل مطلب فراموش يچيپيرا آنقدر در لفافه تعارفات م يک مطلب انتقاديما،  يفرهنگ شرق

رک و پوست « يليخود را خ ينست که حرفهايا) ار بد باشديد بسيکه از نظر ما شا(ها يات خوب غربياز خصوص يکيعوض 
م و آخرش يزنيما سه ساعت حرف م. کننديه متوجه حرفشان ميما و ظرف چند ثانيزنند و طرف مقابل را مستقيم» کَنده
   .ميبزنم يتوانيحرفمان را نماصل هم 

ن رفتارها را يم که ايما چقدر شانس دار. در درون ما مانده باشد ياز دوران کودک ياشکاالت رفتار يک سريد يرض کنف
 ينه است وليزن گين و بهتريخانواده، اول ين موارديم؟ در چنين رفتارها را ترک کنيکه ا ميم؟ چقدر تحت فشار هستيبفهم

نه، ين گزيدوم. شود چون خودش به آن مبتالستيرادات را متوجه نمياز ا ياريط خانواده، بسينجاست که خود محيمشکل ا
نه ينه، گزين دو گزيبعد از ا. توان زديحرفها را م يليمانه، خيه بر روابط صميک هستند چون با تکيو نزد يميدوستان صم

 يد در برخيشا. ميشنويود هم نمران خياز مد يپرده را حتيح و بيصر يران حرفهايمعموال وجود ندارد چون ما در ا يگريد
از عادات بد ما آنقدر محکم به ذات و  يست چراکه برخيو موثر ن م که معموال هم کارسازيها را بشنوهيتوص يکسريمواقع 

ک ياز است تا يت نيناميک دياز موارد،  ياريدر بس. شونديم هرگز کَنده نميمال ه نرم ويک توصيده که با يوجود ما چسب
ساز، به موقع و درست در تيت شخصينامين دياگر ا .ع را از اساس خراب کرده تا دوباره بنا شوديبد و فج يتيشخصساختار 

شما را در خلوت  يد کسيمثال فرض کن. د باشديار موثر و مفيار بسيتواند در اصالح رفتار افراد بسيگذاشته شود م يب کسيج
  :ديبگور را به شما يز ياز حرفها يکياورد و ير بيگ

 نقدر به يا. داشته باش و درست کار کن يلطفا وجدان کار. يت هستيز؛ تو فقط دنبال تقلب در کارهايدوست عز
  .نباش» يدودره باز«چاندن کار و يفکر پ

  لطفا سخن کوتاه کن و بگذار به کارم . يدهيوقت مرا هدر م يت داريک ساعت است که با حرفهايدوست من؛
  ؟يزنينقدر حرف ميا اهرزنيچرا مثل پ. برسم

 البد پشت سر من . خودشان بگو يجلو ي؟ اگر جرات داريزنين و آن حرف مينقدر پشت سر ايق جان؛ چرا ايرف
  نه؟. يزنين حرفها ميهم از ا



 يد تظاهر ميآنچه که هست شتر ازيبنظرم ب. ديستين کار نيانجام ا يبرا يدانش و تخصص کاف يزم؛ شما دارايعز -
  .ديخود داشته باش يتهاياز قابل يترنانهيبد واقعيبهتر است د .ديکن

 ن بار است که به شما اخطار ين آخري؟ ايدهيچرا تن به کار نم. ستيدرصد هم ن ۵کار شما  ي؛ بازدهيهمکار گرام
  .دهميم

 ال شويخيدر عمل نشان بده وگرنه کال ب ييگوياگر راست م! ستيم کردار نيق جان؛ دو صد گفته چون نيرف!  

....  

م در يبعدا مجبور به تسل يد وليشويشُکه م يد؟ ابتدا کميکنيرد چکار ميب شما قرار گيها در جتينامين دياز ا يکياگر 
  . ديخود را اصالح کند يکنيم ين حرف شده و سعيبرابر ا

 يدر زندگخود را  يليالبته خ!. تيناميبود تا د يه بمباران اتميشتر شبيدم که البته بيب خود ديت را در جينامين ديمن دو بار ا
-يم که احساس دميشن ينکات يميک دوست صميبودم از طرف  يرستانيدب يکبار وقتي. !!دانميت ميناميون آن دو ديمد

بعد از . دوستم قهر بودمک هفته با آن يحدود . !کنميم در آن لحظات را االن هم احساس ميو حرارت گوشها يکردم قرمز
 يکبار وليخواستم ياتفاقا م"گفت ". کارش يِرفت پ يما رو ترکوند. يگفتيم يکي يب برادر من روزخ"ک هفته به اوگفتم ي

مسئول امور  يدکتر فدو يسانس، آقايدر دوران ل. ه شديد به من هدياز اسات يکيت دوم توسط يناميد!". بترکانم ياساس
ثبت . دانشجو ۴۰ يره قشم براياردو به جز يبرگزار يک بودجه گرفتم براي. دانشکده يبود و من مسئول فرهنگ ييدانشجو

برگزار " هنگام"ر ينکه بودجه را برنگردانم اردو را به مقصد جزايا يمن هم برا. نفر ثبت نام کردند ۲۰فقط يم وليکرد نام
د مرحمت قرار مور يمرا طور يدکتر فدو يآنروز آقا يفردا. بود يتجربگيو ب يسر جوان و از يار خطرناکيم که کار بسيکرد

  .!!آوردمير نميج بودم که راه خروج از دانشکده را گيگ يشان طورياتاق ا زداد که هنگام خروج ا

هاي دوست سال يکبار، کسي را داشته باشيم که يک ديناميت در جيبمان بگذارد قطعا آدم ۵-۴به هر حال اگر ما هر 
هاي کند که چه در محيطبرخي رفتارهاي زشت در وجودمان رخنه ميچراکه طبيعتا به مرور زمان . تري خواهيم بودداشتني

زنگ "بايد روشي را انديشيد تا هر چند سال يکبار يک . دهددوستانه، خود را نشان مي هاي خانوادگي وکاري وچه در محيط
گذاريد تا يک ديناميت او تواند اين باشد که يک دوست خوب گير بياوريد و باهم قرار بيک پيشنهاد خوب مي. بکنيم" زدايي

کنيد ديناميت اول را هم شما در جيبش بگذاريد تا جايي براي  سعي. هديه دهيد به شما و يک ديناميت شما به او
  !!. هاي بيخودي نماندکاريمالحظهو  يستيرودربا

  ممنون!. د اشکالي نداردازطريق ايميل هم باش". يک ديناميت در جيب من بگذاريد"حاال از شما دوست عزيز تقاضا ميکنم 

   


