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  ااا

 

 :نویسنده

 (هدیه قلی زاده)

 نام اثر:

 (سرازیری اذهان)

 نوع اثر:

 )دلنوشته(

 سطح اثر:

 (برنزی)

  

 

 ژانر اثر:

 (تخیلی، اجتماعی-علمی)

 تعداد صفحات:

 (ده)

 اختصاصی بودن اثر:

 )بله(

 حقوق اثر:
 )تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.(

 اطالعات اثر: 

 

 لینک های اثر: 

 

 
 لینک تاپیک اثر در انجمن:

 )کلیک کنید(

 لینک نمایه نویسنده:

 کنید()کلیک 

 لینک انجمن رمانیک:

 )کلیک کنید(

 لینک سایت اصلی رمانیک:

 )کلیک کنید(

 آثارتایپ 
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 تیم اجرایی اثر: 

 

 طراح جلد:

 (محمدیترالن )

 کپیست:

 ((nfs_nmنفس ))

 ویراستار:

 (هانی.میم)

 منتقد:

 ((nfs_nmنفس))
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 !بخشدبه نام خدايی که زندگی می

  !دونی چيه؟مقدمه: می

 تونستيم انجام دهيم، ولی به هر دليلی فرصت اَغلب ما برای کارهايی که می

خوريم. غافل از اينکه بسياری از اين کارها رو و اون کار رو انجام نداديم، افسوس میسوزی کرديم

 !تونيم انجام بديم و در آيندمون هم از منافع خوب اون بهره ببريممی

 !ل از دير شدن وپشيمونيت دست به کار شوپس تو ای دوست من! بلند شو و قب

*** 

 : سخنی از نويسنده

  !سالم خدمت شما

اذهان خدمتتون رسيدم. سربااليی افکارم به نام سرازيری دلنوشته طور که قول دادم با جلددومهمون

  . ارزشتون هستم وخواهم بود کنم.منتظر نظر پشنهاد و انتقادهای بابا توکل به خدا شروع می

 هديه قلی زاده

*** 

  !های اين دنياوقت خودت رو وابسته نکن! نه به اين دنيا و نه به آدمهيچ

بينه، چه کسی تو را تحسين هميشه برای خودت و دلت زندگی کن! برات مهم نباشه که چه کسی می

انجام کنی خوب هست را با خيال راحت شه. کاری را که فکر میکنه ياحتی چه کسی ناراحت میمی

د، ات اعتماو توانايی شی! کافيه فقط به خودتتونی و موفق میو يقين دارم که می بده! من مطمئنم

 .ايمان و باور داشته باشی

*** 

کنی، نه برای حرف و اوقات تو داری برای آينده و آرامش آينده و يا حتی حال خودت زندگی می

  !بيکاری ديگران

  !مانند که براشون مفيد باشیان تا جايی کنارت میپس هميشه يادت باشه که ديگر

هايی که سعی دارن پس بيا و پر قدرت و انرژی ادامه بده، برای ثابت کردن خودت به خيلی از آدم

  .کنند سوءاستفاده یٰ  رو ببينند يا حترو و نا اميديترو، شکستتضعف و نقطه ضعفت

 !شیدونم که تو موفق میمن، می

*** 

 !دونی؟می

 !و جديدممن با نوشتن به دنبال يک ابداع خاص

  !و جديد يک ابداع نو



 

 

 
 هدیه قلی زاده کاربر انجمن رمانیک |سرازیری اذهان  4

 
 !قيمتی باشه يا الماسی درخشان؟ طاليی همچو که خاص یدرحال جستجو با يک کلمه

 .نه

هام تغيير کنه و به سمت و دست نيافتنی يا ابداع جديدم مسير نوشتهخب؛ شايد با اون کلمه خاص

 !خوشبختی برسه

 .شهقدر خوب و عالی میچهوای که 

*** 

 !دستان تو

 !آره دستان نازنين تو

 !فکر کردی که نشانه چيست؟

هنگامی که زندگی  که چرا است؛ من قدرت یی قدرت توست! پس به راستی دستان من، نشانهنشانه

 !برمکشم و لذت میکند، دست نوازش بر سرم میمهربانانه نوازشم می

 ... .و با استقامت بايست، با اعتماد کامل برخيز تا به پيروزیزندگی، محکمهای پس مقابل تمام سختی

 .به راستی اين رمز موفقيت است

*** 

 و ضعف اندکی با پس دريابيم؛ را هاخوشی و لذت حقيقی معنای تا است نياز هاسختی و رنج تمامی

 !نشو اميد نا درد

*** 

 شه. پس بهتره به جای بهاترين دارايی ما هست که به سرعت تموم میزمان گران

 .ثمر، پر انرژی به کارهای مهمت برسیفکر کردن به چيزهای پوچ و توخالی و انجام دادن کارهای بی

*** 

های خاص، استعدادهای خاص که مختص به فرد هستيم با توانايیهر کدوم از ما، يک موجود منحصربه

 .دت هستخو

 !دونی کجاست؟نمی

رو باور داشته باشی به اين استعداد دسترسی پيدا بذار من بهت بگم تو در صورتی که خودت و بودنت

 !کنیمی

*** 

 !بينيم؟رو توی کارهای طاقت فرسا، زمين خوردن میهامون زندگیچرا خيلی

 !ی زندگی خسته کننده، دويدن، زمين خوردن نيستباور کن همه
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 !ها آروم بگيريم. همينکافيه بعضی از وقت فقط

 !که ديگران تشويقت کنن، خودت به خودت جايزه بدهو به جای اين به خاطر کارهای درست

*** 

اگر به هر دليلی از جمله ترس از شکست کار جديدی رو شروع نکنی در واقع پيشاپيش بايد بگم که  

 !پذيرفتی تر،رو شکسته خورده ديدی و از همه مهمتو خودت

*** 

رو داشته باشی، تنها يک کار هاتو عملی کردن خواستهخوای که توانايی رسيدن به اهدافاگر می 

 .بايد انجام بدی

 !اون هم اينه که اعتماد به نفست رو باال ببری

 .کنمرو تضمين میبا تالش بيشتر بشه و موفقيتت دم کهمن قول می

*** 

 !شه؟ران آموزش بدی چيزی از تو کم میکنی اگر به ديگچرا فکر می

 !کنی ممکنه اون از تو جلو بزنه؟فکر می

 .بذار من يک چيز رو بگم

 .های منحصر به فرد برخوردار هستيمقطعاً هر کدوم از ما دارای استعداد خاص با توانايی

 .هايت رو تنها برای خودت نگه ندار و به ديگران هم آموزش بدهتو هم اين استعداد

 .شین مطمئنم مستقيم يا غيرمستقيم خودت هم منتفع میم

*** 

 .کنيممون يک جايی رو داريم که توی اون بيشتر احساس آرامش میمن، تو، هرکدوم

رو افزايش بدی، بزرگش کنی تا بتونی ی راحتيتتو تنها کاری که بايد انجام بدی اينه که منطقه

 !رو برای خودت شاد و دلپذيرتر کنیزندگی

*** 

 .خوای برسی، عمل هستتنها راهی که برای اون چيزی که می

 !رسی؛ پس ای تو دوست منتو با عمل به اون می

 .هات هسترسيدن به خواستهترين راهترين و راحتکردن، بهترين، سريععمل

 ... .تونیپس شروع کن! تو می

*** 

رو برای چند های قشنگتچشم رو توی ذهنت تصوير سازی کن، برو يک جای آروم،موفقيت خودت

 ن.خيلی موفق فرض کرو در آرامش، يک فرد و خودتلحظه ببند. نفس عميقی بکش
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*** 

هايی که به دست مياری فکر کن! حتی اگر موفقيتت خيلی زياد کوچيک باشه. بذار دليل به موفقيت

 :کار رو بگماين

 .کنیات پيدا میهای ديگهای موفقيتی بيشتری برهات فکر کنی، انگيزهتو هرچی به موفقيت -

*** 

 !کنی افتخار به خودت همون خودخواهی و خودپسندی؟چرا فکر می

 !بریرو باال میکنی اعتماد به نفستتو زمانی که به خودت افتخار می

کنی بهش رو خيلی زمانه دوست داری انجامش بدی و با تالشی که خودت خرج میوقتی که کاری

 !خودت افتخار کنرسی به می

 *** 

 !خوام چه کسی باشم يا در آينده بهش برسمگيرم میاين منم که تصميم می

 .و تجربياتم دقت کنم و با درايت انجامش بدمفقط کافيه که به اعمال

 .کنیرو که بکاری، باالخره اون رو درو می تو هرچيزی

 !کنی برای خودتهپس اگر هم تالشی می

*** 

 !هست خواستن توانستن

که چيزی رو هامون اين ضرب المثل رو شنيده باشيم؛ ولی خب آيا من به صرف اينشايد خيلی

 !تونم بدون هيچ مشکلی بهش برسم؟خوام، میمی

مسلماً هر خواستنی منجر بر توانستن نميشه؛ اما يک چيزی هم که هست، جواب اين ضرب المثل 

 .منفی نيست، بله نيست

 !بپذيرم که واقعاً خواستن توانسته؛ ولی نه هر خواستنیو  در واقع بايد بگم

اون خواستنی، توانستنی است که با تمام وجود باشه، اون خواستنی هست که به رسيدن به اون باور 

صورت بدون ترديد در جهت رسيدن به اون تالش کنيم. در اينقو ايمان داشته باشيم و با اشتيا

 :تونم بگيم کهمی

 "نستن استخواستن، توا"

*** 

 "تونممن نمی"

اين جمله دروغ رو ممکنه بيشترمون به زبون آورده باشيم؛ ولی واقعيت اينه که ما خيلی از کارها رو 

  .تونيم انجام بديمکنيم، میحتی بهتر از اونی که بهش فکر می
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 !های خودت بيشتر آشنا بشیفقط الزمه که با توانمندی

 !خرج کنیو برای کارهات اهميت بيشتری 

 *** 

های رسيدن به موفقيته؛ پس ببين بيشتر با ترين راهداشتن انگيزه قوی برای انجام کارها يکی از مهم

 !کنی و از اون برای پيش برد اهدافت استفاده کنچه چيزی انگيزه پيدا می

*** 

 و افکار رو به دنبال دارند و حتی، انجام دادن کارهای کوچک، اعمال کوچکیآرزوهای کوچک

 .دارندمی نگه کوچک هم رو ما شخصيت

های کوچک تقسيم کن و با قسمت پس در نتيجه بزرگ فکر کن و درهنگام انجام اون، اون رو به

 !اجرای هر قطعه کوچک، يک قدم به هدف بزرگت نزديک شو

*** 

ن به موفقيت کشيد تونه تو رو برای به آغوش ای، هيچ جمله انگيزشی نمیهيچ کتابی، هيچ نوشته

 !"تموفقيت درون توس"بلکه بايد بگم: متقاعد کنه 

*** 

اشتياق، نقطه شروع برای رسيدن به موفقيته. برای موفقيت در هرکاری بايد وقت بذاری وممارست و 

 .پشتکار داشته باشم

*** 

 :و در آخر

 گويم،تالش کنم همان گونه باشم که می

 ديگران انتظار دارم،تالش کنم همان گونه رفتار کنم که از 

 تالش کنم همان گونه رفتار کنم که دچار عذاب وجدان نشوم،

 تالش کنم هميشه به دنبال يادگيری باشم،

 دارم،تالش کنم با پيدا کردن دوستان جديد، دوستان قديمی را هم نگه

 تالش کنم برای خوب کار کردن، خوب استراحت کنم،

 تالش کنم برای اطرافيانم جذاب باشم،

 !ام باخودش صحبت کنم، نه پشت سرشتالش کنم اگر از کسی رنجيده

 هايی که مرا همراهی کردند را فراموش نکنم،رسم، آنتالش کنم وقتی که به موفقيتی می

 .شکند، من نباشمتالش کنم عهدی نشکند و اگر هم می

عامل سعادت يا شقاوت  ای درقبال من ندارند و بدانم کهتالش کنم، تا باور کنم ديگران هيچ وظيفه
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 .ستهرکس خود او

 .ها را از محبت پشيمان نکنمتالش کنم قدر دان لطف ديگران باشم و با رفتار و گفتارم آن

  .قدر بها بدم که استحقاقش را داردچيز آنتالش کنم به هر 

 !هايش ببينمتالش کنم دنيا را با تمام زيبايی

*** 

وشته سربااليی افکارم. اميدوارم که نهايت لذت رو برده باشيد. سخن نويسنده: پايان جلد دوم دلن

 .پذيرای هر نظر ازسوی شما هستم و خواهم بود

 

 

 دقيقه ۱۶:۳۷در ساعت ۱۴٠٠/۵/۲۶پايان: 

 

 

 

 

  :اثرات ديگر نويسنده
 

  :کامل شده

 مرواريدی در جنگل .۱

  !شعر شيطون باليی شيرين اما خطرناک.۲

  .غافل بودمدلنوشته وازخدايی که .۳

 (دلنوشته سربااليی افکارم ) جلد دوم با نام سرازيری اذهان.۴

  !چاه غربت . دلنوشته۵
 

  : درحال تايپ

 رمان آئورت بی دريچه .۱

 رمان مه کمان .۲

  (داستان عزيز دردانه) جلد دوم داستان مرواريدی در جنگل.۳

 داستان نان و نمک .۴

  ! داستان سرنوشتی که عوض نميشد.۵

 دلنوشته کيميای عشق.۶
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

این برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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