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 پیک هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا سرباالیی افکارملنوشته د

 .دارد قانونی پیگرد برداری

========================================================== 

 

 :مقدمه

هامون با روش صحیح به اعمال و رفتار خود در طول زندگی قشنگمون هستیم. خیلیمون به دنبال اصالح همه

از ما هم شکست  ی خوبی به دست میاریم و برخی دیگهپردازیم و در آخر، نتیجهرفع اشکاالت و نواقص خود می

 خوریم. چرا؟می

هایی وجود داشته ی ما زمان. در زندگی همهخوایم از زندگی لذت ببریمی ما رویاهایی در سر داریم و میهمه

هایی رو در سرمون پروروندیم؛ اما در حقیقتاً سزاوارش هستیم، اندیشه و طرح چهاون که برای رسیدن به

مونیم، پس ها از اهداف و رویاهای خود دور میرویارویی با مشکالت زندگی و دست و پنجه نرم کردن با سختی

 .مون هستیم، یا حتی انگیزهنگری برای زندگیشاید منتظر تل

*** 

 !ی شما عزیزانم و همچنین خوانندگان عزیزکنم خدمت همهسالم می

 .امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه

 .های افکارم در خدمت شما هستمی دیگه به نام سرباالییخب، دوستان عزیزم با یک مجموعه دلنوشته

ای کمک به عزیزان کنم که خواهان رهایی از عادت بد و دلنوشته این بوده که بتونم ذره هدف من از نوشتن این

 .کنند که یک زندگی شاد و سالم و پر از آرامش همراه با انگیزه داشته باشندیا وابستگی هستند و تالش می

 .هاتون حمایت کنیدی شما تمنا دارم من رو با نظر و انتقاداز همه

 امیری هدیه قلی زاده

*** 

ی زیبا و روشنی در انتظار من است! من یقین دارم که روشن و زیباست! پس به راستی این من هستم که آینده

دانم که مثبت اندیشم؛ اما تنها مثبت اندیشی هم کافی نیست. بلکه من نیازمند مثبت اندیشم؟ نیستم؟ من می

 .پشتکار و عمل هستم

*** 
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 !من

ی درست زندگی کردن ی کمی از ما، با انتخاب شیوهدانم عدههستم، درحالی که میمن خواهان تغییرات مثبت 

م که داندهم و میکیفیت می نشینمهای خود برسند. پس این من هستم که به زندگی دلتوانند به خواستهمی

 .ی من را رقم خواهد زددهم، آیندههر چه اکنون انجام می

*** 

خواهم برای خودم دوست خوبی باشم تا اگر روزی مرتکب اشتباهی شوم، بتوانم خواهم! اما مییمن دوستی نم

که به ضعف و نقص خود فکر کنم، سریعاً به چون یک دوست خوب نصیحت کنم! پس به جای آنخودم را هم

 !است. آری، یک سفرها تمرکز کنم و بیندیشم! این یک تحول حل باشم و بر روی تک تک آندنبال راه

*** 

به راستی نیروی مثبت اندیشی چیست؟ بله، این نیرو همان نیرویی است که ایمان و توانایی احساس اطمینان را 

گوید که صرف نظر از نوع ست و به ما مینشاند. پیامی که فکر کردن، در واقع پیام ایمان و باوریمان میدر درون

ر باشیم روی آن چه داریم تمرکز کنیم. روی این که چگونه اوضاع را متحول محیط و شرایط شخصی باید قاد

کنیم، متمرکز شویم و چه کنیم که از کارهای خود نتایج درخشانی بگیریم و آری، این ما هستیم که از کارهای 

 .گیریمخود نتایج درخشانی می

*** 

زنیم و در آخر هم ادعا داریم که ما نفوس بد میاش چیست؟ آیا ارزش دارد؟ کنیم؟ چرا؟ دلیلمنفی فکر می

ن است هایت غیر از آگویی مثبت اندیش هستی؟! پس این نفوس بد و منفی فکر کردنمثبت اندیشیم. مگر نمی

کنی؟ دلیلش چیست؟ فهمیدی؟پس اگر که به خودت ایمان نداری؟ غیر از این است که احساس نابودی می

 !ن فکر کن! من مطمئن هستم که تو به جاهای عالی و خوبی خواهی رسید، شک نکنفهمیدی، برو به تمامشا

*** 

خواهی؟ یا معیارش را؟ من منظم هستم، مهربان، من موفقم، خیلی هم موفقم! حتماً دلیلش را می

صبور و صادق هستم! اصالً من خود آن فیلسوف هستم دیگر... نیستم؟ مگر یک فیلسوف خوش خلق 

 !ر، صادق، مهربان و منظم نیست؟! خوب، من نیز هستم دیگرو خوی، صبو

مان از سنگ است، گویید ما موفق نیستیم، ما مهربان نیستیم، ما جنس قلبهایی که میحاال، ای آن

تان دو دقیقه سکوت کنید. یک عرض کوچکی داشتم! عزیزم، تو ما اصالً صادق نیستیم و... . همه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 کارمسرباالیی اف

Romanik.ir  5  رمـانـیـکــانجمن 

 هدیه قلی زاده امیری

گویی من این را ندارم، چون خودت تالش برای به دست آوردنش اگر هم می اش را داری، منتهاهمه

ها را ی ایننکردی. خودت خواستی مغرور باشی! پس این را بدان که تو نیز فیلسوف هستی، فقط همه

 !درون خودت پیدا کن. شک نکن که تمامشان را داری

*** 

کنم که هم به های خاص وادار میا نیز با گونهکنم و دیگران راین من هستم که به دیگران خوبی می

من و هم به اطرافیانشان خوبی کنند. پس همیشه و همیشه سعی کن خوب باشی که هم بتوانی افراد 

 !را به خوبی دعوت کنی و هم اطرافیانت به تو خوبی کنند

*** 

دانم خوب بودن خیلی ساده است! خوب توانم باشم! چون میدانم که میخواهم خوب باشم، چون میمن می

باشی خوشبختی درون مشتت است! وقتی دوست داری بقیه با تو بااحترام صحبت کنند، مهربان باشند، پس 

 !دهم که چیزی از تو کم نخواهد شد! اگر کم شد با منمهربان باش و بااحترام صحبت کن. قول می

*** 

 .ستخوشبختی که راهی به سوی دارممن برای رسیدن به خوشبختی قدم برمی

رسی خواهی؟ پس بدو، بدو تا به من برسی! من هم هنوز اول راه هستم! پس میخوشبختی ابدی را تو نیز می

 !فقط، اراده کن و به خودت اعتماد داشته باش

*** 

مهربانی، دلسوزی، کنم با انصاف، وفاداری، مردانگی، صداقت، من آدمی هستم که هرچند سخت؛ اما سعی می

احترام، تحسین، رفاقت، عشق و درستی رفتارکنم. چون  شکیبایی، بخشندگی، خیرخواهی، اعتماد، ادب و

توانم خطاهای دیگران را به سادگی ببخشم. خطاهایشان را نادیده بگیرم و در آخر به همین دلیل است که می

 .شودتر از قبل میزندگی من زیباتر و دلنشین

*** 

 .کندی قوی برای کارهایت، پیشرفت، کارهایت را تضمین میکنم که با ارادهو من تضمین می

*** 
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 توانم سرنوشت خودمگویم تصمیم گیری، به راستی چیست؟ منفعتی دارد؟ آری! با اتخاذ هرتصمیم، من میمی

گیریم. اخذ تصمیمات جدید، سرآغاز هر اکنون تصمیم بانگیزم را. همرا در دستانم بگیرم، سرنوشت زیبا و دل

 .ستپیشرفتی

 .شودموقع حاصل میهای جدید. پیشرفت با تصمیمات درست و به تصمیمات جدید یعنی نتیجه

*** 

و  ی لطیفها روحیهگویم از سختی و مشکالت زندگی نهراسید. آری! نترسید، نگذاریم مشکالت و سختیمی

ی ماست؛ اما چرا بگذاریم زندگی ما را های زیادی در زندگی همهف کنند. مشکالت و سختیمان را تضعیدلنشین

ای شود؟ آیا زمان را به تعویق انداختن راه چارهدست بر دست گذاشتن مشکلی حل می دار کند؟ آیا باخدشه

 .دهد؟ خیری را تغییر میهایمان در هر لحظه و مکان، چیزخاطر آوردن سختیدهد؟ آیا با بهمی

کند، بلکه خودمان را عذاب خواهیم داد. تصمیم مصممی بگیرید و با انجام دادن که چیزی تغییر نمیتنها نه این

ها به این بیندیشید که تمام سختی و مشکالت سرانجام روزی به پایان خواهند رسید و هیچ مشکلی دوام آن

ای هر چند کوچیک وارد کند. من قادر هستم ر سراسر زندگی و رویاهایم خدشهابدی نخواهد داشت که بتواند ب

 !متواندانم که میبر هر مشکلی غلبه کنم، تنها اگر عملکردی مثبت، صحیح و هدفمند داشته باشم و من می

*** 

پذیری را بر ماند و انعطافشود و سالم میهای نی نرم هم میشکنند؛ اما شاخهدر هنگام طوفان، درختان سبز می

توانم. به راستی زندگی چیست؟ برای پذیر باشم، مطمئنم که میتوانم انعطافگشاید. پس من هم میرویمان می

بیند؛ اما من نه! خواند و میهای زیادی وجود دارد. یکی زندگی را آزمون، جنگ و یا حتی بازی میزندگی تعریف

هیم؛ ها را تغییر دتوانیم فصلبینم چرا که گذران زندگی مثل تغییر فصول است. ما نمیحتی نه، می خوانم ومی

دانیم ماه بعد یا سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میتوانیم خودمان را تغییر دهیم. مثالً میولی مطمئناً می

افتد و ما با اصول رفتاری قابل پیش بینی، می مانمسلماً هر چه پیش آید قاعدتاً طبق اصول و الگو برای

 .العمل نشان خواهیم دادعکس

*** 

که نیاز باشد خودم هم با آن گیرم بدون آنی زندگی خودم را در دست میو این من هستم که مهار چرخه

ها ر در مورد انسانقدر بیشتها اعتقاد دارم. هرچهانسان بچرخم. من به قدرت و ارزش رفتارهای ضد و نقیض

ا کنم که این سرنوشت طبیعی مکنم بیشتر باور میهایشان را بررسی میکنم و رفتارها و سرنوشتتحقیق می
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ی فصول زندگی ما وجود دارند و کافیست فقط ما رود. موفقیت، شادکامی و کامروایی در همهاست که پیش می

 .نیمبه دنبال آن برویم و دریافتشان ک

*** 

گیرم که بخوانم یا نخوانم، تالش کنم یا این من هستم که متناسب با نگرش کلی خود به زندگی، تصمیم می

ها خودم را سرزنش کنم یا دیگران را مقصر بدانم، صادق باشم یا دروغ بگویم، اقدام کنم و تسلیم شوم، در ناکامی

زرگ اختیار را بر من ارزانی داشته تا خودم پیشرفت و کامیابی و پیروز شوم یا طفره بروم و ببازم. خداوند نعمت ب

 .یا شکست و نابودی را انتخاب کنم

*** 

هدف از خلقت من روی زمین تعالی خودم و تالش در جهت ارتقاء محیط پیرامون و موقعیت من بوده است. 

مین است را باز گذاشته است! سر قدر زیبا انتهای کار این دو خلقت عظیم خود که همانا انسان و زخداوند چه

های کشیده نشده، آوازهای خوانده ها و رودهای بدون پل، نقاشیبگردانیم و ببینیم که چه بسیارند رودخانه

چه که هنوز انجام نشده، خداوند ما را های نوشته نشده و فضاها و رموز کشف نشده. برای انجام آننشده، کتاب

 !ستیز به ما عنایت کرد؛ ولی در عین حال انتخاب با ما اآفرید و قدرت انجام آن را ن

توانستیم چه که میچه که هستیم و هر آنبه وجود خواهند آمد. هر آن رفتار پیرو انتخاب و نتیجه پیرو تالش

کنیم فرصت تالش داریم و در دوران که زنده هستیم و زندگی می باشیم، همه چیز به ما بستگی دارد. مادامی

 !عملکرد یعنی همه چیز! آری، همه چیز است مانتلف و فصول متفاوت زندگیمخ

*** 

شود کرد؟ شود. با زمستان چه میآیند و رکود پس از رونق مطرح میها میها همیشه بعد از فرصتسختی

 وانم! چرا نتوانم؟ من قدرتی دارمتتواند تغییر یابد؛ ولی من میتر و بهتر بود. زمستان نمیتر، عاقلتوان قویمی

 !توانمکه می

کاش تابستان بود. وقتی گفتم ایتوانم قبل از درک این حقیقت، همیشه در زمستان میدانم که میآری، می

 !کاشکشیدم عادت داشتم بگویم، ایسختی می

تر لکنم که کاش عاقتر بود. بلکه آرزو میسبکتر یا که کاش زمستان کوتاه کنمنمی راحت بود؛ ولی اکنون آرزو

کشیدم، گویم کاش سختی نمیتر بودم. نمیگویم کاش قویتر بود، میگویم کاش مشکالتم کمو بهتر بودم. نمی

 .تر بودمگویم کاش آگاهمی

*** 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 کارمسرباالیی اف

Romanik.ir  8  رمـانـیـکــانجمن 

 هدیه قلی زاده امیری

بار چشم به هم زدنی رفتنش را حسرت های آن شده، درکوتاه است. ممکن است مسحور زیبایی امزندگی بهار

های بهاری را با دل و جان استشمام کرده و قبل از دیر شدن انگیز گلنظاره کنیم. پس تأمل کنیم و عطر دل

 .ای در دستانمان ماندهکاری بکنیم. مبادا چشم باز کنیم و ببینیم بهار رفته و بذرهای ما در کیسه

های هرز و موانع دیگر ها، علفریزی بکاریم. از صخرهطور منظم و با برنامهمان را بهعاقالنه و با درایت بذرهای

نترسیم. اگر هوشیارانه عمل کنیم هیچ یک، جای از این موانع بذرهای ما را از بین نخواهد برد. پس حرکت را 

 ا دریابیم. لبخند را بر لب بنشانیمهای ظاهری را رها کنیم و حقیقت رانتخاب کنیم، وقت کاهلی نیست. جذابیت

د انگیز به زندگی شما لبخنها را دور بریزیم. وقتی بهار دلو اخم را فراموش کنیم. به عشق چنگ بزنیم و دشمنی

 .هایمان استفاده کنیمزد، کارمان را شروع کنیم و از فرصت

*** 

چون وقتی دهد. همنیا به ما چیزهای زیادی نشان میبینم و ددر این دنیا و زمانه چیزهای زیادی را با چشم می

دهد زندگی یک فرصت زیبا برای کاشت و برداشت است. کافی است یاد بگیرم چگونه بار دیگر از بهار نشانم می

 !امصفر شروع کنم گویی دوباره زاده شده

ا هی جستجوی معجزات پنهان در پدیدهیزهها من را به سوی خود بخوانند و انگها و شگفتیاجازه بدهم جذابیت

های آن بهره گیرم. بهار در را در من ایجاد کند. بدون رهایی وقت در بهار زندگی خود غرق شوم و از فرصت

ترین عمر طبیعی را تجربه زندگی هر یک از ما فقط چند بار رخ خواهد داد. زندگی کوتاه است، حتی اگر طوالنی

 .گر گذشت فصول از پی هم باشیدکنید، از آن لذت ببرید. نباشد که فقط نظارهکه زندگی می کنیم. هر طور

*** 

توان شکوفا شد و چگونه باید از بذرهای کاشته شده محافظت دهد چگونه میتابستان زندگی که نشانمان می

ها بذرها کنند. آنها را تهدید میاحم، آنهای هرز مزکه بذرها را بکاریم، حشرات موذی و علفکرد. به محض آن

ها محافظت کنید. این یک حقیقت است که هر چیز ارزشمندی نیاز به را از بین خواهند برد مگر شما از آن

محافظت دارد. نپرسیم چرا، فقط قبول کنیم که حقیقت همین است. با توجه به واقعیات، آغازی زیبا و باارزش 

های سیاسی، های اجتماعی، ارزشر باغی، روزی مورد حمله قرار خواهد گرفت. از ارزشداشته باشیم. ه

های ارزشمند باید محافظت کرد. هر باغی باید سراسر تابستان مورد مراقبت باشد، در های تجاری و دوستیارزش

 .ی ثمرات ارزشمند آن دست نخواهیم یافتصورت به همهغیر این

*** 
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 برداشت ی زحمات کشیده شده در فصل بهار است. در پاییزفصل برداشت محصول و استفاده از ثمره و پاییز

ام، مغرور نشوم و اگر مشکلی در کارم که اگر کار خودم را درست انجام دادهگیرم به شرط آنمحصول را یاد می

چیز ثمرات کار خود را دانه دانه برچینیم و هیچ یتر از آن نیست که خوشهبخشچیز لذتبود اعتراض نکنم. هیچ

ثمر بیابیم. در مورد هرچیزی این امر ی خود را خشک و بیآورتر از آن نیست که در فصل برداشت مزرعهعذاب

است. با این  صادق است که هر چیز به این دنیا بدهیم، همان را از آن پس خواهیم گرفت. این قانون طبیعت

چه در توان داریم، به کار گیریم و با احساس مسئولیت از بذرهای ر است به نتیجه فکر نکنیم و هر آنوجود بهت

 .خود مراقبت کنیم

*** 

ها ماندگار نخواهند بود، زیرا متوجه وجود دانند که این علفنگرند و میهای باغ، با لبخند میافراد موفق به علف

های فاسد دیدگاهی کن کنند. ما نباید نسبت به علفها را ریشهتوانند و باید هر چه زودتر آنمیاند و ها شدهآن

ها را به عنوان واقعیت ها شویم، آننیز بخشی از زندگی هستند! بلکه باید متوجه آن هامنفی داشته باشیم.آن

خود از  ها را در زندگیست به کاری بزنیم که تأثیر و نفوذ آنها بیندیشم و بالفاصله دحلی برای آنبپذیریم، راه

ها بترسیم، در هر صورت سودی برای ما نخواهد داشت. حقیقت ها را نادیده بگیریم یا از آنمیان برداریم. اگر آن

ها سادگی آنخواهند همیشه بخشی از باغ )زندگی( شما باشند. به ها )مشکالت( میزندگی آن است که این علف

ای خوشایند داشته باشیم و در پایان کار، احساس شادمانی کنیم. را وجین کنیم، در هنگام وجین کردن روحیه

 .صورت، مابقی عمر را با ناراحتی سپری خواهیم کرددر غیر این

*** 

کند پیروزی، ان باز میی آهنین در کنار تصمیمات درست، راه موفقیت و پیروزی را به رویممن یقین دارم اراده

ط یا ی تصمیمات غلی کسب تجربه و تجربه، نتیجهی تصمیمات صحیح است. تصمیمات صحیح، نتیجهنتیجه

 .تر استها مهمهستند؛ اما روش رویارویی با آن ها و مشکالت، مهمدرست است و به هر حال سختی

*** 

انرژی و اعتماد به نفس است. ناکامی و شکست در زندگی من این وجود من است که سرشار از امید، روشنایی، 

گیرم، پیروزی از آن من است. خداوند هرگز با من سر دشمنی وجود ندارد. تا هنگامی که از اشتباهاتم درس می

تصمیم بگیرم،  خواهد که صبر داشته باشم و پشتکار خودم را از دست ندهم. هر زمانی کهندارد؛ اغلب از من می

 .ام را از اساس دگرگون کنمتوانم زندگیمی

*** 
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پندارد. پاداش چنین باوری این است و بخشی از ایمان، آن است که انسان، آن چه را هنوز ندیده، حقیقت می

ی سبز امیدوار باشیم و به دنبال آن، پیوندد. به وجود آیندهرا انسان هنوز ندیده، به حقیقت می چهآن که

 .رسیدخواهید، میچه میتر سازیم. مسلماً به آنن را قویامیدما

*** 

ه که ما نیز بهدف اصلی اکثر ما همان موفقیت است. موفقیت یعنی شادی و احساس غرور و سربلندی. برای این

تسلیم اه گخود معین کنیم، این الگوها کسانی هستند که هیچ یک انسان موفق تبدیل شویم باید الگویی برای

ن تریاند. از سطوح پایین یا متوسط خودشان را به عالیشرایط نشدند و شرایط را به نفع خود تبدیل کرده

 .گاه تسلیم نشویمگونه افراد را الگوی خود قرار دهیم تا که هیچها افراد موفق هستند. اینرساندند. این

*** 

رنگی داشته باشد. اتفاقات)مداد خواهد زندگی یکنواخت و یکگاه دلش نمیزندگی نقاشی است. هیچ کس، هیچ

 .سازندتر و زیباتر میها(، نقاشی زندگی را جذابرنگی

*** 

ود ها وجای، تاریکی وجود دارد. اگر شکست در زندگی آدمدر مقابل هر پیروزی، شکستی و در مقابل هر روشنایی

ر نخواهند بود که طعم پیروزی را بچشند و حس کنند. بنابراین، شکست در وقت قادها هیچنداشته باشد، آدم

طور این امر ممکن است؟ با هر شکستی زندگی الزم است! شکست همان رنج است که دوست ما خواهد بود. چه

ین ا تر عمل کند وشود در رویارویی با مشکالت آینده، بهتر و محتاطکند که سبب میانسان تجربه کسب می

 .ستپیروزی ییعنی هر شکستی، مقدمه

*** 

ها همه ضد و نقیض هم هستند که به شب، روز، سیاه، سفید، دوست، دشمن، سرما، گرما، سالمتی و بیماری! این

 .ها داشته باشیمکنند درک خوبی از هر یک از آنما کمک می

کردیم. بنابراین، الزم است که ضد و نقیضی در کار نمی وقت روشنایی را درکدیدیم، هیچنمی ما اگر تاریکی را

 .باشد تا درک درستی از روشنایی و تاریکی داشته باشیم

*** 

 سخنی از نویسنده
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های های افکارم هم به پایان رسید و من مثل همیشه امیدوارم که لبعزیزهای دلم این دلنوشته سرباالیی

 .هایت لذت رو برده باشیدقشنگتون به خنده باز شده باشه و ن

های نازتون دلنوشته رو خوندید و با روحیه و انتقاد و نظرهاتون بهم روحیه دادید، خیلی که با چشمبابت این

 !تونخیلی ممنون شما هستم، ممنون تک تک

ون بدم و از ای روحیه و انرژی بهتهمونطورم که گفتم هدف من از نوشتن این دلنوشته این بود که بتونم ذره

ای به روحیه و دلتون نشسته باشه! به و امیدوارم که حداقل ذره های بیش از اندازه و آرامش زندگی بگمزیبایی

دلیل نظرهای بارزش و قشنگتون قصد دارم جلد دوم این دلنوشته رو اما این بار کامالً متفاوت و البته باموضوع 

 خوام باز هم باو ازتون میانگیزه بنویسم با نام )سرازیری اذهان( 

 .تون حمایتم کنیدهای همیشگینظرها و روحیه
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»
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