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کشی و ای که دست از جنگیدن و مقاومت کردن میگونه باشد. لحظهپدیدار شدن عشق همین ۀشاید لحظ

ساس را احدهی زندگی تو را در مسیر درست قرار دهد، زیسپاری. اجازه میخود را به جریان زندگی می

 کنی انسان خوشبختی نیستی. می

 ا باز همکنند، امها تورا مسحور میها و کتابگردی. رویدادها، معاشرتمیسپس در هر چیزی به دنبال معنا 

ت گذارد دسنشینی کنی، نمیعقب گذاردها چیزی درون تو هست که نمیبا تمام این .احساس رضایت نداری

  ست.از یافتن معنا برداری و آن سرسختی

گردی به باز می بری. به گذشتهخویش پناه میبه  "چراها"باید دالیل نارضایتی را بدانی و برای پاسخ به 

 ،تنکنی و نوشات کمرنگ شده اما شروع مینوشتی. هر چند که مدتهاست نوشتن در زندگیروزهایی که می

  دهد.تو را در خود پناه می



 

 

یان جر به کشی و خود رامی ای که دست از فکر کردنگونه باشد. لحظهپدیدار شدن عشق همین ۀشاید لحظ

 هبدهند تا تو را رسی؛ ذهن و قلم دست به دست هم میمی "چطور"و  "چگونه"حاال به سپاری. شتن مینو

 مسیر درست هدایت کنند. 

یی ی و آشناگ نویسدوباره پاییز( مرا به مسیر درست هدایت کرد. پس از آن وبال)نوشتن و چاپ اولین کتابم 

ها ها و کتابرت، معاشکرد. حاال من معنا را در دل رویدادهابا دنیای محتوا بود که زندگی را برایم پُرمعنا 

م ام را خلق کنیکافی توانمند هستم که خودم معنای زندگ ۀکردم، زیرا دریافتم که من به اندازجستجو نمی

 ترین گوهر وجود انسان است.و خلق کردن درخشان

جمعی را در دسته نوشتن یک کتاب قۀنایی جرنظیری آشنا شدم. این آشدر مسیر محتوا با افراد توانمند و بی

از دست  گر راذهنم پدید آورد. اگر به دنیای محتوا قدم نگذاشته بودم، شانس آشنایی با دوستان محتوا

 شد.این کتاب نیز خلق نمی دادم ومی

 :تجربیات من از محتوا را در جمالت زیر بخوانید

را به  ویبی ترسد، نیروی عجشود؛ معلوم نیست به کجا میاول عشق است و بعد تبدیل به وظیفه می نوشتن:

 کشد و آن نیروی عشق است.سوی او می

 انگیز و سرشار از احساس مسئولیت است.هیجان وبالگ نویسی:



 

 

دیوار  و ردکه روی چندین کاغذ نوشته و به ای کلمه بود.رشد  ،منسال  ۀکلمو نه،  سال نوددر  رشد:

ول را ام نقش اهمچنان در زندگی رشدام، اما مسال کلمۀ دیگری را انتخاب کردها. ده بودمام چسبانخانه

 کند.بازی می

القیت خقه دارم ادداشتهای روزانه و رونویسی از متونی که به آنها عالیصبحگاهی،  نوشتن صفحات خالقیت:

 د.ندههای زیادی را به من هدیه میو ایده

توا یدهم. محمی بها روز کنم، به یادگیرشدم اطالعاتم را بِ شد، مجبوروقتی دنیای محتوا برایم جدی  محتوا:

 محتوا از من فردی عمیق ساخته است.دهد. میرا بسط ام اندیشه

گیریم یاد می ،در تعامل و ارتباط با افراد مختلف و کسانی که با ما هم دغدغه هستند آرامش و صبوری:

بینیم هایی میی تفاوتمحتوا قرار داریم اما گاه تولید مسیر ما درصبور و مهربان باشیم، زیرا با اینکه همۀ 

 . طلبدپسندیم. محتوا صبوری و ارتباط موثر میکه نمی

ها در که سال فرادیفایده است، ما گاهی خود را با اهر قدر که بگویند خودتان را مقایسه نکنید بی مقایسه:

وی محتوا ق ر کاردکنیم. وقتی با افرادی که تند، مقایسه میکار محتوا فعالیت داشته و از نظر ما موفق هس

مقایسه  ویسندهنوقتی سال اول کار خود را با سال پنجم فالن  شویم.هستند خود را مقایسه کنیم مأیوس می

 رسیم. امیدی میبه یأس و نا "کنیم مسلما



 

 

کننده های مأیوسو به حرف با قدرت و تمام توانت به کارت بچَسبی و رهایش نکنی کنم:پیشنهاد می

تو  شدن روی کارت از عمیق رسی.اهمیت ندهی. تو با تمرکز روی کار و سرسختی به نتایج چشمگیری می

 سازد. فردی تاثیرگذار می



 

 

 

 مریم حسنلو

 گر و ویراستارنویسنده، محتوا

Maryamhasanlu.ir 

کردن هم بازگورس و وان وجود دارد که تامک نیا .میو با آن آشنا هست دهیما شن ۀهم وفوررا به یدرمانوشتارن

 .بخش استتو و من لذت یکه برا ردیگیگونه شکل منوشتن همان ی. ولمیرا نداشته باش مانیزندگ قیحقا

شکالت و م اتفاقات ۀمان با همقهرمان داستان شودیدست ما خلق مکه به یدر داستان و رمان شودیم یحت

 .شود دانیم روزیکند و پپنجه نرم ودست یزندگ

 ، وجودمانو آالرم خطر میکنیم یاحساس ناامن م،یشویناشناخته م یایوارد دن ی: ترس، بله ترس. وقتگفتم 

بودم،  یلندگرشد و با ریکه در مس یمن ی. برامیبه اهداف خود فکر کن دهدیو اجازه نم ردیگیرا در برم

 شتریرا ب و تالشم یو سع کردمیبرخورد م ماتیبا نامال دیسفت و سخت بود. با یچون موم مینوشتن برا

ز نم را ورگشتاان انیو موم سرسخت م میایکننده کنار بخسته دیساده و شا یهانیتا بتوانم با تمر کردمیم

 .گردد روحم و جسم و پوست جذب موقعآننرم شود و  دهم تا 



 

 

ز وز بعد اد. امردشوار و سرسخت بو یاواژه یسینوو وبالگ یشخصتیسا میبرا ،یگام از رشد و ترق نیاول در 

با  که ییهابه نوشته کنمیبدهم، اشاره م گرانیاز خود به د یانشانه خواهمیم یوقت ،یو اند سالکی

 .آغاز شد یکوشمداومت و سخت

 .است شده لیاز چند واکه و همخوان تشک یشخص تیکه سا کندینم یفرق میبرا حاال

دوستان  یریگیکه با پ گذاردیم شیرا به نما میهایو رفتارها و دلتنگ هاشهیاز اند یسندمن  یشخص وبالگ

ه روز باند و روز من اثربخش یها نهفته است براکه در وجود آن یراده و تالش و کوششا و با زهیانگ با

 .شودیپربارتر م کنمیم یها طرا که در کنار آن یریمس

ودم خ یبرا خانم گوگل ایآقا  یایرا در دن یعیو وس دیسف یصفحه شخص خواستمیمکه  یدارم روز اول ادی

 .نداشتم ربنایز نیا دیخر یبرا یکاف نهیدست و پا کنم، هز

دستم هب یدقائ دیاز مهندس سع یامیپ کهنیحاصل شود. تا ا یفرج دیپنجه نرم کردم که شاوروز دست چند

 .شد ایجورا دامنه  دیخر یبرا و وفقه انداختنم ریتأخ لیکه دل دیرس

ال شد و حا فزودهاو بر تعدادشان  شتریبه مرور ب هایدوست نیآغاز شد و ا تیسا دیکه با خر یایدوست نیاول

ازگو ب ،یسینووبالگ نهیخودمان را در زم یهامشکالت و تجربه میگرفت میبا همان گروه و دوستان تصم

 .میکن

 .یکوه کندن بود آن هم با دست خالمن حکم  یبرا یدر صفحه شخص نوشتن



 

 

 عجله دیزدن باشخم یکاشتن. برازدن و دانهبه شخم کردمیشروع م دیبا یشخص وبالگ دیخر لیاوا در

 .باشم از آن داشته یکه شناخت گشتمیم یدنبال بذر دیبا .کردمیم

 .و نام خود ادیبا  یسال من نوشتن بود، نوشتن، خلق اثر ۀکلم

 ذهنم را بروم که ییهادهیدنبال اکرد با عشق به بیو مرا ترغ افتی رییمعنا تغکلمه پر نیهممن با  یزندگ

 شت وکه جزء گو یاما، موم دمیکشیدست از نوشتن م یچند روز یاز فرط خستگ ی. گاهدنکنیم ریگدر

و  گرفتیم رنظ ریز و کنجکاوانه دوستانم را گشتینوشتن م یبرا یاآرام شده و دنبال سوژه تنم شده بود، نا

 .نکنم یسپر یارزش خود را به بالهت و تنبل که وقت با خواستیم

 کنمیار مو افتخ بالمیخود مبه نمیبیرا م رمیو تصو کنمیحسنلو را در گوگل سرچ م میاسم مر یوقت امروز

 .میافزایخود م یهانوشتن را ادامه دادم و به آموخته یطیکه در هر شرا



 

 

 

 نشمریم نیکوم

 نویسنده 

www.nikoumanesh.com 

 

ست اشوید. تمرین تان را بکنید و بارها و بارها تکرار کنید، استاد دگرگونی میاگر همیشه بیشترین تالش"

 "میگوئل روئیز "سازد.که استاد می

 داستان از آن جایی آغاز شد که:

 نیم.اندازی کمان را راهشاهین کالنتری پیشنهاد دادند که سایت شخصی 

 ی انجام اینعهده کند و من ازمن مقاومت کردم و با خودم گفتم: وجود سایت فقط مسئولیت مرا بیشتر می

 آیم.نمیکار بر

 ها نداشتم.کاره رها کردم و توجهی به درسبنابراین کالس را نیمه

 حتواگرانی سوم مدورهشان مورد تایید قرار گرفت، به در پایان دوره، دوستانی که سایت داشتند و مقاالت

 راه یافتند و من مردود شدم.

ام را یکار شدم، سفارش سایت شخص به از جایی که پذیرش شکست در قاموس من نیست، بالفاصله دست 

 نویسی کردم.دادم و دوباره در همان دوره نام

 ران شدم.ی سوم محتواگبعد از نوشتن سه مقاله در یک ماه که به سختی انجام شد، وارد دوره



 

 

ال برایم سایت عم ار باکدانستم و به دنبال آموختن نیز نبودم، بنابراین کار با سایت را در حد ابتدایی هم نمی

 غیرممکن بود.

 چندین ماه گذشت و تا حدودی از نوشتن غافل شده بودم.

 م.بگیر تا این که دست تقدیر مرا با دوستانی فعال و پرکار همراه کرد که دوباره در مسیر قرار

 با کمک آقای قائدی) طراح سایت( کارهای سایت را به مرور آموختم.

 م.ایت شدسپرداز( وارد چالش نوشتن در ) نویسنده، محتواگر و ایده و با همراهی خانم بیتا کیهانی

ر روز د که هشروز به طور مداوم در سایت نوشتم و نوشتن روزانه، موجب  نوددر کمال تعجب و ناباوری، 

 ی هر چند کوچک به جلو بردارم.گام

 هایی از جنس خودشناسی.تر گاماز همه مهم

وشتن ی سالِ من، نتر از همه این که کلمهنوشتن روزانه، دستاوردهای فراوانی برایم به همراه داشت و جالب

 بود که به زیبایی محقق شد.

 :دستاوردهای من

 سایت برایم حکم دفترِ مشق را پیدا کرده است.-۱

 نویسم.هایم را در آن میخیالی آسوده؛ تجربیات، احساسات و آموزه با



 

 

بود که  تادهبه جانم اف ،ی هولمقاله در عرض یک ماه با مشقت فراوانی همراه بود و همهمه نوشتن سه-۲

ی اعت ایدهند ساچتوانم در عرض ام که میای ایستادهمبادا به موقع به دست استاد نرسد ولی اکنون در نقطه

 یافته و بنویسم.

ربردی صولی، کاهایم اتر کرده و نوشتهیافتهدارتر و صیقلتر، جمالتم را استخواننوشتن مداوم قلمم را روان-۳

 .مند شده استو نظام

 گیرم.ره میتر شده و از کلمات بهتری بهی واژگانم به خاطر نظم و مداومت در نوشتن، گستردهدایره-۴

 درمانی( وشتار)ن ای این چالش، تبدیل حالِ بد به حالِ خوب برایم آسانتر شده است.هی آموزهبه واسطه-۵

ب را ط نامطلوشرای ها، باز هم از نوشتن استفاده کردم. نوشتن شکرگزاری روزانه تابرای از بین بردن تنش-۶

 به شرایط مطلوب تبدیل کنم.

 .شودجاد نخصوص امر نوشتن ایارهایم، بهای در کمدیریت زمان و افکارم را به دست گرفتم تا وقفه-۷

 نوشتن مداوم؛ اعتماد به نفس، عزت نفس و خودباوری مرا افزایش داده است.-۸

در  فت منببرم، چیزی که همیشه مانع پیشرتقویت این نقاط، باعث شد که به ضعف دیگری در وجودم پی

 و آن چیزی نیست جز ترس. زندگی شده است

 دفاع کنم. مکه از حق ه استبود ترس همیشه مانع از آن

 بیشتر اوقات حرف ناحق را شنیدم، دَم نزدم و به راحتی از کنارش گذشتم.



 

 

ی توانا در دهبودم، این نویسن از جبران خلیل جبران را خوانده "آور مرگ پیام"چندین ماه پیش کتابِ 

 بخشی به نام حق و حقیقت این طور نوشته است:

 او که از زیرا .پس آن را بستانید، بلعندمرغی است که مارها آن را میتان چون تخمای دوستداران حق، حق"

 ".گذردگذرد دیری نخواهد گذشت که از جان و فرزندان خود نیز میحق خود می

فراموش  ی زودای مرا به فکر فرو برد ولی خیلتلنگر کوچکی به من زد و برای ثانیه ،آن زمان این مطلب

 کردم.

بیشتری  قدرت عث شد که پی ببرم ترس با عزت نفسم چه کرده است و من باید عشق و ایمان را بانوشتن با

 جایگزین کنم زیرا ترس صدای شیطان است.

 .نوشتن به من تفکر عمیق را آموخت-۹

د نار آن راز ک وشوم، فکر کنم و ببینم که اگر سکوت کنم رو میبهای که رونوشتن باعث شد که با هر مسئله

 شوم، در انتها چه خواهد شد و اگر با دلیل و منطق صحبت کنم به کجا خواهد رسید.

اعث کاغذ، ب ه رویها را پایین بیاورد ولی بازی با کلمات و نشاندن بشاید نوشتن روزانه، کیفیت نوشته-۱۰

یتم قخال شد که ذهنم از کلمات و جمالت قبلی تخلیه شده و کلمات جدیدی جایگزین گردد و در نهایت

 افزایش یافته است.

ا دهم که مرنمی نوشتن، شادی و آرامش مرا چند برابر کرده است و به مسائل ناراحت کننده خیلی اَمان-۱۱

 خواری وادارد.به خیال

 



 

 

با دید  اده ودکند. نوشتن باعث شده که به اطرافم توجه بیشتری نشان توجه هر جانداری را شکوفا می-۱۲

 ینم. بازتری مسائل را بب

 با تمام اینها؛

 یک حقیقت محض وجود دارد و آن هم این است که:

 نوشتن و تولید محتوا کار بسیار سختی است بخصوص اگر بخواهی هر روز دست به قلم شوی.

 گویم، بنویسم که چه؟گاهی با خودم می

 ام.کنم برای این کار زاده نشدهزند و حس میهایم دلم را میگاهی نوشته

 ساند.ها مرا به کجا خواهد راندازی ندارم که باالخره چه خواهد شد و این نوشتنچشم گاهی هیچ

 "تو که استعداد نداری"گوید: کند و میگاهی شیطان در جسم و جانم رخنه می 

 بینم؛های پراکنده را از دور میولی من سوسوی چراغ

 گویند:ام که میزیرا شنیده

 "نالدو با تالش و پشتکار به این نقطه رسیده است.ی فوتبال است و رومسی نابغه" 

رگذار تبدیل انی تاثیه انسدهم تا با تولید محتوا بمی کنم و با تالش و پشتکار ادامهبنابراین استعداد را رها می

ا رخودم  زیرا وقتی حتی اگر در این مسیر، تنها دستاورد من، خودشناسی باشد، برایم کافیست. شوم.

 توانم کارهای بزرگی را به ثمر برسانم.بشناسم، می

 و در آخر؛



 

 

دی از وا حدهاست و مرا تگردم و ذهنم درگیر واژهای برای نوشتن میاز این که هر روز به دنبال ایده

 است، خدا را بسیار شاکرم.  های زندگی دور کردهحاشیه



 

 

 

 سعید قائدی )با همزه(

 طراح سایت و محتواگر

Saeedghaedi.ir 

 

مخاطبانم به  ،که دارمرا مدم را بیشتر کنم و تخصصی آتوانم درطور میها برایم سوال بود که چوقت خیلی

 معرفی کنم. 

یسی رنامه نوبدر که خفنی  وهای ویدئویی از نحوه کارکردن با سایت و یا نشر مسائل تخصصی ایجاد آموزش

ک فرد ی یا نویس وبه عنوان یک برنامه ستمخوانمیمن داد. به من احساس رضایت کافی نمی بردمبه کار می

 دانم منتشر کنم.با صمیمیت آنچه را می همیشه دوست داشتممطرح شناخته شوم.  فنی و

در شتم دابرای طراحی سایت هایی که پروژه ماه چهارحدود  .کردم شدن های زیادی برای شناختهتالش

 ود.شدنم موثر ب در شناخته که گرفتمیبازخوردهای جالبی هم م کردم.استوری می اینستاگرام

و  یه پرکاردور درپس ، نشین شدمخانهمن  وآمدها کم شد و رفت  .دشیوع پید کرکرونا  هشت و نودبهمن 

ک گروه اوایل اسفند شاهین هر شب در ی زبا شروع کالس، اشرکت کردم.  "شاهین کالنتری"پولسازی 

 گذاشت.تراک میتجربیاتش را با اعضای دوره به اش واتساپی

سایت  و ثبت کردم ه اسم خودممن باالخره بر کمالگرایی غلبه کردم و یک دامنه ب نه و نوددر اردیبهشت  

 اندازی کردم.را راه امشخصی



 

 

یک و شک سایت گفتم همه از من انتظار یبه خودم می. مهم بود برایم ظاهر و شیک بودن سایتدر اول کار 

 ردم.منتشر کجذاب و با عکس زیبا تولید کردم و در صفحه اول سایت  چند عنوان .زیبا را دارند

هایی قالهد به مچند عنوان که قرار بو من ماندم وبعد  .مدتی گذشت و تعریف و تمجیدهای دوستان تمام شد

 .د وب نبوخ به مرداد ماه رسیده بودیم و من هنوز رابطه ام با سایتند. جذاب و پربازدید تبدیل شو

 :ای شروع کردمکلمه یک و هفتادبود که من با یک پست  ماهریورشه دهم 

 …من زندگی میکنم

های آنها ز ایدها یارم که به نظر آنها اهمیت بدهم و از آنها مهر تایید بگی کنممن به خاطر دیگران زندگی نمی

م و ط کار کنا فقگذرانی سرکنم یخوشبا به فکر پول باشم و زندگی خود را . بمانم بهره بگیرم و منتظر

 خوشحال باشم یا غمگین.

ارم گونه که دوست دهمان و بایدام ها پذیرفتهخوردنها و زمینها، سختیبا همه تلخی ام رامن زندگی

 ادامه دهم. کنم وزندگی

اد در سایت ایج هااز آن روز به بعد یک بخش به عنوان روز نوشت. این اولین نوشته واقعی من در سایتم بود

ر نوشتم و منتشاز فکرم عبور میکرد در سایتم می چیزی که مطلب از هر سه ،ردم و تقریبا هر هفتهک

 .کردممی

. الب شدجهای سایت بعد از گذشت دو ماه تعداد بازدید و کامنت .مهم نبودبرایم بازخورد و قضاوت دیگران 

 ؟دهندهای من بازخورد میبه نوشته انعجیب بود که چرا مخاطببرایم 



 

 

« دشیده باشاتو ک سایت نباید» ، با عنوان:بعدا یک مقاله نوشتم. این نقطه عطف کسب و کار من بود مبه نظر

هد خوارشد  انارمکسب و ک، دهیمرا انتشار ماناگر صادقانه تجربیات . به نظر منو در آن از تجربیاتم گفتم

 کرد.

 



 

 

 

 معصومه عظیمی پارسا 

 پزوهشگر حقوق زنان

Masoumehazimiparsa.ir 

 انشینقدر اآآشنا شدم.  "یکالنتر نیشاه"جلسه با استاد  کیبود که در  هزاروسیصدونودوهشتمرداد  هفت

وز دواند. غروب آن ر شهیبه نوشتن در دلم ر لیم ،دم کردند که از همان عشق صحبت در مورد نوشتن با

 .را هوا کردم نستاگراممیا پست نیاول

 ی. توکردینع نمرنگ باخت، اما هنوز من را قا نستاگرامید با نوشتن در کپشن اها همزادم بوکه مدت یترس

 یسندگینو"دوره  شیهااز دوره یکیبرخوردم که  یسندگیمدرسه نو تیبه سا نترنتیدر ا میهازدنپرسه

 دوره را یهادرس زا یروز قسمت اول هر یهانوشتنم شد. ماه یاحرفه یآغاز ماجرا نیبود. ا "خالق

با  "یپولساز و یارپرک"در اسفند ماه دوره  نکهی. تا ادادمیانجام م ختهیرا جسته گر شینهایو تمر مدخوانیم

 .دمنام کر دوره را ثبت یمکث چیبود بدون ه یدست و بالم خال نکهیشد. با ا ییرونما یزیناچ نهیهز

چند شب  یاماه هفته دو بایبود که در عمرم شرکت کرده بودم. تقر یکالس نیاعتراف کنم که بهتر دیبا

 یکسان میهایادورهبلد بودند در طبق اخالص گذاشتند. هم یسندگیمحتوا و نو دیاستاد هرآنچه راجع به تول

کرونا زمان  وعیش لیدله که حاال ب یمحتوا را در دل داشتند. افراد پرشور دیو تول یریادگیبودند که عشق به 



 

 

گروه  لیرا زد که بعد به تشک یقیعم یهایاستارت دوست ،کالس نیهم. کردندیم یخانه سپررا در یشتریب

  شد.منجر یپرکار النافع

 یبرا تیاسم سا دنیبود. شن مانیشخص تیدوره، زدن سا یدر کالس بعد رشیپذ یشرطها نیاز اول یکی

عشق و  چنان اب یاستاد کالنتر ی. وللرزاندیپشتم را م، ها دور بودمفرسنگ یسینووبالگ یمن که از فضا

  ت.شنگذا مانیبرا یافروآوردن چاره میتعظ کردند که جز سر حیتشر مانیرا برا نکاریضرورت ا یمنطق

نوان را با ع تمیپست سا نیاول هزاروسیصدونودوهشت،اسفندماه  بیست و ششم شد که در نگونهیا و

وره، در د ادامه حضور یبرا رگینوشتم. در مرحله بعد شرط د "هفتاددهه  لیدر او لیاز تحص یاخاطره"

. مگر من نمودیآورد مدلهره میمقاله بلند هم برا پنجبه  دنیشیماه بود. در ابتدا اند کیمقاله در پنجنوشتن 

شتن نو یهاافتاد که اشت میشروع به نوشتن کردم تازه دوزار ینوشتن داشتم؟ اما وقت یبرا حرفچقدر 

 .شدمیتا ملتفت عطشم م کردمیشروع به نگاشتن م دیانگشتانم کز کرده است و با یالالبه

ه ک یتینسج یتر از زنان و برابرارجح یمن چه موضوع یموضوع خاص بود. و برا کینوشتن از  یخان بعد 

 .هم شده بود یدگیبه شور لینوشتن به جز عشق تبد میبود. حاال برا میهاو شب روز دغدغه

 تمی. معموال هر روز در ساافتمیادامه راه  یبرا یمضاعف زهیانگ ،رهدو نیدوستان ا یگرمبعد به پشت یروزها

 یهانیک تایبخانم که  ی. از زمانرفتمیآن در م ریهم از ز یگداراما گه نوشتمیولو در حد چند خط م یمطلب

مشق  اهیس یهر روز چند خط دبو یبا هر جان کندن گریرا راه انداخت، د تیروز نوشتن در سا یچالش س

 .را نداشتم تیروزها اصال دل و دماغ نوشتن در سا یاعتراف کنم که بعض دی. باردمکیم



 

 

 شکش،یپ تیزدن  به ساشده بود که سر یبر من مستول یچنان افسردگ ماهید دهمو نهم  دیآیم ادمی 

اغذ فحه کص یرا رو دهر آنچه در ذهنم بو یجانیبا چنان ه یازدهمدست به قلم هم نشدم اما روز  یحت

 ردم که انگشت به دهان ماندم. آو

 یرابئوال که س نیا اب تایگروه قرار دادم. ب مقاله، دو مقاله نوشتم و در کی یآن روز از صبح تا غروب به جا

تم. ب نوششتا  گریمقاله د کیرا از رو بردم و  یقلقلکم داد و من هم خستگ ؟یسینویامروز هم مطلب م

 !اوردمیکه ن اورمیبود که کم ن نیمهم ا کردم، شانسیبازنو بعد یالبته روزها

 رغمیعل کومنشین می. مردیدمیم اقمیبر تنور اشت میکه مالزم هم بود یتجربه دوستان دنیشن، راه نیا در

 شیارمیا بحسنلو با وجود دست و پنجه کردن ب می. مرشدیهر روز دست به قلم م یو همسر یمادر فیوظا

و  سر مانتیکارش به ساکسب و یهایمشغولبا تمام دل یقائد ی. آقاتنوشیداستان م هیاز بق تریپرانرژ

لوان از د یبا وجود دور یاحمد درضای. اممینباش «دهیاتوکش تیسا»دنبال  کردیم دیو تاک دادیسامان م

 یمراهانهاز  یلیو خ نیزهرا، کاوه، فرشته، فاطمه، حس ره،یمن ث،ی. راحله، حدزدیکش با رغبت قلم مکوچ

 دنیو رس یدر جهت خودشکوفائ یهر روز در تکاپو بودند گام یدرشت زندگ و زیر یهایریدرگ رغمیلکه ع

 .دارندبر شانیاهایبه رو

کم از پس پرده از ما کم کی هر ینقشه ذهن کنمیفکر م ،نوشتن زیدار و مربعد از پانزده ماه کج حاال

 کوشمیام و مافتاده ماننیزنان سرزم یدرصدد توانمندساز است که یچندماهمن . کندیم یینمارخ

خودم  یکشف کنم. برا رارفع آن  یهاو راه رو شیها و موانع پزنان، ضرورت یدر حوزه توانمندساز ییمحتوا



 

 

 شتریبلندم ب یهاهستند، کپشن یو لذت بصر یگذرانکه همه دنبال وقت ینستاگرامیجالب است که در ا

با  یآن را آشت لیو من دل ستیاول سوت و کور ن یمثل روزها تمیسا گرید ای .چرخدیدست به دست م

 .دانمیقلمم م

 

 

 

 



 

 

 

 حسین سیدزاده

 نویسنده

Hosseinseyedzade.ir 

 .ندازااز هرگونه چشم  یو خال ییایک بدون پویتار ییایآمدم. دن ایچاه به دن کی یمن در انتها

 یدگدر زن یزیچ کی شهیهم دانستمی. مستیچ دانستمیکه نم گشتمیم یزیدرون خودم دنبال چ شهیهم

 .است ادیز یلیکه خ یزیکم دارم، چ

 زگار، منگرم روو فروش بودند و مردم سر دیکار و خرو تاجران مشغول  رنگارنگ بود زیکه همه چ یجهان در

 .خودم محبوس بودم کیتار یایدر دن

بود.  "نوشتن". گوهر شب چراغ من افتمیور بودم، گوهر گمشده خودم را مطلق غوطه یکیروز که در تار کی

 نی. و اصلح شدم در ای. سرشار از شوق و شور شدم، با خودم، با چاه و با دندمینوشتم، خودم را در نور د یوقت

 :د و گفتخشم آم نوشتن بودم به مسرورروز که  کیصلح هنوز هم ادامه دارد. اما چاه با من در صلح نبود. 

 و دیچش دیباینوشتن هزاران غم م یشغل است، تلخ است، برا نیترن سختنوشت ست،ینوشتن کار تو ن"

 ".ستیگر دیبایهزار خون م

 .آور است و دردش مرهم یعشق است. غمش شاد ست،یحق با تو باشد اما نوشتن شغل ن دی: شاگفتم



 

 

 .سالح است کیهنر است، مهارت است،  یسندگینو

 .مونس و همدم نیبهتر ییاست و در تنها "موثر" گرانیخودت و د یبرا

 .ایدن یمحض است در تنگنا یآزاد نوشتن

 .از قعر چاه روزگار زیگر یاست و نور برا پرواز

 .شدم رونیرا گفتم و بعد بال گشودم و از چاه ب میحرفها

م رقابت خود با نوشتن با یآرامش دارم. وقت سم،ینویم یام و هنوز هم وقتبر قله خودم النه زده اکنون

 .و عزت نفس دارم یمندتیاحساس رضا کنمیم

 .کردمیم شیو رها دهیکه اگر بود به هدفم رس ست،ین "هدف" کیمن  ینوشتن برا امروز

 .پردازمیو بازخوردش به آن م جهیکه روزمره فارغ از نت یاست. روال "روال" کیمن  یبرا نوشتن

که  یو مادام کنمیم یبا نوشتن زندگ . منسمیکه بنو شومیم داریروز ب شدم و هر داریبا نوشتن ب من

 .سرمستم سمینویم

ه ک دیا رسمعن به اوج یمن زمان تیو شخص یام معنا دادم. اما زندگیبه زندگ یمجاز یبا نوشتن در فضا من

 .شروع به نوشتن کردم یشخص تیدر سا

 یگوهر واقع ،خارافت یهاعود به قلهصدر راه  زمیو در کنار همنوردان عز یشخص تیتوانستم در سا من

 .خودم را کشف کنم یزندگ



 

 

 

 محبوبه چنگیز 

 طنزپردازو  محتواگر ه،نویسند

Mahboubehchangiz.com  

Mahboubehchangiz.blogfa.com 

م مثل خصیتشته بودم و ای آشفای رسیده بودم که مانند مرغ پرکندهه یاد دارم که در زندگی به مرحلهب

ودم بد رسیده ه تضانقدر با باورهای جامعه بآ .دانستم باید چگونه چیده شودای بود که نمیریختهپازل به هم

ه این ردن بنقدر مشغله داشتم که فرصتی برای فکر کآ ،ستمدانکه تشخیص رفتارهای درست و غلط را نمی

، بود لب کردها زندگی طبیعی را از من سهزمانی رسیده بود که این دوگانگی ولی خوب .نداشتمرا مسائل 

 ران کردم کسی زبان مفکر می کردم.کرد و همیشه احساس تنهایی میخوشحالم نمیحضور در جمع 

م کند شعله خشمکردم کسی ناراحتم میحس میینی شده بودم که اگر . تبدیل به اژدهای خشمگفهمدنمی

 .کرداو را تبدیل به خاکستر می

عصا صحبت بهدوستانم بسیار دست. ساختممیها کاه از کوچکترین ناراحتی و حساس بودم وزودرنج  

ن نزدیک ه به مکدانستم و کسی را خودم را الیق دوست داشتن نمی نکند به تریج قبایم بربخورد. ،کردندمی

 .زدمپس می، شدمی



 

 

مام ت گفتند ه منب ه،مشاور . بعد از چند جلسهخواستم اقیانوس درونم را آرام کنمبه مرکز مشاوره رفتم می

 بنویس. افکارت راو ارهای هر روز رفت

نم ار ذهانگ .همی بود که هیچ معنایی نداشتابتدا یک سری کلمات درهم و بر ،تنوقتی شروع کردم به نوش

 شد. ی بود که داشت از آشغال منفجر میامثل سطل زباله

 بعد از .ه بوددشه پرورش خالقیت گفتکتاب، در مورد  در آن ، کهرا به من معرفی کردند "راه هنرمند"کتاب 

 . نویسید، مدتی نوشتم و رهایش کردمصفحه بدون سانسور ب سهحگاهی ببلند شدن از خواب ص

ودکی در ک شکل گرفته در ما به علت تربیت ما چون خیلی از خصوصیات .ات بنویسگفتند در مورد کودکی

 . ردندکعرفی را به من م "تریشاهین کالن"هر چه فکر کردم چیزی یادم نیامد تا اینکه کالس آقای  .است

ه طرز ب ،کنم گیری گیرمن مثل ماهی که به قالب ماهی ،به خاطر شخصیت کاریزماتیک آقای کالنتری

ز پا ا مثل کودکی که سر ،رفتم، با عالقه. میکردمهای ایشان شرکت میکالس اشتیاق در عجیبی با

 . شناختنمی

فی یه ما تکلنجا بآ لسازی آنالین آقای کالنتری شرکت کردم و دربه یمن بیماری کرونا در دوره پرکاری و پو

 . که کلید عدم موفقیت خود را در طول زندگی پیدا کردمبود داده شده 



 

 

ها ن تجربهو سهم خودم را هم درآنوشتم های مختلف های مکرر را در زمانشکست . مننوشتماری باید می

ضایت رو با  چون به صورت مکتوب با دست خودم ،مقصر بدانم صدتوانستم دیگران را صددرنمی . دیگردیدم

 .بودماعتراف کرده ، نچه را که واقعیت داشت، آنهآگاها کامل و

 اگر بخواهم"  :تادماف "سینیتا اریک"یاد جمله نویسنده ای به نام  .ترسیدم که مبادا این متن را کسی ببیند

 . گویم اگر صادقانه باشدمن نیز میو  "تجلی شجاعت بگویم:باید  ؟نوشتن چیست بگویم

غلبه  های بزرگتریترس تواند برمی ،بگذرد شدن با خود ترس از روبرواز مرحله انسان به نظر من همین که 

 ...ترس از مسخره شدن و ،د ترس از قضاوت مردممانن .کند

ست که ورت ادر این ص .رو شود و آن را در عموم مطرح کندش روبابه شرط اینکه نویسنده بخواهد با ترس

 شوند .شان روبرو میهایش با ترساشود و هم مخاطبینکند و بزرگ میهم روح خودش رشد می

 سی ارائهرین کالرا بعنوان تم نآکه قادر نبودم حتی  ودبرای اولین بار در من نیروی ترس به قدری شدید ب

دودی حتا  و کرد که اولین خودافشایی خودمرا تشویق  "بیتا کیهانی"تا اینکه دوست عزیزم خانم  .دهم

 .پذیر نبودکانبدون حضور ایشان اماین امر، تشر کنم و سایتم من در خود را ماجراهایی از زندگی خصوصی

ش بوری گوص با حوصله وکه بدون اینکه کالمم را قطع کند حکم روانکاوی را دارد  برایم نوشتناکنون 

م چه در سر تا ببینم که ،ت و افکارم به کلمات انجام شودسایل احسادهد فرایند تبداجازه می، کندمی

 . واقع همان سرنوشت ماست که در شودگذرد و چه چیزی نوشته میمی



 

 

. هر تشده اس یمثل زمین بازی و سرگرمکه برایم  استمحتوا برایم شیرین و جذاب  یند تولیدآبه قدری فر

 .کنمام را مکتوب میگیرم و تاریخ زندگیوش میهای متفاوت در آغهایم را با لحنروز ترس

 راحت وصگاهی  با زبان جدی و محکم وگاهی اوقات به گه، اوقات با زبان طنز و غیر مستقیم برخی 

 .پردهبدون

 ترس از کشد و دیگر به خاطرتر خود را در کلمات به تصویر میشجاعانههر روز وشحالم که شخصیتم خ

ر دیگری که سر دهای کند که کبک. بلکه کمک میکندنمی فرو مثل کبکی در برفها سر خودش را  قضاوت

 . تر بیرون بیایندبرف دارند راحت

اک خرویاهای  ،از خودم انسان بهتری بسازم ،خواهم خوشحال و شاد باشممی ننویسم چوآخر می در

س هر ،رفتهنم را گهرز جلوی شاد بود هایکه مانند علف باورهایی .م را پیدا کنم و انها را رشد دهماتهگرف

 . کنممی

  .ها در نوع نگرشهاستدر این مدت یاد گرفتم هیچ خوب و بدی وجود ندارد و فقط تفاوت

 .یی ما یک توهم است کافیست داخلش شوی تا به پوچ بودنش واقف شوهاموختم ترسآدر این مدت 

 بنویس. پس تو هم. کنم که حق هر آدمی است م لذت زندگی را تجربههچون میخوا. نویسمنهایت می در 



 

 

 

 امیدرضا احمدی

 نویسنده

Omidrezaahmadi.ir 

 وگان بوده اند الهام فرشتبزرگ نوشته یهاسندهینوشتن داشتم و باورم شده بود که هر چه نو آرزوی  هاسال

 .بودم یفرشتگان وح افتنی یدر پ شهیهم

 ش بر دلمکه حسرت ینوشتن آرزوی با ماندم من و لهام نشدفرشتگان ا نیاز ا یخبر چیگذشت و ه هاسال

ار ب نیاول یابرمن  و را سر راه من قرار داد "راه هنرمند"روز دست سرنوشت کتاب  کیالخره ااما ب. مانده بود

 .آشنا شدم یبا صفحات صبحگاه

و  کردمیام مم تمپشت قل و قلم کردمیم اهیآزادانه فقط کاغذ س .بود نیتمر نیبهتر میبرا یسینوآزاد نیتمر

 .نوشتن را بفهمم یباعث شده بود من تازه معن نیا

ا آزاد بنوشت  در عجبم که چه خواهم" :دیگویدرک کردم که م یرا به خوب دیحرف فرو یسینوآزاد نیتمر با

ست تن اا نوشهم در کار باشد فقط ب یو اگر الهام ردیگینوشتن شکل م نیکه نوشتن در ح دمیفهم "یسینو

 .دهدینشان م یکه به ما رو



 

 

اقعا که و میکنیت مفرشتگان الهام ثاب نینوشتن است که خودمان را به ا ادیکردن و زنیما با سخت تمر انگار

 .میشدن دار سندهینو یسودا

برد  میخواهن ییشدن هر روز نوشتن است بدون استمرار راه به جا سندهینوشتن و نو یمسئله برا نیمهمتر

نه همان خا ه بهدوبار یدست از نوشتن بردار یمدت کوتاه یاست برا یبه به من نشان داده که کافبارها تجر

شبه  کی یبود دهیسیرا که ر هچ و هر یاکه انگار تازه قلم به دست گرفته ییجا .یگردیبرم یکه بود یاول

 یکردی.م پنبه

ودم خورده ب ها شکستاما بارها و بار .بدهممحتوا ادامه  دیبه نوشتن و تول وستهیداشتم که پ ازین شهیهم من

 نکهیاتا  ،شتما دارکار کردن  وستهیخال پ شهیدار نبودم و همبراما باز دست .نوشتن دور شده بودم ریو از مس

 .شتندمحتوا را دا دیآشنا شدم که همه دغدغه نوشتن و تول یبا دوستان

  کهوی، بنحایجاد شد ما نیدوستانه ب یتیمیصمجان گرفت و  یحساب میکه با دوستان داشت یتلگرام گروه

و چقدر از  کشندیرنج م ریمس نیچقدر در ا نکهای کردند.صحبت می شانمشکالت از آزادانه دوستان

ن با مود که ب یهمه مشکالت صحبتها نیاکه تمامی جالب بود  میبرا هستند. خودشان نارحت یهایکاراهمال

 .بودم رک و تجربه کردهد وجودمتمام 

است که  ییدردها ،ستیها فقط مختص من ندرد نیو ا میدار یمشترک یکه همه ما دردها دمیکه فهم یوقت

تر شدم تا گرفتم و مصمم یاجان تازه ،میآنها را پشت سر بگذار دیشدن وجود دارد که با سندهینو ریدر مس

 .سمیبنو شتریب



 

 

 .وستمیچالش پ نیبه ا اقیمطرح شد با اشت تیسا یرسانچالش روزانه بروز یوقت

 جلو اسم شانتیکننده بود که با انتشار روزانه محتوا در ساافراد شرکت یاز اسام ستیل کیچالش  نیا در

 .خوردیسبز م کیت کیآنها 

 یپا ییارا داشت که معلم اول ابتد ینیآفر ها و مُهرصدمن حکم همان ستاره یسبز برا یهاکیت نیا

 .دیکوبیم میهامشق

که از  کردمیو تمام تالشم را م کردیرا در من زنده م یدوران کودک یحال و انرژوسبز همان حس یهاکیت

 .ر کنممنتش یاتازه یتا محتوا شدمیدست به قلم م گریسبز د کیت کی دیگروه عقب نمانم و هر روز به ام

ابت حس رق کیو  شدمیکردن م به نوشتن و تالش بیترغ شتریب دمیدیرا م یهم گروه زانیتالش عز یوقت

 .در من به وجود آمده بود یداشتندوست

 یهایگرفتار ارج ازخ میکه بتوان قرار داده بود یندیفرآ کیما را در  ،گروه و چالش گروه نیواقع وجود ا در

 کردیم بیا ترغو ما ر میدار یکه چه هدف کردیم یادآوریو هر روز به ما  میمان دست به نوشتن ببرروزمره

 ستیتن دوم کیر نوشتن و انتشا یآن کار به کوچک راگ یحت ،میانجام ده یهدفمان کار یبرا دیکه امروز با

 .میشر کنو منت میشود که هر روز دست به قلم شو جادیا یباعث شد که در ما عادتاین امر، باشد و  یاکلمه

 احساس نیبه ا دنیرس ینتقال احساس و براا یعنیگرفتم که نوشتن  ادینوشتن  ادیز میبهتر بگو اینوشتن  با

 .یسیبنو یتوانیتا م دیبا



 

 

ته  دیبا .ب برسدتا باالخره به آ کندیو م ماندینقدر ته چاه مآکه  است یکنمثل چاه سندهینوبه نظر من، 

 .تا به احساس زاللش برسد دیسیو بنو دیسیبماند و بنو یسندگیچاه نو

کلمه  و سدینویم مانیبا ا گرید سندهیو آنجاست که نو یشنویرا م درونت ینوشتن است که صدا ادیز با

 .شودیم یکی شیهاو با نوشته دیآیاز وجودش م سدینویکه م یاکلمه

 یهااز نوشته جوشدیکه از چشمه م یشده و عشق همچون آب زالل یکی سندهیکه دل و عقل نو ییجا

 .کندیور مو عشق را در وجودش شعله کندیوب مو بر دل و جان خواننده رس دیآیباال م سندهینو

 .افتنیو عشق را  دنیبه خود رس یعنینوشتن  یآر

 کنم.ی را آرزو میوصال نیچن زانیو همه شما عز خود یبرادر پایان، 

 



 

 

 

  یمردان رهیمن 

 نگیتیرا یو کپ سیداستان نو سنده،ینو

    www.monirehmardani.ir  

        mardani.writer.psyاینستاگرام: 

 شود.عشق برای من در سه کالم خالصه می

 "سفر و نویسندگی، کتاب "

  "نویسندگی"

 های شهر گذشت.فروشیهای کتاب د در پیچ و خممم با رفت و آااز زندگی یهایسال

ی گونه آرزوو این جای نویسنده کتاب باشمکردم بهکرد، آرزو میام میتابی هیجان زدههر زمان که ک

 ویسندهقدم خودم از من یک نبههای قدمو دست تقدیر و تالش یسنده شدن از همان زمان رقم خوردنو

 ساخت.

لطف و تالش  با نویسندگی در سایت شاهین کالنتری آشنا شدم. از آنجا که به ،برای اولین بار ها پیشسال

همان ابتدا ترسی بزرگ از  ،ام را گذرانده بودمیان با عزت نفسی شکسته شده زندگیای از اطرافعده

 وجودم را فرا گرفت. "نتوانستن"



 

 

به  ،ستننتوان غریب و ترس ازورو شدن با کلماتی عجیبای از مدرسه نویسندگی و روبهنام در دوره با ثبت

 داند.بازگر را به رهبر مدرسه نویسندگیاما دوباره دست تقدیر م مدت یک سال از نوشتن فاصله گرفتم.

در تان نار دوسککتاب چاپی و دو کتاب گروهی در  دودنیای نوشتن و نویسندگی همانا و نوشتن بازگشتن به 

 .رو کردوام را زیرطی یک سال همانا زندگی نوشتنی

بکه ش بودم، اما ارتباطات و رده بزرگ شدهخوتسری بودم که با ترس و عزت نفسی شکمن همان دخت

 اوت ساخت.ای متفدوستان و قدرت قلم از من نویسنده

ک ر از یکمتزمانی کردم، به قدرتی برسم که جادوی قلم نوشتن دو کتاب در طی گاه حتی تصور نمیهیچ

 سال را برایم رقم بزند.

 "نویسنده"کلمه سال من: 

کوچک  کلمه کار بزرگ خود را به انجام رسانده بود و همین ،و چه عجیب، که این کلمه در مدت کوتاهی

 ر دنیای نویسندگی رقم زده بود.اتفاقات بزرگی را د

 "کتاب"

 ترین بخش خانواده به دنیا آمدم.فرزند در مرکزی نهبین  ،ای پر جمعیتدر خانوادهمن 

شق نوشتن اع فرزند دیگر. اهل کتاب، سفر و از همان کودکی هشتتر از دختری با افکاری متفاوت و متفاوت

 بودم. و شدیدا رویاپرداز



 

 

ن کتاب با هما و معنی عشق را شروع کردم "وننجلیلی و م"ویایی خودم را با کتاب ر یدنیا ،سالگی نهاز 

 آموختم.

ندگی زهای کوچک در کردن با قدمبا کتاب گذشت و من هر روز تمرین ام هر روزسال از زندگی چهاروبیست

 ها از من شخصیتی متفاوت و با افکار خالقانه ساختند.و کتاب را آموختم

 همان معجزه زندگی من است.سفر و "سفر"

 کنم.ام را در سفر تجربه میترین روزهای زندگیالعادهخارق

 از همان وکنم  به لطف خدا از یک سنی به بعد فردی مستقل شدم و توانستم به تنهایی سفر رفتن را تجربه

 نیا.ین دزدن بزرگترین اتفاقات در اها و رقمد برای کشف ایدهفرصتی ش مزمان به بعد سفر برای

 د.نشوریزی میهای بزرگی برنامهدر حال حاضر، سفرهایم با هدف

 ،ان سفرهو در همی نویسندگی رقم خوردند ،سفرهای کاری به لطف کلمه سال من و این "کاری "سفرهای 

 اتفاقات بزرگ دنیا را رقم خواهم زد.

 دهم.می ،قول را به خودم و مخاطبی که در حال خواندن این کتاب هست این



 

 

 گذارترین اتفاقات زندگی من:تاثیر

 نویسندگی

اقات را به عنوان یک بازی و مشق کلمات شروع کردم و همین مشق کوچک و تفننی اتف "نویسندگی"

 رقم زد.برایم بزرگی را در طی یک سال 

 نوشتن دو کتاب چاپی و دو کتاب گروهی

 وبالگ نویسی

 اب.یازاربای نفرت انگیز در حد کلمه حتوا بود، کلمهه برای من تولید مترین کلمزمانی نفرت انگیز

ز ادانستم چرا میودم، خیلی از مشاغل به دنبال شخص بازاریاب بودند و من نها پیش که به دنبال کار بسال

ل ز این شغرا ام ،وا آشنا شدم و سختی کارمحت همان زمان با شغل بالگری و تولیددر  .این شغل متنفر بودم

 د.هم متنفر کر

 کننده محتوا تبدیل کرد.دست تقدیر مرا به یک تولید

مدرسه  "اش کالنتری و خانهل خون جریان داشت و به لطف شاهیندر ذات من نوشتن و نویسندگی مث

ای از کهر شبکنا هر روز نوشتن را درحاال به لطف خداوند، محتوا وارد شدم و  به دنیای تولید "نویسندگی

 کنیم.تمرین مین دوستا

 :ر ماندن در وبالگ نویسی تشکر کنمدر اینجا باید از شخص دیگری برای پایدا



 

 

 "ست گادین"

خصی از من شها و افکار او کتاب ،های سالذارترین شخص زندگی من هست که سالگست گادین، تاثیر

 هستم: اوای قدرتمند از ار در وبالگ نویسی را مدیون جملهو استمر هنرمند و متفاوت ساخت

 نویسم،ام میسال است که هر روز در سایت شخصی هجده من "

 "حتی شده است چند خط و چند کلمه

 ؟بنویسد سال  هر روز مستمر هجدهتواند به مدت چطور شخصی می. عجیب ذهنم را تکان داد ،این جمله

 ودنزهایمان ین رورا به لطف تعدادی از دوستان به دنیای وبالگ نویسی بازگرداند و در زیباترهمین جمله م

 .رسانمهایم را با متنی تاثیرگذار از ست گادین به اتمام میانتهای نوشته روز مداوم نوشتیم.

 "چیزی در حواشی"

ی فحهمام صی طوفان مغزی را فعال باشید و تآیا برای شما هم پیش آمده که مجبور باشید کل یک جلسه

آن  ندرکربعد از پُ هایی که داریم،سیاری از بهترین ایدهرسد که ببه نظر می تان را پُر کنید؟دفترِ خالقیت

ی آخر های اضافی در لحظهنویسیکنند. چیزی در حواشی. حاشیهشدن میی مشخص، شروع به ظاهرصفحه

 کست کمشدلیلش آنست که احتمال خطر و نگرانی از  که صرفاً برای پُرکردن جاهای خالی صفحه است.

 آوریم.ان را پایین میمشود و ما گارد دفاعیمی

 



 

 

 

 لیفاطمه پوراسماع

 و مترجم سندهی، نومشاور  گی،و تعادل کار و زند یسندگیکوچ نو

Fatemehpouresmaiel.ir  

ن را  م از یتانو داس ام تا به دو سال قبل برودپرواز داده یاتظام و ذهنم را لحبا خود خلوت کردهرا  یساعات

، امهکجا بود آورم دایتا با خواندنش به  ،به ارمغان آورد میگذارد و براب دوردست یلیخاطرات نه خ یچهقدر ب

  .کنمیم زانیشما عز شکشی. آوردگاه ذهنم را پخواهم برومیاکنون کجا هستم و به کجا م

رو  یآلمان بانبه خواندن ز یزمان .داشتم یبدون هدف یآشنا شدم که زندگ نگیبا کوچ ی، زمانسال قبل دو

و  یحقوق یهانمت شیرایرا به دنبال و ی؛ زمانشدمیکشانده م انویپ یریادگیرا به سمت  یو زمانآوردم یم

  ان.در آلم یتحت عنوان درس پژوه یرا به ترجمه مقاالت یزمان

اشگاه در ب یاقاتف به طور نکهی. تا ادنام را رام کنییگرااسب سرکش کمال ندکارها، نتوانست نیکدام از اچیه

 یاههیخت الشف و شنا. از آنجا که به دنبال کآشنا شدم ،که از قضا کوچ بود بایوقار و ز با یخانمبا  یورزش

نستم به توا نگیکوچ یایکه با ورود به دن . چراتعلق دارم نگیکوچ یایبه دن که، متوجه شدم بودم میوجود

  .از سئواالتم پاسخ دهم یبخش



 

 

کت مانع حر و ییتاسیمنجر به ا یچه عوامل ؟دارم ییو ارزش هاچه باورها ؟ ستمی، من کنکهیمانند ا یسئواالت

 یاریسو ب ؟مبگذار ادگاریخواهم به یرا م یدارم و چه اثر انگشت یتیچه مأمور؟ شوندیمن به سمت جلو م

  .گریسئواالت د

ان نگلستا یا یاف س یدر آکادم مانگیکوچ کیاتمام سطح . مند شدهدف یام تا حدودیزندگ بیترت نیبد

شر تا ساخت ب یهاروسیو نیتراز منحوس یکی، که در نوع خود مصادف شده بود کرونا روسیو وعیبا آغاز ش

ه بنجر مداده و قرار ودالشعاع خرا تحت یزندگ یهاشود گفت تمام جنبهیکه م یروسی. وزمان بود نیا

 . ودخانه ب ها، ماندن درتیمحدود نیاز جمله ا .شده است یاریبس یهاتیمحدود

شاره اه آن خودش ب یبه همراه دارد که در جا یریادگی یها هم با خود کلتیمحدود رشینماند پذ ناگفته

از  دیدج یصلآشنا شدم و ف یکالنتر یآقا یسازو پول ی، با دوره پرکارینینشخانه امی. در اخواهم کرد

 . آغاز شد میزندگ

بخش  یالالبه از وجودم بود و در یکه انگار بخش یزی، چیسندگی، نونگیزمان با ورود به سطح دو کوچ هم

 . شد میزندگ دی، هدف جدتوجه بودمی، گم شده بود  و من به آن بوجودم کیتار

م را ه یدگسنیون نگی، در نظر دارم تا کوچیتعادل کار و زندگ نهیدر زم نگیحاال در کنار مشاوره و کوچ و

 . رار دهمق  می، در کارنامه زندگشکل ممکن نیتریبه قو



 

 

 نکهیام و اشاره کن یاهداف درست در زندگ نییتع تیخواستم به اهمیم ی، به نوعداستان خودم انیب با

 . اشدؤثر بم نهیزم نیتواند در ای، چقدر مراهبر ایقابل اعتماد مثل کوچ  کیوجود همراه مطمئن و شر

 . رسانمیم انیداستان به پا لیو تحل نهیزم نیدر ا یداستان انیرا با ب کالمم

 : است نیداستان ا اسم

  ".دیگوش نده ،کنجمع نیسرگ یهابه سوسک"

خواست از ی. او مدیرس یالسیبه درخت گ نکهیتا ا دیخزیم عتیدر طب یبود که به راحت یحلزون یروزگار

هان ، ناگاندسخت بردر یکرد تا خود را به باالیمتر تالش میلیبه م متریلی، محلزون کهیحالدر .آن باال برود

 : زدیم ادیکه فر دیاز باال شن ییصدا

؟ یشاشته بادر رفتارت د یرییتغ یخواهینم ای؟ آیاز حد مغرور باش شیب یکنیفکر نم ! حلزون لنگ یه"

 کیقط ف، تو شو الشیخی. بیافتیم نیشدت به زمبه ،هدفت باشد نی؟ اگر ایطرفش کنبر یخواهینم ایآ

 "!یکار را انجام ده نیا یوانتی، هرگز نمیحلزون هست

 منصرف ریرا از ادامه مس اوداشت  یدرخت نشسته بود و سع یکن را که باالجمع نیسرگ ، سوسکحلزون

 : جواب داد نیبنابرا ،مصمم بود تا به هدف خود برسد اواما  .کند، شناخت

 .دیبه هدف خود خواهم رس. من کار را انجام دهم نیتوانم ای، من مبگو یخواهیچه م! هرهیچ یدونیم"

  :دداکن ادامه جمع نی! سوسک سرگکه چقدر سخت باشد ستنی مهم



 

 

خودت   یا برار یزندگ قدرنی. چرا ایکار را انجام ده نیا یتوانی، هرگز نمیهست فیضع یلیتو خهرگز، "

  "!یاساخته نشده یکار نیچن یکه تو برا ریرا بپذ تیواقع نیا .یکنیسخت م

 گفت:. پس با جسارت به او و ادامه دهد ندیکن مقابلش بنشجمع نینداد که سرگ اجازه حلزون

 چیهکننده تو به بیسخنان تخر ینیبی؟ همانطور که مییگویم اوهیکه فقط  یشویمتوجه نم "واقعا ایآ"

 ". یریمقاومت مرا بگ یجلو یتوانی. نمدهد. پس راحتم بگذاریقرار نم ریوجه مرا تحت تأث

کرد تا یتالش م دانهیام تواند حلزون را متوقف کند. او نایکن فکر کرد که چطور مجمع نیگسر سوسک

  :زد دایدوباره به سمت حلزون برگشت و فر یبعد از مدت .کند دایمتوقف کردن حلزون پ یبرا یراه

 .درخت  باشد یرو السیگ کی یکه  حت یبندیشرط م ،ی، جفتک انداختیهمه تالش کرد نی! ایه "

 . شنیدحلزون را  یصدا نکهیتا ا ،کردافتخار  اریکن به اعتراض بزرگ خود بسجمع نیسرگ سوسک

 برسم ن بااله من به آک ی، اما زماندرخت وجود ندارد یرو یالسیگ چیحال حاضر ه! درییگویتو درست م "

 "د.نشویم دایپ ییتادوباره چند

جه کن مواجمع نیسرگ یهاخود با سوسک یدر زندگ ؟ هر کدام از مانه ،است یکننده خوبدلگرم داستان

 . دیهآنها گوش ند یهابه حرف پس ها و اهدافمان منصرف کنند.ایکنند ما را از رؤیم یکه سع میشویم

 استعاره کیتواند یکن مجمع نیکه سوسک سرگ دیشما هم با خواندن داستان متوجه شد" احتماال : جهینت

 ست؟ین نطوریباشد ا



 

 

و  کردهکننده ما هستند که در ذهن ما رشد محدود یکن همان باورهاجمع نیرسد سوسک سرگیمنظر  به

و مدام با  دهندیرا نم میخواهیکه م یزیکنند و اجازه حرکت کردن به سمت چیجا خوش م ،جاهمان

 و "یستینب خو یتو به اندازه کاف"، "خطر نکن"، "یشجاعت الزم را ندار تو"، "یتوانیتو نم" یهاامیپ

فتار ر رییتغ و یریگمیگذارند و اجازه تصمیم یذهن ما را در محدوده امنش ساکن باق ل،یقب نیاز ا ییهاامیپ

 . دندهیو فکر را نم

به  ،لهمقاب یبرا . مامیاهها مواجه شدکنجمع نیسرگ نیبا ا مانیدر زندگ شیکنم همه ما کم و بیفکر م

دت ورشان عاکه اگر به وجود و حض چرا .هن خارج کندذها را از آن شهیهم یکه برا میدار ازین یشجاعت

 رزبا ط یه انسانبد و به مرور نشویمرا  میکه هست ییما موجب سکون و ماندن در جا هب هاآن ناتیتلق ،میکن

  م.یشویمبدل م ستایفکر ا



 

 

 

  انیزهرا پورمهد

 روابط  تیریمدکارشناس و  ییماجراجو ،یروانشناس شناخت

zahrapourmahdian.com   

    zahrapourmahdian@:  نستاگرامیآدرس ا

ت و شصت دویس . بله نوشته بودمیتعداد عضالت در بدن انسان را جُستم تا درست بگو زیدر گوگل عز االن

ضالت عمل عانند هم در انسان وجود دارد که م یگریمن موارد د دهیعضله در بدن ما وجود دارد. اما به عق

 است.  "نوشتن"عضالت  نیاز ا یکی. دنکنیم

 تیر وضعد رییموجب حرکت فکر و روح و تغاین عضله،  .چون عضله است زینوشتن ن کارکردگمان من  به

 .شودیرفتار و عملکرد ما م

 زیتن نعضله نوش ژنیدارد. اکس اجیاحت یشتریب ژنیبه اکس شودیم تریعضله قواین هر چقدر  نیهمچن

 تازه ببخشد.  یجان تیهاتا خود نوشتن به نوشته یسینقدر بنوآ دیخود نوشتن است. با

جفت  یجفت است. اگر گفتدارای  زیاز عضالت در بدن که جفت هستند عضله نوشتن ن یاریمانند بس اما

 نیا دیاست. با "آموزش" ،است "تفکر"، است "خواندن" نوشتن، به گمان من جفت ست؟یعضله نوشتن چ

 را خلق کنند. یو موثر بایداشته باشند تا حرکات ز دو جفت کنار هم حضور



 

 

 هر روز بایتقرمن د. بتدریج در حال قوی شدن بو یسالگ بیست و پنج تا سیزده ینسندر  من نوشتن عضله

 . نوشتمیم میهایاز خاطرات و روزمرگ

 در وجودم بود.  ی. انگار جوششنوشتمیدر بالگفا م یمدت یبراهم  بعدها

 خطشد، وشته میهایم نکه در برنامه یسندگیشروع کالس نواما  .نوشتمیم دمیسررس سال در انیسال

 . شدیو اجرا نم خوردیم

 انیرا با آن در م امیزدم و احواالت درون یساله خودم گوگل سر یکوبیستهم به دوست  باز نکهیا تا

 نیا یهانقدر نوشتهآکرد.  یرفبالگ را معنیو شاه یسندگیبه من مدرسه نو زیدوست عز نیگذاشتم و ا

 داد و شارژم کرد که نگو. زهیبه من انگ تیسا

 شد. یپرورده در ذهنم عمل یآرزو و شوم که شدم کیجمع نزد نیبه ا خواستیم دلم

 توانینها مو از حس و حال همه آ میکجا و چگونه با هم آشنا شد کتاب نوشتند که در نیدر ا دوستانم

 ند.جان ما داشت وبر دل  یقمیع راتیها چه تاثها و دورهآموزش نیدرک کرد که ا قایعم

ما  یدگسنیه نورهبر گروگروه الزم است.  تیهدا یو مقتدر برا یدو رهبر قو ای کیوجود  یدر هر گروه اما

 شد.  "یهانیک تایب"های شاهین کالنتری، بعد از آموزه



 

 

فش ه وصک میشرکت کن چند ماهه نوشتن یهاالشهمه ما در چ خواستیو دلسوزانه دلش م رانهیگیپ انقدر

 شایزندگ یاا معن. او بآورد دیکتاب را هم او در گروه ما پد نیاز ا ینوشتن بخش قیدر کالم سخت است. توف

 .تایکرد و با پشتکار و مداومت ب یهانیخود را ک ،نوشتن یعنی

 پشتکار است.  شانیتردارد که مهم یکه نوشتن ملزومات میگویبه اختصار م تیبرا قایدق

ز را بعد ا اشیبرداشت نان بر یخورده بود و وقت که ترک میبگو یرمردیاز دستان زبر پ خواهدیدلم م یراست

 یبرزداد  از نان را کند و به من یاتکه ی. وقتسمیبنو خوردیفراوان م یاقیسخت با اشت یکارروز کی

ان ن یرو چرا عادت داشت دانمیکرد. نم خیبدنم را س یتر بود. مومحسوس ینان بربر یدستانش از زبر

 .یترش بر نان بربرلیمو یهاقطره ختنیاست ر یترش بچکاند. عجب لحظه با شکوه مویل یبربر

ر . به باوکرد یبزاق دهانتان را جار موترشیل یترش د،یدست را لمس کرد یاز نوشتن بود که زبر یبخش نیا

 تا ،یسیوو بن یکن یقو ت رااحس پنجتو نیز باید و  دزیانگیمبر حس تو راپنج  ،است نیمن نوشتن هم

  ات پر از حس و جان شود.نوشته

های ی شعلهتواند جرقهها و حتی بو میها، از مزهکردنیشنوی، از لمسبینی، با گوشت میبا چشمت می

سات و ه احسابانی با نوشتن تودهد. مینوشتن به تو حس و حالی عجیب می تابان نوشتن در وجود تو باشد.

 مکک تارافکار و حاالت درونی خودت آگاه شوی و این نوشتن به خودآگاهی و مدیریت رفتارها و افک

 شود.ات میدگینو نوشتن خود معنابخش ز کندمی



 

 

رفتم. گهای فراوانی کدام از آنها درسهای ارزشمندی در این گروه نویسندگی شکل گرفت که از هر دوستی

 بالم. و به تک تکشان می



 

 

 

 فریبا نبی زاده 

 نویسنده

https://faribanabizadeh.ir 

 katibeh_sabz@صفحه اینستاگرام: 

 … ییخوش آشنا یبو

روع شو  یگوش سراغ . رفتمبه سرم زد میم همکار بوداز دوستان که قبال با ه یکی یبود، هوا رماهیاول ت هفته

جا مانه ،ومحالش ش یایبفرستم و جو یامیپ شیرا باز کردم و خواستم برا اشجیپ ،یگرد نستایکردم به ا

انتخاب  نظر را فراوان، اسم مورد یو. با کنجکادکه اصطالحا فالوور هستن یبه اسامبرخورد م بود که چشم

 .)ناشناس( شدمشخص  چیکردم و وارد پ

 خودم یراب یارک دیبا یدوران بازنشستگ نیفکر بودم که در ا نیها بود در امدت .بود یزیانگجانیه اتفاق

 .که ماندگار باشد یکارانجام دهم، 

 :دیگویکه م نیفرانکل نیبنجام بقول

کن که قابل  یکار ایکه قابل خواندن باشد،  سیبنو یزیچ ای ،یپس از مرگ فراموش نشو یخواه یاگر م"

 ."نوشتن باشد

https://faribanabizadeh.ir/


 

 

 نشست که ه دلمناآشنا چنان ب جیاسم و پ نیدل خودم باشد و خالصه آنجا بود که ا یبا ارزش و برا یکار

 .بفرستم امیدوستم پ یفراموش کردم برا گرید

ه بو شدم  شانتیساوارد کانال تلگرام و وب، بودشده گذاشته  نستایا جیکه در پ یاستور قیاز طر "اعیسر

 .کرده بودم یگرید یخودم گفتم: کاش آرزو

 :دیگویاست که م یمیضرب المثل قد کی

 "نایخواهد دو چشم بیکور از خدا چه م"

که  ییجاز آنرا داشتم. ا شیآرزو شهیم که همه بودروبرو شد ییایبا دن دم،یگنجیدر پوست خود نم واقعا

 .نام اقدام کردمنسبت به ثبت ،یشدم و با هماهنگ شانتیدرنگ وارد سایزده بودم ب جانیه

 یاز طرف وداشتم  شور و شوقدوره  نیشروع ا یطرف برا کیاز  .نمانده بود یتا شروع دوره باق شتریروز ب دو

 رگزارب یدوره بصورت مجاز نیا و شده بود یحضور یکالس ها یلیکرونا باعث تعط تیچون وضع دیگر،

 .بود کار چه خواهد تیفیدانستم که کینم شد،می

 یس شادحپر از ن م . افتمیو مشتاقانه در دوره حضور  دیفرا رس نودونه رماهیدهم تیعنی روز موعود  باالخره

فتم که نگ یزیچ انیبه اطراف ابتدادر ضمن  .بودم، زیرا کاری را شروع کرده بودم که دوست داشتمو شعف 

 ه گفتم وانوادخ هرا ب انیجر ،جلسه نیاولنکنند. خالصه بعد از اتمام  جادیدر حس خوب و قشنگم ا یرییتغ

 .هم استقبال کردند یلیخآنها خودم،  یداورشیپ رغمیعل



 

 

 یلسازو پو یردوره پرکا نیو حضور در چهارم  "یسندگیمدرسه نوو  یکالنتر نیشاه"با استاد  ییآشنا بله

ا نوشتن که ب قدم بگذارم یمن بود که باعث شد در راه ینقطه عطف در زندگ نیکار خالقانه در خانه، دوم

 .بتوانم بهتر خودم را بشناسم

 نقطه عطف چه بوده است؟ نی: اولدیپرسیم حتما

 رییتغ جادیا یمثبت برا ینقطه عطف و قدم نیاول ،یخودشناس یها کیبا اصول و تکن ییآشنا م،یبگو دیبا

 .من بوده است یو توسعه فرد ییدر خود، رشد و شکوفا

 .تانه اسنوشتن احساسات بصورت روز ،یها در خودشناسکیها و تکننیتمر نیتراز مهم یکی نکهیا جالب

 .ن زدنو نشاد ریت کیاست کارستان، با  یدر واقع کار یسیمحتوا و روزانه نو دیکار تول نکهیمضاف بر ا

 :نکهیمعتقدم به ا من

 "به آرامش درون دنیو رس یخودشناس یاست بسو ینوشتن راه"

ا بکرده و  تیا تقورکه بتوانم مهارت نوشتنم است کرده  جادیدر من ا یعادت یسیزانه نورو نکهیاز ا خوشحالم

نه  یاندهیآوانم در بت مدواریو ام میکار اقدام نمانیاز روز قبل متعهدانه نسبت به ا شتریهر روز ب ،تالش مداوم

 بنگارم. ندگانیو آ مفرزند یماندگار برا یرا بعنوان اثر یچندان دور کتاب

رشد و دوران مانع  نیمن شروع شد و ا یبرا ییایو پو تیفعال یبرا یافصل تازه  ام،یاز دوره بازنشستگ عدب

وبالگ  یاندازام به نوشتن و راهبودم و عالقه یشتریمدام بدنبال کسب مهارت بمن . من نشد پیشرفت



 

 

خانه بصورت  خالقانه در ارک یو پولساز یکشاند. در واقع با حضور در دوره پرکار سو نیرا به ان م یشخص

  .جامه عمل بپوشانم میاهایتوانستم به رو یمجاز

 کی شروعند توامیبلکه  .ستیگوشه و کنار ن کیدوره رکود و نشستن در  یمن، دوره بازنشستگ دهیعق به

 دیس باپ .ستین رید یانجام کار یبرا چوقتیباشد. چون معتقدم ه فرد یدر زندگ میتحول بزرگ و عظ

 آسوده و یالیخحاال با  م،یانجام ده میانتوانسته یو شغل یرا که در طول دوره کار ییش کرد و کارهاتال

  .میو به منصه ظهور برسان میمحکم دنبال کن

طم پرتال یایدر نیادر استاد کالنتری البته که  .ها باز شدبزرگ از واژه ییایدن ینوشتن، چشم دلم به رو با

سه شان در مدرهمکاران ریو سا شانیوده و هستند. جا دارد که از زحمات اب یراهنما و ناج همواره

 .مینما یتشکر و قدردان یسندگینو

ز( پردا دهیاو  دهسنیمهر )نو یهانیک تایماهه چالش نوشتن روزانه که توسط سرکار خانم بچهاردر دوره  حضور

دوره  نیاطول  هم که در شانیاز زحمات ادانم ی. الزم مرثمر بودمثم اریبس شد،یم تیریو مد یزیبرنامه ر

  .مینما یمتحمل شدند سپاسگزار کرواکشنیگروه م یبرا

 ؟افتدیب یآخر دوره قرار است چه اتفاق نکه،یداشت ا یهمراه با گنگ یحس کنجکاو کی میبرا ابتدا

 نیا تم وشندا تیسا طیبا مح یکاف ییکار بودم و آشناتازه یحال بنوعهرهدلهره هم داشتم چون ب یکم

 .کردیتر ممشکل میچالش را برا یخودش کم



 

 

 : گوشم کردم زهیرا آو یکالنتر نیاستاد شاه یهاصحبت

 ".دیسیفقط بنو رسد،یتان مو هر چه به ذهن دینباش گراکمال"

 یربم کی ( که در همان وحله اول همانندسندهی)طراح وب و نو یقائد دیسع یآقا یهاهیتوص نیهمچن و

 :به من جرات دادند و گفتند یگخوب رانند

و  افتدینم یاتفاق چی، هیدو رو کن ریز ی، حسابیدنباش یزیچچی، نگران هیدراحت باش تیساوب طیمح در"

 ".زدیریبهم نم سایت قالب

 یکلجا به مشهر ک کم اعتماد به نفسم باالتر رفت و. کماست ییایواقعا چه دن دمیبه قدم جلو رفتم و د قدم

مهر  ینهایک تایسرکار خانم ب نیدوستان و همچن ریسا یاریو هم شانیخوب ا یهاییدم با راهنماخورمیبر

 .و خالصه ادامه دادمه نسبت به رفع آن اقدام نمود زیعز

ن م یند ولجه بودموا دهیاز دوستان که با کمبود ا یلیرغم خیشد. علمی شترینوشتن ب یبرا اقمیروز اشت هر

 .مختلف بود یهادهیذهنم پر از ا

پس بدون  ند،یآیاز موضوعات مختلف سراغم م ی، انبوهرمیگمی میتصمبرای نوشتن لحظه که  هراکنون 

 .ندینشیب مهم خو نیبر دل مخاطبالجرم ، دیآنچه که از دل برآ  "مطمئنا  رای. زسمینویواهمه ساده م



 

 

وز آن ر سمیبنو ینتوانم مطلب یلیبدل یشده است که اگر روز نیعادت به نوشتن روزانه چنان با من عج حاال

ر شتن ددر واقع نو "ترک عادت موجب مرض است."اند که جا نگفتهیب .هستم ضیمر یکالفه و به عبارت

  . شده است نهیوجودم نهاد

 .مینتشر نمامو  دیتول یبهتر یتا محتوا کنمیتالش م روزیاز د شتریتر بو متعهدانه تریقو یا، با اراده پس



 

 

 

 خداداد ثیحد

 یشغل یزنان و توسعه یو محتواگر حوزه سندهینو

Hadiskhodadad.ir 

نود  یهاسالدر ام. بوده شیدارم که در جستجو یاکردم گمشدهیاحساس م شهیهم میزندگ ریطول مس در

ام را جستجو که گمشده ییهاسال یشد و تشنگ میوارد زندگ یزیانگه طرز شگفت، نوشتن بنود و یکو 

باعث  یسینوداستان و رمان ،به جستار یواقع یکرد. عشق و عالقه رابیس ییکردم را همچون آب گوارایم

 .و غرق در لذت آن شوم سمیها بنوشد ساعت

ست داشتم دوه کرا  یریبا عالقه مس یول .نداشته باشد یچندان یقلمم پختگ ،کار یاست که در ابتدا یعیطب

 .کردمیدنبال م

نم. کنبال د یدغدغه جد کیکردم تا آن را به صورت یجرات نم یعالقه با من بود ول عشق و نیها ا سال

 لیمیسرد و ب، یاول یسندهینو کیبود نسبت به چاپ رمان  دهیکه رمانم را د یناشر نیاول نکهیضمن ا

تا  ندعث شداب نهایا یواهمه داشتم. همه یاعتراف کنم خودم هم از انتشار کتاب کم دیبرخورد کرده بود و با

 .خودم اکتفا کنم یرا زده باشم و به نوشتن برا یاحرفه یسندگینو دیق



 

 

 جله همو چند م دییرا تا میهاتا جشنواره داستان دو یکی گریحاال د .منوال گذشت نیها به همسال

 یکیدر  نکهینوشتم تا ایخودم م یخودم و برا یایدر دن شتریاما همچنان ب .را چاپ کرده بودند میهانوشته

مانم به گ ینترکال نیشاه یو پولساز یبا دوره پرکار ،نود و هشتاسفند  یعنی میعطف زندگ یهااز نقطه

 .را دگرگون کرد میکار یشدم که تمام زندگ یریوارد مس

 طورم و بنام کرددوره را ثبت نیا ،شده بود یبیوارد فاز عج نهیبا شروع قرنط ایکه دن یطیدر شرا رستد

 یتنم یمحتوا دیتول یعنیام مورد عالقه یایوارد دن نستاگرامیا جیپ یاندازو راه تیسا یت دامنهبا ثب یرسم

 .شد مایجد یشدم و نوشتن دغدغه یریو تصو یصوت نطوریو هم یو نوشتار

 ریسمن در آشنا شدم به قول سهراب بهتر از برگ درخت که همراهان و مشوقان م یرفته با دوستانرفته

 .شکل گرفت یزینگاشگفت  اتیربشدند و تج

ما شبه  دینیبیم نهیاز آنچه در آ اهایرو" کیکتاب الکترون نطوریو هم یشخص تیمقاالت در سا نوشتن

 .اندبوده میبرا ییبایپر از ز ریمس نیا یو ... همه دستاوردها ناریوب ی، برگزار"کترندینزد

 ینهیو سه زمتوانستم در دمن و  ندهدفمند شد میهانوشته جیبه تدر یشخص تیساوب یمحتوا برا دیتول با

مسیر،  نیر اد .سمیبنو ی، به صورت جدندو مطالعاتم هم در همان راستا بوده ام بوداص که مورد عالقهخ

 .اندبودهنیز ا همواره مشوق و الهام بخشم محتو دیتول ینهیدر زم زمیدوستان عز



 

 

و به  داشته شروزه و نود روزه گذ یس یهادر دوره تیسادر  یسینومستمر یدوستان، بنا نیهم شنهادیپ با

 .خودش را نشان داد شتریو ب شتریاثرات آن ب جیتدر

بک مهم از س یعادت به نوشتن منظم و آوردن نوشتن به عنوان بخش جادیا انیجر نیا یینها هدف

 .شکل گرفت زیبود که به لطف دوستان عز مانیزندگ

ع در وسقفراوان واقعا سخت بود اما باز هم به  یهامشغله انیشتن منو یکردن برا دایفرصت پ یگاه

 .به از نشستن باطل دنیکوش

 :دانم که یم گرید یارب

 .کار من استکسب و یروزانه من و به عبارت تیاز فعال ینوشتن بخش مهم -۱

 تیوفقمضامن  ،عشق و پشتکار پذیر تالش کنم زیرانا یخستگ بصورت دیهمچنان با ریمس نیدر ا -۲

  جمله نویسندگی است. از یدر هرکار

ساخته  یمندترداده و از خود من انسان هدف رییتواند تغیفرد را م یباورم که نوشتن زندگ نیبر ا -۳

 .است

   .را تجربه کنم مییایرو یآنم که با نوشتن زندگبر -4



 

 

 

 زهرا طوسی 

 گردشگر نویسنده و

Zahratousi.ir 

 تحصیل لفمخا متعصب و یه پدربودم. اما متأسفان لیکتاب و تحص مند بهفرزند خانواده و عالقه نیمن اول

 ی زیاد دیپلم علوم تجربی را اخذ کنم.با این وجود، توانستم با سخت. داشتم

 نتوانستم کنکور بدهم و  یبد مال طیدر دانشگاه را داشتم. اما بخاطر شرا لیتحص یایمن شاگرد اول بودم و رو

من  اهیس یروزها دیپلم،به پایان رسیدن دوره دبیرستان و اخذ بعد از شدم.  مشغول بکار یاداره دولت کیدر 

اد به نفسم را از دست دادم. نبودم. به مرور اعتم میخود واقع گرید و هخود را گم کرد بتدریجمن . شروع شدند

 کیو  کردمیم یزندگ رامونمیپ طیبودم. من طبق شرا داشتم، نرسیده یکه در زندگ به آرزوهاییچون 

دفن  دانستمیرا هم که م ییاطالع نداشتم. آنها میهاییاز استعدادها و توانا یلیاز خ شکست خورده بودم.

در سن  در البالی تاریکیها وخوشبختانه سالهای تلخ و سیاه در حال گذر بودند تا اینکه  روزها و کرده بودم.

 یسیزبان انگل یمترجم یرشته کارشناس بنحوی که توانستم در، شد ایمه میبرا طیشرا یسالگسی و هفت 

به  یگاهسفر آشنا شدم و هراز یایبا دن یسالگچهل و سه بدهم. در سن تحصیل ادامه  نور امیپ دانشگاهدر 

 . کردمسفر  رانینقاط مختلف کشورم ا



 

 

سفر هم  اماکردم من سفر می. ختم شدند ییایشور آسو به چند ککردند  دایگسترش پ میسفرهابتدریج 

ست دم را از ه نفسباد از درون اعتمانسته بود جوابگوی نیازهای درونیم باشد. مشکل اصلی این بود که من نتو

 دایپ یلو راه ح خوردمیبه مشکالت برم نکهیاحساسات بدم نداشتم. از ا دنید به یلیتما گریدو  داده بود

و  ستمم داناحساسات دنیرا در ندکار  نیترو عاقالنه نیراحت تر نیخسته شده بودم، بخاطر هم کردمینم

 آنها را سرکوب و خفه کردم. 

 هشت ونود ماه مهردر  نکهی. تا ادفهمیدنمیاجعه کردم. اما آنها دردم را نبه چند مشاور مرچندین بار 

 گرانید یهابا صحبتاین پادکست  ندهیگو یهاصحبتکردم.  یداریخردر مورد اعتماد به نفس  یپادکست

 یشناس حضورروان کیکه مجبور شدم به  بدی پیدا کردم مطالب، آنقدر حالآن  دنیبا شن منمتفاوت بود. 

 مراجعه کنم. 

ز تجویبودم.  داده شبود که در پادکست گو یهمان ،تعجب بود که روش درمان آن روانشناس یجا

 دادم. روانشناس، نوشتن روزانه افکار بود و من هر جلسه تکلیف را انجام می

 دادم: پاسخن و م "؟یداشته باش یچه شغل ندهیدر آ یدوست داشت" :دیجلسه، مشاور از من پرسبعد از چند 

 یلیخ ن، چویوکالس بر دیو با یدار یسندگیتو استعداد نو" :. او در جواب به من گفتسندهینو ایپزشک و 

 یه انشانمر ،در مدرسهمن که  یول :من با تعجب گفتمو  "یکنیم حیخوب اتفاقات و احساساتت را تشر

 !پایینی داشتم



 

 

ن به ماورم مشسات، در یکی از جلد. شیوع پیدا کرکرونا  نکهیخالصه چند جلسه بعد هم به مشاوره رفتم، تا ا

. ردما عملی کریشان اتوصیه به اشتراک بگذارم. من هم  ام ریبزنم و سفرها جیپ نستاگرامیداد تا در ا شنهادیپ

 اعتماد لی. اوادمیرا د ینترکال نیشاه یدوره پولساز نیدوم غیتبل، هنود و ننوروز  دیع التیبعد از تعط

 کالس در حال تکمیل شدن بود. بتدریج . دمیدیرا م غیبه دفعات تبل ینکردم. ول

 نیشاه .داز شآغ تیوب سا کی ییبرپا یهاخالصه در کالس ثبت نام کردم و بعد از گذراندن دو ماه، زمزمه

 یچ تمیزد؟ خب در سا تیشد سای. آخر مگر ممیداشته باش تیه ما وب سااصرار داشت که همکالنتری 

را  تمیوب سا گرفتم میتصم کنم،یرها نم مهیرا ن یاز آنجا که من کارپس بپوشم؟  یچ نکهیمثل ا سم؟یبنو

د ادنانجام د را تیسا یدامنه و طراح دیمربوط به خر یکارها شانیتماس گرفتم و ا یقائد یبرپا کنم. با آقا

شرکت  تیسادر چالش نوشتن مطلب در وب. بعد از برپایی وب سایت، بود یآن هم قسط نهیهزالبته که 

 . دادندیمرائه اقبول زحمت کرده بودند و گزارش روزانه  یهانیخانم ک ،یدوست گرامدر آن زمان، کردم که 

طراحی آن را هم ه چند روزیست کام و اکنون حدود یک سال و نیم است که من صاحب وب سایت شده

اند و موضوعات هایم جا خوش کردهام. در سایتم تمامی اطالعات و عکسهای سفرها و آموختهتغییر داده

بازدید کننده زیادی هم دارم. من عالوه  "تقریبامنتشر کنم. در آینده را ا توانم آنهزیادی وجود دارند که می

 یم ادبیات و موسیقی در کنار هم دوستان خوبمعتقدن، مشغول یادگیری پیانو هم هستم، زیرا بر نوشت

و بتدریج در ام ایستاده اکنون من در دامنه کوه آرزوها و اهدافم توانند به یکدیگر کمک کنند.هستند و می

 هستم.  حال باال رفتن 



 

 

 

 یرضائ ویپارس

 امروز یکننده محتوا دیتول روز،ید مهندس

 یخودشناسذهن و  تیبا محور یبهبود فرد یحوزه در

www.seytarehofficial.com 

 seytareh_official@  اینستاگرام : 

 یمختصر وستاند ریمحتوا صحبت کنم اما مثل سا دیدر تول اتمیدر مورد محتوا و تجرب شتریب مهدیم حیترج

 .میتان سرنرود تا به بحث محتوا برسحوصله کنمیم یو سع شتریب ییآشنا یبرا میگویاز خودم م

م و درگم بودسر یها در زندگسال م،یدار یدر زندگ یتیهستم که باور دارم هر کدام مامور ییهان آدماز آ من

 یدرو ما شود و تو هم پدریارزش محسوب م التیکه تحص یااما در جامعه .بکنم دیچکار با دانستمینم

 !دانشگاه ،یاوریمشخص است سر از کجا در م ستیبا خودت روشن ن فتیو تکل یکرده دار لیتحص

چکار  میبا زندگ دانستمیچون نم یاز طرف بودم. یجذاب نبود و از آن فرار میوقت درس خواندن برا جیه

و  یدر کودک نهایبدهم. عالوه بر ا لیبود مجبور بودم ادامه تحص نیهم در کم یبکنم و سرباز خواهمیم



 

 

تجربه این  "واقعاکه  گرفتمیر مقرا ریبه شدت مورد تمسخر و تحق کمیاقوام نزد یتوسط برخ ینوجوان

 بودند.دردناک  میبرااحساسات 

ه حدودرگم، ساکن ممنفعل، سرد یخانواده از من شخص یاقتصاد یهاچالش یدو عامل و برخ نیا مجموع

  رایبس یوناد دردارم، تض یتیمعتقد بودم مامور نکهیساخته بود و با توجه به ا دیو پر از ترس و ترد امن

 .کردیو ناراحتم م فیشکل گرفته بود که به شدت ضعدر من  یدیشد

 میر زندگد یکالس نقطه عطف نیشرکت کردم و ا تیبزرگ موفق دیاز اسات یکیدر کالس  نودوپنجسال  در

 !رمیبگ میخودم تصم یگرفتم خودم برا میکردم و تصم یگذارهدف خودم یبعد از آن برا. بود

 .رآمد کنمدکسب  کار بروم وو سر "ذارم کنارگنم و دانشگاه را بک درسم را تمام مهخوایم"شد که گفتم  نیا

ردم و کر را کا نی)از نظر خودم( ا یتجربه و مهارت درخشان چیو نداشتن ه اریبس دیبا وجود ترس و ترد

 .آنها را دوست داشتم اریبس« خودم» شهیحاصل شد که برخالف هم میدر زندگ یجینتا

 ی وقتعموالًم)چون  مسائلم را حل کرده بودم یبرخ نکهیو با ا مدیدیزش مآمو شهیها همسال نیتمام ا در

و  یردفهبود ب( اما آموزش و مطالعه در حوزه میگذاریآن را کنار م یپس از مدت میکنیرا حل م یامسئله

ا ر نیا) یرانکار عم سال بود. بعد از حدود دو میاز زندگ یجذاب بود و همچنان بخش میبرا یلیخ تیموفق

 .دیکشیانتظارم را م یحاال سرباز ،( پر فشاراست عمران میلیم که رشته تحصویبگ

 !داره آدم آزاد و رها باشه که بره دنبال اهدافش یاصلن چه معن یبگذران دیمقدس را با خدمت



 

 

رم سو چه به  شودیمتوقف م تمیو موفق شرفتیناراحت بودم که روند پ یلیبه خدمت اعزام شدم خ یوقت

 .دادمیرا م شیبها دیگرفته بودم و با یمیو ... اما تصم دیایم

، د(ته بوکار از تنم به در شد )انگار جسم و ذهنم به شدت خس یخستگ یکه از خدمتم گذشت وکم یمدت

 نیات که در اس یبگفتم حاال فرصت خو .و ... دوباره در سرم جرقه زد تیو مامور قیرفتن به دنبال عال فکر

 غی)تبل کردمیمختلف را تجربه م یمهارت هابنابراین . تغییر مسیر بدهم قمیت عالبه سم یمدت سرباز

ها یدمتخهم  اب .خواندمیکتاب م دم،یدیام را معقب افتاده یبورس و ...( دوره ها ت،یسا یطراح ،یسینو

 . کنم دایرا پ رمیتا بتوانم مس کردمیصحبت م

 ...گذشت یکسالی

 دی+کرونا+تردیسرباز

و بعد در  یگذاردوره هدف کیدر  نودونهمن خوب بود با شروع سال  ی! اما براستین یخوب بیرکنظر ت به

جذاب  میبرا یلیها آشنا شدم که خبا موضوع ارزش یگذارمحتوا شرکت کردم. در دوره هدف دیدوره تول کی

 یبه نوع .محتوا شد دیموضوع تول میموضوع برا نیو هم دمیدر مورد آن مطالعه کردم و آموزش د یکل ند.بود

 یهمان هدف .میرا حول آنها بساز مانیزندگ دیو با میدار یمنحصر به فرد یهاهرکدام از ما ارزش افتمیدر

هم قطع  دنیارتباطات ناخوشا یلیکرونا کمک کرد خ نکهیبه دنبال آن بودم، به اضافه ا یسرباز یکه از ابتدا

 .دهم بو یالبته سرباز .شود و خودم باشم و خودم



 

 

 ...محتوا دیدوره تول اما

ر تاد دبا اس میو مستق میشدیم نیآنال یهمگ یساعت کی که سر نیا .بود یو جذاب یمیصم یلیخ دوره

 و شدیم شتریکه باعث جذب ب داشتند یمهربان و خوب انیمدرس دوره هم ب. جالب بود یلیخ میارتباط بود

 من داشت.  یمهم برا یژگیدوره چند و نیا

 یلیاد خناب استج نکهیا ،بود رگذاریمهم و تاث میبرا یلیکه خ یو جذاب دوره و دوم یچالش هاینیتمر یکی

متوقف  ران هایمایلینبود خ شانیکه مطمئنم اگر ا یموانع .داشتندیما را برم یموانع ذهن یخوب و عال

 . دنشو اشتهشتم بردمحتوا دا دیتول نهیکه در زم یبزرگ یدهایدها و ترترس ندباعث شد . تمریناتکردیم

 ؟ندها چه بودترس نیا

 ... و مینادان جلوه کن م،یقضاوت شو نکهیا میدیترسیاز انتشار محتوا م نکهیا .کی

ام کرده چکار میمگر در زندگ هستم که در مورد فالن موضوع حرف بزنم؟! یگاهیمن در جا اصال نکهیا .دوم

 ؟ کنم و حرف بزنم حتیو نص هیکه به مردم توص

نده کن دیولخطا و اصالح، تو  یاست و جز با سع یعیکه طب دیبدان دیها هستترس نیشما هم دچار ا راگ

 (!ستندین شما یمحتوا ریگیمردم پ دیکنی.)آن قدرها هم که فکر م دیو انتشار ده دیکن دی! پس تولدیشوینم



 

 

 اط خوبارتب یو کل میردکیگپ و گفت م هایهم وجود داشت که با همکالس یگروه مواز ،دورهکنار  در

ن خوب وستااز د یدوستان مجاز نیا از یلیدوره که خ فیبازخورد نسبت به تکال یشکل گرفت و البته کل

از  صد البته واند من داشته یمن و محتوا شرفتیدر اصالح، رشد و پ ییبسزا ریهستند و تاث نم یفعل

 .من هستند یدوره برا نیا یعال یدستاوردها

 محتوا اما

 اطالعات موزش وآراه،  نیدر آغاز ا ایو  دیمحتوا هست دیمند به تولمحترم عالقه یشما خواننده کنمیم ضفر

  .ندص هستخا ایکه احتماالٌ متفاوت  میگویخودم م اتیپس از تجرب ،است اریبس نهیزم نیو کتاب در ا

 د؟یمحتوا کن دیولت دیخواهی! چرا مدیخود را با محتوا روشن کن فیتکل م،یاول از همه بگو

 نیخ ان پاس... چون مشخص کرد یبرند شدن، برا یکسب درآمد، برا یبرا ،یآگاه جیترو یدلم، برا یبرا

 .دهدیقرار م ریرا تحت تاث گریمسائل د یهمه ،سوال

ا مطرح را با شم یاهیبخش پا کیگرفتم که  میشد، من تصم دیمحتوا آشنا خواه دیدر تول یمباحث مختلف با

 .گذارمیموضوع با شما به اشتراک م نیهم در مورد ارا خودم  اتیتجرب کنم و

 .میشنا شدآ ییدست قدرتمند محتوا کیداشتن  یبرا یانگشت الزم و ضرور پنجمحتوا با  دیمباحث تول در

 :انگشت عبارتند از پنج نیا



 

 

 نهم بر آ یریادگینام  نتوایمن چالش نبود چون من خودم مصرفم باال بود! و م یمصرف محتوا، که برا اول

 .گذاشت

نظر  اراظه یموضوع مورد در بتوانمکه  ستمین یداشتم و ترس، که من در حد دیموضوع محتوا، که ترد دوم

 .کنم

 ... تمام محتواهاست و هیپادکست، عکس نوشته و متن که پا دئو،یانواع محتوا، شامل و سوم

 .همان رسانه است ایمحتوا که در واقع محل انتشار محتوا  عیتوز مچهار

و اما  کندیک مشدن محتوا کم دهید شتریاست که به ب ییکارها ایو  غاتیمحتوا که بحث تبل جیترو مپنج و

 !هاانگشت نیا تجربه من در مورد هر کدام از

. اشدتان باال باست که شما هم مصرف یضرور دیمحتوا عالقه دار دیاگر به تول (:یریادگیمحتوا) مصرف

ها، ابز کتا یفهرست نیبنابرا .ناممکن است دیخوب دشوار و شا یمحتوا دیخوب، تول یف محتوابدون مصر

 .دیکن یها و اطالعات در مورد موضوع مورد نظرتان جمع آوردوره

محتوا  دیتول یمن در چه موضوع نکهیا .بود که به شخصه با آن راحت نبودم یمورد نیا محتوا: موضوع

)مدرس دوره  یخوب که جناب کالنتر دهیا کیکار را بکنم و .... اما  نیکه ا ستمین یگاهیکنم؟ من که در جا



 

 

 است، نیاند اگرفته کلاساس ش نیاز کسب و کارها هم بر هم یاریمحتوا( مطرح کردند و البته بس دیتول

 .(دیاستفاده کن دهیا نیاز ا ،دیدار دی)اگر شما هم در مورد انتخاب موضوع ترد

 د؟ینک( حل دیو شا دی)آن طور که با آن را دیاهکه مدتهاست نتوانست دیو هستروبر یبا چه مشکل

و  یمنف فکارابا  شهیچون هم .خاب کردمتاساس بود که من حوزه ذهن و مسائل مربوط به آن را ان نیهم بر

ر فکاهست ا یکس دانمیمسائل وجود دارد، نم نیا یالبته االن هم گاه) زدمیذهن سر وکله م یهامزاحمت

 نداشته باشد؟!( یمنف

ساخت و  یرهاجهت که دردس نیا نوع محتوا متن است، ساده از نیترو البته ساده نیتریاهیپا :نوع محتوا

 ... وجود دارد و شهیآن تا هم شیرایو پادکست را ندارد و امکان و دئویو دیتول

 چون ،تتواسشلوغ مح یایدر دن شدن دهید یاست که البته الزمه دئوینوع محتوا و نینظر من دشوارتر به

 دیاوریبکاغذ  یورد را متن خو دیبابت که ابتدا با نیا دشوار از. کنندیارتباط برقرار م شتریها بمردم با چهره

دن با نبو رفتن و راحت نیدورب ی، صدا، استرس جلونور د،یریدر نظر بگ دئویضبط و یبرا یمکان مناسب

و در  نن متفراموش کرد ط،یمح یسرو صدا ل،یها، پر شدن حافظه موباها، از اول گرفتنخودمان! تپق زدن

 .ستیکه خودش پروژه ا یینها یو آماده کردن خروج نیتدو تینها

ضبط کردم.  یدوران خدمت مقدس سرباز یروز عاد کیو بعد از اتمام  نیخودم را در ماش یدئوهایو نیاول

 کی دینداشت با یخسته بودم و ذهنم قدرت و طراوت کافبعد از خدمت  عتایطب .بود ینیریتجربه دشوار و ش



 

 

تابستان بود  کردم،یمتن را حفظ م تینباشد و در نها دئویدر و طیمح یتا صدا کردمیم دایکوچه خلوت پ

باعث  نینباشد و ا دئویداخل و ،آن یصدا( را خاموش کنم تا سرونی)و البته کولر ماش نیاما مجبور بودم ماش

کننده بود خواه نشدن آن و ضبط مجدد کالفهو دل دئویو چند بار ضبط و نیشوم و چندعرق ب سیخ شدیم

 . رساندمیکار را به ثمر م تیاما در نها

 قیتشو این کار نجامبه ا شما را او حتم دیداشته باش یگفتم که آمادگ .که شما را دلسرد کنم فتمرا نگ نهایا

 نیا یوعن. به نیتدو یهاتا مهارت انتانیاز ب، دیرویشدن م شما به سمت ماهرتر ی، چون بعد از مدتکنمیم

 .دیسازیآن را م دیدر همان حال که شما دار سازدیشما را م انوع محتوا واقع

مخاطب با  دیگویمن م یخاص خود را دارد تجربه تیاست که جذاب یصوت یمحتوامحتوا هم  گرید نوع

 !دیاشان بپس خودت یتا کلمات فاخر و جمالت کتاب کندیم ارتباط برقرار شتریب یو خودمان یمیلحن صم

االتر با حجم ب یمحتوا کیبهتر است ابتدا ": امدهیاز بزرگان شن یلیکه از خ یعیروش توز محتوا: عیتوز

 ."میکن عیمختلف توز یهاو در رسانه میکن میو سپس آن را به قطعات کوچکتر تقس میداشته باش

نوشته  ، عکسصوت دئو،یمختلف آن را به و یهاو سپس بخش میآماده کن ییند باالبل یمقاله ایکتاب  مثال

مثآل . تماس یتواتابع نوع مح میکنیم عیکه در آن محتوا را توز یارسانه نیبنابرا . میکن عیو توز میو ... تقس

 .دیکن نییرا تع دخو ی! پس استراتژمیمحور متن منتشر کن دئویو یهاتیدر سا میتوانینم



 

 

 م در نظرهرا  موضوع نیکنندگان محتوا به نظر من گرفتن بازخورد است، پس ا دیتول یبرا گریموضوع د اما

 ود را بهار خکاز  یبخش ،میحج یخطر دلسرد شدن وجود دارد پس در کنار محتواها ،راه یدر ابتدا .دیریبگ

رار طب قاز مخا ازخوردتن بو گرف دیکه شما را در معرض د دیاختصاص ده ییهامحتوا در رسانه عیتوز

 .دهدیم

 تیو ذهن یبررس را هادگاهیبلکه د دینباش دهایو تمج فیدلخوش به تعر ایمخاطب  یبازخوردها ری: درگنکته

 .دیبمان ریتا در مس دیخود را متعادل کن

 ستیورضر اریکارهاست که مبحث جدا اما بس لیقب نیو ا سئو غات،یتبل یهامهارت ازمندین :محتوا جیترو

ر هم د یاعاجتم یرا دارد و شبکه ها جیترو لیخوب خودش پتانس یالبته محتوا. دیشو دهیو بهتر د شتریتا ب

 .دیننک هیبه آن تک "صرفااما  دهندیکاربران قرار م اریرا در اخت جیامکان ترو نیحال حاضر ا

 :یاجتماع یهاتجربه در مورد شبکه کی

را  نستاگرامیدر ا تیفعال نهیچند تجربه در زم خواهمیداغ است و م به شدت نستاگرامیحال حاضر بازار ا در

 "! اوالگذاردیم ریشما تاث یجهت جذاب است که رو نیا از نستاگرامیدر ا تیبا شما به اشتراک بگذارم، فعال

آن  یبرا یبرنامه جد دیبا بشدن و جذب مخاط دهید یپس برا .و شلوغ است یفضا به شدت رقابت نیکه ا

به  دیخواهیاگر م یعنی .است یدر هر کار تیکه الزمه موفق طلبدیمداومت م نکهیدوم ا .دیباش داشته



 

 

اگر عزم س تولید محتوا پ .دیکن تیبه صورت مداوم فعال دیبا دیشو دهیو د دیمحتوا کن دیتول یصورت جد

 .دهدیرا در شما پرورش م یژگیو نیاباشد  یشما جد

 ند صدشرکت چ کیشما و  نیب یفرق نستاگرامیدر ا د،یدار تاگرامنسیاست که در ا یبعد قدرت نکته

ارد ن شرکت دکه آ دیدار اری( را در اختنستاگرامی)صفحه ایرسانه ا ای یشما هم همان ابزار .ستین یاردیلیم

 و نیراز بزرگت شیفضا ب نیدر ا تیاصول فعال تیو ارزشمند و رعا دیمف یمحتوا دیو در صورت تول

 .دیشو دهید دیتوانیم یافعاالن هر حوزه نیترمندثروت

 زرگان آنبا ب فکر رقابت یتا چند سال حت دیوارد شو یکسب و کار ایدر هر بازار  دی! شاستین زیانگشگفت

ه به شرط البت .دیشو دهیددر کنار بزرگان  دیتوانیشما از روز اول م نستاگرامیاما در ا. دیبکن دیحوزه را نتوان

تا  دینمل کعبا  دقت  دیدار تیفعال صدکه در آن ق ییهاذکر شد. پس در انتخاب رسانه که یطیداشتن شرا

 .دیده شیشدن خود را افزا دهیشانس د

 .ماه توسط شرا نیا مودنیبهتر پ یباشد برا یبوده باشد و کمک دیمف تانیبرا اتمیتجرب دوارمیام تینها در



 

 

 

 رزبان هیسم

 یآموزش ستیتکنولوژ

http://somayerazban.ir 

 دانستمیمو  کردمیبود که صفحه او را دنبال م یشروع شد. چند سال یکالنترنیمن و نوشتن با شاه داستان

اب و اپ کتکه هدفشان چ دیآیم یبود که نوشتن به کار کسان نیاش نوشتن است. منتها برداشتم ادغدغه

 یادیقت زو تیسا کیو گراف یطراح یرو م،یکرد یاندازراه یتیسا م،یثبت کرد یرمان است. گذشت. شرکت

  ن.جز خودما شدینم تیوارد سا کسچیه باًیتقر یول میگذاشت

 تیکه ساآن یرابوجود ندارد.  یبرانیتجربه متوجه شدم، راه م از جستجو و مشورت گرفتن از دوستان با پس

 میکن دیولتتوا مستمر مح به طور متمرکز و دیبا د،یایداده شود و در جستجو گوگل باال ب شیبه مخاطب نما

 .را نداشتم یکار نیکابوس بود! تجربه چن میکه برا یزی. چمیسیو بنو

ندارم از من خواسته شده  ادیبه  یول کنمیم لیتحص یآموزش ستمیس نیسال است که در ابیست  درست

در نوشتن  .شدی. همه تجربه من از نوشتن خالصه مسمیرا به زبان خودم بنو اتمیو درون هاافتهیباشد که 

 نیداشتند. تمام ا یاشهیرکلیام که موضوع غمدرسه یدو تا از انشاها یکیو  امنامهانیچند سطر از مقدمه پا



 

 

و  هاشهینه اند سم،ی( را بنوپردازانهیو نظر شمندانی)اند گرانید یهاشهیگرفته بودم اند ادیسال بیست 

 .بود امیزندگ یهاچالش نیتررگاز بز یکیخودم را. پس بدون اغراق  یهاآموخته

او  دیاشبرو  و آرام یسراغ آن پسر مو مشک"در ذهنم زده شد، به خودم گفتم:  یاموقع بود که جرقه همان

 هم با بارکیو  گذاردیمحتوا م شجیگفته باشد. همان که مداوم در پ ییزهایهم چ تیسا یدرباره نوشتن برا

ف موضوع حر کیبه  جعکه چند سال فقط را ی. کسدیگویم چه"اصال ینیبب ،یحرفش ننشست یدقت پا

 ."گفتن دارد یبرا ییهاحرف" احتماال زندیم

 ییهازین چو آرام نشستم، روش و منش او به دلم نشست. هما یپسر مو مشک نیا یهاحرف یشد که پا نیا

 دایز سمیمستمر بنوگرفتم  میکه تصم یام بود. نوشتن را شروع کردم. از آن روزکه دغدغه گفتیرا م

  ت.فراتر از تصورم بوده اس میبرا شیدستاوردها جانیتا هم یول گذردینم

ه اشتراک ب زیبا شما ن، اماش کردهکه تجربهرا انتشار محتوا  یدستاوردها نیدو مورد از ارزشمندتر خواهمیم

 :بگذارم

که در حال حاضر  کندیاشاره م یرستبه د نیداست گرتباطات هدفمندم شد. محتوا منجر به توسعه ا انتشار

 زیمتما گریکدیها را نسبت به که افراد و گروه یزیآن چ گری. دمیکنیم یزندگ یدر عصر اقتصاد ارتباط

 داشتن تعامل با یبرا شرو نیکه بهتر دمیرس نیقیتعاملشان با مخاطبانشان است. به تیفیک کند،یم

مدت  نی. در هممیرا منتشر کن مانیهاافتهیو  میسیمستمر بنو صورتبا افراد هدفمند آن است که به تیفیک



 

 

ها دست هم به آن ندهیتا ده سال آ کردمیباز شد که گمان نم میبه رو ییو گفتگوها هایکوتاه باب همکار

  .کنمدایپ

 دی. بامییایب رونیب م،یادهیکش واریها آجر به آجر دور آن را دکه سال یاز منطقه امن دیبا ست،یکار ساده ن نیا

ا منطقه که ب یانز زم. امیباش یمثبت و منف یو آماده بازخوردها میرا به اشتراک بگذار مانیهاافکار و آموخته

را به  امیندگز تیتا انتخاب شوم بلکه مسئول نمیشگرفتم منتظر نن میکردم و تصم یخداحافظ امیامن زندگ

  ت.افتاده اس ینیریاتفاقات ش رم،یعهده بگ

است.  یریادگی آن بر ریتأث ،کندیاز نوشتن که مرا مجذوب م یگریبُعد د ،یآموزش ستیتکنولوژ کی انعنوبه

 کنندیم دییا تأموضوع ر نیخود ا هیدر نظر زین ،هستند یآموزش یطراح طهیبلوم و اندرسون که از بزرگان ح

 میسینویم یاز موضوع یوقت .میکنیم جادیرا خلق و ا یزیاست که ما چ یزمان یریادگیسطح  نیکه باالتر

 یسازوره باب ندیفرا نیاست که ا یعیپس طب م،یکنیم یو سازمانده ینیبار بازب نیآن را در ذهنمان چند

مطالب  ه خودمکمحتوا آن است  دیبزرگ من از نوشتن و تول یهازهیاز انگ یکی نیذهنمان کمک کند؛ بنابرا

 .رمیگیم ادیرا بهتر 

وسعه . تمیوندیگران بپمحتوا لهیبه قب میشو بیآن که ترغ یباشد برا یورد کافدو م نیهم کنمیم فکر

 دهدیم رشد یو شغل یاجتماع ،یاست که ما را در ابعاد مختلف فرد یدیمستمر دو کل یریادگیارتباطات و 

  .کندیم زیو متما



 

 

 

 ندا مویدی

 نویسنده

 nedamoayedi.ir 

 .دیبه انجام خواهد رس ییجا شود ویآغاز م ییاز جا ایدر دن زیهمه چ 

 ادی ند به. هر چیقینداشته باشد. البته عشق حق یانیبه گمانم پا یشود ولیشروع م ییعشق هم از جا 

 .ودبا من ب القهع نیا ،خودم را شناختم یچرا که از وقت .آورم عشق به نوشتن از چه زمان در دلم افتادینم

صیتهای شخ یرفتم و در ذهنم خود را به جایدفتر و قلم مبه سراغ  دمیشنیم یقیحق یهرگاه داستان 

 . نوشتمیساختم و میها را هم از خودم مبخشاز  یدادم . بعضیقرار م داستان

ر ود که اگب نیا رفتم. تصور منیراه را اشتباه م کنیشدن بودم، ل سندهینو یبرا یها به دنبال راهسال من

 .ودشدن خواهد ب سندهیراه نو انیقطعا پا ات،یام ادبقهکنم و آن هم در رشته مورد عال لیتحص

 انیها هم پاگذشت. درسیم هودهیب قتایام حقیکردم. زندگیدانستم که اشتباه فکر م التیتحص انیپا با

 .خالء پر نشد یول افتی



 

 

 شوم؟ سندهیدر گوگل نوشتم: چگونه نو یروز

 .از آن جا شروع شد زیهمه چ و

 .بسته نشد گریگشوده شد که دمن  یبه رو یاچهیدر

  م.شد آشنا "یکالنتر نشاهی" با

 .توجه مرا به خود جلب کرد شتریب شیاز نوشته ها یعنوان

آن   دانم چند باری. روحم در حال کپک زدن بود. نممر حال کپک زدن بودمن د و "یتا کپک نزن سبنوی" 

  .شدم ایمقاله را خواندم و وارد آن دن

  م.دانستیکه مفهوم آن را نم دمیدیم یکالنتر یآقا یهادر نوشتهرا  یاکلمه ،اول یروزها

 دیتول تسیعمر که دمید ،را خواندم شانیا یهامقاله شتریکم که جلوتر رفتم و ب. کمبود "محتوا" کلمه آن

 .دانم که نامش محتواستیکنم و  نمیمحتوا م

دانم یم خواندم که حاالیشعر م وانید وانیمن د نوشتم محتوا بودند.ینگارها که ما و روزآن شعره همه

 ودهب "وامحت دیتول" ایکردم که گویرا ثبت م مینوشتم و روزهایشعر م یبوده و چند خط "محتوامصرف"

 .است



 

 

 .وارد جهان شد به نام کرونا یگریمهمان د ایدن نیبا ورود من به ا همزمان

من  یبرا نیا و شد نیآنال یاستاد کالنتر یهاو کالس ندشد لیها تعط. همه کالسختیبه هم ر زیچ همه

 .بود ییفرصت استثنا کیساکن تهران نبودم که 

  م.نام کرد ثبت در آن ،یانهیزمشیپ چیبرگزار کرد که من بدون ه یدیاو دوره جددر آن روزها  

 این دنوارد آ قایشتامن با  .اموزمیب دیرا با زهایچ یلیدانستم که خینوشتن را تازه شروع کرده بودم و م راه

 .دمیفهم زهایچ یلیبود خ "در خانه یو پولساز پرکاری"در آن دوره که نامش  اتفاقا .شدم

 رییتغ یلشدن به ک سندهیشرکت کردم. نظرم نسبت به نو یگریپس از د یکیرا  یبعد یهااز آن دوره پس

 .کرد

 است. نوشتن  شهیمکه به پشتکار و ه، بلنه به استعدادشدن  سندهیدانستم نو

 دهی. اینکروع شنوشتن را  و سپس یکن دایپ یادهینباش که ا نیو به دنبال ا سمیدانم چه بنویهرگز نگو نم

ل کما ردآن را شروع کردم و  یول سمیدانستم چه بنوی. چه روزها  که نمردیگیبعد از نوشتن شکل م

 .امکرده رتیحمسئله  نینوشتم و از ا یکه مطالب خوب دمیدمی یناباور

 .سمیدانم چه بنو ی: نمیسیصفحه کامل بنو کی یتوانیم یحت



 

 

ها واژه ناگهان زنمیکنم. آن قدر تلمبه میم هیزدن تشب و آن را به تلمبه زنمیم یکار مثالنیا یبرا من

 .شوندیم یجار

در  ایجول بود. کامرون ایاز جول "نوشتن حق"کردند و من آن را خواندم  یکه استاد معرف یخوب اریکتاب بس

 :دیگویکتاب م نیا

 ".کردن استیچون نوشتن مثل زندگ سندیبنو دیبا همه .از حق نوشتن محروم شود دیکس نبا جهی" 

 یلیس خه و حرا انجام نداد فشیهستم که تکال یآموزمثل دانش سمینوینم یزیچ یلیکه به هر دل ییروزها

 .دارم یبد

 .تا کپک نزنم سمینویشده است. به قول استاد م یخواستنهدف ِمن با نوشتن یب یزندگ

را آماده  یاریکه بس گرید زیچ کیرمق و هزارویب یهاابانیها و خیو دلتنگ ییسخت کرونا یروزها نیا در

 .کردمیم یدانم اگر معجزه نوشتن نبود چگونه زندگینم ،کندیافسرده شدن م

 ایذهنم بوده  نهیزمشدن پس سندهیهم نو شهینوشتم. همیوشت مروزن ایروزنگار ام یاز زندگها سال من

 ... دل نوشته و یشعر، گاه یبود. گاه میایرؤ تینها میبهتر بگو

 .مآشنا شد "محتوا"به نام  یابه آن پرداختم با واژه یروح هیتخل یو نه فقط برا یکه به شکل جد یروز اما

 .نوشتن بدون ترس و انتشار آن. مبه آموختن کرد شروع "یکالنتر نیشاه"نظر  ریز



 

 

رسش را پ نیا قیقکنم. اما محتوا چه بود؟ پاسخ د دایپ را "محتوا"بود تا یم زیت دیبا میهاو گوش هاچشم

 .تا بفهمم دیطول کش یکم

 یمحتوا نیب ،یصل. تنها تفاوت ایصوت ای یریتصو ،یباشد اعم از نوشتار توانستیم یزیدر واقع محتوا هر چ

 .بد بود ایزرد  یحتواخوب و م

  . شروع کرده بودم را ادامه دادم شیها پکه از سال یریمس

 میاآن بر یورادآیدانستم و ینم زیچ چیکه از آن ه یاکرد. واژه تیبعد استاد ما را ملزم به داشتن سا یچند

 .ترسناک بود

ام ود سرانجب یردسربه هر د ن کرد.ام را وادار به انجام آدوستان هم دغدغه هیو بق من "یکالنتر نشاهی" اما

 .سه مقاله بلند در آن گذاشتن بود یاهفته یچالش بعد کنیل .هم راه افتاد تیسا

مانده  یم باقهنوز در ذهن ریسختگ ییبا استاد راهنما یو همراه کیاز مقاالت آکادم یکه خاطره تلخ من

 ردم.کیبا ترس و لرز به آن نگاه م ،بود

کر من طرز تف بشوم کهمتوجه  "یهانیخانم ک"دغدغه  به نام از دوستان هم یکیکمک  زمان برد تا به یمدت

 در مورد نوشتن مقاله اشتباه است. 



 

 

دفتر  کیمثل  قتیدر حق تیباشد. سا یتواند نوشتن هر مطلبیم یسینوهمان وبالگ ای تینوشتن در سا

بدون  ،دهمیو انتشار م سمینویآسوده م یالیمن است که در آن با خ یبرا ادداشتیدفتر  ای یسینوخاطره

ل من مث یدایکه تا حدود ز دیخواهند د تیمتن مرا در سا یقطعا کسان .که نگران قضاوت شدن باشم نیا

 .نخواهد بود ینگران چیه یاست. پس جا کیبه من نزد یدر زندگ شانیهاکنند و خواستهیفکر م

 سندهیوان نبه عنو یکه روز ی. به نظرم همه کسانمیکن دایخودمان را پ یگذرد تا سبک نوشتاریها مسال

 نیدر ا اشتند تی، اما با جدخود آنها هم ناشناخته بوده یشان برااز ابتدا سبک نوشتن سندینویم یزیچ

 .سبک شکل گرفته استکم و تداوم آن کم ریمس

 یهاهرا از آموز نیا مانم ویگرفتن نم است که من هرگز منتظر الهام نیا گرید تیاهم موضوع با

 .ندمکرد و من خوا یکه او معرف یگرید رینظیب یهاطور از کتابنیگرفتم. هم ادی یکالنترنیشاه

همه  نیز اچرا که پس ا .نخواهم داشتخندند دست از نوشتن بریبه نوشته من م گرانیاگر بدانم د یحت 

 م آن کامالهم مطمئن هستم و خوب بودن تداودیکه انجام م یدر کارکه بار است  نیکردن اولیزندگ لسا

 .روشن است میبرا

 ییعنام که مکن دیتول ییها محتوایگروزانه نیا کنم از دلیم یو سع سمینویم میهایاز روزمرگ شتریب من

 .در خود داشته باشد



 

 

ل دنباکه  گفتند استادهمان روز اول، نداشته باشم چرا که  تیدر سا یاکنندهدیبازد چیهر چند که ه 

 .دینباش تیکننده در سادیبازد

 :"فروغ"به قول را به خودم اطالق کنم اما  سندهیمانده است که عنوان نو یادیز یهاسال

 داستیپراه نا انیپا گرچه

 شمیندیدگر ن انیبه پا من

 تباسیز، دوست داشتن نیهم که



 

 

 

 معصومه اسماعیلی

 نویسنده

Masoomehesmaeili.ir 

 .بدهند رشییتغ خواهندیدارند که م یزیها چهمه انسان

 خودش. کردینم شیرها یالحظه ادیپول ز یسوداپولدار شود.  خواستیم "جونا برگر" ،ییطال یهافرمول

ر ت و با هد داششارژ خودبخو تیکه قابل یکارت. دیدیم ییجادو یکردن با کارت دیدر حال خر االتشیرا در خ

  د.شیم شتریب شیموجود ،بار خرج کردن

  د.برق از سرش پران نینالآ یکالس غیخوش بود که تبل یهاخواب نیا در غرق

، ماندن در خانه و بود و کردهروریز را زیحاال که کرونا همه چ؟ بهتر نیاز ا یچ ."درخانه یو پولساز یپرکار "

 یخودش است. امکان بود. قرار داده شیپا یراه را خدا جلو نیاست.  اصال ا نیریبس ش ییایآوردن روپول در

  م؟یهم مگر دار نیا بهتر از ییآن هم با نشستن در خانه. هلو برو تو گلو ت،یبه ثروت و موفق دنیرس یبرا

تیکشور و حذف فعال یلیاما تعط ،کرونا مثبت مارانیب صیهر چند شاغل بود و از همان ابتدا گرفتار تشخ

 .دکننده بووسوسه یِکالس مجاز نیشرکت در ا یبرا یفرصت خوب یجانب یها



 

 

 .شدیها برگزار مشب نیصد نفر بصورت آنال یبا تعداد باالمذکور سرعت ثبت نام کرد. کالس  به

  .دادیم ینیتمر و هر شب درس و گفتیم نهیقرنط یکرونا و دوران اجبار شماریب یهاتیاز مز استاد

 .اگردانش داشتش بیو ترغ جییدر ته یبیعج تیمشتاق بودند و استاد خالق شاگردان

 یاباورنر کمال ، دبود یخانگ یپولساز ییانتظار فرمول طال که هنوز در او ،نیچند جلسه درس و تمر از پس

آن هم به  ،یشخص تیسا یاندازراه جز یاکه چاره خته،یدست همه ر یرا رو یشان آب پاکه استادک دیدیم

 .نام خودشان ندارند

 وتریپبا کام مییآشنا زانیمن که م ت؟یدر سا ییرونما یدارم برا یرفمن؟ من چه ح ت؟یسابود.  زده خشکش

را  تمیسا توانمیچطور م . پساست یدانشگاه علوم پزشک بیو سامانه س لمیعکس و ف یحد تماشا در

  کنم؟ تیریمد

 .هست یپولساز یهم برا یگریزد.  حتما راه د یحرف کی.  بله. حاال استاد دنیرا زد به نشن خودش

  ود.ب یسینوو وبالگ تیسا دیهم فقط اندر فوا یکه درس جلسه بعد و بعد باطل! چرا الیخ یزهاما  

او  ییایک طرف دنی. از دیدیشنده گرفتار مکُ یی. خودش را در تنگناشدی. باورش نمدیکشیمخش سوت م 

 ،یتوانی. تو نمنندترسایمقدرتمند او را  یدرون یاز گفتگوها یجمع ی. از طرفکردیم قیرا به ساختن تشو

  .خفن الزم دارد زاتی.  تجهستیکار تو ن



 

 

رفتن  کلنجار یکلاز بعد  ؟یبساز نتیپاورپو در دیچند اسال یخواستیم شیچند وقت پ ستین ادتی

.  یندار یارشتهسر ـوتریقرار است به توکمک کند؟  تو که از کامپ یچه کس؟ یدیبخش شیاقرا به ل شیعطا

تو  یهاکس به نوشته چیه  ؟یدار یتخصص چه مهارت و  ؟یرار است چه بفروشق تتیدر سا یوانگه

 ندارد. یاعالقه

و  کارهمهیکالس ن مثل آن همه کار و شودیهم م نی. اخواندیرا نم تیهانوشته یو کسمبتدی هستی تو   

 .یجو یتو یزیریمهم پولت را  .چیه یآورینم. پول که درجهینتیب

 کی یاندازهرا متیدر دوره حضور داشتند تماس گرفت. پس از پرس و جو و اطالع از ق که تیبا طراح سا 

 تیسا یاندازهرا یهمه اصرار و اعمال فشار برا نیا دیدست بکار شدند. شا یباز افکار منف یمعمول تیسا

و وبرر تی. اما در نهادبو یظن تا چند روز باقء . وسواس و سویجذب مشتر یاست برا یاتوطئه یشخص

 تیدرنها ،یابیبازار یبرا یهمدست متیکار ولو به ق نیا بیو معا ایکردن مزا نیشدن با وجدان و سبک سنگ

 .شد دانیم روزیبود که پ دهیگذاشتن افکارکهنه و پوس و کنار دیجد یایدن کیشوق ورود به  نیا

.  وقت چیه ایاالن  ایند نبود. ب کجایرا گم کرده بود.  شیدست و پا دیایکه قرار بود خواستگار ب یمثل وقت 

 دهیرس یریگمیتصم ییلحظه نها. کردیغلبه م اشیشگیو ترس هم دیبر شک و ترد دیبا شهیهم یبرا کباری

  .بود



 

 

 ،یکنیم ره هواآخر دو و سه مقاله تا یکنیرا بنا م تتیسا ای داده بود ماتومی. استاد اولتبود و مضطرب کالفه

  .یکنیا خوشحال مر یجمع یخداحافظ کیبا  ای

 یهایبانیپشت و هاتیشاهد حما اش،یتصورات غلط ذهن رغمیو عل یکمال ناباور در علم شد. تیسا

  .بود اسخگوپسواالتش را  نیترو مضحک نیترییابتدا ،با صبر و حوصله شانیبود. ا تیدلسوزانه طراح سا

ه اجه شد کمو یزرگنخست با مشکالت کوچک و ب یروزها محتوا گام نهاد. دیتول بیتازه و غر یایاو به دن بله

. ساختیمرا فربه  " توانمیمن م "و نورس باور فینح کریپ قتیها در حقشدن مرحله به مرحله آنبا مرتفع 

.  دانستیم دیه تولخود را ملزم ب اشت،د یتعهد را در پ یکه نوع یتیمحتوا و احساس مالک یایبا ورود به دن

 جیه تدراگر بدوستان محتو یهاقیو تشو هاتیبه لطف حما اشیقلم داتیبودن تول زیو ناچبا وجود نامرغوب 

  .دبکش ریفعل خواستن را به تصو تواندیشد و احساس کرد که او هم م تیاش تقواعتماد بنفس نداشته

جستجو  الش وت یاما با کم ،دندیرسیم بنظر نحلیمتفاوت که در وهله اول چغر و ال یهابا چالش ییارویرو

ده شدر او  نو یمنجر به ساخت و پرداخت باور شدند؛یراه برداشته م از سر ،بانیپشت غیدریب یهاکمک و

   دن.ن،  امکان داشتن و قابل اجرا بوبه توانست باور بود

 گریکدیها را به آن یکه هدف مشترک یگروه یجمع یاز انرژ یمندبه چالش نوشتن هر روزه و بهره ورود

خود را  یریادگی زانیو م تیقابل دیو مطالعه هدفمند را بدنبال داشت. حال با یریادگیزده بود، ضرورت  گره



 

 

دراز از قفسه  انیکه سال یجلد کتابچند بود که از خجالت  نیا یفرصت برا نیبهتر نی. ادیبخشیم ءارتقا

 .دیایملتمسانه به او چشم دوخته بودند، در ب ،کتابخانه

. بودند یرو تکرا یآبک شیها. بنظرش نوشتهبردیچند روز زمان م یگاه، دهیا افتنینبود.  یاکار ساده نوشتن

ه فراد گروا نیبکه در  اقیو روح زنده اشت تیفعال یتماشا کننده،وسأیافکار مزاحم و م نیبا وجود تمام ا

  ت.داشیماو را به ادامه دادن وا  کرد،یپرواز م

قدرت  رفته وتصور در او شکل گ نیا د،یدیمحتوا م دیتول دوستانش را در تیمستمر و خالق تیفعال یوقت

 .توانمیکه من هم م افتییم

تجربه  و با یجد، هدفمند یبا افراد ییباز کرد. آشنا شیروه را ب ایاز دن یدیجد یدرها ،دوره نیدر ا شرکت

 یزشیو انگ یومعن یهاتیتجارب و حمااز  یبرخوردار بر بود که عالوه یدستاورد نیبزرگتر نهیزم نیدر ا

انرژی  ریثأت آورده بود. ارمغانبه  شیبار برا نینخست یموثر را برا یستیهمز ی، تجربه نوعگروه یاعضا

ستان و فکر دوتارتباطات موثر و نوع  تیحال او به اهم. کردیبود که تصور م یفراتر از حد ،تک افرادتک

  د.واقف شده بو شیاز پ شیب یاحرفهو  یشخص شرفتیدر رشد و پ انیاطراف

بدنبال  یبود. وقت یمند به تنبلهعضو عالق نیاز ا دنیکش کار گرفتن مغز و بکار یسینووبالگ دیفوا گرید از

ار هر حاال از کن. دیکشیخواندن و کشف کردن در او شعله م یسوزان برا یلیبود، م یدیجد دهیسوژه و ا



 

 

 هیو تجز قیخواندن عم یبرا دبو یابهانه یهر مطلب و متن. گذشتینم یراحتب یکتاب حرف و نوشته و

  د.یطلبیرا م شتریب قیجستجو و تحق ازینشیها که به عنوان پداده لیتحل

 نییبنفس پا و با اعتماد یشاک ن،یبدبکه آن زن کمرو،  دیدیبود. م تولد خودششاهد سال  کیمدت به  او

ش را با مسموم تلنبار شده و افکار یهاحرف تواندیم کندیاحساس م .ندیبیم شهیهم از تریرا قو خود

تن و نوش د بابودن مغزش باال رفته واریدرود زکه چون علف هرز ا اشیمنف یمیقد ی. باورهازدینوشتن بدور بر

 یایند کی شیبرا گرید ندهی. آدییرویم یو خودباور دیجوانه ام شیجا ،پس از آن هرس شده شیرایو

با  که ستین یمشکل چیاما، ه .ارندینامرد است و مشکالت بس ایگرچه دن دانستیمترسناک نبود. مجهول 

  .نشود طرفبر یهمکار کار و تالش مداوم و مشورت و

 یراب یدر یسینووجود دارد، اما چالش وبالگ یمیهمچنان شکاف عظ تیاو و کسب درآمد از سا نیب گرچه

 یهاه با ترسقابلبالقوه، م یهایتوانمند ،یاو به روابط انسان یکل نشینگاه و ب ریی. تغبود تشیماه رییتغ

 .عادت رییو تغ یدرون

 انداخت،یمختلف آن را پشت گوش م یهاها به بهانهکه سال یعادات نیاز مهمتر یکی ،یسینولطف وبالگ به

به سبب  یشگیهم ازیکه با وجود ن یزیدر ذهن و جسم او نقش ببندد. عادت سحرخ شهیهم یتا برا رفتیم

ضرورت  لیبدل اما ،رفتیاو بشمار م یمعضالت رفتار نیاز بزرگتر یکیاش همچنان نوع شغل و حرفه



 

 

با  ی. نوشتن صبحگاهخواستیزود به شوق خواندن و نوشتن از جا برم حبهر روز ص، از زمان نهیاستفاده به

 .شد نهیاو نهاد آرام آرام در تیسا یاندازاز زمان راه یشکرگزار ژهیآداب و

. بود هوستیپکوچک اما  یهابرداشتن گام تیبه اهم بردنیپ ،یسینوکوچک اما مهم وبالگ راتییتغ گرید از

 یر هر کارب تواندیاز زمان را درک کرد. او متوجه شد که مطالعه و نوشتن م نهیاستفاده به یواقع یمعنا

اشته د جایب تیروزمره حساس یضرورریغ یکارها ینسبت به برخ دیگرفت که نبا ادیداده شود. او  حیترج

 کرد،یرها م نوشتن یرا فقط برا نکینشسته داخل س یهاکه کوه ظرف یزمانکرد. رییتغ شیهاتیاولوباشد. 

داشت، ن بق راسا تیو اهم تیآن جذاببرایش  گرید ،حیو تفر یمهمان یو وقت کردیغلبه م یخوابیبر ب یوقت

تش را صله مغز و عضالت دساو با نوشتن فا انداخته است. تپوس یچهل سالگ که در دیدیخودش را م

 .ده بوداز خود آن را پر کر یگانگیبنام غفلت و ب یکه قبال شکاف پهناور یاکرد. فاصله کوتاهتر

 

 به امید موفقیت برای تمامی خوانندگان و مخاطبان این کتاب گروهی

 پایان     

 چهارصد و هزار ماه یک آذر

 

 


