کیمیایی باش...
برای بهترینها بکوش
به مشکالت لبخند بزن
از خطاهای دیگران بگذر
اگر راهت را نیافتی ،آن را بساز
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متین معصومی

سخن اول

براي مردي كه “اين منم ايسمن” را ساخت

اخالق پروانه ای
علي زمانيان
جهان درون و برون آدمی ،ترکیبی از خوشایندها
و بدآیندها است .زشتیها و زیباییها .هر یک از
آدمیان ،معجونی از نیکی و پلشتیاند .در این میان،
مهم این است که ما نظر به کدام یک از این دو
ساحت کنیم .کدام یک از دو وجه خوبی و بدی را
میبینیم .کدام را برجسته میکنیم .در مواجه ه با
ساحت دوگانهی آدمی ،نظرمان به خوبی و زیبایی
جلب میشود و یا اگر در میان گلستان وجود کسی،
خاری را میبینیم ،همه چیز را رها میکنیم و به آن
بوتهی خار عطف توجه مینماییم؟
در این جا الزم است که دو گونه اخالق را از یکدیگر
تفکیک کنیم .در رویارویی با آدمیان و با جهان ،دو
سنخ اخالق شکل میگیرد که عبارت است از:
الف) اخالق پروانهای
ب) اخالق مگسی
پروانهها ،میچرخند و بال میزنند تا در بیابان
سوخته و کویری ،گلی بیابند و بر روی آن بنشینند.
اما مگسها در میانهی گلستان پر رونق و آباد،
میگردند و حریصانه در پی یافتن زبالهی متعفن
و مشمئزکنندهاند .پروانهها از گلبرگها و گلها

تغذیه میکنند و مگسها ،روزیشان را از زبالهها
میطلبند .اخالق پروانهای ،اخالق پروانههایی است
که زیباییها را میبینند و با خوبیها و نیکیها
خویشاوند هستند .اخالق پروانهای ،اخالق کسانی
است که گلهای وجودی دوستان خویش را
برجسته و از بدیهایشان عبور میکنند .اخالق
پروانهای ،اخالق مادرانه نسبت به فرزندان خویش
است .اخالق عاشقانی است که به «انسان» عشق
میورزند .از این رو است که میتوانند بر همگان
شفقتورزی کنند و چتر مهربانیشان را چنان
بگسترانند که حتی نامهربانان را در بر گیرد.
چشمهای پروانه ،به دنبال گلهای زیبا و شکفته و
شاداب است .اخالق پروانهای ،اخالق دیدن خوبيها
است .از این رو زیباییطلب است .اما چشمهای
مگس ،در این بوستان ،به دنبال زباله و تعفن است.
اخالق مگسی ،اخالق دیدن بدیها است .از این رو
تعفنطلب است.
پروانهها میدانند که تعفن و بدی هم بخشی از
همین مزرعه است ،اما پروانه را با آن چه کار؟
مگس هم می داند گلهایی معطر و لذیذ هست ،اما
او را با گلها چه کار؟

دوست كيميايي ،سيدمهدي احمدپناه
موفقيت چشمگير شما را به عنوان كارگردان نمايش «اين منم ايسمن» به شما و
گروه همراهتان تبريك ميگوييم .به اميد موفقيتهاي بعدي شما در عرصهي تئاتر
دوستانت در دوهفتهنامهي كيميا

سيدرسول اسالمي
سال  1381در رشتهي مهندسي مكانيك دانشگاه
كاشان قبول شد .او قرار بود روزي مهندس شود،
اما آنچه در دانشگاه دغدغهاش بود ،او را در مسير
جديدي براي آيندهاش قرار داد .از همان زمان شور
و هيجاني از جنس نمايش و تئاتر داشت و اين نه
نمايشي ساختگي كه برگرفته از وجودش بود .به تئاتر
رو آورد و سمت دبيري كانون تئاتر دانشگاه كاشان را
بر عهده گرفت و در كنار آن به كارگرداني تئاتر در
حوزهي تجربي پرداخت .نمايش “كافه تريا”ي او كه
در فضاي فرهنگي و سياسي دورهي خودش ساخته
شد ،اثري ماندگار در ذهن دانشجويان دانشگاه شد.
در سال  86كه از دانشگاه فارغالتحصيل شد و واژهي
“مهندس” را به عنوان پيشوندي بر نامش ديد،
ميدانست كه مسير تجربي كه در حوزهي تئاتر طي
كرده ميبايست به صورت آكادميك ادامه پيدا كند و
او بر خالف همدورهايها و دوستانش در گروه معروف
“ ”9+1+1به سراغ عالقهاش در تئاتر رفت و در آزمون
كارشناسي ارشد در رشتهي كارگرداني تئاتر دانشكده
سينما تئاتر تهران پذيرفته شد.
چندي پيش او را ديدم .مصمم بود و در چهرهاش
اين جمله خواندني بود كه زندگي ،هماني است كه تو
ميخواهي و او هماني شد كه خودش ميخواست.
***
سيدمهدي احمدپناه ،با تئاتر “اين منم ايسمن” مرد
اين روزهاي تاالر انتظامي خانهي هنرمندان است؛
مردي كه اساتيد هنر تئاتر همچون داوود رشيدي،
حميد سمندريان و هما روستا به ديدن تئاترش
رفتند و او را تحسين كردند و چه خوب گفت داوود
رشيدي بعد از ديدن نمايش سيدمهدي احمدپناه كه:
«عدهای از دوستان به من میگویند دیگر هنرمندانی
همچون هنرمندان بزرگ نسل شما تکرار نمیشوند،
ولی به اعتقاد من در هر نسلی هنرمندان برجسته
حضور خواهند داشت .تصور من بر این است که
کارگردان این نمایش یکی از آنان خواهد بود».
***
تكميلي :اجراي نمايش “اين منم ايسمن” به دليل
استقبال تماشاگران تا  9دي ماه تمديد شد.
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مطالب خود را برای کیمیا ارسال کنیدkanoonkimia@yahoo.com :

راهکارهای انرژی

گرفتن و تخلیه انرژی
(قسمت دوم)

شایقه عاشوری
ما دو حالت بیشتر نداریم؛ یا انرژی داریم
یا نداریم .اگر انرژی نداشته باشیم ،آیا راهی
هست که بتوانیم انرژی بگیریم؟ اگر انرژی
زیادی داشته باشیم چطور میتوانیم تخلیه
کنیم و در آخر احساس سبکی و شادی کنیم؟
در اینجا راهکارهایی در این دو دسته عنوان
میشود.
کي قهوه بنوشيم؟
کافئين با غيرفعال کردن اثرات آدنوزين ،بدن را
در پر انرژي نگاه ميدارد .آدنوزين مادهاي است
که القاکنندهي خواب بوده و در طول روز در بدن
تجمع مييابد .هنگاميکه آدنوزين در بدن به ميزاني
ميرسد که احساس خوابآلودگي به انسان دست
ميدهد ،تأثير کافئين استفاده شده در صبح از بين
ميرود .بنابراين نوشيدن  1فنجان قهوه يا مقدار
کافئين معادل آن در بعدازظهر خستگي شما را
کاهش ميدهد .استرس خود را فروبنشانيد .بهجاي
مديتيشن  20دقيقهاي ،در زمانهاي کوتاهتر و
دفعات بيشتر اين کار را انجام دهيد .حتي تمرکز
در يک بازهي زماني 3دقيقهاي ميتواند به کاهش
هورمونهاي استرسزا ،که عامل گرفتگي عضالت
و تنگ شدن رگها هستند ،کمک کند .همچنين
تمرکز کردن ،ميزان اندورفين را ميافزايد.
غلبه بر کسالت بعد از ظهر

بهجاي چرت زدن بعد از ظهر ،به قدم زدن در بيرون
بپردازيد .به علت شيوه برهم کنش سيستم شبانهروزي
و تعادل حياتي بدن ،اکثر افراد 17تا  18ساعت بعد از
شروع خواب شب قبل ،به يک آرامش نسبي ميرسند
که موجب خواب آلودگي ميشود .براي غلبه بر اين
حالت ميتوان فعاليتهايي مانند انجام خريدهاي
جزئي ،ديدار يک آشنا يا تماس تلفني با او و حتي
تماشاي فضاي بيرون از پنجره را انجام داد.
موسيقي گوش کنيد
فعاليت ورزشي با خستگي بعد از آن همراه است.
موسيقي به شما کمک ميکند تا خستگي را فراموش
کنيد .افرادي که به انجام تمرينهاي ورزشي به همراه
گوش دادن موسيقي طي  30دقيقه پرداختند ،خستگي
کمتر ناشي از انجام ورزش را احساس کردند.
به فکر چرخه طبيعي بدن باشيد
بهجاي چک کردن وضعيتهاي فيسبوک ،کتاب
بخوانيد يا تلويزيون تماشا کنيد .مطالعات نشان

دادهاند که نور خيلي کم تقريباً معادل روشنايي صبح
زود ،فعاليت مغز را افزايش ميدهد .برخي دانشمندان
بر اين عقيدهاند که نور منتشر شده توسط مونيتور
کامپيوتر در آخر شب ميتواند چرخهي طبيعي
خواب و بيداري را بهم بريزد .بنابراين حداقل يک
ساعت قبل از خواب بايد کامپيوتر را خاموش کرد.
به ازای هر هیجان کوچکی که میبینید سریع دست
بزنید؛ اما نه مثل هر دفعه شل و  4انگشتی و از چپ به
راست .این بار سفت و با کف دست و از باال به پایین.
برقصید هر جا که احساس خوبی داشتید برقصید و
با این رقصیدن ،انرژی خود را تخلیه کنید .همیشه
یک آهنگ شاد و دوست داشتنی را در موبایل یا
لپ تاپ خود برای شنیدن داشته باشید.
ورزش هم که این روزها بسیار تأکید می شود و
آن هم بهطور دسته جمعی میتواند باعث تخلیه
انرژی فراوانی شود که روحافزاست.
امیدوارم این نوشتهها بهکار بیاید.

این هم نوعی مدیتیشن است!

محبوب موحددوست
هر روز صبح پس از بیدار شدن از خواب قبل
از باز کردن چشمانتان به خوبی بدنتان را
کش و قوس دهید و خستگی احتمالی را به
این ترتیب از تن خود بیرون کنید .پس از سه
یا چهار دقیقه همانطور با چشمان بسته شروع
به خندیدن کنید .خنده باعث میشود انرژی از
منبع درونی وجود شما به سطح بیاید .انرژی
همانند سایهای خنده را دنبال میکند و بهدنبال
آن جاری میشود .آیا تاکنون توجه کردهاید
اوقاتی که واقعاً و از ته دل میخندید ،به طور
عمیق در حالت مدیتیشن قرار دارید؟
در واقع در این لحظات فکر کردن کام ً
ال متوقف
میشود .اص ً
ال غیر ممکن است که در یک زمان
هم فکر کرد و هم خندید .خندیدن و فکر کردن

دقیقاً متضاد یکدیگرند.
اگر واقعاً بخندید ،فکر کردن متوقف میشود
ولی اگر فکر کردن ادامه پیدا کند ،خنده ،واقعی
و از ته دل نخواهد بود .هنگامیکه شما عمیقاً
میخندید ،ناگهان فکر ناپدید میشود .خندیدن
یکی از بهترین ،سادهترین و طبیعیترین راههای
خالصی از شر ناآرامیهای ذهن است .خندیدن
میتواند مقدمهای شورانگیز برای وارد شدن به
مرحلهي توقف افکار و بیذهنی باشد.
پس هر روز صبح ،بعد از بیدار شدن از خواب،
برای مدت پنج دقیقه فقط بخندید .در ابتدا
ممکن است خندهی شما واقعی نباشد ،ولی پس
از مدتی صدای این خنده مصنوعی باعث خواهد
شد تا واقعاً بخندید .خود را کام ً
ال رها کنید و به
این خنده بسپارید .شاید چند روزی طول بکشد

تا این حالت بهطور واقعی اتفاق بیفتد .این
مدیتیشن تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت و
باعث میشود تا کل روز شما تغییر کند.
ترین ُمسریها است!
خنده قشنگترین و سالم ِ
کسی که امروز خوب بخندد ،فردا هم خوب
خواهد خندید ...پس بخند تا بخندیم.

کیمیا را به دوستان خود معرفی کنید و برایشان ارسال کنید.

مقدمه:
با خواندن هر کتاب مسیر تازهای را در زندگی
مییابیم و حق انتخاب جدیدی برایمان به وجود
ل شمعهای خاموشیاند که
میآید .کتابها مث 
با خواندن آنها یکییکی روشنشان میکنیم.
من دوست دارم شمعهای کتاب اندیشهام را
روشن و روشنتر کنند و مسیرهای تازه بیایم
و قدرت انتخابم هر روز افزونتر شود ،به همین
خاطر سعی میکنم ساعاتی از شبانهروز را به
خواندن کتاب بگذرانم ،شما چهطور؟
 بیاییم حداقل در هر دو هفته یک کتاببخوانیم و به همدیگر معرفی کنیم ..تا هر
کدام هم کتابی جدید خوانده باشیم و هم به
دوستانمان معرفی كرده تا با خواندنش یک
مسیر تازه را سر راهش گشوده باشیم.
 اگر تا به حال کتابی نخواندهاید از همین االندست به کار شوید .هیچگاه برای کتاب خواندن
دیر نیست و به ثانیهها نگاه کنید که چه زود
میگذرند !.پس هماکنون بیایید با کتاب دوست
شوید ،دوستی که همیشه همراهتان میماند و
هر لحظهتان را پر از نور و روشنایی میکند.
 برای معرفی کتابی که طی دو هفتهیآینده میخوانید و میخواهید به دوستانتان
پیشنهاد کنید میتوانید با اين ایمیل تماس
بگیریدkanoonkimia@yahoo.com :
محبوب موحددوست
«روي ماه خدا را ببوس» رماني واقعيتگرا با
درونمايهای از نوع عقايد و مبتني بر جدل است.
نويسنده در اين رمان افكار ديني ،معرفتشناسي و
جامعهشناسي خود را با زبان سادهی شخصيتهاي
داستان بيان ميكند كه بر پايه سه محور اساسي شك،
عدم قطعيت و تنهايي بنيان گذارده است.
خود نویسنده درباره کتاب میگوید« :در اين كتاب تم
اصلي چيزي است كه تمام افراد بشر با آن درگيرند.
مث ً
ال در اين كتاب جوليا كه آن سوي آبهاست ،همان
دغدغهاي را دارد كه يونس ،قهرمان اصلي داستان در اين
سوي كرهي زمين دارد و آن هم موضوع تنهايي انسان و
نياز رجوع كردن به خداوند است ،و اين نيازي است كه
از بدو خلقت تا اوج پيشرفت تمدن بشري همراه انسان
بوده و هستي به تنهايي نتوانسته او را اقناع كند .در سطح
وسيع ميبينيم ادبيات و فلسفه شرق و حتي غرب سرشار
از اين پرسشهاي ويرانكننده است .من اين پرسشها را
پرسشهاي وحشي مينامم كه در هر عصر و سرزميني
ميتوانند وجود داشته باشند و رشد كنند .لذا ميتوانيم
انتظار داشته باشيم اين استقبال صورت گيرد».
«شك» همواره يكي از دغدغههاي فكري انسان مدرن بوده
است( .شك مثل آونگ مرا به سوي ايمان و كفر ميبرد
و ميآورد .ص )20اما شكي كه مورد نظر نويسنده است
از نوع شكهاي اوليهي بشر ،يعني جهلي كه بيخدايي
را هم شامل ميشد ،است و در بهترين مرحلهي خود،
مدتها بعد از آن -عقلگرايي و دور شدن از معنويت-
را .و «عدم قطعيت» يكي از ويژگيهاي مهم انسان
پُستمدرن است .انساني كه نسبي بودن ،بخش مهم باور

کیمیای کتاب
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روی ماه خداوند را ببوس

نام کتاب :روی ماه خداوند را ببوس
نویسنده :مصطفی مستور
برگزیده ی جشنواره ی قلم زرین به عنوان
بهترین رمان سال های  1379و 1380
او را تشكيل ميدهد .و «تنهايي» كه امروز مهمترين حس
مشترك مردم دنيا و در واقع همهگير است.
یونس -شخصيت اصلي -دانشجوي دكتراي فلسفه
است .او ميخواهد رسالهاش را كه دربارهي «تحليل
جامعهشناسي عوامل خودكشي دكتر محسن پارسا»
است ،به پايان برساند تا هم شرط پدر نامزدش -سايه-
را ،كه براي ازدواج آنها گذاشته است ،به انجام برساند
و هم به آخرين مرحلهي درسش پايان دهد .سايه،
دانشجوي كارشناسي ارشد الهيات است و اعتقاد و
باوري محكم دارد .يونس ،نه سال پيش ديدگاه مذهبي
ديگري داشت و علت انتخاب رشتهي فلسفه توسط او،
فقط به دليل دفاع فلسفي از حريم دين بوده است.
همچنين انتخاب يونس براي نامزدي از جانب سايه
مبتني بر همين امر بوده است .اما حاال ديدگاه مذهبي
يونس عوض شده است .چنانكه خودش ميگويد:
من ديروزم ،فرق كرده ».یا در جایی
«من امروزم با ِ
ِ
دیگر میگوید« :کلیدها به همان راحتی که درها را باز
میکند ،آنها را هم میبندند!»
مهرداد ،دوست يونس بعد از  9سال از آمريكا ميآيد .او
در آمريكا با دختری که عاشقش بوده ،ازدواج كرده است
و داراي دختري چهار ساله است .جوليا همسرش دو سال
پيش سرطان گرفته و حاال مراحل بد بيماري را ميگذراند
و پزشكان گفتهاند كه اميدي به زندگي او نيست.
روي ماه خداوند را ببوس ،بعد از چند صفحه ،با گرهي
داستان شروع ميشود؛ يعني جايي كه شخصيت اصلي
داستان-يونس -با دو دغدغهي فكري ديگران ،كه از نوع
دغدغهي فكري خود اوست ،برخورد ميكند و گرهي
داستان با آنها محكم ميشود -1 :سؤالهاي جوليا،
همسر مهرداد ،كه به گفتهي مهرداد ،مرتب از خود
سؤاالت ريز و درشت فلسفي دارد -2 .موضوع رسالهي
دكتراي خودش؛ كه بررسي علل خودكشي دكتر پارسا،
استاد فيزيك دانشگاه است .و البته سؤالي که گاهی
برای او پیش آمده بود ،ولی خود را درگیر آن نکرده
بود قوت میگیرد که« :آیا خدایی وجود دارد؟» سؤالی
که ممكن است در ذهن همهی ما وجود داشته باشد.
در روی ماه خداوند را ببوس ،از زبان یونس میشنویم
و علیرضا ،دوست مشترک یونس و سایه شخصیتی
خداباور دارد که سعی میکند به برخی سؤالهای
یونس جواب بدهد و شکهایش را برطرف کند.
علیرضا در جایی از داستان میگوید« :همهچیز بر
اساس تجربه نیست که بر مبنای یک سری قاعده به
نتیجه برسی .بعضی وقتها اول باید به اصل ایمان
بیاوری تا قاعدهها برایت روشن شود».
یا در جايي از داستان که یونس شروع میکند و
انواع بیماریهای صعبالعالج را نام میبرد ،علیرضا

میگوید« :تو از کجا اسم این همه فرشته را میدانی؟»
این قسمتها ،اوج احساسات نسبت به دین است .اوج
خداباوری است که با زبان سادهای دارد نظام احسن را
بیان میکند که در نظام الهی حتی فرشتههای عذاب
هم خوب و زیبا هستند.
در جایی از داستان ،علیرضا به یونس میگوید« :اين
چيزها را نميشه فهميد يا درك كرد يا حتي توضيح
داد .به اين چيزها ميشه نزديك شد يا اونها راحس
كرد و حتي در اونها حل شد اما هرگز نميشه اونها
رو حتي به اندازه ذرهاي درك كرد و فهميد».
شاید برخی بعد از خواندن این رمان به علیرضا مستور
خرده بگیرند که نتوانسته به اثبات خدا برسد و با ایجاد
شبهههای خطرناک ،مخاطبان خود را سر در گم رها
کرده است .اما به نظر ميرسد باید دید آقای مستور
برای چه جامعهای این کتاب را نوشته است؟ اگر برای
یک جامعهی بی دین و به منظور معتقد کردن آنان
به خدا نوشته باشد ،مطمئناً در کار خود موفق نبوده
است .اما به نظر میرسد مستور برای جامعهی خداباور
خودمان و برای نسلی این کتاب را نوشته است که با
خدا مشکلی ندارد ،ولی شکهایی در این مورد ،روح
او را دچار تنش و استرس میکند و اینکه ،این کتاب
یک کتاب استداللی نیست که توقع داشته باشیم تمام
معضالت فکری و شبهههای اعتقادی مردم را حل کند
و معموالً کسی هم که دنبال حل اینگونهای معضالت
باشد ،سراغ این نوع کتابها نمیآید.
نویسندهی کتاب چه خوب داستان را به پایان برده
است كه يونس به كودكي در پارك كمك ميكند تا
بادبادكش را به آسمان بفرستد و در حين دور شدن
از او فرياد شادي كودك را ميشنود كه « :هورا! هورا!
ِ
بادبادك من رسيد به آسمون ،رسيد به خدا!»
بچهها!
در حاليكه يونس به جايي كه بادبادك رسيده است
نگاه ميكند ،به خداوند...
و پایانی اینچنینی را ميتوان بازگشت به عالم پاك
كودكي دانست .به خدا رسيدن بادبادك ميتواند برگشت
از شك و بازگشت دوباره يونس ،به سوي خدا باشد.
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گرمای دوستی...
رئیس کسی برایش آزمونی تعیین میکند :اگر تمام شب را در قلهی
ِ
کوه سر کند ،جایزهی بزرگی میگیرد؛ اگر نتواند ،باید مجانی کار
کند.
بقیهی داستان از این قرار است:
علی وقتی مغازه را ترک کرد ،حس کرد باد بسیار سردی وزید .ترسید
و تصمیم گرفت از بهترین دوستش آیدی بپرسد به نظر او این شرط
دیوانگی است یا نه .آیدی کمی فکر کرد و بعد جواب داد« :نگران
نباش ،من کمکت میکنم .فردا شب ،باالی کوه ،راست به جلویت نگاه
کن .من نوک کوه روبرو مینشینم و تمام شب برایت آتش روشن
میکنم .به آتش نگاه کن و دوستیمان را به یاد بیاور؛ این گرم نگهت
میدارد .شب را به سالمت میگذرانی ،و بعد در عوضش ازت چیزی
خواهم خواست».
علی شرط را برد ،جایزهی نقدی را گرفت ،و به خانهی دوستش رفت.
«گفتی در عوض کمکت قسمتی از جایزه را میخواهی».
آیدی گفت« :بله ،اما پول نمیخواهم .قول بده اگر زمانی باد سردی در
زندگی من وزید ،تو آتش دوستی را برایم روشن میکنی».
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بیاییم در همین لحظه ،هر کجا که هستیم؛ بخندیم تا دنیا به رویمان بخندد...
چرا که زندگی چنان که هست ،دلیلی کافی برای خندیدن است .زندگی بسیار بیهوده و مسخره است و در عین حال بسیار زیبا و
دشمن خود را دوست کن.
شگفتانگیز .زندگی ترکیبی از همه چیز است ،طنز کیهانی خوبی است .بخند و
ِ
میدونستی خندیدن یکی از بهترین ،سادهترین و طبیعیترین راههای خالصی از شر ناآرامیهای ذهن است؟ پس با هر موضوع
خندهداری روبهرو شدی ،بخند ،زیاد و زیادتر ،بلند و بلندتر .ممکن است در ابتدا اطرافیانت فکر کنند کمی عجیب و غریب هستی ولی
مطمئن باش دیر یا زود ،آنها هم به تو ميپيوندند .لبخند موجب میشود تا سرزندهتر و شادابتر بهنظر برسیم ،چون افزایش جریان
خون موجب قرمز شدن صورت شده و شادی خاصی بر ما مستولی میشود.
شوخطبعی و خوشرویی را میتوان سادهترین راه آفرینش شادی دانست .شوخی ،روح را شاد میکند و با آفرینش لبخند ،انسان و
محیط را شادابی و خرمی میبخشد .خنده ،حتی لبخند و حتی خیال خنده ،شگفتی مطبوعی به روح انسان میبخشد که غالب ًا با آرامش
اعصاب و سبکی ذهن همراه است.
خندیدن سادهترین کار در دنیاست ،به شرطی که به آن مجال بدهیم .بیاییم با خنده بیماریها را دور کنیم.
یک لحظه شادی مانند نورافکنی در تاریکی ،فضای تاریک و خسته روح را روشن میکند و باعث میشود حتی برای یک زمان
کوتاه انفکاکی بین حاالت عاطفی نامطلوب و روانمان به وجود بیاید و در پرتو همین
روشنایی و جدایی میان حاالت نامطلوب و روان ،بتوانیم خود را دریابیم و پریشانی
را از خویشتن دور کنیم.
شادی ،خوشبینی و نغزگویی نیرویی است که وجودمان را از انرژی پر میکند و هیچ
جایی برای احساسات و افکار منفی باقی نمیگذارد .به گفته موالنا « :نار خندان باغ
را خندان کند» پس چرا برای خندیدن ،منتظر دلیل باشیم؟
زندگی کردن در آن پرماجراست
وه! چقدر این شهر ما پر سر و صداست
خنده بر هر درد بیدرمان دواست
پس بیا با هم بخندیم هر صبح زود
کسی که امروز خوب بخندد ،فردا هم خوب خواهد خندید...
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بعضی آدمها هستند با کارهای خیلی کوچیک ،دنیا رو جای بهتری واسه زندگی میکنند؛ مث

آدمهایی که حواسشون به پرندهها هست  -پرندههایی که بیرون از اتاق گرممون توي هوای
سردند -و پنجرهی محل کار و یا خونهشون رو باز میکنند و کمی غذا واسشون میگذارند...

