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؟م این کتابسالم.میدونی من از کی منتظر نوشتن   

شایدم بیشتر... تقریبا شش ماه !  

فت کنید لکه تو این کتاب میزنم مخاباحرفایی ممکنه نود درصد شماهمون اول بگم که 
 ! ولی میخوام یه حقیقتی رو بگم !

 حقیقت اینه : 

...نیست  تدلسوز خود تهیچکس جز خود تو این دنیا  

اینو بفهمه و باور کنه یه جورایی تو کل زندگیش رشد میکنه ! هر کی  

 میدونی چرا ؟ چون دیگه از اون به بعد به فکر خودشه ! نه به فکر بقیه ! 

این حقیقتیه که هر کسی نمیتونه قبولش کنه ! خیلی ها اینو خودخواهی و غرور 
ال اینکه بقیه چکار میدونن ! اما من معتقدم هر کسی این حقیقت رو بپذیره دیگه دنب

 میکنن و چی میگن نیست.مسیر خودشو میره و فقط به فکر خودشه. 

 حق میدم...

 خیلی ها ممکنه اینو قبول نکنن ! 

  که خیلی ها شهامت گفتنشو ندارن ! قیقتیهاین ح

 بازم میگم و حاضرم هزاران بار دیگه هم بگم که :

!هیچکسسسسسسسس !  هیچکس تو این دنیا دلسوزت نیست  
رزشی قائل نیست و برات دل هیشکی اصال برات ا اگه خودت دلسوز خودت نباشی

 نمیسوزونه !

! چون خیلی ها به فکر  قبل تغییر تغییر کن: رو میذارم  بخاطر همین اسم این کتاب
خودشون نیستن و یه مسیری رو برای خودشون میرن و بعدا یه اتفاقی میوفته که باید 

 بشینن سالها افسوس بخورن و فرصت های سوخته خودشونو بشمورن ! 

..بذار خودمو برات معرفی کنم تا بیشتر با هم آشنا بشیم.  

اصال دلسوز خودم نبودم ! تو غفلت بودم و سالمه. یه عمر 25من رضا هستم و   
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 اصال کل زندگیم برای اینو اون بود. اصال به فکر خودم نبودم...

از خودم که دیگران خوششون بیاد و عمال هیچ انتخابی  باشمسعی میکردم طوری 
میشد روز به و همین باعث  دوست دارنو همیشه چیزی میشدم که دیگران نداشتم 

.روز از خودم فاصله بگیرم  

عین یه آدم پوچ و بی  شب و روز میگذروندم و هیچ هدفی نداشتم.هیچی...الکی 
 معنی...

 خنثی بودم...

 اصال نمیدونستم دارم چکار میکنم.واسه ی همه دلسوزی میکردم جز خودم !

... اصال هیچ برنامه ای نداشتم... هیچی...گاه درس میخوندم الکی میرفتم دانش  

دانشگاه...اه منم اینکه همه میرفتن دانشگفقط برای   

 عقیده مسخره ای داشتم...میگفتم برم مدرک بگیرم بعد برام کار پیدا میشه !

 هه...اره جون عمت !

:جالب اینجاست   

این دانشگاه اومدنت عموم کسایی که تو دانشگامون بودن وقتی ازشون میپرسیدی  
حاال  ... یممدرک بگیر  اومدیم فقط...: نمیدونم. همه میگفتن...بشه چی میخواد تهش 

چی میشه !بعدش ببینیم   

 خیلی خنده داره نه ؟ الکی جوونی داشت میگذشت و ما کال تو خواب بودیم...

ه پدر مادرشون تو خونه غر غر نکنن کنای ی دانشگاه هم بخاطراز دخترا خیلیتازه 
! دانشگاه میومدن  

عموم دخترایی که تو دانشگامون بودن هیچ هدف خاصی نداشتن . فقط به خداییش 
هزار بد بختی کنکور دادن قبول شدن و از جمعی پیروی کردن که همین االنشم خیلی 

!  صبح دولتت بدمدها دارن پیروی میکنن...تهشم یه مدرک میگیره و حاال بشین تا   

 هه... جالبه نه ؟



 

5 

 

قبل تغییر تغییر کن     

تو این چهار سال جیب دانشگارو با پوالیی که دادی پر کردی االن نشستی گوشه خونه 
! نمیدادمهدر خودمو و میگی : ای کاش چهار سال وقت   

 اره ...

نمیدونیم با دقیقا ودمونم یه جوری میشیم که انگاری خا بعضی وقتکال ما آدما 
اما نمیدونیم به کجا ؟ ...خودمون چند چندیم.فقط میریم  

...جلو سمت گاز دارن پیش میرن به  تختهخیلی ها الکی   

 جلو رفتن که هنر نیست ! آگاهانه جلو رفتن هنره ! 

این مسیر تهش میخواد چی بشه ؟ببینیم واقعا  مو فکر کنیم بهتره یکم ایست کنی  

 این کارایی که من دارم میکنم تهش میخواد برام چکار کنه ؟ 

خودمون نمیپرسیم و منتظریم اتفاقات خوب خودش متاسفانه این سواالت رو از 
تا سرمون به سنگ نخوره دست از عقاید  خودشو بهمون نشون بده ! یه جورایی انگاری

  تقلیدی خودمون بر نمیداریم !

عموم آدما دارن مسیری رو طی میکنن که بقیه رفتن ! اینو از من بپرس ! من خیلی 
ین بودم اما نجات دادم خودمو...چیزارو دیدم و تجربه کردم...خودمم هم  

 بخاطر همین میگم قبل تغییر تغییر کن.یعنی هر تصمیمی میگیری به بعدش فکر کن ...

 چون هر تصمیم کوچیک تو آیندت تاثیر گذاره...

دارن ! فکر  بدهکاری کلی به خودشونچون  نیستشاد نخیلی ها که تو زندگیشون 
و خیلی از کارای مدرک گرفتن و لباس شیک پوشیدن میکنن میشه این بدهکاریو با 

! دیگه از بین برد  

م اونو که از دیگران توقع داری مبدهکاری اما ما عموم مواقع همون چیزیو به خودمون
...شبدن بهمون  

 آقا اصال ولش کن این کتابو...یه سوال از خودت دارم !
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جوونیت چطوری انصافا این گذر زمان و این تایم های بیهوده اعصابتو خراب نمیکنه ؟ 
 میگذره ؟

 میتونی به دونسته هات عمل کنی ؟

 چقدر برای اینو اون دلسوزی داری ؟ آیا این دلسوزی رو برای خودتم داری ؟

یم ! نباید باید خودمونو بیدار کنیم.باید بریم دنیال حقیقت. باید قبل تغییر تغییر کن
 بذاریم دیر بشه !

 بابا به خدا این جوونیه بره دیگه نمیاد که !

من تا خرخره غرق کارهای غلط بودم.من آدمی بودم که هیچی برام مهم نبود...کلی 
دوست ندارم واقعا برام داستان شد ! همشون کردم که بعدش می کارای غلط و اشتباه 

کنه!رو تجربه کسی اون چیزایی که من دیدم   

:بخاطر همین همش میگم  

قبل تغییر تغییر کن.   

فهمیدم که : رضا ؟ خیلی تازه افتاد اتفاق  تو زندگیم تلخ اون اتفاقات 1393سال وقتی 
از خواب غفلت بیدار شده بودم...ها باعث شدن تو خودت نباشی...انگاری تازه   

مله ای بگم : رفتم دنبال شناخت خودم و خودسازی و االن میخوام با قدرت یه ج  

درست نیست...رو نرو که جز مسیری که خدا گفته هیچ مسیری   

... مسیر غلط رو رفتم و میدونم تهش هیچی ندارهن م  

پس دلسوز خودت باش و بدون که اگه خودت خودتو بلند نکنی هیچکس این کارو 
تا اینو نفهمی همینجوری الکی وقت میگذرونی و  برات نمیکنه ! خیالت راحت باشه ...

 یه آدم تنبل و بی اراده ای میشی که خودتم نمیدونی چته...

رو همش بگم :ه دوست دارم این جمل  

 هیشکی برات دل نمیسوزنه تو این دنیا...

 شاید بگی : 
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 رضا ؟ 

 خدا که دل میسوزونه !

خدا برای کسی دل میسوزونه جواب من اینه : نه....خدا برای هر کسی دل نمیسوزونه ! 
 که برای خودش دل میسوزونه...

خودش نیست خدا براش چیکار کنه آخه؟ ه خودش خودشو قبول نداره و دلسوزکسی ک  

دلسوز خودش نیست همه ازش سواستفاده میکنن و چون حالیش نیست کسی که 
لسوز خودش نیست جوونیشو بدون هدف میگذرونه ! نمیفهمه.کسی که د  

 بچه ها ؟

... میگردهنبر مون بره دیگه این جوونی از کف  

؟  مالکی بگذرونی نصف جوونیمون که رفت بقیه رو هم میخوایم  

همشم صرف خواب و موبایل بازی و تلگرام و چیزایی شد که اصال هیچ فایده ای 
جور ناما همی میشد کلی کارای خوب کرد.. چه فرصت ها و چه وقت هایی که نداشت.

 الکی رفت !

 چند سالتو الکی گذروندی؟

 اول به فکر خودت باش...بعد به فکر بقیه ! تا به فکر خودت نباشی نمیری تغییر کنی...

ای کاش یکمشو دلسوز خودت بودی ! اینهمه دلسوز بقیه بودی  

نذار هدر بره !قدر فرصت هارو بدون   
خیلی هامون میدونی چقدر این شب ها و روزهایی که داره میگذره ارزش داره ؟ االن 

نیست... م حالیمونجوونی  

بره باال ای کاش هات بیشتر میشه. اما هر چقدر که سنت  

.. و عذاب از نظر من خوشبخت کسیه که تو زندگیش کمتر ای کاش داشته باشه.
 وجدانی باهاش نباشه!
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...فکر میکنی به کی ضرر و پوچ بودن ل چیزای هیچهمه اتالف عمر...این همه دنبااین 
 زده ؟ هیچکس...

خودمون...بلکه به   

من خودم فرصت و زمان زیادی رو سوزوندم...حسرتشم خوردم.اما دیگه نمیخوام این 
یچ هالکی تو خیابون میچرخیدم... واقعا اتفاقات برام بیوفته...قبال همش خواب بودم و 

هدف و انگیزه ای برای تغییر و رشد نداشتم.همیشه هم به مامانم میگفتم : این 
دلم خوش بود به یه تیکه زمینی که بابام  ...مهم نبوداصال هیچی برام  سرنوشت منه...

داره و با خودم میگفتم : اینو بعدا برام میفروشه و با همون ازدواج میکنم ! یه آدم تنبل 
ه...هیچی نگم بهتره !و راحت طلبی بودم ک  

اما این سرنوشت من نبود! این تنبلی و کم عقلی خودم بود که باعث میشد همینطور 
...شهامت تغییر رو نداشتم ! آدم ترسو و راحت طلبی بودم !الکی روزام بگذره   

االن که دارم باهاتون حرف میزنم کوه اراده و انگیزه ام و خیلی خوب تونستم زندگیمو 
تغییر بدم اما چیزی که منو اذیت میکنه همینه که میبینم خیلی ها دارن عین رضای 

میکنن و زندگیشون شده یه سری کارهای بیهوده و پوچ که زندگی چهار سال پیش 
ه !تهش خدا شاهده هیچی جز افسوس ندار  

 بخاطر همین میگم :

 قبل تغییر تغییر کن 

 دلسوز خودت باش 
 اونی که باهاته پاهاته !

اینو بدون که خودتی که باید برای خودت کاری بکنی.پدر مادر هم تا یه حدی باهاتن 
 گی خالف منفعتشونه به حرفات اصال گوش نمیدن !یاما اگه ببینن چیزی که تو م

 داری توش زندگی میکنی . اینه دنیا...اینه اون جهانی که
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 بیدار شو قبل اینکه مثل من از خواب بیدارت کنن !

 یه تکونی به خودت بده !

دم مدرسه  ممن از نوزده سالگی تا بیست و دو سالگی با دوستام پنج نفری میرفتی
 دخترونه ایست میکردیم و به دخترا متلک میگفتیم و شماره میدادیم و از این کارا.

 چیشد ؟ین کارا تهش ا

 عاقبت این کارا چیشد ؟ 

 هیچی....

یعنی اگه از هیچی کلمه بهتری پیدا میکردم همونو میگفتم...تموم دوستام معتاد و 
 بیچاره شدن.

کدوم یکی از شماست که حرفای منو بفهمه ؟ کدوم یکی از شماست که بخواد قبل 
 تغییر تغییر کنه ؟

جو نمیشیم.این کتاب برای کسایی  و نشکونیم حقیقتر ما آدما تا من درون خودمون
 که من درونشون بزرگه و منیت دارن بدرد نمیخوره.

یکی مثل رضای چهار سال پیش که بد جور از دست روزگار سیلی من اینو نوشتم برای 
 خورده و االن دنبال حقیقت میگرده...

باعث بدیم بعدا همین کار های غلط ادامه  ما همین جوری کارهای غلط خودمونواگه 
 ... واقعا اینو به عینه تجربه کردم...به گره و بن بست بخوره  میشه زندگیمون کلی

 فکر نکنم هیچکدوم از شما تو زندگیتون گره کور پیچیده ای داشته باشید...

 از خدا میخوام هیچوقت زندگیتون به گره نخوره...خیلی دردناک میشه زندگی...

انقدر برام سخت شده بود که هیچ جوره باز  من چشیدم که میگم...خدا شاهده زندگی
 نمیشد...

خدا خیلی کمکم کرد ... منم خیلی صبر کردم..خیلی...اوووووف...دوست ندارم دیگه 
 اونجوری بشه زندگیم...اصال....
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دلسوز خودت باش...یه جوری زندگی نکن که بعدا به تپش قلب و استرس دچار 
 ساس کردی و فکر نکردی...همشم بخاطر کارایی که از روی احبشی...

 به نظرم... این کتاب جعبه ابزار خودسازیه

...نوشتم که عین خود مننبرای کسایی من این کتابو   

تو این کتاب میخوام از .کسایی که خیلی تنبل و بی اراده بودن و دیگه خسته شدن
 زندگی و تجربه های خودم بگم..

 باور کنید این تجربه ها خیلی با ارزشه...

 هیچکی شهامت گفتنشو نداره...چون آدما خیلی هاشون صادق نیستن...

میخوام بگم که چجوری اون رضای تنبل و بی اراده دیروزی تبدیل به کسی شده که تو 
گم و چون اراده و پشتکار به خیلی ها تونسته الگو بده.همش تجربه های خودمو می

 حرفام از تجربه میاد بهتر میتونم تاثیر بذارم.

ه معتقدی که هیچکس تو این دنیا جز خودت دلسوزت نیست این کتاب به دردت اگ
هستی که بیاد زندگیتو دگرگون کنه لطفا سمت  خوره اما اگه منتظر یه اتفاق خاصمی

 این کتاب نیا چون به دردت نمیخوره...

کتاب تاکیدم رو جوونی خیلی زیاده... این تو  

 تو این کتاب ما رو خودمون کار میکنیم.

 شهامت رو در خودمون باال میبریم.

شهامت یعنی با این که میترسی پیش بری.همش هم از تجربه هام میگم.ما نباید خالء 
 عاطفی داشته باشی !

م ! نباید بدون هدف باشیما    

اید یه کاریو هی امروز فردا کنیم. نبما   

 ما نباید از کسی غیر از خودمون توقع داشته باشیم ! 
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: مگیبو م هی امروز و فردا کنیهدف هامونو تو زندگیمون  نباید  

 باشه بعد عید و تعطیالت 
 باشه از شنبهباشه واسه بعد.. 
  تنبلم بابا.. من درست بشو نیستم 
 االن وقت ندارم 
 ندارمو حس و حالش 
 دیگه از من که گذشته 
 نمی شهاین شرایط جامعه  توی 
 ذارندیگران نمیخوام می من 
  موفق شدن ندارممن استعداد 
 ته باشم..سر یه فرصت خوب یه روزی که حال و حوصله داش . 

 یه چی بگم ؟

 کسایی که این حرفارو میزنن و بهونه میارن اصال خودشونو دوست ندارن...

 دارن با آیندشون بازی میکنن...

کسایی که سختی کشیدن خیلی خوبه چون زندگی منم اینجوری این کتاب برای 
کتاب یاد میگیریم که دلسوز خودمون باشیم و از هیچکس جز خودمون تو این بوده.

 توقع نداشته باشیم و قبل تغییر تغییر کنیم...

 همین....

 فصل مقدمه تموم شد.
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به زودی در فصل های آینده حرف های زیادی دارم برای زدن که چون از تجربم میاد 
 مطمئنم خیلی میتونه برای شما کاربردی باشه.

..انجامش بدید .باید برید و ه تمرینی بهتون بدم که میخوام ی  

اینه :تمرین   

 گذشتتو به یاد بیار 

 و ببین تو روزای سخت و نفس گیر

کی کنارت بود ؟    

 )به این سوال خیلی زیاد فکر کن...(
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قبل تغییر تغییر کن     

 
 نام کتاب : 

  کنتغییر تغییر قبل 

 

 نویسنده : داداش رضا
 

 

 

 

 

 

 

نشویدلطفا تا زمانی که تمرین این فصل را در صفحه محصول انجام ندادید وارد فصل جدید   
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