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 پادکستبندی:دسته 

 انغماس:عنوان 

 :انگیزشیژانر 

 :ریحانهسیدحسنینویسنده 

 ویژه:اثرسطح 

 :ناظر- 

 :ویراستارKliN  

 :طراحNeko 

 :کپیستKliN 

تو فقط یک انتخاب داری و اون انتخاب مسلما میان خوب و بد نیست، بین زنده بودن و زندگی کردن 

هست. بین این دوتا فعل، سد بزرگی از تفاوت قرار دارد، درست مثل حقیقت و واقعیت؛ تو فقط یک شانس 

ای دفاع از خودش زندگی داری و نباید اون هدر بدی مثل وقتی یک گلوله داخل تفنگ مونده و شکارچی بر

ها ممکن هست که حس  هم که شده باید تالشش رو بکنه و از اون به خوبی استفاده بکنه! بعضی وقت

زندگی داخل ما کمرنگ بشه و یا حتی ناپدید بشه اما ناامید بودن هیچ وقت کارساز نبوده، به خودت داخل 

 !در ندهآینه نگاه و بدون که تو بیشتر از این ارزش داری پس خودت رو ه
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 .«یه جوری زندگی بکن که تمام لحظاتش رو به یاد بیاری»

ی خاطرات  تونه همه گفت مغز نمی وقتی بچه بودم مامان بزرگم عادت داشت همیشه این جمله رو به زبون بیاره. البته راست هم می

ایی که خوب و به یادموندی هستن رو نگه کنه و فقط اون هاش رو داخل یه ضمیر گمشده پرت می رو به یاد بیاره برای همین تکراری

 .داره می

ای داشته باشم که به یاد بیارمش، از همه چی لذ*ت بردن کار سختی نیست اما ما اکثراً از اون اجتناب  من همیشه سعی کردم زندگی

زنه و  یه حرف قشنگی می کنیم داخل حرفای مردم غرق بشیم و یک زندگی عادی رو دنبال بکنیم. اوریانا فاالچی کنیم، سعی می می

میگه همیشه سه تا حالت نسبت به یک قضیه وجود داره و اون دید من و دید شما و واقعیت هست. زندگی هم همین هست، تو 

تونی زندگی خودت رو داشته باشی، از هرچیزی که دوست داری لذ*ت  تونی دید مردم رو نسبت به اکثر اتفاقات تغییر بدی اما می نمی

گ شاد بپوشی همیشه درحال سفر و یاد گرفتن چیزهای جدید باشی؛ زندگی که به خودت مدیون هستی رو برای خودت ببری، رن

تونی موفق بشی. تو باید خودت  بسازی. واقعیت این هست که هیچکس قرار نیست زندگی تو رو بهتر بکنه و اگه این رو نپذیری نمی

 .شیرین هست اما غیرواقعی هست بیدار بشی و دنیای خودت رو بسازی، خواب دیدن

های کوچیکی که جامعه و مدرسه برای ما  باید همیشه این رو در نظر داشته باشیم که بهتر شدن به معنای جا شدن داخل خونه

 تر به ساخته نیست، خیلی اوقات بهتر شدن یه دید باالتر از زندگی و زنده بود هست. مثل وقتی که داخل مسافرت دوست داریم سریع

طوری هست، به مقصد  دیم. زندگی هم همین قدر شدید میشه که تموم جذابیت راه رو از دست می مقصد برسیم و این عالقه این

 .رسیدن خوب هست اما به شرطی که از مسیر هم لذ*ت ببری

ر من سرنوشت اختراع ذاره ما از این جلوتر بریم. از نظ ی ما یک چیز خاص مقدور شده و سرنوشت نمی شه گفت که برای همه نمی

تونی بیشتر از  هایی ترسویی بوده که از دنبال کردن رویاهاشون خسته شدن و پذیرفتن اتفاقات نانوشته رو قبول کردند. تو می آدم

هایی که دوستشون داری سپری کنی و برات مهم  کوپن تعیین شده زندگی بکنی لذ*ت ببری و نفس بکشی. روزهات رو کنار آدم

 .زنن چی میگن چون اکثر مردم فقط حرف مینباشه بقیه 

وقت از کاری که  ترین قسمت زندگی یک انسان این هست که نسبت به کردار خودش مسئول هست نه بقیه مردم، پس هیچ مهم

 .اش دست تکون بده تونی ادامه بده و برای نتیجه دوست داری دست نکش تا وقتی که می

ترین قانون لذ*ت بردن از دنیا هست، در  رن هفدهم هست. داخل این سبک زندگی مهمکلمه یوکیو یک سبک زندگی در ژاپن در ق

دی؟ یا اگه  سواری داخل این هوا هستی چرا انجامش نمی مند به دوچرخه لحظه زندگی کردن؛ این به این معنا هست که اگه عالقه

 .کار رو انجام بدی تر این دوست داری یک زبون جدید یاد بگیری باید سریع

در کل هرچیزی که طبق احساساتت برای تو و زندگیت مفید هست رو در لحظه انجام بده و نترس که فردا ممکن هستش اتفاقی 

 .بیفته. ممکن هست که هیچ فردایی وجود نداشته باشه
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 !«شاید فردا آخرین طلوع زندگیت رو ببینی»

اون زمان بود، این یک واقعیت انکارناپذیر بود که زمان  ناپذیر وجود داشت و اسم داخل این جهان همیشه یک محدودیت شکست

تر  ی ممکن رو ببریم. دردناک تونستیم کار خاصی انجام بدیم. شاید فقط بتونیم از زمان تمام استفاده شد و ما هم نمی باالخره تموم می

د همه چیز رو به چشم یک آخرین بار ببینیم. دونستیم، برای همین بای وقت آخرین بارها رو نمی از همه چیز زنده بودن، بود. ما هیچ

زنند؛ از بیل گیتس و والت دیزنی، از خالقیت و تالش اما واقعیتش این هست که  های موفق حرف می های بزرگ و آدم همه از تالش

های اطرافت نباشه،  کنه. برای رسیدن به هدف نباید به بقیه نگاه کنیم، شاید هدف تو اصال شبیه به آدم وقت تالش نمی کس هیچ هیچ

 !نباید بترسی از اینکه ممکن هست که یه روزی ببازی، چون حتی والت دیزنی هم بخاطر خالق نبودن از محل کارش اخراج شد

دونی تالشت رو در راهی که دوست داشتی کردی و قرار نیست افسوس بخوری. یادت باشه برای  شاید هم موفق نشی اما حداقل می

دن کافی نیست، ایمان داشتن به خودت مهم هست. هفت میلیارد آدم رو از ذهنت حذف کن و فقط اون موفق شدن سختی کشی

کنه و کسی  کنه، کسی که به بقیه توجه نمی شخص درون آینه رو در نظر بگیر. تنها همون آدم، کسی که تو رو به اهدافت نزدیک می

کشه و  که شکست خورده، خورد شده، نه شنیده و باخته اما بازم نفس میکه قراره برنده بشه، نه برای بقیه بلکه برای خودش، کسی 

 !خیلی قوی هست اون خود تویی، زنده باش نذار زندگیت رو ازت بدزدن

ها جی.کی رولینگ یا سهراب سپهری نباشن اما صددرصد خودشون هستن و برای موفقیت خودشون ارزش قائل  ی آدم شاید همه

کافی نیستی؟! اگه تو برای اهداف خودت کافی نیستی کی هست؟ تو فقط یک بار داخل این بدن هستی کنی که  هستن. چرا فکر می

های قدرتمندی اون بیرون هستن اما واقعا اهمیتی نداره تو برای خودت تالش  کنی چرا هدرش میدی؟ مشخصا رقیب و زندگی می

 !ا بردن مهم نیست حس کردن مهمهکنی نه بقیه افراد و اگه باختی بدون که تالشت رو کردی اینج می

ی  کنی فایده ای نداره و موفقیت و پاداشی در آخرش نیست، باید بگم که پاداش یه حقه قدر هم تالش می شاید فکر کنی هر چه

خونی اما  روانشناسی برای بشریت هست چون در واقع هیچ چیز پاداش خاصی نداره و البته ارزش هم نداره! دوازده سال درس می

دونی چرا؟ چون تو مجبور هستی اینکارو  داشش یک ذهن قوی نیست، سرکار میری اما همیشه حقوقت برابر با تالشت نیست. میپا

 .طوره مجبوری زندگی بکنی، مجبوری به اهدافت برسی چون تو لیاقت اونا رو داری بکنی! زندگی هم همین

تونی یاد بگیری که میون این اقیانوس  همه چیز رو تغییر بدی اما میتونی  تو ارزش یک زندگی و عشق و کار خوب رو داری، تو نمی

 .شنا بکنی تا غرق نشی

 !برای خودت زندگی کن، خودت رو الگوی خودت قرار بده! موفقیت رو به بردها نبین به حست ببین

 .نی تا درماندونی این زندگی خودت هست و اگه خـراب هم بشه خودت باید درستش بکنی پس بهتره پیشگیری بک می

*** 
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 !«تونه شما رو بکشه تونه درمان بکنه اما به آرومی می زمان اکثر چیزها رو می»

کنه! برای مقابله با زمان کار خاصی  تونه کم کم شمارو از بین ببره اما با این حال خیلی از مشکالت رو حل می درسته زمان می

تونی با زمان بجنگی،  تونی با همه دنیا بجنگی و اگه بتونی هم باز نمی و نمیشه انجام داد و این رو قبال هم بهش اشاره کردم. ت نمی

ی تخسی رو در میاری که بستنی  کنی؟ چرا ادای اون بچه بری و استفاده نمی همه چیز یه روز تموم میشه پس چرا ازش لذ*ت نمی

ون بدون دونستن مزه و لذ*ت بردن ازش مجبور کنه و بستنیش آب میشه و از بین میره و ا رو برای اینکه صورتی نیست مزه نمی

کنه، مهم برخورد خود ما با مشکالت هست نه چیزی بیشتر و  میشه به جای خالیش زل بزنه! زمان دقیقا همین کار رو با زندگی می

 !زمان خودش یه مشکل هست، یه محدویت برای ما تا ازش درس بگیریم و زندگی بهتری بسازیم

گرده!  گرده ممکن هست دوباره در همون موقعیت قرار بگیره اما به عقب برنمی کنه به عقب برنمی ها کار می هزمان دقیقا مدل عقرب

پس به جای آرزو کردن برای راه رفتن برعکس زمان روی تیغ خاطراتت درس بگیر و زندگیت رو بهتر بکن! نترس چون چیزی که 

شه پس فقط به از دست دادن زمانت فکر کن، سعی کن زندگی رو برای تو االن از دست میدی قرار نیست ده سال دیگه مهم با

 !گرده خودت زهر نکنی و ازش لذ*ت ببری. پشیمونی نداشته باشی چون هیچ چیز به عقب برنمی

اده ببخشید اما زمان قرار نیست برای تو صبر بکنه و توهم برای انتقام باید براش صبر نکنی بهش اجازه نده برنده بشه، ازش استف

بکن تا یه زمانی پشیمون نباشی برای زمانی که تو رو هم جا گذاشته و قرار نیست دنبالت برگرده. زمانت رو بری زندگی کردن جای 

گرده. هرکسی موظف به زنده بودن داخل بدن خودش و  چرخه اما به عقب برنمی کنه هدر نده، عقربه می کسی که زندگی نمی

 !شه د این کارو برای کسی دیگه انجام بدی چون دو برابر وقت هدر میره اما زندگیت درست نمیجنگیدن برای خودش هست تو نبای

گشتی به ده سال پیش االن دنیا رو داشتی اما فکر کن نصف جمعیت جهان هم این رو با خودشون  دونم اگه با همین دانش برمی می

 !بازن! چون فقط توی گذشته غرق شدن و دیگه شنا کردن به سمت هدف و آینده رو یادشون رفته میگن واسه همینم هست که می

دونی به  بینی که خودت با سختی تونستی ازش عبور بکنی؛ می یک هزارتوی بزرگ رو می پس برنگرد به عقب نگاه بکن چون فقط

ما یه زندگی بد یا خوب داده نشده به ما فط یک زندگی داده شده این تصمیم ما هست که بد یا خوب بکنیمش، اینکه چه شکلی 

امروز داری برای امروز استفاده بکن، آینده و کنی تصمیم خودت هست نه انتخاب سرنوشت پس زندگی کن و زمانی که  زندگی می

تونی خودت رو داخلشون غرق بکنی و زندگیت رو داشتی باشی پس فقط امروز رو  گذشته دو تا کلمه به اعماق کل دنیا هست تو نمی

 !زنده باش چون هیچ فردایی برای ما وجود نداره

*** 

 !«شوی اگر شنا نکنی، غرق می»

شید!  وقت برنده نمی وقت یاد نگیرید که شنا بکنید، هیچ دونید چرا؟ چون اگه هیچ سی داشته باشید، میتوقع نجات رو نباید از هرک

ای کسی با کمک دیگران نتونسته ببره.  ها به شما برای زندگیتون کمک بکنند خیلی خوبه اما داخل هیچ مسابقه ی آدم که بقیه این
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. وقتی از کسی توقع درست کردن زندگیت رو داشته باشی باید صبر بکنی و صبر دونی باید نیازمند دیگران نباشی تا موفق بشی می

که بقیه بیان و تورو از جایی که هستی بلند بکنن، خودت بلند  کردن همیشه کمک حالت نیست. پس به جای چشم انتظار موندن این

دونی که خودت  جهت رفتن نیست، حداقل میشو. شاید سخت باشه که برخالف جریان آب شنا کرد اما به سختی با جریان به هر 

 .بودی که به اینجا رسیدی

کنی تو همون آدم موفق هستی یا آدمی که قراره به  سرت رو بلند کن و ببین داخل این دنیا هفت میلیارد آدم وجود داره! چرا فکر می

کنه و رویاهاش  ه، با این دنیا مبارزه میکن هر چیزی برسه؟ چون تو خودت هستی! چون این تو هستی که داخل این جسم زندگی می

کنه. صبر نکن، خودت باش و سعی کن نشون بدی چرا خودت هستی؟ از خودت بپرس چرا من اینجا هستم؟ شاید برای  رو محقق می

آب  ی زندگی کردن هست. به خودت اعتماد کن و توی ی سنگینی پرداخت بکنی برای زنده موندن و این هزینه این باید یک هزینه

کس با توی ساحل ایستادن موفق نشده، باید وارد آب بشی جریانش رو حس بکنی و  شیرجه بزن. بذار یه حقیقت رو بهت بگم؛ هیچ

 !شنا کردن رو یاد بگیری

 ی زندگی کردن خودت رو پیدا بکنی. ها ننوشتن تو باید خودت نحوه کسی قرار نیست به تو زندگی کردن رو یاد بده این رو توی کتاب

تفاوت هستند  باید خودت باشی و به خودت تکیه بکنی. خودت رو از دست نده! شاید فکر کنید دنیا و کائنات نسبت به زندگی شما بی

کنید. قراره هزار بار باور  ها به شما یه زندگی دادن این تصمیم شما هستش که چه شکلی از اون استفاده می اما باید بدونید که اون

ذارید! شما باید به خودتون قول بدید  همه ولتون بکنند اما باید به خودتون قول بدید که شما خودتون رو تنها نمی نشید، مسخره بشید،

 .کنید، که از دست امواج سنگین دریا زنده بیرون میاید. شما باید زندگی کردن رو به خودتون قول بدید که برای موفقیتش تالش می

خوره شما باید بهترین نسخه از خودتون باشید، رقابت کردن آدم رو از سقوط نجات  به درد نمیباید بدونید که همیشه اولین بودن 

هایی باشه که با شما برابر نیستند، شما قراره داخل این مبارزه زندگیتون رو ببازید. شاید  میده ولی اگه تمام فکرتون مبارزه با آدم

ی  تر هستن؛ اما یه سوال آیا همه تر و خالق تر، یا حتی موفق قیافه و باهوش صداتر هستن یا خوش هزاران آدم هستن که از شما خوش

کنه، به جای تلف کردن خودت ازش لذ*ت ببر  ها، تو هستن؟! نه مشخصا تو تنها موجودی هستی که برای خودت تالش می اون

ی طوالنی رو بدون لذ*ت بردن  ادهبینی یه ج گردی و می زندگی بکن قبل از اینکه وقتت تموم بشه اون موقع هست که برمی

 !پیمودی و حاال هیچ مقصدی برات وجود نداره

ت باشه و بخوریش هیچ احساسی از طعمش نداری اما وقتی که بدون  زندگی مثل یه لیوان شکالت داغ هست اگه وقتی خیلی تشنه

گی؛ زندگی هم همین هست نباید برای خوریش نه رفع تشن زنی چون برای لذ*ت بردن می کنی لبخند می عجله طعمش رو حس می

 !رفع نیازهامون یا تشنگی به زندگیمون ضربه بزنیم و هیچ لذتی ازش نبریم

*** 
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 «کردی؟ اگه فردا آخرین روز زندگیت بود، به چه چیزیت افتخار می»

کنی؟  گیت فردا باشه چیکار میدونم حتما همیشه هزارتا سوال در رابـطه با آخرین روز زندگی شنیدید که مثال اگه آخرین روز زند می

یا حتی دوست داری با کی بگذرونیش؟ اما تا حاال شده به این فکر بکنی که چه چیزی هست که همیشه بیشتر اوقات بهش افتخار 

 !کنی؟ می

یه هم قدر بزرگی نداشتم و به بق برای خود من شاید نداشتن پشیمونی بزرگ هستش! درسته من تا حاال توی زندگیم پشیمونی اون

جوری زندگی بکنن، پشیمونی نداشته باشید. ببین دو حالت کلی هست یا تموم احتماالت و ارقام رو بررسی  کنم که همین توصیه می

ی مهربون بشینی تا کارهات رو درست بکنه یا خودت بلند بشی و دست به کار بشی و کاری بکنی که به خودت  بکنی و منتظر فرشته

طور  تونیم با گریه تعریفشون بکنیم و همین ت همیشه همه چیز بر وفق مراد ما پیش بره! روزهایی هست که میافتخار بکنی. قرار نیس

 .شون زندگی ما هست ها همه ی فکر کردن راجع بهشون رو هم نداریم و در آخر، این هم روزهایی هستن که حتی حوصله

آل  سی قرار نیست با دعا کردن خوشبخت بشه! باید خودت رو به ایدهببخشید ولی دنیا به حرفای تو گوش نمیده، منتظرت ننشسته! ک

بودن خودت برسونی. پشیمون نباش که چرا هیچ کاری نکردی یا کردی؛ از این نترس که چه اتفاقی قراره بیفته، از این بترس که 

و با همون هم که شده زندگی بکنی. دونی باید ریسک شکست خو*ردن رو در نظر بگیری  ممکنه توی زندگیت هیچ اتفاقی نیفته. می

تر از این  دونی که تالشت رو برای زندگیت کردی و چیزی مهم درسته که ممکن هست همیشه برنده نباشی اما پشیمونی نداری! می

 .وجود نداره

سرمای  اصال افتخار چی هست؟ افتخار همون حس شیرینی چایی هست که توی یه صبح سرد زمستونی وقتی که پرتوهای خورشید

ی پشت پنجره رو محاصره کردن، هست. یعنی یه حس خوب میون کلی شکست و خاطرات بد و ترس و استرس! به این  زده یخ

میگن افتخار؛ باید بدونی که اون حس رو نسبت به چی توی زندگیت داری. کدوم یکی از کارهایی که کردی ارزش افتخار و حس 

 !شیرین رو داره؟

شدی، اما االن  دونستی صددرصد کلی ناراحت می روز، فکر کن آخرین روز زندگیت چه شکلی هست؟! اگه میگردیم به آخرین  برمی

ی روزهات به خوبی استفاده بکنی؟ منظورم این هستش که اگه بدونی آخرین روز زندگیت کی  دونی بهتر نیست از همه وقتی که نمی

دونی کی هست پس چرا از هر روز همین استفاده رو  ی اما با این تفاسیر نمیی عالی برای گذروندنش داشته باش هست قراره یه برنامه

 !کنی؟ نمی

قدری زنده نبوده تا کامال یادش بگیره! پس تو باید فقط به  زندگی کردن هنر هستش و برای همین سخت هست چون کسی اون

 !ندگی پیدا بکنینصف مهارتی که از بقیه هست توجه بکنی و راه خودت رو میون هزاران احتمال ز

*** 
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 !«زندگی هیچ کنترلی ندارد، بلند شو خودت تغییرش بده»

تونی سرجات وایستی و نگاه کنی که  کنی می بلند شو و زندگی بکن مفهوم کل این متن هست؛ اما خب اگه خیلی احساس راحتی می

مونی و آیا دوست داری همیشه این شکلی  می جوری دونی اگه از تغییرات بترسی همین افته! می هیچ تغییری تو زندگیت اتفاق نمی

تر و کارآمدتر باشی؟ این بستگی به خودت داره و این درسته زندگی هیچ ریموت کنترلی نداره  خوای یک آدم بهتر، موفق باشی؟ یا می

 !و باید خودت پاشی عوضش بکنی

ای نداری.  انجام کارهایی میشی که بهشون عالقهخب بذارید یه حقیقتی رو بگم؛ تغییر کردن خیلی دردناک هستش چون مجبور به 

کنن و  هاشون تکیه می کننده و غریبه داشته باشی، چون کار سختیه! برای همین هم اکثر مردم به روتین قراره کلی حس بد و ناراحت

ببین زندگی این خوای ده سال دیگه هم این مدلی باشی؟!  شن چون کار سختی هست، اما سوال اصلی اینجاست آیا می عوض نمی

های  شکلی نیست که بعد از رد کردن مرحله و سن اضافه کردن تغییر پیدا بکنه زمان هیچ چیز رو تغییر نمیده جدای از اینکه فرصت

میری! پس بلند شو و سختی بکش یکم خودخواه باش و برای خودت این سختی رو قبول کن و از  گیره و آخرش هم می تو رو می

 .ختی دست بکشنوا اون راحتی یک

ی ما اشتباهاتی رو  وقت قرار نیست بهترین نسخه از خودت باشی اگه قبول نکنی راحت اشتباه هست. همه بیا قبول کنیم که هیچ

شیم ولی االن وقتی متوجه شدی که داری اشتباه میری چرا تغییرش نمیدی؟  شیم که چندین سال بعد متوجه می مرتکب می

های تموم نشدنی؛ پس باید همون تغییری رو روی خودت « اگه»نذار مثل خوره به وجودت بیفته با  پشیمونی بدترین چیز هستش و

 .خوای اجرا کنی که می

های دوست داشتن و اهمیت دادن به خودت این هستش که با خودت روراست باشی و کمتر خودت رو با دروغ قانع بکنی!  یکی از راه

تونی ولی در واقع از  کنی. به خودت نگو که نمی دونی که در واقع هیچ کاری نمی ا اینکه میبه خودت نگو که تموم تالشت رو کردی ب

ترسن فقط باید تموم تالشت رو بکنی که بهترین نسخه از چیزی  ترسی! همه از امتحان کردن کارهای جدید می انجام دادنش می

ها هستن که  *ردن و تغییر نکردن وجود نداره. این رباتخوای نه دیگران؛ زندگی بدون خطا کردن و شکست خو باشی که خودت می

تونی هرچیزی باشی که خودت  ریزیشون این شکلی هستش، اما تو ربات نیستی! تو می یه کار رو تا آخرش انجام میدن چون برنامه

کار باید تغییر بکنی. قرار نیست خوای وگرنه اصال چرا از اولش به اینجا اومدی؟ باید هدفت رو پیدا بکنی و دنبالش کنی. برای این می

ی خوبی داشته باشه و کلی حس خوب هم همراهش هست، مثل وقتی خسته به خونه میای و  ای باشه اما قراره نتیجه کار ساده

قدر  قدر حس خوب هست و نتیجه چه که بدونی که چه دونی که قرار هستش بری و یه چایی گرم بخوری و خستگی در بکنی. این می

 .کنه تر می کنه راهت رو برات ساده ت میخوشحال

کنی برای پیدا کردن راحت احتیاج داری باشی.  پس تغییر بکن ولی خودت ول نکن، همون چیزی باش که باید باشی یا فکر می

قدر هم از وضعیت فعلی راضی باشی باز هم از نتیجه فاصله داری پس خودت  خودت رو نباز و سعی کن این رو درک بکنی که هرچه

 .رو بهش برسون



 

 
 

9 

  
 انغماس 

  سیدحسنیریحانه 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

*** 

 !«تونی پرواز کنی نی متوجه میشی که میفقط وقتی که سقوط ک»

ها باید شکست خورد تا ارزش پیروز بودن رو فهمید. باید زمین خورد تا یاد گرفت که چه  این یه حقیقت ساده هست که بعضی وقت

تون رو تونیم احساس کنیم. نباید خود وقت حس خوب و شیرینش رو نمی شکلی باید به آسمون رسید. اگه همیشه برنده باشیم هیچ

کنم که چرا  قدرها هم چیز بدی نیست. اول از همه با این شروع می دست کم بگیرید اما همیشه باید یادتون باشه که شکست اون

 هایی که تا حاال پیروز نشدن؟ قدر مفید هست برای زندگیِ آدم شکست این

ن یعنی چی؟ منظورم این هست که اگه احساس اول از همه باید ارزش پیروز شدن توی هر چیز رو توی خودتون بسنجید حاال ای

کنید قرار هست که برنده نباشید و ببازید، سعی نکنید از این ترس فرار کنید یا دور بشید سعی کنید قبول کنید که باخت همیشه  می

االخره یه جایی هست وجود داره و بردن به چه قیمتی توی زندگی شما ارزش داره پس تالشتون رو بکنید و امید داشته باشید. چون ب

که آدم احساس زمین خو*ردن رو توی وجودش بکنه. اما این احساس یه چیز واجب هست یعنی اگه احساسش نکنید قدر تالشتون 

 .دونید رو نمی

ن های شایع هست که خیلی از افراد دچارش هستند اما برای مقابله با این ترس باید یادتو ترس از اینکه شکست بخورید یکی از ترس

باشه که همه زمین خو*ردن، فراموش شدن، تحقیر شدن و زندگی خوبی نداشتن و دنیا قرار نیست خوب باشه. زندگی کردن قرار 

خواید نرسید؛ اما فقط باید یادتون باشه که یه زمانی شما  نیست آسون باشه، قرار هست که به شدت اذیت بشید به چیزهایی که می

و انتخاب کردید. قبول کردید که زندگی سخت هست و قرار هست که تالش کنید، قرار هست به این زندگی رو از آسمون دیدید 

خواید برسید و بجنگید اونقدر سخت که زندگی از شما بترسه. اگه قرار باشه بخاطر نتونستن انجام دادن یک کار اون  چیزهایی که می

داید االن زنده نبودید. پس قرار هست که سخت  ا بخورید و اگه انجام نمیتونستید راه برید یا غذ رو انجام ندید یادتون باشه شما نمی

 .باشه

ی کافی برای شخصی که هستید مناسبید، شما برای خودتون هستید پس اگه یک بار طعم تلخ باختن رو احساس کنید  شما به اندازه

کنید. از اینکه خودتون باشید و  شتر بهش توجه میشید. اگه بدونید چیزی رو از دست دادید بی بیشتر قدردان طعم شیرین بردن می

هایی هست که خودشون نیستن و شکست هم نخوردن ولی برنده هم نشدن فقط روی یک  شکست بخورید نترسید، دنیا پر از آدم

 .ترسن پایین رو نگاه بکنند کنند چون می خط موازی دارن زندگی می

ار هست که ناراحتی و ناامیدی رو احساس کنیم ولی با این حال اون شخصی آدم بودن سخت هستش و قرار نیست آسون باشه، قر

خوره و  کشه، برای چی شکست می برنده هست که توی اون احساسات خودش رو گم نکنه و فراموش نکنه برای چی داره سختی می

ن که براش ببازید و دوباره از زمین بلند قدر ارزشمند هست هدفتو امیدوار هست که برنده بشه. باید از خودتون بپرسید آیا اصال اون

کنید؟ اگه قرار هست برای هر مشکلی که ایجاد میشه فرار بکنید و دنبال  پردازی می بشید و تالش کنید؟! یا نه فقط از گوشه خیال
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وجود نداره. ما ترسو  های ترسو افرادی باشید که بهتون دلداری بدن باید زمین دنیا رو ترک کنید. چون جایی کافی برای موفقیت آدم

هستیم ولی باید قبولش بکنیم و تغییرش بدیم. این از اولش مثل یه غریزه بوده ولی باید غریزه توی غار نشستن و بیرون نیومدن به 

  !خاطر ترس تغییر بدیم وگرنه مجبوریم ببازیم بدون هیچ بردنی
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 موبایل ساخته وخواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار 

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

 :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/  

 :وبسایت http://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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