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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

      ﷽  

 خدا

 

 آرامش یعنی، از خدایت بخواهی، وجودت را سرشار از خودش کند... مابقی به دنبالش خواهد آمد!... 

 کنم...اول از همه، خدا را از دروِن قلب و ذهِن خودم، با شما آشنا می 

 ست...خدا، از نامش پیداست که فراتر از هر وصفی 

 نه در تواِن من است، نه در تواِن تو و نه هیچ کِس دیگری که حتی عمیقًا به او فکر کند!... 

جایی که خدا فراتر از  چون را درک کنی! از آن توانی این ذاِت بی حتی اگر تماِم عمرت را بگذاری، نمی 
 طور که هست درنمیابیم! را آن فروتر از هر چیز، حقیقِت آن هر چیزیست و ما در برابر او، 

دانم کی و چطور، در  کنم... کسی است که نمی خداِی من کسی است که از عمِق وجود، احساسش می 
 حد و مرزش، سرشار کرد!... هاِی بی  قلبم عمیقًا نفوذ و تماِم من را با خود و خوبی 

کوبد!... نگاهم به زندگی، یک نگاِه زیبا، شیرین و  سینه می کم دریافتم که قلبم طوِر دیگری درکم
دهم چون، دلم تر از قبل، واکنش نشان می وصف شده است!... دیگر نسبت به اتفاقاِت اطرافم، کم بی 

 به خودش قرص است و مطمئن هستم که تماِم زندگیم به دسِت اوست!...

http://www.romankade.com/
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هِر کسی در قلبم جای شده که مدام حواسش به  کم احساس کردم، دلم به آرامِش عجیبی رسیده و مکم
که براِی همه طوری خداست که همین حس را در  من است انگار فقط خداِی من است! دریغ از آن

 آورد!... وجودشان، به وجود می

کم فهمیدم نباید فرصتی که براِی زندگی، نصیبم شده را هدر داده و مدام در همهمه و اضطراب  کم
 باشم!...

دانی آخرش چه خواهد شد و حتی ممکن است  وقات، حکمتش چنان پیچیده است که نمی گاهی ا
وقت است که در اوِج ناامیدی و سیاهی، دِر امید و روشنایی را به  امیدت را هم از دست بدهی! اما آن

 گشاید!... رویت می 

ممکن رقم  اوست که بعد از یک عالم، اتفاِق عجیب و پیچیده، سرنوشِت تو را به بهترین شکل
 زند!... براِی رسیدن به این شیرینی، فقط باید صبر و ایمان داشت...می

شود!...  فقط کافیست به او اعتماد کنی! یک اعتماِد واقعی! نه اعتمادی که فقط به زبان گفته می 
ماند و با خیالی آسوده، قدم وقت است که دیگر ترسی براِی حال و آینده، در وجودت باقی نمیآن
 روی!... داشته و پیش می بر

 آرام از عمِق وجود به بودن و حمایت هایش ایمان پیدا کردم... آرام 

 

است و من   هاِی قشنگ و باور نکردنی  کم احساس کردم لحظه به لحظٔه زندگِی من، لبریز از اتفاق کم
 گویم!... بینم و سپاس نمی ها را با چشِم دل نمیآن

نهایت، ارزشمند و بزرگی بود که نصیبم کرده بود! دایم شد، حاصِل لطِف بی که تماِم من و دنیایم، خاین
 کس، بهترین دوست و خدایم باشد!...چیز، همهافتخاری بود که به من داده تا همه

 کنم که زندگِی حقیقی همین است...قطعًا وقتی خدایم را دارم زندگی کردنم را احساس می 

 ست که نتوانم هیچشود و طبیعی سره نابود می رابر بزرگِی خدا، یکتماِم قواِی جسم و روِح من در ب
 گونه که هست وصف کنم!...چیِز او را، آن

شود در حالی که جز به جز این جهان و هر جهانی، از  ست که به ظاهر دیده نمی  خداِی من خدایی 
 اوست!... 
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لحظاتی که کنارم بوده، من را از آغوِش پر    شود اما با چشِم دل، شاهِد تمامِ او با چشِم ظاهر دیده نمی 
مهرش حتی وقتی که خودم هم از خودم دور بودم، جدا نکرده، طعِم اعتماِد واقعی و دوستِی فقط با  

 نیازم کرده، بوده و هستم!... ها، بی ها و زیبایی خودش را به من چشانده و از تماِم نعمت 

طور که هست درک کنم!... اگر تا ابد  چیز را در مقابل او، آن توانم هیچمن اگر تا ابد فکر کنم، هرگز نمی 
 توانم هیچ چیِز او را وصف کنم! و اگر تا ابد شکر کنم براِی دلم کافی نیست!...حرف بزنم نمی 

دهد و از ما ها ندارد بلکه هر کاری که انجام می خداِی من احتیاجی به من و هیچ کدام از این 
 دهیم، فقط و فقط براِی خوِد ماست!... انجام می  و هر کاری کهخواهد که انجام بدهیم می

 این زیباترین بخش است که خداِی من، براِی من، 

جا رسانده اینخالصانه خداست!... از بزرگِی اوست، نه من! که مرا دوست دارد و محبِت او، مرا به
 است!...

بالم!... چطور ممکن است برایش من به این رفاقت و عشِق پاک و خالص، تا دنیا دنیاست، می 
 چیزترین باشد برایم!؟...ترین باشم اما همههیچ

تِک ذرات وجودم جای دارد و من عاشِق همینم! عاشِق هر چه که هست! همه چیز  خداِی من در تک 
 هم هست!...

حد و مرِز او  چیزی و خدایِی بی ست، در مقابِل همههر درک و وصفی  جایی که خداِی من فراتر ازاز آن
 ماند!...حد و مرِز من، چیزی غیر از سکوت باقی نمی بختِی بی و هیچی و خوش 

 چه که تماِم وجودم را فرا گرفته بیان کنم!   توانم آن قدر سعی کنم نمیهر چه

اشته باش! بدان او همیشه کنارت بوده و هست! حتی  به او اعتماد کن! به او عشق بورز! به او ایمان د
 مواقعی که خودت با خودت نبودی!... 

شود! دید و حس و وجودت به طرِز شگفتی، از این رو به آن رو  وقت، دنیایت دنیاِی دیگری میآن
 شود!... تماِم هستی همین است، از دسَتش نده! :( می

 

 ساالریآیلین 
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     ﷽ 

 خودت باش 

 

کنیم! این سبک زندگی، هماننِد ق با نظر، سلیقه و انتظاراِت دیگران زندگی می ما اغلب، مطاب
ست که تماِم زندگِی ما را در خود آمیخته، زیر و رو کرده و آرامِش حقیقی را از ما گرفته طوفانی 
 است!...

که به شود! تماِم تالش ما باید بر این باشد که به آن شکلی ست که دیگر تکرار نمی زندگی، فرصتی 
جایی که وجوِد ما به خدایمان گره خورده، قطعًا با بدی به رسیم، زندگی کنیم و از آن آرامش می 

 رسیم...آرامش نمی 

انتخاب و هدِف زندگِی ما هم شده انتخاب هاِی دیگران، تقلید از دیگران!... تا وقتی که دیگران 
هاِی وجوِد خودمان  تعداد ها و خاصیت خواهیم، اسرویم، نه میباشند، نه به سمِت شناخِت خود می 

 را شکوفا کنیم!...

 الگوبرداری از دیگران، فقط در اموری، زمانی و حد و مرزی مشخص، درست است! 

توانیم با آن  کنیم که نه براِی آن ساخته شده ایم، نه نمی گاهی هم راِه و روشی براِی زندگی انتخاب می 
 گیریم!... مان را نادیده میرویم و نداِی درونبسازیم!... پیش می 

این راه، پایانی ندارد! اگر هم داشته باشد، قطعًا آن پایانی نیست که وجودمان را آرام کند، به ما حِس  
 افتخار و عّزت بدهد! قطعًا آن راه، راِه ما نیست و ما در زندگی، خودمان نبوده ایم!...

برای به کمال رساندِن وجودشان، تالش   همیشه انسان هاِی متفاوت و کسانی که با تماِم وجود
 مانند... کنند، در خاطِر همه میمی

تر سعی  تر خودت را دوست داشته باشی، کم قدر بیش گوید: »هر چه طور که والت دیزنی می همان
 کنی شبیِه دیگران باشی!«می
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ین باشد، همٔه هر کسی اهداف و عالیِق مطابق با فطرِت خودش را باید بروز بدهد و اگر غیر از ا
 کنند!...چون بمبی در درونمان منفجر شده و تماِم ما را نابود می ها، هماین

شود آدم آن چیزی باشد که نیست! تو همانی که خداوند خلق کرده و هر طور شده، باالخره،  نمی 
 دهی و دست خودت نیست!خودت و آن کسی که هستی را بروز می 

 کند!...مانی که زنده است اما زندگی نمی مثِل جسمی میاگر جلوِی خودت بودن را بگیری، 

وقت درونمان شکوفا شده و دنیایمان دنیاِی  رفتند... آنشد اگر همه، راِه خودشان را می چه خوب می 
 شد! نه دنیایی آکنده از تکرار و تقلیِد به دور از خودشناسی!... دیگری می

این شناخت به تنهایی کافی نیست! اگر خودمان را بروز  خودشناسی از ضروریاِت زندگِی ماست... البته 
 داده و شکوفا کنیم، زندگی کرده ایم!

تِر ما شنیده ایم که ”خودشناسی سودمندتریِن دانش هاست!“ ما اگر حقیقِت خود را نشناسیم و  بیش 
 خودمان نباشیم، زیاِن بزرگی کرده ایم!

ای که خدایت،  ! در غیر این صورت، آنی نبوده کنی که خوِد واقعیت باشیتو زمانی تحقق پیدا می
 دهی!خالقانه خلق کرده است! تو اگر خودت نباشی، ارزِش وجودیت را از دست می 

 تو همان که هستی زیبایی پس زیبایی را در دیگران جست و جو نکن!...

از تو فقط همین یک َتن در جهان وجود دارد! اگر سعی کنی مثِل دیگران باشی، جهان، رنگ و زیبایی  
 شود!... خودت باش! خودت که بهترینی:( ای از تکرار و یکسانی می خود را از دست داده و مجموعه 

 

 ساالریآیلین 

 

     ﷽ 

 هدف
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چنین، خدایی و بزرگی   قتی خداوند اینهدِف اصلِی زندگِی ما باید در شأِن مقاِم آدمیتمان باشد! و
 کرده و چنین مقامی را به ما ارزانی داشته است، باید در شأِن مقاممان زندگی کنیم! 

ها را تمام و کمال، در وجودمان قرار داده و بعد از آن ما  من معتقدم، از آغاِز خلقت، خداوند بهترین 
 ایم!... ان چنین کسی ساختهها در خود تغییراتی ایجاد کرده و از خودم انسان

ترین هدف از نظر من، بازگشت به خود و خدایمان است... این هدف اگر اصل قرار  بنا بر این، اصلی 
 گیرد!...گیرد، تماِم اهداِف فرعی را در بر می 

 شود که با تماِم وجود، تالش کنیم تا بهتریِن خودمان را نشان بدهیم!چنین هدفی وقتی میسر می 

 نیاز!...این، تماِم نتایِج خوِب این هدف، براِی خوِد ماست! نه خداِی بی  عالوه بر

تر از هر  که بتوانی با نهایِت خوب بودنت، رضایت خدا را جلب کنی، ارزشمندتر، واالتر و اصلی این
 ای از مقاِم آفرینشت باشی! گذاِر ذره ست که شاید بتوانی در این راه، سپاسهدفی

کنند! چشمانت  کنند و چه نمی فرعِی زندگیت هم، به دیگران چشم ندوز که چه میدر انتخاِب اهداِف 
 را در این مواقع ببند و حرِف دیگران را نشنو! 

گیری  هدفی را انتخاب کن که نداِی دروِن توست! البته این به این معنا نیست که کورکورانه تصمیم
 د و خوِد واقعِی تو را بگیرد!  کنی! فقط نگذار مشورت با دیگران، از حِد خود خارج شو

آوردی، بیِن دو راهی گیر کردی، اندکی با خودت فکر کن!   هر وقت در زندگی به مشکل َبر خوردی و کم 
 توست... تو حاکِم سرنوشِت خود هستی! این زندگیِ 

ی،  درکی که از خودت دار  از خدایت بخواه که تو را یاری کند و بعد از یک تفکِر عمیق، با بینش و 
 بهترین را انتخاب کن!

که در راِه رسیدن به اهدافت کم بیاوری، اشکت در آید و دنیایت را در تاریکی ببینی، نه تنها بد  این
 نیست بلکه خوب و الزم است!

خواهی استراحت کنی اما جا  قدر میگاه تسلیم نشوی! هر چهاست که هیچ چه ارزش دارد این آن
 خنِد خود، هر کاری بکنی!بختی و لب خوش نزنی و رهایش نکنی! براِی 
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هاییست که با غصه بگذرد! هدفی را انتخاب کن که براِی  ها هم شاد باش! حیِف لحظه در سختی 
 خند را مهماِن لبت کند! همیشه، لب

ترین کس، به قلبت انتخاب کنی و با همان قلب، بهش ایمان عنواِن نزدیک  مطمئنم اگر خدا را به 
 شود!...خنِد دنیا، نصیبت می تماِم شادی و لبداشته باشی، 

 ساالریآیلین 

 

     ﷽ 

 

 ارزشمندی

 

کس،  ای که براِی چه در این دنیا وجود داری؟ من معتقدم، هیچآیا تا به حال با خود فکر کرده 
ایم که زندگِی خود را به  تواند هدف از خلقِت ما و این جهان را بداند! اما مطمئنم، آفریده نشدهنمی 
 ودگی بگذرانیم!بیه

توانی  اراده و محدود است اما تو انسانی و می اختیار، بی ای که چرا یک موجود، بی آیا به این فکر کرده
 ای!؟ شده ای که چرا انسان آفریدهدنیایی را از این رو به آن رو کنی!؟ فکر کرده 

وقتی جایگاِه تو در نظاِم خلقت، چیِز دیگریست! وقتی افتخاِر فراتر از افتخاِر انسان بودن را پیدا 
فرماید: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم... و بر  ای، وقتی خداوند درمورد جایگاه تو می کرده

 بسیاری از مخلوقات برتری دادیم«

 ها زندگی کنی!؟تر از آنات و یا حتی پست دهی که درحِد حیوانچگونه به خودت اجازه می

نیازی، تو را خلق کرد! آن هم طوری که تصورش در توانمان نباشد! او خداوند با تماِم عظمت و بی 
ترین شکل ممکن، خلق کرده وصفترین و بی ترین، هدفمندترین، دقیق نظاِم هستی را به خالقانه

 ا بیهوده هدر بدهی!است! پس حق نداری فرصِت ارزشمنِد زندگیت ر
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اگر خدایت از روِی بزرگی و حکمِت خودش، چنین مقامی را به تو ارزانی داشته، حق نداری خودت را 
 موجودی وابسته و محدود به این حیاِت دنیایی بدانی! 

گذرانی بود، از همان اول، براِی رسیدن به این هدف،  اگر هدِف خلقِت تو، خوردن و خوابیدن و خوش 
 شدی!یگری ساخته میبه شکِل د

ای! به همین دنیاِی  قدر ارزشمند و هدفمند، خلق شده خودت را دریاب! جهانت را دریاب! بدان که چه
دنباِل کسِب کماالت باش! وجودت را پاک کن! با تماِم  ظاهری، محدود نباش! تا جان در بدن داری، به

 کِس دیگری!براِی خوِد توست نه هیچ هاوجودت خوبی کن! انساِن مفید و ارزشمندی باش! همٔه این 

بر تکان دادِن جهانت،   تو باید خودت را الیِق چیزهاِی بزرگ بدانی! اهداِف بزرگ داشته باشی و عالوه 
 چنین خالقانه خلق کرده، پشیمان نشود!که تو را اینخدایت هم از این 

با تماِم وجود تالش کن! براِی قدر کمال و ارزش، به دست بیاورد، باز هم کم است! پس آدمی هر چه
 رسیدن به اهداِف واالیت! براِی خوب بودن! ارزشمند بودن! برای رسیدن به بهترین ها! 

 ای پس باید ”انسان“ باشی!تو انسان آفریده شده 

 

 ساالریآیلین 

 

    ﷽   

 

 شکرگزاری  

 

هم کافی   نهایِت آن راشوم و بی گاه از آن سیر نمی شکرگزاری از جمله چیزهاییست که هیچ 
 دانم!... نمی 
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توانم، نعمت هایی که از آغاز تاکنون در تماِم لحظاتم سرشار بوده و تمامی ندارند را  من چطور می 
ست که حتی بتوانم عمیقًا  ها، فراتر از آن چیزی تِک آندانم که ارزِش تک شکرگزار باشم!؟ وقتی می

 تصورش کنم!...

ام، که انسان آفریده شدهمیرم! چه برسد به اینم، عمیقًا می امن از این که از نیستی، به هستی آمده
هایش گونه لحظاتم را با خدایم و خدایی هم چنین انسانی که همه چیز برایم مهیا شده و اینآن
 گذرانم! می

ای هم از برکات، معجزات و تدابیِر خدایم دور  که لحظهکشند، اینکه عزیزانم در کناِر من نفس می این
 چیز!...هایم را تصور کنم، بشمارم و وصف کنم، یعنی همه  توانم داشتهکه نمی م و همین نیست

حد و مرِز خدایم، هیچ باشم و حتی نتوانم حتی تشکری درخوِر  چیزِی بی توانم در برابِر همهقدر میچه
 ترین ناتوانِی دنیاست! خدایی اش، داشته باشم! این شیرین 

چیز را  نیاز از هر کس و هر چیز است، هیچ انتظاری از من ندارد و همهدانم خدایم بی اما وقتی می 
ای از قلبم براِی کند و هیچ کاری از من ساخته نیست، گوشه داند و درک می طور که باید می آن

 شود!لحظاتی آرام می 

باشید! زیرا  گزار چیز“ دارید و باید سپاس چیز دارم! بلکٔه همٔه شما، ”همه این فقط من نیستم که همه
 شود، نه خدا! گزاری نیازمند می کند، به سپاس  ها را درکوجوِد خودتان، هنگامی که این دارایی 

ثروت، قدرت و مادیات، شاید یک درصد از دارایِی ما را تشکیل بدهد! و در این صورت اگر خودمان را  
 چیز داریم!در نظر بگیریم، همه

داده شده و اگر االن نقصی از ابعاِد حقیقی و ارزشمنِد وجودمان، چیز از آغاز در وجوِد ما قرار همه
 را برطرف کنیم! توانیم آن کنیم، مقصر خوِد ما هستیم اما با یارِی خدایمان، حتمًا میاحساس می 

دانم، زیرا یا حکمِت خداونِد حکیِم  اگر شرایط از نظِر همه، بدترین باشد، من باز هم آن را بهترین می 
رسد، یا هم اگر غیر از این  توانم از آن سر در بیاورم و فقط نتیجٔه نیِک آن به من میه نمی من است ک

 دانم!دهندٔه خویش می باشد، خداوند را نجات 

چیز، همیشه خوب است! چیزی براِی احساِس کمبود وجود ندارد! ما باید همیشه شکرگزاِر  همه
 کنیم!تِک لحظاِت زندگی احساس می ک خدایمان باشیم! بعدها معجزٔه شکرگزاری را در ت
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 ساالریآیلین 

 

 ترس 

 

 میرد!« گویند: »آدم ترسو هزار بار می می

آرامی ما را راهِی زندگِی   بار، به آید و همان یکآدم می بار به سراِغ دانیم که مرگ فقط یک همٔه ما می
 شود... کند و این موهبت، نصیِب همه میحقیقی می 

لحظٔه  به شود! همان انسانی که لحظه هاِی ترسو می گیِر انسان اما آن مرِگ واقعی، فقط دامن
اسِر وجودش، ترس، اضطراب گذراند، به عبارت دیگر، انسانی که سراش را با آشفتگِی درونی می زندگی 

 و نگرانی از حال و آینده است!...

تواند درک کند زیرا اصالً زندگی نکرده است! ترس، چنان قلِب انسان چنین کسی، معناِی زندگی را نمی 
فشرد که تماِم قواِی جسمی و روحِی او به نابودی گرویده و مرگ را عمیقًا در دروِن خود احساس  را می 

 کند!...

مرگ، مرگ است!؟ مرگی که فقط اسِم مرگ به خود گرفته و در واقع، آغاِز بیداری و زندگِی توست  کدام 
 گیرد!؟...یا مرگی که محسوس نیست اما هر لحظه، به بدترین شکل، زندگی کردن را از تو می 

 باور کن هیچ چیز، الیِق ترسیدن و نابود کردِن خودت نیست! 

ترین ظلم به خودت، ترس است! زیرا ترس، مهلت زندگی کردن گ جایی که زندگی کنی پس بزر تو این
 دهد! نمی 

ات ارزش قائل باش و نترس بلکه راِه حِل مقابله با آن را پیدا کن! براِی هر  براِی خود و ارزِش زندگی
 هایت هستی:( تر از ترس ترسی، راهی وجود دارد!... نترس! تو قوی
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 ساالریآیلین 

 

 رؤیا 

 

 کند!... ش هم آدم را غرِق شیرینِی رؤیایی می رؤیا... حتی اسم

خوابیم و هر صبح با امید و انگیزٔه به  ها می همٔه ما رؤیا هایی داریم که هر شب با غرق شدن در آن
 شویم اما مهم این است که با این رؤیا ها به مقصد برسیم... دست آوردنشان، بیدار می

ت، مسئول هستی! نسبت به خودت... روِح بلند پروازت..  حاال که شیرینِی این رؤیا به دلت افتاده اس
 کند و آن خدایی که این رؤیا را برایت به ارمغان آورده است!...زندگی می  نسبت به رؤیایی که با تو

قدر که محالش بدانی!... این رؤیا ها ماِل توست پس خودت باید به ست اما نه آنمسئولیت سنگینی 
 رسیدن به آن، مسئول و مأموری! نه هیچ کِس دیگری!... دستش بیاوری! خودت برایِ 

دانی هر ناممکنی که فقط در ذهِن خودت ناممکن است را  قدر خوب و قدرتمند هستی که نمی تو آن
 توانی ممکن کنی!...می

خواهی نه تنها در قلب و روح و ذهنت بلکه در مقابل دیدگانت، رؤیا هایت را ببینی، باید  اگر می 
توانی! باید  ار شوی! باید به خودت و خدایت ایمان داشته باشی باید مطمئن باشی که می دست به ک

 چشم و گوَشت را در مقابل هر چیز منفی و ناممکنی، ببندی!...

به این فکر نکن که تالش براِی رسیدن به رؤیا هایت سخت است به این فکر که وقتی این رؤیا به  
آرام، تالش کنی و به طرفش، گام برداری!... که تصورش، آرام  توانی بادلت افتاده است حتمًا می

 توانی با آرامش و حوصله برایشان بجنگی!...می

گویند براِی رؤیا هایت بجنگ، یعنی براِی رؤیا هایی که متعلق به خوِد توست، با هر منفی و  که میاین
 ناممکنی، بجنگ و شکستشان بده!

ِس خوب، قدم بردار و نترس! به خودت و خدایی که در قلبت  پس در کماِل آرامش، با یک عالم ح
 کنی، اعتماد کن!احساس می 
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فهمی، کی و  آور است اما وقتی تماِم فکر و ذکرت، شیرینِی آن رؤیا باشد، نمی این تالش به ظاهر دلهره
ِی آن  هاِی توخالی را فراموش کرده و فقط شیرین وقت، تماِم این سختی چطور، به دستش آوردی! آن

 آوری!...را به یاد می 

اش تا ابد در وجودت باقی  ست که اضطرابش زود تمام شده و شیرینیاین سختی، همان سختی
 ماند!...می

 رسی! آهسته و پیوسته، تالش کن و ایمان داشته باش! مطمئنم که می 

 

 ساالریآیلین 

 

 اعتماد به نفس 

 

تری دارند!؟ دارایی شامل هر  کنی دیگران، دارایِی بیش چرا به خودت اعتماد نداری!؟ چرا فکر می 
 شود... تو به دارایِی همیشگی و حقیقی بیندیش! آن دارایی که ارزشمندترین است!...چیزی می 

 ...نوعانت را یکسان آفریده و بین تو و دیگری، تفاوتی قائل نشده استخداوند، تو و همٔه هم

ها و معیاِر مقایسه گر تفاوت و ارزِش انسان تفاوت در رنگ، زبان، نژاد، ثروت مادی و... هرگز بیان 
کدام از ما نزِد خدا، واالتر از دیگری نیست! مگر در  نیست! همٔه ما از یک خاک و وجود هستیم! هیچ

 ارزش هاِی حقیقی! 

مشکلی وجود ندارد چرا که  قرار داری، هیچتری ها و معیارهایی در سطِح پاییناگه در چنین ارزش 
 توانی خودت را در این زمینه به واالترین جایگاه، برسانی! حتمًا می 

ست... باید باور داشته باشی که با دیگران فرقی نداری! با وقتی جایگاِه تو و دیگری در خلقت، یکی 
 اعتماِد واقعی به خود، روِی تفاوت هاِی حقیقی، تمرکز کن! 

بدانی که نزِد خدا، موجودی ارزشمند هستی... موجودی که داراِی قدرِت تعقل، تفکر، ایمان، وقتی 
 ماند!... اختیار و... است، دیگر جاِی هیچ مقایسه و احساِس کمبودی باقی نمی 
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هر چند هم که در اعضاِی بدنت، کمبودی داشته باشی، بدان که روح و وجودی داری که بسیار  
مادی و بی کم و کاست است! پس شکرگذاِر آن باش! به داشتنش افتخار کن و   ارزشمندتر از جسمِ 

 .شاد باش!..

کنی! و وقتی که خودت را اگر خدا را در قلبت پیدا کنی، مطمئنًا خودت را هم در خودت پیدا می 
 قدر ارزشمند هستی! دانی چهبری و می بشناسی، به گوهِر وجودت، پی می 

ا دست کم نگیری و در مقابِل دیگران، اعتماد به خودت را از دست ندهی!  گاه خودت رطوری که هیچ
طوری که دیگر خودت را با دیگری مقایسه نکنی! وقتی که مدام خودت را با دیگران مقایسه کنی،  

رود و در واقع این مقایسه، توهین به خودت  فهمی، شیرینِی زندگیت از بین می معناِی زندگی را نمی 
 است!

هاِی کسی را براِی پیشرفِت خودت و  ها و خوبی توانی موفقیت نیست مثِل کسی باشی! اما می تو قرار 
 ساختِن بهترین از خودت، الگو قرار بدهی! 

رسی که بدانی تو و انسان هاِی دیگر، از یک  وقتی خودت را کشف کنی، قطعًا به میزانی از دانایی می 
 تواند آن را حل کند!...توست و دروِن تو هم می جنس هستید و اگر تفاوتی هست، مربوط به درونِ 

ها ها و گوهر هایی قرار داده است! ممکن است آن ها، استعدادها، ارزش خداوند در وجوِد همٔه انسان
 توانی دنیایی را دگرگون کنی!را هنوز کشف نکرده باشی اما بدان با بودنت، می

کس باالتر از تو نیست! زمانی که بدانی هیچ زمانی که ایمان داشته باشی ارزشمندی! زمانی که 
طور که باید درک نکنی  ها را آنمطمئن باشی خدایی داری که همه چیز را به تو داده است! هر چند آن

 اما داده و خواهد داد!...

هایی دارند که تو نداری اما در مجموع،   هاِی خاصی داری که دیگران ندارد و دیگران ویژگی  تو ویژگی 
ایم،  وجود آورده در آغاز، کامل بوده اند و اگر به مرور، ما توسِط خودمان تغییراتی در خودمان بههمه 

 ها را اصالح کرده و به اصِل خود بازگردیم!...توانیم آن می

هاِی بیهوده رها شو! به پتانسیل هاِی کشف نشدنِی وجودت پی   به خودت اعتماد کن! از فکر و خیال 
 ارزش، بشماری!  کم گرفته و در مقابل دیگران، کوچک و کم ها را دست که نباید آن  ببر! پتانسیل هایی
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ای، زودتر دست به کار شو! خودت را  ست! اگر هنوز خودت را پیدا نکرده وجوِد تو سرشار از خوبی
بهایت دست برداشته و با اعتماد به نفس و آرامش، زندگیت را  بشناس تا از کم شمردن وجوِد گران 

 اره به جریان بیندازی! دوب

 

 ساالریآیلین 

 

     ﷽ 

 

 قوی باش! 

 

ای براِی زندگِی ما با رؤیاهایمان، شیرین و زیباست... آدمی بدون رؤیا، بدون هدف، بدون انگیزه
 شود! که فقط زنده است اما چیزی از او حاصل نمی ماند روحی می زندگی، مثِل جسِم بی 

کند! زیرا دنیایش با یک هدِف بزرگ و مشوق و  نشیند و گذِر عمر را تماشا میسرد و سرگردان، می 
 شود!داند و سرانجام به همین شکل، نابود میاش را بیهوده میانگیزه، رنگارنگ نشده! خود و زندگی 

و استعداد هاِی خود را دریاب! برای وجود و زندگِی ارزشمندت،  در خلوت با خود بیندیش! عالیق 
 گذاری کن و از خدایت بخواه که تو را قدرتمند کرده و در این راه یاری کند...هدف

 تو انسانی! حق نداری لحظاتت را بیهوده هدر بدهی! باید بیِن تو و حیوانات، تفاوتی باشد!

رود، قطعًا با موانع و ها پیش میمسیر رسیدن به آن  هر انسانی که رؤیاهاِی بزرگی دارد و در
کشد اما همان تر از بقیه سختی می شود و بیش شود... قطعًا خسته می رو می بهمشکالتی رو 

 تر هستند!... بخش هایی که از آسانی، لذت سختی 

قیه احساس  ها، تفاوتی ارزشمند، بیِن خودت و بچه مهم است این است که تو با وجوِد همٔه اینآن
 تر از اتفاقاِت ناچیِز بیِن راه بدانی!کنی و رؤیاهایت را بزرگ 
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ای، نگذار هیچ چیز، این خواسته را از تو بگیرد! در مسیر  حاال که چیزی را از عمِق وجود خواسته 
 ات، با برنامه، توکل و تالش، پیش برو... رسیدن به خواسته 

قدر که الزم است استراحت  کردی فقط استراحت کن! هر چههر وقت که توانی براِی ادامٔه راه، پیدا ن
 کن و به حال خودت باش اما از هدفت دور نشو! دوباره پر قدرت شروع کن و به راهت ادامه بده...

و هیچ سودی براِی خود و دیگران  ها که فقط ناِم انسان به خود گرفته تو با بسیاری از انسان فرقِ 
 شرایط سخت باشی! عاشِق تجربه کردن چیزهای دشوار باشی! همان است که عاشقِ  ندارند، این 

قدر خود را  ها این است که آنچیزهایی که دیگران حتی دوست ندارند به آن فکر کنند! فرِق تو با آن
 ارزشمند بدانی که نخواهی شبیهشان باشی! 

راحت کنی و بعد دوباره به گاه متوقف نشوی! با تماِم وجود تالش کنی، استفرِق تو این است که هیچ
 گاه جا نزنی و یک عمر به حسرت ننشینی! تالشت ادامه بدهی اما هیچ

ایست  و مسیرت لذت ببر! امروز، همان آینده هاِی آینده، از االنها و نگرانی در ضمن! در کناِر تالش   
 کردی! که دیروز بهش فکر می 

آخرین بار است که چنین لحظه و چنین شرایطی را  را بدان! طوری که انگار  به لحظه  قدِر لحظه   
 کنی! تجربه می 

 شود!...که زمانی برسد که ببینی دیگر آن چیز تکرار نمی از هر چیز، نهایِت استفاده را ببر! قبل از آن   

 

 ساالریآیلین 

 

     ﷽ 

 

 قضاوت 
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ام و یک دنیا  ماندهام، زیاد نگذشته که من کرده ها و با یک برخورد، قضاوت هر وقت به ظاهِر آدم 
 حیرت و شرمندگی در برابِر خدایم!... 

کند اما باز هم  نظیِر خوِد اوست... هر بار ما را از نقصاِن درک و قضاوت واقعی، آگاه می این حکمِت بی 
 کنیم!کار را تکرار می این

ریم که به نقص هستیم و درک و عقِل کاملی داچنان بی ها ِکی فکر کردیم که خودمان آنما انسان 
 قضاوِت دیگران بنشینیم!؟ 

طور که هستند بشناسیم!؟ توانیم دیگران را آنایم، چگونه میمایی که از شناخِت خودمان درمانده
 همٔه کارها که مربوط به ما نیست! مثالً چنین کاِر مهم و بزرگی! 

ودات را خلق کرده، نقص و تمام و کمال است! او که خود تماِم این موجقضاوت کاِر همان ذاِت بی 
 دهد! ها را به خوبی و آسانی انجام می قطعًا قضاوت و شناخِت آن 

قدر که با قضاوت و کارهایی هایی که  دست برداریم از چیزهایی که مربوط به ما نیست! کاش این 
گذراندیم، روِی کارهایی که مربوط به خودمان است اما تلنبار شده، وقت  مربوط به ما نیست وقت می 

 گذاشتیم!می

هایمان درست نیست بلکه فقط احساِس شخصِی ماست! خواه این قضاوت به  یک از قضاوت هیچ
 نفع و خوبِی کسی باشد!

 

 ساالریآیلین 

 

     ﷽ 
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و بدترین لحظات، فکِر تو، مرا به ادامٔه زندگی و  ترین ای که در سخت خداوندا! تو مرا چگونه خلق کرده 
 کند!؟شروِع دوباره، وادار می 

زنم و تو را شکر  خند می ترم!... که در اوِج گریه، لبترم!... صبورترم!... خوشبین ها قویکه در سختی 
 آورد!؟ یتر و بهتر از قبل به حرکت درمکند، مرا سریع گویم!؟ که حوادثی که دیگران را متوقف میمی

تر از  ها خود را خوشبخت ای ندارم بلکه با وجوِد آن تنها گله  پذیرم و نهها را با تماِم وجود می که سختی
 دانم!... ام می هاِی زندگیها را از بهترین اتفاق دانم!؟ عجیب است اما بدترین قبل می 

گاه از یمان دارم! من هیچخدایا هر چه که پیش بیاوری، بهترین است! من به حکمِت حکیمانٔه تو ا
 ایستم! شکِر تو و لذت بردن از زندگی، باز نمی 

دانیم! گاه نمی دانی، چیزهایی که هیچ ظاهر بد، تو سرشاری! تو می  به پشِت تماِم اتفاقاِت خوب و
 است! نظیر و حکیمانه عمِق همٔه این اتفاقات، بی 

ها هستند! من کامالً به  ت اما سرشار از بهترین ها ظاهرشان بد اسها را با جان و دل بخر! آن سختی 
 ام!این اطمینان رسیده

شده بدان... خالصه هر کاری که دلت  گریه کن... از همه و حتی خودت هم دور شو... دنیایت را تمام 
 خواهد انجام بده اما دوباره به خودت بازگرد! ایمان داشته باش! صبر داشته باش!می

ها، از بهترین احواالِت زندگِی تو هستند! خداِی تو در تماِم  ها و سیاهی ختی مطمئن باش همٔه این س
 ها سرشار است! همان خدایی که تصوِر بزرگی و حکمتش، ممکن نیست! آن

 چیزی“ براِی نگرانی و غصه خوردن وجود ندارد! تو انسانی و وجودت سرشار از قدرت و ظرفیت!”هیچ

 تجربٔه قلب است!...ها لفظ و شعار نیست! باور و  این

 

 ساالریآیلین 
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 کرونا 

 

کرونا... ویروِس کوچکی که این دنیاِی بزرگ را دگرگون کرد! همٔه ما حِس ناخوشایندی به این ویروس  
کنیم اما پشت هر شری، خیری  و شرایِط به وجود آمده داریم... همٔه ما از آن به ترس و بدی یاد می 

تر در دل جا بدهیم و با  بافی را راحت ایم که ترس و منفی ت کرده ها عادبزرگ نهفته است! ما آدم
 دیدی به مسائل نگاه کنیم که نباید! 

ها با مخاطراِت طبیعی و انسانِی  اند! همٔه آنهاِی زیادی آمده و رفتهاز آغاز آفرینش تا کنون، انسان
 اند...رو شدهزیادی، روبه

ها قحطی،  اند... همٔه آنهاِی زیادی را پشت سر گذاشته امنیها، جنگ، کشتار و نا همٔه آن انسان
ترین  ها چنین اتفاقاتی را با کماند... در ضمن، آن ها و بالیاِی زیادی را تجربه کردهگرسنگی، بیماری

 اند! امکانات و امید، پشت سر گذاشته

 

ها به این نتیجه رسیدند که باید ترس و ناامیدی را کنار گذاشته و طوِر دیگری به مسائل  برخی از آن 
 نگاه کنند... که براِی ادامٔه زندگی خود، راهی برای زندگی کردن، پیدا کنند!

 ها و سرد و گرِم روزگار نشدند! هاِی خالقی بودند که تسلیم سختیها انسانآن

 

ها، به خودباختگی دچار شدند! قدرت  ی وجود داشتند که هنگام مواجهه با سختی در این میان، برخ 
را براِی خود و عزیزانشان،   خود را از دست داده و ناامید شدند! از دیدی به زندگی نگاه کردند که آن

ها نتوانستند روِی دیگر را برگزینند! آمعنا کردند! در حالِی که از این دو روِی مشکل، می تلخ و بی 
 زندگی نکردند تا زندگیشان تمام شد! 

ای از امید و روشنایی نگشتند بلکه با افکار  هاِی زندگی، به دنبال روزنه ها میاِن مشکالت و دگرگونی آن
 چیز را تیره و تار دیدند! و نگاِه خود، همه 

 ها، فقط زنده نماند بلکه زندگی کرد!؟ها کجا هستند!؟ کدام یک از آنحال آن انسان 
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 از گذشتگان گفتیم تا مسیر خودمان را بهتر ببینیم و بشناسیم! 

کنیم، چنین حوادثی براِی ما نیست! براِی گذشتگان بود و براِی آیندگان است!؟ چرا همیشه فکر می 
 ها نیستیم!؟مگر ما از آن آدم 

ِق حوادِث این جهان  افتد و ما از عمها یا بدتر از آن هم براِی ما اتفاق می باید بپذیریم که همٔه این
 خبریم!بی 

 

ها، خودت را حفظ کنی و قوی قدر قابلیت داری که میان انبوه مشکالت و سختی تو انسانی و آن 
 باشی! طوری که دیگر چیزی برایت عجیب و به دور از تصور نباشد!  

 ا کنی! هایی از جمله، عقِل خود، راهی برای زندگِی بهتر پیدتوانی با توانایی تو انسانی و می 

ست که ما هم باید چنین اتفاقاتی  طور بزرگِی پروردگار، ایمان داشته باش! طبیعی به حکمت و همین 
 را پشت سر بگذاریم! مهم این است که چطور پشت سر بگذاریم!

توانیم با تماِم  خواهیم، آرام و هموار باشد! اما می طور که ما می چیز، آن قرار نیست همیشه همه
 خواهیم بسازیم! طور که میها، زندگی را آن سختی ها و محدودیت 

جادٔه زندگی، باال و پایینی و پیچ و خم هایی دارد! ما هم از جمله کسانی هستیم که این جاده را طی  
 کند...می

 

کشند نباید به بهانٔه تقدیر الهی، نابخردانه عمل کنند زیرا خوِد  کسانی که هنوز در این دنیا نفس می 
اند« )سورٔه  اند که خودشان را دچار زیان کرده کاران کسانی فرماید: »در حقیقت، زیان می خداوند هم 
  (۴۵شوری، آیه 

 بازماندگان باید نهایِت عقل و انسانیت خود را بگذارند تا به نحِو مثبت و سازنده عمل کنند...

کارگیری   است که با بهرود اما مهم این اش را نمی در شرایطی هستیم که زندگی راِه هموار همیشگی
 ..ها، به گذِر زندگی از این بخش، سرعت ببخشیم.بهترین راه 
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