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 میالرح الرحمن الله بسم
 

ستان های دا ی مجموعه

 یکلانتر نینگانگیزشی 

 

 یکلانتر نینگ :سندهینو

 

 :از فراوان تشکر با

 ما علمآموزشی  تیسا و مرزبان دکترای قآ جناب
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 فهرست مطالب

 3 ............................................................................... یمعجزه زندگ

 5 .......................................................................... فولاد الماس نشان

 8 ............................................................................. ییرات جادویتاث

 01 ................................................................................... درخت ماه

 01 ...................................................................................... گل عشق
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 : اول دلنوشته

 یزندگ معجزه

_Fallow your heart 

But take your brain with you ... 

 :(  ببر خودت باهم رو مغزت اما کن دنبال رو قلبت_

 

 میهست هک یکس ایدن اون تو که نهیا بشه انسان ممکنه که یهیتنب نیبزرگتر نظرم به

 رانهزا و ها بهانه انواع و ترس خاطر به فقط اما میباش میتونست یم که یکس مقابل در رو

 ....بدن قرار هم یرو به رو میشد الشیخ یب درشت و زیر مشکل

 تخت یرو یوقت گهید سال پنجاه که بوده نیا ام دغدغه نیبزرگتر شهیهم من یبرا

 شهیم مرور انیپا تا آغاز از میزندگ و کشمیم آخرمو ینفسا دارم و دمیکش دراز مارستانیب

 داشتم دوست که یکار نرفتم؟چرا علاقم دنبال چرا که بخورم نویا حسرت قراره

  نگفتم؟ احساسموداشتم دوسش که یکس به نکردم؟چرا

 ...بشن دچارش توننیم آدما که هیدرد نیبدتر یمونیپش

 شجاعتمه؛ و سکیر قدرت یمعن به من یبرا تفکر نیا

 لاقهع بهش و کرده خوشحالم که باشم یزیچ دنبال شهیهم حالا تا شده باعث که یبذر

 :( کنم یزندگ بلکه باشم زنده فقط نه که شده باعث داشتم؛

 یوالس و.. بعداً حالا میگیم ماست دلخواه و قیعلا و حیتفر سر بحث یوقت اوقات یلیخ

 : نهیا ادیم شیپ که
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  بعداً؟ کدوم

  شهیم تمومفرصتمون بعدا ؛ شهیم ریپ آدم بعدا

 زا یکی:؟گفتیدیخند یکس روح قبض موقع یک دنیپرس لیعزرائ از گنیم بعدا؟

 کفشموگفتیم کفّاش به که دمید رو شخص اون بودم رفته نکاریا یبرا که ییها زمان

 ...کنه عمر کسالی حداقل که بدوز یجور

 داوم سر عمرم شهیش یوقت خوادینم برسه،دلم سر به ینجوریا میزندگ ندارم دوست

 ندادم؟ انجامخواستمیمکه یکار زودتر چرا بگم خودم به

 :بپرسم ازتون سوال دوتا نیبد اجازه لطفاً

 د؟یبگذرون یچجور رو روز صداونقراره یا زنده گهید روز صد فقط بگنبهتوناگه

 ن؟یگذروند یم یچجور تونویزندگ نیریبم ستین قرار وقتچیهشمابگن اگه و

 مهبرنا و تلاش ندمیآ یبرا یجور سواله؛ دوتا نیا نیب ما جواب یواقع یزندگ من یبرا

 ارانگ برم یم لذت بودنم زنده از یجور و رمیبم وقت چیه ستین قرار انگار کنم یم یزیر

 ...مونده یباق برام عمرم خزان تا روز چند فقط

 

 دعوت آن به که حالا اما ؛یداشت را شیآرزو که نباشد یجشن آن یزندگ دیشا

 برق بایز یتوان یم تا یشد

 (( نیچاپل یچارل))
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 : دوم دلنوشته

 نشان الماس فولاد

_you are so much more than what you are going through . 

 :( دیکن یم فکر که دیهست یزیچ اون از شتریب یلیخ شما_

 

 .....گهید یروزا یلیخ ای و امروز

 .نداره دهیفا ه،یکاف..شو میتسل... بسه گهید گمیم خودم با

 هیگر بشه خونرنگهمچشمام و ادیدرب جونم یوقت تا ؛ خودم ییتنها غار تو رمیم

 ...کنمیم

 کنم؛یم داد و غیج و بالش تو کنمیم فرو سرمو

 فتمیب سرفه به و رهیبگ صدام که یقدر اون

 کخش مجسمه هی مثل وارید دروبهزنمیم زل فقط و کنمینم یچکاریه گهید اون از بعد

 شده طلسم هی....شده

 امهاد ،یبکش بودن یقو و تلاش از دست یتونینم تو گمیم گذرهیم زمان که کمی اما

 دمخو به و رمیگیم خودمو دست خودم دوباره توعه؛ ییتوانا طیشرا نیبدتر تو یحت دادن

 دمیم یدلدار

 شم بلند که کنمیمکمکخودم به

 باشمانسانبازم و کنم یزندگ بازم ، کنم هیگر بازم بخندم، بازم که
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 که یبار هر یازا به و بوده ادیز یلیخ دونمیم اما کردم نکارویاالان تا چندبار دونمینم

 ...شدم یقو شتریب کمی و برداشتم بلندتر قدم هی شدم ینجوریا

 نشیزم و بده شکستش نتونه یکس چیه و یزیچ چیه گهید که یکس بهشدم لیتبد

 بعد بار هر ؛ شمیم یقو من که نهیا کنمیم افتخار بهش و مهمه برام که یزیچ تنها بزنه؛اما

 شکسته هر از

 .شمیم تر محکم بعد دفعه یشدن

 آب فولاد شمیم بودم بتن اگه و بتن بودم سنگ اگه و شمیم سنگ بودم شهیش اگه

 .دهید

 دخو از تر یقو یلیخ و سرپامهنوزم و اومدم بر دردا ییییلیخ پس ازمن که هینجوریا

 روزممید

 ....کرده من به لیتبد منو که نهیا

 یگاهدادنادامه و بودن یقو که دونمیم کردم؛ درکش و شناختم رو درد جنس من

 ...رممکنهیغ و سخت چقدر

 یبیع ؛یبزن داد قلبته تو که یدرد شدت از اگه ،یکن هیگر اگه نداره یبیع بگم خوامیم

 ینکن یچکاریه که یبد فرصت هی خودت به یگاه اگه نداره

 .یباش خودت یتو فقط و

  چکسیه و یدار رو نکارایا ی همه حق تو

 ....کنهینمسرزنشت

 ...یبش تر بالغ و تر یقو ضربه هر بعد که نهیا مهمه که یزیچ اما
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 .شنیم بالغ و کنهیم دایپ وسعت ذهنشونم کشنیم که ییدردها وسعت به آدما

 ...دیباش خودتون یزندگ ققنوس لطفاً

 خودش وجود از که یشیآت از بار هی یمدت چند هر که هیا افسانه یا پرنده ققنوس

 دمتول دیجد ققنوس هی خاکستر اون داخل از اما شهیم خاکستر و سوزهیم دهیکش شعله

 ...شهیم

 .قهرمان هی داستان هر و داره یداستان هی یآدم هر

 

 

 داستان اخر دمیم قول بهت و باش خودت یزندگ داستان قهرمان کنمیم خواهش

  نفسه عزت و خودت به افتخار فقط مونهیم یباق برات که یزیچ

 ....ریناپذ شکست ی اسطوره هی به یشیم لیتبد تو

 

 . دیرس خواهم آن به مطمئنا ، کند باورش قلبم و کند تصورش بتواند ذهنم اگر

 ((یکل یعل محمد))
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 : سوم دلنوشته

 ییجادو راتیتاث

_Never hurt the person whose only intention is to see you 

happy . 

 :(  نزن بیآس توعه یخوشحال قصدش تنها که یکس به هرگز_

 

 وهمر نفر هی و دیباش داشته یا گهید ی کره هی ای فضا به بازگشت یب سفر به اگه

 شونن سوال نیا به شما جواب ه؟؟یک شخص اون دیببر خودتون با دیبتون مخالفتش بدون

 ... تونهیزندگ شخص نیتر گذار ریتاث ای ارزش با دهنده

 محبتشون، با تونستن که دارن وجود افراد از یمحدود یلیخ یسر هی ما ی همه یبرا

 طیشرا تو هاشون یدلدار تموم با ، بودنشون یشگیهم و یابد با هاشون، یبانیپشت با

 بهمون گهید یخوب هزاران و بود بد حالمون که یموقع هاشون خنده و یشوخ با سخت،

 یاه بنده رسما و ندارن بال فقط که میدار ییها فرشته یزندگ یتو یگاه که بدن نشون

 :( هستن خدا ی دهیبرگز

 دیام هرا شاه نیآخر به شنیم لیتبد نمونده برات یدیام چیه گهید یوقت که ییکسا

 ...باره چند یها تلاش و آدما یایدن به برگشتن یبرا یزندگ و

 ثلم که اونان و یبریم پناه اونا به یشد ریدلگ آدم و عالم تموم از یوقت که ییکسا

 ندهخ و کننیم پاک قلبت از رو غم کنن،یم شارژت دوباره ، یانرژ نیدلنش و گرم منبع هی

 ...ارنیم لبات به
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 باارزشتون اموال مثل تونویزندگ نجات یها فرشته از

 دیشب میتسل وقت چیه ستین قرار آدما نیا وجود با دیباش مطمئن و دیکن محافظت

 ...دیباش نداشته یشرفتیپ ای

 

 کرد؟ زرد که یسعد تو، سرخ یرو ندیگو

 شدم زر و افتاد مِسم به عشق ریاکس
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 : چهارم دلنوشته

  ماه درخت

_The best is yet to come 

/Be patient  ♡/  

 :(  باش صبور ؛ انیم هنوز ها نیبهتر_

 

 وقت ؛هر بود میشگیهم عادت ماه؛ به بودم زده زل و بودم نشسته شب یکیتار یتو

  داشتمدوستکه اهنگ هی، نشستم یم اطیح یتو بودم ریدلگ ای سردرگم

 .ینوران ماه و شب آسمون به زدمیم زل و گذاشتم یم

 گهید سال ده باشه؟ یشکل چه قراره ندهیآ نکهیا بود؛ ندهیآ امشبم یفکر یریدرگ

 طیشرا اوقات یگاه خوام؟یم من که هیهمونجور زیچ همه دارم؟ یطیشرا چه من

 امتحان رو یاگهید یها روش و راه میمجبور و رهینم شیپ میخواستیم ماکهیاونجور

 ...میکن

 مارو یاشتباه یها قطار یگاه یزندگ یتو چون نداشتم یتیشکا مورد نیا از من اما

 ازش ایلیخ دیشا ام؛ ندهیآ بودن ناشناخته نیا عاشق من و برنیم ها مکان نیتر درست به

 : میکن نگاه بهش ینجوریا دیایب اما باشن نگرانش ای بترسن

 هب که هستن موارد نیهم چون کننیم یزندگ وخوشحالن اهدافشون و زهیانگ با آدما

 .دنیمرو کردن یزندگ و دادن ادامه یبرا لازم لیدل ما
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 نرسینم ای رسنیم بهش و جنگن یم براش ، کننیم انتخاب رو یهدف هی آدما شهیهم

 .متفاوت ای و بزرگتر هدف سراغ رنیم بعدش و

 اونبه دنیرس یبرا ما اقیاشت بلکه شده ما لیدل که ستین هدف خود اصل در نیا

 . هدفه

 دیام یسو کور تنها و میکن یم ریگ یا کننده دیناام و سخت طیشرا یتو اوقاتم یگاه

 با طیشرا و نباشه یشکل نیا ندهیآ میدواریام چون ناشناخته ی ندهیآ همون شهیم ما

 :( کنه رییتغ هیچ میدونینم ما که یاتفاق افتادن

 توجه بدون ؛ کنم تلاش کنهیم مجبورم چون دارم؛ دوست رو ناشناخته ی ندهیآ من

 و بودن زنده حس من به که دناستیجنگ نیهم ؛ نه ای رسمیم اهدافم به نکهیا دونستن و

 .دهیم داشتن ارزش

 خوامب اگه و میکن یم یزندگ حال زمان یتو ما چون... میبش غرق ندهیآ تو دینبا البته

 .بسازم قشنگ الانمو دیبا باشم داشته یخوب ندهیآ

 :( راز ی ندهیآ زمان و هیهد هی حال زمان خاطرست، و تجربه من یبرا گذشته

 

 است گذر در جهان یشاد و غم چون حافظا

 .دارم خوش خود، خاطر من که است آن بهتر    
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 :  پنجم دلنوشته

 عشق لگ

_Ne jamais tomber amoureux ne cherchez pas la pluie ou la 

camomille parfois, au bout des épines d'un cactus, venez à la 

rosette qui illumine votre vie !.. 

 هی یخارها یانتها در یگاه نباش، بابونه و نوبار دنبال شدن عاشق یبرا هرگز

 :( کنهیم روشن رو زندگیت که یرسیم یا غنچه به کاکتوس،

 

 کردم، یکار خراب من منه، ریتقص زیچ همه ندارم، اقتیل و ارزش من ام، یبد آدم من

 ...و متنفرم خودم ام،ازینم پسش ازمن

 خسته یچ همه از که یزمان ای میبود ناراحت و یعصب که یموقع ما ی همه مطمئنم

 . میکرد فکر مشابهشون ای جملات نیا از یکی به میبود شده

 اتفاق هر بعد خودمون یحت ای و گرانید ای که بوده یجور طیشرا ماها از یلیخ یبرا

 متیق به مت؟یق چه به م؛یشد ریتحق و میزد سرکوفت و میکرد حمله خودمون به یبد

 یلیخ ای شد شکسته که قلبمون متیق به و نفسمون عزت و اعتماد متیق به خوبمون، حال

 ... گهید یزایچ

 هیبق داشتن دوست از تر سخت یلیخ خودمون داشتن دوست اکثرمون یبرا دیشا

 علاقه گرانید توسط شدن داشته دوست یبرا ستون و قدم نیاول که یدرصورت باشه

 ...عشقه گل نیا خودته به داشتن
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 طاقت و سخت واقعاً که میکنیم انتخاب رو ییارهایمع داشتن دوست یبرا هم یگاه

 یشاسرپو و  صورتک و نقاب با م؛یباش یا گهید جور میکن یسع شهیم باعث نیا و فرسان

 ... مینباش خودمون و میبپوشون مونویواقع خود مختلف

 (( چشه؟ خودت مگه باش؛ خودت:))  خاله پسر قول به

 اما ؛ شده خورد درهم روحمون و شکسته قلبمون و میدید بیاس یگاه ماها ی همه

 یوت قایدق و داره وجود شهیهم ییبایز ؛ مینباش بایز گهید شهینم باعث وجه چیه به نیا

 :((( خودمونه داشتن دوست ریمس

 .میکن اعتماد یواقع من به دیبا فقط

 ؛ میباش زشت که شنینم باعث اومدن وجود به اشتباهاتمون از که ییها زخم یحت

 کیتار تو که ییها ستاره شدن؛ لیتبد ما یها ستاره و یفلک صورت به همشون زخما اون

 هی به لیتبد مارو و دنیم نشونمون درستو راه تجربه نور با طیشرا نیتر سخت و شبا نیتر

 .کردن تر یقو من

 هبیغر آدم هی یجلو دیکن فکر نیا به و دیکن نگاه نهییآ یتو خودتون به یگاه

 نیا گها شده؟ رییتغ و تنفر مستحق نقدریا که کرده یاشتباه چه آدم نیا مگه د؛یستادیوا

 د؟یدادیم خشم و نفرت بهش بازم شدیم رد ابونیخ یتو کنارتون از آدم

 شهیم خوب دلتون حال کم  کم دیباش مطمئن دیباش تر مهربون خودتون با کمی لطفاً

 .خودتون دوست نیتر وفادار و نیبهتر به دیشیم لیتبد و

 هی خوب، کتاب هی قشنگ، لمیف هی ، خنک یدنینوش ای یچا هی به خودتونو یگاه

 د،یکن دعوت زایچ جور نیا ای دیبریم لذت ازش که ییغذا د،یدار دوستش که یلباس

 .دیخودتون فقط و فقط مونهیم براتون ایسخت تو که ینفر تنها و نیآخر
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 خودم را دوست دارم ، همه جا همراهم بوده ، همه جا 

 بار نگفت حاضر نیستم تا با تو بیایم ، آمد و هیچ نگفت ،یک 

 حرف نزد ، گفتم و او شنید ، رنجش دادم و تحمل کرد 

 «خودم را سخت دوست دارم :( » 

 

 یباش دل خوش که کوش آن در است نوبهار

 یباش گِل در تو باز و بدمد گُل یبس که

 

 

  انیپا

۱/۷/۱۰۱۱ 

۱۱:۱۱ 

 

In this world the ones who are smiling are the strongest. 

 .هستن نیتر یقو ، زننیم لبخند که یکسان ایدن نیا یتو
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