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شما خودتان را یک زوج خوشبخت می دانید یا بارها 
از انتخابی که کرده اید پشیمان شده و خودتان را 
سرزنش کرده اید؟ برای خودتان چه رؤیایی داشتید 
که حاال درهم شکسته شده اید و احساس بدبختی 
می کنید؟ چرا آدم ها در نقطه ای از زندگی زناشویی 
متوقف می ش��وند و کارش��ان به طالق کاغذی یا 

عاطفی می کشد؟
هستند، اما انگار نیستند. کنار همند اما یکدیگر را 
نمی بینند؟ مگر اینها همان دو قناری عاشق نیستند 
که پای سفره عقد نشس��تند و سوگند یاد کردند 
برای خوش��بختی هم دریغ نکنند و تا پای جان 
وفادار بمانند؟ پس چه می شود که تاریخ انقضای 
خوشبختی تمام می شود و هر کدام کوله باری از 

رنج به دوش می کشند؟
خوشبخت کسی است که با همسرش به یک کالم 
مشترک رسیده و یکدیگر را درک می کنند. هیچ 
کدام با جادوی زبان دیگری را نمی آزارد. خوشبخت 
آنهایی هستند که مجبور نیستند در زندگی شان 
نقش بازی کنند؛ می توانند خود خودشان باشند. 
هم خود و هم خانواده ش��ان آن طور که هس��تند 
پذیرفته می شوند و هرگز مجبور نمی شوند برای 

نداشته ها جواب پس بدهند . خوشبخت آنهایی 
هستند که عین دو بال برای پروازند. اگر هر کدام 
نباش��د دیگری خودش را ناکامل دانسته و نقش 
همس��رش را در خوش��بختی و موفقیت حیاتی 
می داند.  خوشبخت آنهایی هستند که به یکدیگر 
مثل چشمان خود اعتماد دارند و زندگی را میدان 
جنگ نمی کنند. مثل آنهایی که یادشان می رود 
برای چه »من« ش��ده اند و مدام دنب��ال آتو برای 
شکس��ت آن یکی می گردند. آنهایی که با تحقیر 
و س��رزنش طرف مقابل کارش��ان پیش می رود. 
خوش��بخت آنهایی اند که وفادارند و می توانند به 
هدف های مشترک برسند و خودش��ان را جدا از 
دیگری ندانند. خوشبخت زنی است که مردی او 
را به خاطر زن بودنش تحقیر نکند و مردی است 
که همیشه احترامش در خانواده حفظ می شود. 
زوج های خوشبخت ش��ادند و نیازی به ریاکاری 
ندارند. مجبور نیستند خوشی های دو نفره شان را 
در فضای مجازی با عکس ه��ا و تیترها جار بزنند. 
آنها کنار هم خوش��حالند و خوش��حالی و شادی 
بزرگ ترین موهبتی اس��ت که زندگی مش��ترک 

نصیب شان کرده است.

مالک خوشبختی در زندگی مشترک چیست؟ 

مردم! ببینید ما چقدر خوشبختیم

نگاه

اندر حکایت ریا و ریاکاران

فریب نان به نرخ روزها را نخورید!

سبک رفتار

   مرضیه بامیری 
توی حال خودش بود که سایه یک صورت روی صفحه گوشی احساس 
کرد. آرام سرش را چرخاند و صورت دختر جوان را دید. لبخند دختر 
حاکی از خجالتش بود برای یواش�کی سرک کش�یدن توی صفحه 
خصوصی او. با لبخندی تلخ از نگاهش اس�تقبال ک�رد و دختر برای 
ماستمالی کردن کار زش�تش بالفاصله گفت همسرتونه. او سکوت 
کرد و فقط نگاهش کرد. دختر ادامه داد: آخی چه شوهر خوش تیپی! 
ماشاءاهلل چقدم قش�نگه، عین بازیگر خارجی هاس. حتمًا خیلی ام 

دوستون داره. ازین عشقای پروانه ای. آخی عزیزم.

اشکش را زیر لبخند پنهان کرد و سکوت تحویلش داد اما با خودش 
فکر کرد که چند نفر مثل دختر فکر می کنند او خوشبخت ترین زن 
دنیاست؟ کسی نمی دانست او با یک شوهر زیبارو و بلندقامت که 
شاید حسرت خیلی از دخترها بود، داشت با دلی پر از غم از محضر 
می آمد. هنوز یک ساعت هم از مهر طالقش نگذشته بود. با خودش 
فکر کرد چقدر خوشبختی برای آدم ها متفاوت است. او یک روز 
برای خوشبختی اش نقشه کشیده بود و آن زمان زیبایی و چهره 
همسرش مالک بزرگی برای خوشبختی اش بود. آن قدر که هر جا 
می رفت دستش را دور بازوان همسرش می انداخت تا همه شاهد 

دلبری ها و عاشقانه هایش باشند. اما کم کم این خوشبختی رنگ 
باخت و زندگی واقعی رخ نشان داد. زیر سقف مشترک، خبری از 
خوش�بختی نبود. حاال بعد از جدایی خودش را خوشبخت ترین 

می دانست. 
این حکایت زندگی بس�یاری از ما آدم هاست. به قول قدیمی ها توی 
زندگی ما را می س�وزاند، بیرونش مردم را. یعنی ما از درون خودمان 
را بدبخت می دانیم و با انواع مشکالت دست و پنجه نرم می کنیم اما 
بیرون فقط ظاهر آراسته و مدل ماشین و چیدمان خانه مان را می بینند 

و خبر از دل پر آشوبمان ندارند. 

این روزها ب�ازار ری�اکاری داغ اس�ت. در 
دوره ای زیس�ت می کنیم که در بس�یاری 
م�وارد کارم�ان بدون ری�ا و تظاه�ر پیش 
نمی رود، حکایت همان حاتم طایی است که 
تا وقتی با لباس مندرس به مهمانی می رفت 
ارج و قربی نداش�ت و کس�ی حضورش را 
جدی نمی گرفت، ام�ا لباس های فاخر او را 
حاتم طایی و س�زاوار احترام می کرد. این 
روزها خیلی از آدم ها خودش�ان نیستند. 
مدام در ح�ال نقش بازی کردن هس�تند. 
شاید حزب باد هستند. یعنی به هر سمتی 
که منفعت ش�ان باش�د می وزند. برایشان 

فرقی ندارد چه ایده و تفکری دارند؟
      

در باب بالهایی که خصیصه زش��ت تظاهر و ریا 
سرمان آورده بگذارید از ریا در دادن مهمانی ها 
شروع کنم؛ مهمانی های پر زرق و برق. البد شما 
هم تا حاال به ای��ن مهمانی ها دعوت ش��ده اید. 
حتماً ش��ما هم عده ای در خان��واده خود دارید 
که اهل تظاهر هستند. وقتی به خانه شان دعوت 
می شوید دس��ت و پایتان می لرزد و هنوز نرفته 
فکر می کنید که چطور باید آن مهمانی سنگین 

را تالفی کنید.
بعضی از این آدم ها کمبود توجه دارند. دلش��ان 
می خواهد مدام در کانون دید خانواده باش��ند. 
برای همین با ترفن��د زرق و ب��رق می توانند به 
خواسته ش��ان برس��ند. خانه ه��ای پرتجمل و 
سفره های هزار رنگ. با ناز و عشوه حرف می زنند 
و تمام م��دت مهمانی را از داش��ته ها و موفقیت 
بچه های شان می گویند . این آدم ها ظاهرسازان 
خوبی اند زیرا دعواها و اختالفات پیش از مهمانی 
را به خوبی زیر ی��ک لبخند مصنوعی و ریاکارانه 
پنهان می کنند و خوشبختی شان را داد می زنند. 
اصاًل بعضی ها عمداً مهمانی رنگین می گیرند تا 
دهان فامیل را ببندند. بعضی ها اوضاع شان بدتر 
است و با وجود نداری برای مهمان به آب و آتش 
می زنند. اگر خودشان چیزی نخورند اما بهترین 

خوراکی ها را برای مهمان تدارک می بینند.
بعضی ها دورو هستند. برای تو قیافه حق به جانب 
می گیرند و وادارت می کنند سخن بگویی و سفره 
دل بگشایی اما دو س��اعت بعد از آن دیدار تمام 
حرف هایت را کف دس��ت کس��ی که از او حرف 
زده ای می گذارن��د و برای��ت جهنم می س��ازند. 
بعضی ها اهل حرف بردن هستند. البد در فامیل 
از این آدم ها دارید. همان ها که برای مناس��بت 
و مهمانی دعوتش می کنید تا ش��کوه و عظمت 
مهمانی یا مراسم تان را همه جا مجانی جار بزند. 
معتقدید اگر او راضی باشد همه راضی می شوند و 

اگر او ناراضی باشد رسوایی شان حتمی ا ست.
این روزها خیلی از مردم مجبورند به یک زندگی 
ریاکارانه تن دهند. صورت خود را با سیلی سرخ 
کنند اما مراسم ش��ان مثاًل آبرومند و همه چیز 
تمام باش��د. بعضی ها به جای اینکه خودش��ان 
باشند مدام تغییر می کنند. اگر الزم باشد ماشین 

کرای��ه می کنند، مبلمان اج��اره ای می گیرند تا 
آبرویشان حفظ شود. فریب خوردن و فریب دادن 

را دوست دارند.
ریای بعدی در دین و ایمان مان موج می زند. دین 
ش��ده ابزار خریدن دنیا. یکی از فرومایگی های 
اخالقی که اس��الم را به تباهی می کشاند تظاهر 
به خوبی و انجام اعمال نیک اس��ت. وقتی مردم 
را با دینت فریب بده��ی. وقتی با ریای دینداری 
توجه مردم را جلب کنی و سرشان کاله بگذاری 

وقیح ترین خطا را مرتکب شده ای. 
مطمئنم ش��ما هم این آدم ها را زی��اد دیده اید. 
همان های��ی که نان را ب��ه ن��رخ روز می خورند. 
اگر کارشان جایی گیر باش��د یقه پیراهنشان را 
سفت می بندند و یک تس��بیح در انگشتان شان 
می چرخانند. اگر الزم باشد در نماز جماعت بازار 
صف اول می ایس��تند و دین نداشته خودشان را 
جار می زنند تا کارش��ان راه بیفت��د. حاال فرقی 
نمی کند خواسته شان توجه باشد یا وام و اعتماد 

برای سرمایه گذاری و ...
همان های��ی که ب��رای خودش��ان مهمانی های 
آنچنانی می گیرند اما وانم��ود می کنند طرفدار 
ساده زیستی هس��تند. همان هایی که تسبیح از 
دستشان نمی افتد اما هیچ گاه ذکری نمی گویند. 
احتم��االً از ای��ن چهره های موجه در ش��هرتان 
می شناس��ید که پای منبر بزرگان هس��تند اما 
همان جا به تجارتش��ان می رس��ند و متأسفانه 
بعضی شان را می شناسم که صف اول نماز جمعه 
هس��تند اما همان جا به نمازگ��زاران پول نزول 
می دهند! یا بعضی نمونه هایی که وظیفه دارند 
 هادی دیگران باش��ند اما کافی است همان آدم 
را با خانواده اش کنار س��احل ببینی. مطمئناً او 
را نمی شناس��ی. نمی توانی باور کن��ی این خود 
واقعی اوست یا آنچه در مدرس��ه و دانشگاه از او 
دیده ای. این ریا و فریب به قیمت سس��ت شدن 
اعتقاد نوجوانان و جوانان تمام می شود. کسانی 
که او را الگو می دانند اما نقض قوانین را از سوی 

آنها می بینند.
ریاکار آنهایی هس��تند که نزدیک انتخابات که 
می ش��ود لباس فریب می پوش��ند و م��ردم را با 
آنچه که دوس��ت دارند فریب می دهند. آنهایی 
که دروغ می گویند تا کارشان راه بیفتد. وعده و 
وعید می دهند تا رأی بخرند. آنهایی که یک مدت 
زیاد در مراس��م ها سر و کله ش��ان پیدا می شود. 
یکهو می شوند ناجی زمین و زمان و می خواهند 
جهان را از بدی ها پاک کنند. برای هر شری یک 

پیشنهاد خیر دارند .
این آدم ها یک مدت زندگی شان ساده می شود 
مثل همه مردم. بعضی شان با مردم راه می روند، 
مترو سوار می شوند، در جش��ن ها و عزاداری ها 
ش��رکت می کنند اما مدیون هس��تید اگر فکر 
کنید ذره ای به خاطر ریا و فریب مردم باشد! آنها 
مجبورند با تظاهر رأی بخرند. مطمئنم که مردم 
آن قدر فهیم هستند که ش��رایط دشوارشان را 

درک کرده و به دل نگیرند!

هزاران راه و نگاه به خوشبختی
خوشبختی طیف گسترده ای دارد. به تعداد همه 
انسان های روی زمین راه برای خوشبختی وجود 
دارد. یکی خوشبختی را در آزادی می داند. حاضر 
است ساده بپوشد و ساده غذا بخورد اما آزاد باشد 
و زی��ر من��ت کس��ی ن��رود. یکی ممکن اس��ت 
خوش��بختی را بودن کنار خانواده اش بدان��د و اگر به هر 
دلیلی مجبور به ترک آنها شود دیگر خودش را خوشبخت 
نپندارد. یکی خوش��بختی را در پ��ول می داند. اگر مدل 
ماشینش را مدام عوض کند و  ارتقا دهد حال دلش خوب 
می شود و احس��اس خوش��بختی می کند. بعضی دیگر 
خوشبختی را در داشتن فرزند سالم می دانند. همین که 
کنار فرزندانشان هستند خوشحال ترین مردم به حساب 
می آیند. بعضی دیگر خوش��بختی را در تحصیالت عالیه 
می دانند. هر چه مدرکشان باالتر می رود حالشان خوب تر 
می شود و از خودشان رضایت بیشتری حاصل می کنند. 
یکی خوشبخت است چون مشهور است. یکی خوشبخت 
است چون هر قدر که بخواهد پول دارد، یکی خوشبخت 
اس��ت زیرا می تواند دس��ت مخلوق خدا را بگیرد و برای 
خوشبختی کس دیگری قدم بردارد. یکی هم به کسی که 
دوس��تش دارد و مدت ها انتظار وصل او را کشیده است 

می رسد و می شود خوشبخت ترین آدم روی زمین.
واقع��اً چ��ه کلمه پیچی��ده ای اس��ت خوش��بختی! این 
حس ممکن اس��ت در ش��رایط خاص تغییر کند و عامل 
خوش��بختی هم زیر و رو ش��ود. تصور کنید فردی دچار 
بیماری است. حال جس��م و روحش خوب نیست و مدام 
درگیر دکتر و بیمارستان است اما بعد از انجام دوره درمان 
دوباره نعمت سالمتی اش را به دست می آورد و می شود 

خوشبخت ترین آدم. 
یکی همسرش در زندان است. زندگی برای او و بچه هایش 
سخت می گذرد. حاضر است همه دنیایش را بدهد تا یک 
بار دیگر خانه شان رنگ ش��ادی بگیرد و پدر کنار بچه ها 
باشد. حاال اگر خبر بدهند که او آزاد شده تبدیل می شود 

به خوشحال ترین زن. 

از کدام مس�یر در جس�ت وجوی خوش�بختی 
هستید؟

خالصه که راه های خوش��بختی زیاد است. 
همان گونه که گونه هایش متنوع و بسیار! مهم 
این است که برای رسیدن به این رضایت قلبی 
از کدام مس��یر برویم؟ ش��ما کدام مسیر را 

می روید؟
از آنهایی هس��تید که دلتان می خواهد ره صد س��اله را 
یک شبه بروید یا نه؟ برای رس��یدن به مقصدتان سال ها 
تالش می کنید و شیوه تان آهسته و پیوسته رفتن است؟

شاید از آنهایی هس��تید که با هر چیز کوچکی خوشحال 
می ش��وید. در زمان حال زندگی می کنید و چون هدف 
بزرگی برای خودتان تبیین نکرده اید با هر اتفاق کوچکی 

احساس خوشبختی یا بدبختی می کنید. 
فقط خدا کند در این دس��ته از آدم ها نباش��ید که برای 
رسیدن به اهداف خود، دیگران را پل پیروزی می کنند. 
از عواطف و اموال دیگران استفاده می کنند تا با بدبختی 
دیگران طعم خوش��بختی را بچش��ند. خدا کن��د از این 
آدم های طماع نباشید که حس جاه طلبی تان بر انسانیت 
چیره می شود و با دارایی یک عمر مردم پلکان خوشبختی 
می س��ازند و برج هایش��ان بلندتر یا حساب هایشان پرتر 
می ش��ود. خدا کند از این آدم ها نباشید که یرای ارتقای 
شغلی تان خوشحالید اما برای به دست آوردنش حقی را 
ناحق، راستی را دروغ یا دروغی را راست کرده باشید. خدا 
کند خوشبختی حاصل دسترنج و تالش و امید خودتان 

باشد نه از سر پاچه خاری و زیرآب زدن و...

آیا خودتان را خوشبخت می دانید؟
یک س��ؤال دیگر؟ آیا ش��ما خودت��ان را 
خوشبخت می دانید؟ اصاًلَ مالک تان برای 
خوشبخت بودن چیست؟ چند تا از مالک ها 
را داشته باش��ید به هدف تان رسیده اید؟ 
اصاًل کدام هدف ها برایتان در اولویت است؟ 

پول، زیبایی، شهرت، پست و مقام، عشق و...
یا نه. تاکنون چند بار ابراز بدبختی کرده اید؟ چند بار سر 
نماز و حین مناجات با خدا بدبختی ها و کاستی ها را لیست 
کرده اید و گالیه می کنید که چرا من؟! چرا همه بالها سر 
من می آ ید؟ چرا هوایم را نداری؟ این حس و حال که اتفاقاً 
عین بی انصافی اس��ت، برای همه ما پیش آمده و بارها به 

دالیل مختلف خودمان را بدبخت عالم پنداشته ایم.
خیلی مواقع زمانی ب��ه این نتیجه می رس��یم که تغییر 
ناگهانی در زندگی رخ می دهد. ب��ه طور اتفاقی خودمان 
یا اعضای خانواده بیمار می شویم. یا خدای ناکرده بر اثر 
یک حادثه همسرمان را از دست می دهیم. این می شود 
بزرگ ترین علت بدبختی ما. یا کسی اوضاع خوبی داشته 
و ناگهان به خاطر نوس��انات بازار و هزار دلیل دیگر دچار 
ورشکستگی می شود. مجبور می شود مدل ماشینش را 
پایین تر بیاورد. متراژ خان��ه اش را کم کند و مدتی از یک 
زندگی الکچ��ری به یک زندگی ع��ادی رضایت دهد. ما 
به ش��رایط عادت می کنیم و تحمل تغییر نداریم. تحمل 
شکست نداریم. تحمل دوباره برخاستن و نو شروع کردن. 
ما می خواهی��م آب از آب تکان نخورد و خوش��بختی ما 
ترک برندارد. ام��ا این تغییر و اتفاق ه��ای طبیعی الزمه 
زندگی است و اگر فراز و فرودها نباشد روزمرگی و تکرار 

کسل کننده می شود. 

باز هم سؤال: علم بهتر است یا ثروت؟
همیشه انشا مي نوش��تیم علم بهتر است یا 
ثروت. خیلی ها پاس��خ داده اند. یکی گفته 
ثروت، یک��ی علم و یکی ه��ر دو. علمی  که 
منجر به ثروت شود از همه معقول تر است 
اما من می گویم هیچ کدام اینها خوشبختی 
نمی آورد. هیچ ک��دام ب��ه تنهایی حال کس��ی را خوب 
نمی کند. پول خوب اس��ت تا وقتی که ابزاری شود برای 
رسیدن به خوشبختی اما اگر خودش شد هدف خوشبختی 
باید فاتحه اش را خواند. علم خوب است تا وقتی که هدفش 

ارتقای کیفیت زندگی و بینش فردی شود. اگر قرار باشد 
آدم ها با علم باالتر به پوچی برسند و احساس کنند چون 
بیش��تر از دیگران می دانند کسی حرفشان را نمی فهمد، 
همان بهتر که یک سواد معمولی و معقول داشته باشند. 

خوشبختی در ذهن ماست. خودمان آن را می سازیم. به 
آن پر و بال می دهیم. همان طور که بدبختی را می زاییم و 
بزرگش می کنیم. واژه ای که به لحاظ روانی بار منفی دارد 
و ما هر روز ده ها بار آن را به کار می بریم. کارمند بدبخت، 

مریض بدبخت، کارگر بدبخت و...
اما تا اس��م خوش��بختی می آوری��م ذهن همه س��مت 
عروس��ی و کار خیر معطوف می ش��ود. انگار فقط زوج ها 
حق خوش��بختی دارند. چرا خوش��بختی های کوچک 
را جایگزین بدبختی های ب��زرگ نمی کنیم؟ چرا عادت 
داریم نیمه خال��ی لی��وان را ببینیم؟ آدم های��ی که یاد 
گرفته اند نیمه پر را ببینند همان آدم های موفق هستند. 
همان هایی که همیشه نهال امید در دلشان زنده است و 
کمبودها را به حساب نمی آورند. همان هایی که مشکالت 
را سنگریزه های ته رودخانه می دانند و برای جاری شدن، 
الزم! این آدم ها درجا نمی زنند. مالک خوشبختی شان هم 

تغییر نمی کند. فقط مسیرشان را تغییر می دهند. 

حذف بدبختی از قاموس زندگی 
اول از هم��ه باید عادت کنی��م واژه رقت بار 
بدبختی را از قاموس زندگی حذف کنیم. کم 
ناله کنیم، کم توی درد دل هایمان  »بدبخت، 
بدبخت« کنیم. کم تا تقی به توقی می خورد 

بر طبل ناامیدی و بدبختی بکوبیم.

پیش��نهاد می کنم قلم و کاغذ بردارید و تمام داشته های 
ریز و درش��ت خود را لیس��ت کنید. منظورم فقط خانه 
و ماش��ین نیس��ت. اصل دارایی هایتان را بنویسید. ریز و 
درشت! لطفاً در نوشتن حساسیت به خرج ندهید و بی کم 
و کاست بنویسید. قرار نیست برای داشته هایتان مالیات 
بپردازید یا به کسی جواب پس بدهید. با دست و دلبازی 
تمام خصایص خوب همسرتان را بنویسید. خودتان چه 

توانایی هایی دارید؟
حاال نگاهی به آن لیس��ت بیندازید. ش��ما به هزار و یک 
دلیل خوشبخت هستید. شما نوشته اید همسرتان اهل 
سفر است اما ننوشته اید با پورشه یا وانت. شما نوشته اید 
زیبایید اما ننوشته اید با هزار عمل جراحی یا یک زیبای 
خدادادی. شما نوشته ای س��قفی باالی سرت داری، اما 
نگفتی یک خانه ساده در مس��کن مهر در حاشیه شهر یا 
یک پنت هاوس در باشکوه ترین برج شهر. نوشته ای فرزند 
باهوش داری اما مهم نبوده که مدرس��ه اش غیرانتفاعی 

است یا دولتی. 
آفرین این یعنی نیمه پر را دیدن. یعنی با همان چیزهای 
ساده هم می شود خوش��بخت بود. می شود یک عصرانه 
ساده برداشت و ترک موتور به یک تفریح خانوادگی رفت 
و از زندگی لذت برد. یا می شود توی خانه نشست و روزها 
را در انتظار ماشین خریدن به شب رساند و روزهای خوب 
را از خودمان و دیگران بگیریم. می ش��ود همین االن که 
سالمتیم به خاطرش احس��اس خوشبختی کنیم، پیش 
از آنکه یک بیماری ساده دچارمان شود و آواي بدبختی 

راه بیندازیم.
بیایید تمرین کنیم برای رسیدن به هدف هایمان در زمان 
آینده سیر کنیم. به قول قدیمی ها باالتر از نوک دماغ مان 
را ببینیم اما موقع خوشبختی در حال باشیم و از هر آنچه 

هست لذت ببریم.
بیایید تمرین کنیم خوشبختی های خودمان را با دیگران 
مقایسه نکنیم. مقایس��ه کردن دو زندگی با یکدیگر در 
شرایط کاماًل متفاوت تیزترین خنجری است که در قلب 

آرامش و خوشبختی فرومی کنیم.
کاش یاد بگیری��م باطن زندگی خود را ب��ا ظاهر زندگی 
دیگران مقایس��ه نکنیم. این روزها خیل��ی از آدم هایی 
که دور و بر می بینیم دیگر خودش��ان نیستند. هر کدام 
یک نقاب به چه��ره دارند. همه سعی ش��ان را می کنند 
که خودش��ان را جور دیگر جلوه دهند. این را می شود از 
رفتارها، پوشش و کردارشان دانست. این روزها بسیاری 
از مردم مشکالتشان را در پس��توی خانه نهان می کنند 
و با داش��ته های موقت یا ظاهری ویترین خوش��بختی 
خودش��ان را در معرض نمایش می گذارن��د. این روزها 
خیلی ها ماسک خوشبختی بر چهره دارند، جز آنهایی که 
از نمایش بدبختی نان می خورن��د. انگار برای این آدم ها 
بدبختی بیش��تر ب��ه کار می آید. فرص��ت زندگی خیلی 
کوتاه است. اگر این حلقه مفقوده را اکنون نیابی ممکن 
است فردا دیر باشد. خوشبختی نفس کشیدن در هوای 
اکنون است. همین که تو زنده ای و هنوز حق نفس داری 
یعنی خوش��بخت هس��تی. پس دارایی عمر را به بهای 
ارزان نفروش. پس پیش به سوی شادی. پیش به سوی 
تماشای زیبایی های تمام قد زندگی که تا اکنون نشده یا 
نخواسته ایم ببینیم. پیش به سوی کم کردن آه و ناله ها و 

نوای بدبختی سر دادن ها !
اوایلش سخت است. عده ای با تمسخر می گویند چه دل 
خجسته ای داری؟ انگار توی این دنیا زندگی نمی کنی؟ 
س��ختی ها و رنج��ش را نمی بینی؟ متهم می ش��وی به 
بی خیالی. متهم می شوی به بی تفاوتی و ساده لوحی. اما 
مطمئن باشید موفق می ش��وید. همیشه کارهای بزرگ 

شروع دشواری دارند. خوشبخت باشید و تمام!

سبک نگرش

قلم و کاغ�ذ بردارید و تمام داش�ته های 
ری�ز و درش�ت خ�ود را لیس�ت کنی�د. 
منظورم فقط خانه و ماش�ین نیست. اصل 
دارایی هایتان را بنویس�ید. ریز و درشت! 
لطفًا در نوشتن حساسیت به خرج ندهید 
و بی کم و کاس�ت بنویس�ید. قرار نیست 
برای داش�ته هایتان مالی�ات بپردازید یا 
به کس�ی جواب پ�س بدهید. با دس�ت و 
دلبازی تمام خصایص خوب همسرتان را 
بنویسید. خودتان چه توانایی هایی دارید؟
حاال نگاهی به آن لیس�ت بیندازید. شما 
به هزار و یک دلیل خوش�بخت هس�تید

بدبختی را از قاموس زندگی خود حذف کنیم

خوشبخت باشید و تمام!

اس�ت.  زی�اد  راه ه�ای خوش�بختی 
همان گون�ه ک�ه گونه های�ش متن�وع و 
بس�یار! مهم این اس�ت که برای رسیدن 
به ای�ن رضای�ت قلب�ی از کدام مس�یر 
برویم؟ ش�ما ک�دام مس�یر را می روید؟

از آنهایی هس�تید که دلت�ان می خواهد 
ره صد ساله را یک شبه بروید یا نه؟ برای 
رسیدن به مقصدتان سال ها تالش می کنید 
و شیوه تان آهسته و پیوسته رفتن است؟


