
 کیارش رمضان نژاد

  !داشتنیهای خیلی دوستستور زبان آدمد

های نانو و ی تکنولوژیی قدیم در روزگار جدید که دوره، دورههای عزیز مستحضر هستند که برخالف آن گفتهچطوری

 و «ترک عادت موجب مرض است»گره زد که آقا  مشهوری توان چندان دل به این گفتهاینترنت اشیا شده است، دیگر نمی

ایم که تان رسیدهای به حضور محترمهای پسندیدهر و پیمان در مورد آن عادتستاری پُتوانم. پس امروز با جُشود و نمینمی

 «. مستوجب حسرت»و نبودشان « مزید نعمت است»شان داشتن

 هر عادت گفتاری   قاتل ا باشید البد خدمت انورتان گفتن ندارد کهای که شمآقای عزیز و خانم محترم و مخاطب فرهیخته

 « دم فرو بستن به وقت  گفتن و گفتن به وقت  خاموشی.» شرطی ساده اما بسیار پراهمیت است: پسندیده،

سر کار یا سر کوچه یا  خودشان دارند، حاال اگر نه هر روز، هر چند روز، دای که نزعزیزان مخاطب، حتما در زندگانی روزمره

اند که نگاه نافذش دل سنگ را هم ای را زیارت کردهجذبهمحلی و همکار و همشهری باهم در دکان قصابی یا عطاری محله،

ا های محبوب نیست، اما باز این آدم ی ساطع شدهی جذبههیچ چرتکه و پردازشگری را یارای محاسبه کند و با اینکه،آب می

سخنان باین صاح با ها فرصت مصاحبتادگیشود و به این ساین حال، هر که ببیند و بشناسدشان حتما قند در دلش آب می

 کند.ذوق را رها نمیخوش

عقیده  برخی کنند؟ریداری میخ ارشان را از کدامین بازکالم ِ ی مارهرهجذبه، مُهای باخب سؤال  پرسیدنی اینجاست که این آدم

ها هم هستند که از همان برخی شود و اصالای آقا، آدمیزاد است دیگر و هر کسی به شکل و شمایلی متولد می» :دارند که

ی اما هستند دسته «ها جاری دارند.خورند، جذبه و کاریزما را همچون استعدادی ذاتی در رگتلو میای که داخلش تلوگهواره

 ادیز من اینطورها هم نیست و هر استعدکنند و عقیده دارند نه عزدومی که با کسب احترام از گروه اول، با این نظر مخالفت می

ا هم مند و کوشمای عالقهد، پس شُ نشودر وجود انسان منعقد  اولین روز پاگشایی به دنیاکه از  قرار نیست و هر توانایی

های درشتهای سره را از ناسره سوا کنید و با کنار گذاشتن گلچشمی بینا و گوشی شنوا داشته باشید و عادت، توانیدمی

 نشیند. دهد و به دل دیگری میهایی بهره ببرند که جواب میفقط و فقط از عادت های روزانه،رفتاری در فعالیت

هستند و هر جا که سخن از فهرست این عادت  های خوبدسته این هستند که گل سرسبدی در های گفتاری و کالمیعادت

ر هایی که دها و محبوبداشتنیدوست تعجب ندارد که دهند.و آن رفتار در میان است، صدر فهرست را به خود اختصاص می

که گشایند نه یکی بلهر موقع لب به سخن می بغل دستشان از قبل رزرو شده است وهر مجلس و مهمانی همیشه صندلی 

 :برندها میبهره فوق یسیاهههای کنند، در گفتارشان حتما از پسندیدهه پیدا میخستهزاران شیفته و دل

 ادب مرد به ز دولت اوست.  .1

افتد. ای از زبانش نمیثانیه «ببخشید»و « سپاسگزارم»نشیند زیرا رود به دل میخیلی ساده است، آدم مؤدب هر جا که می

یی تبدیل شده است بروشخصیت محبوب و تودل به هم به این دلیل «ترمیناتور»سینمایی نیز هستند که معتقدند تازه منتقدان 
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 های تکها، ادب را در جدالی سنگی و مغز رباتیکش، زبانی مؤدب دارد و باوجود اختالف نظرهایش با آدمآن چهره که پشت

 کند. اش خیلی صمیمی خداحافظی و وداع میرقیب مدعی باکند و به تک نیز فراموش نمی

  ؛گزاران بی مزد و منتخدمت .2

جا جاری و ساری های موفق همیشه و در همهداشتنیزبان دوست برجادویی است که  رد کنم و قابلی نداشت، و خواهش می

دیگران را دوست دارند و هم در برابر الطاف کوچک و بزرگ در  «قابلی نداردهای»هم  ،این گروه خاص از آدمیاناست و 

 آورند. ، گفتن اصال کم نمی«کنمخواهش می»

  ؛خواریثناگویی منهای چاپلوسی و پاچه .3

گذارند، بسیار با دقت و ظرافت عمل هایی که در زیر بغل مخاطب خود میجذبه در انتخاب هندوانههای باداشتنیدوست

 کنند. های فرد  تعریفی برابر نباشد از تمجید و تحسین خودداری میای طابق النعل به النعل با شایستگیکنند و تا هندوانهمی

  .پیکرندبنی آدم اعضای یک .4

نگ قش»یا « فهمم چی کشیدیآخی... می»گویند: د و همیشه میای دارنداشتنی تصور و تخیل قویجور افراد دوستاین 

خوار داشتن را دوست نداشته باشد شود که فهمیده شدن و غمو از آن جا که کمتر آدمی پیدا می« داشتیدونم چه حالی می

 شوند. تر هم مییداشتنها در نگاه مخاطبشان، دوستداشتنیاین دوست

  .درخت تو گر بار دانش بگیرد .5

یک سری آدم بالنسبت شما دوست نداشتنی هستند که هر چه گیر دستشان بیاید را بدون توجه به منبع یا صحت گزارش 

را بر  المللینپراکنی بیی سخناهکنند که انگار مدیریت یکی از این بنگاهمخابره شده، با چنان آب و تابی برایت تعریف می

مت قیفهمند که شایعه چه فرقی با اطالعات ذیمثل شخص شخیص شما خوب می های عزیزداشتنیعهده دارند، اما دوست

 رسانند. های اثبات شده را به گوش مخاطبشان میواقعیت ، فقط و فقطزننددارد و وقتی حرفی می

  !رسد کاری بکنای که دستت می .6

یدا کردن پ یبهانه اما همیشهنگیرد.  گرفتارش نوع دستی از هم اگر دستش برسد،و  کیست که از کمک کردن بدش بیاید

های داشتنیاما دوست مان را با شرکت کردن در امر خیری شیرین کنیم،شود تا کاماست که مانع می «مناسب یفرصت»

گیرند و یم کوی و برزن ببینند، دستش رارا که در فتاری رشمارند و هر گهر فرصتی را برای نیکوکاری غنیمت میباجذبه، 

 کنند.معطلش نمی

 خواهد دل تنگت نگو! هر چه می .7

اال از سر اند تا بعضی مواقع، حهایی هستند که در زندگی یاد گرفتهها، انسانها در بساط پر نقش و نگار آدمداشتنیدوست

تند و تیزشان از خود نرانند و از کسب  دوستی، زبان در کام فرو برند و تر و خشک را با چوب انتقادهای مصلحت یا نوع



 داشتنی و آن کیمیایی کههای دوستترین رمز موفقیت آدمشاید مهمنکنند. کنند ناامید موفقیت در کاری که می

کند، هنرمندی این موجودات در دل به دست آوردن باشد می« آدم»ها، ها را در میان خیل پریشان انسانداشتنیدوست

 ود. ر نبوده و نخواهد بوقت در تاریخ بشری، هنشکستن هیچخوبی آگاه هستند که دلداشتنی بههای دوستچرا که آدم
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