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به سبکی  ها را  زیباترین پرترهکوش است و  عداد و سختهنرمندی با است   (Mary-Elizabeth)  لیزابت ماری ا  

خودداری از تماس  و  د نج  او با سبک زندگی  ناامید است.  گرایی  آل ، اما ایدهکند میید هلندی ترسیم  شبیه اسات

، اما  پردازد هایش میمیل مهارتتکبه  سپری کرده و ساعات بسیاری را پشت بوم نقاشی خود با جهان بیرون، 

 ورزد.  اجتناب می گاه از مواجهه با واقعیت اخودآ به صورت ن

.  شودمی شان شروع و مکالمه مابین خورند رسد. دو دوست با هم غذا میراه می از (Jess) سیک روز عصر ج 

 .  شودمی ل یبه بحثی عمیق تبد  آنهابه زودی مکالمه 

ان هم قدر و جایگاهی مثل  ند هنرم. در جهانی کامل، ای کاش اوضاع متفاوت بود"گوید،یماری الیزابت م

 .  "کردند ها پیدا میهنرپیشه

 .  "د!! خودت متوجه خواهی ش دادیتو بسیار با استعفکر نکن،    اینطوری "، گوید خندد و میسرخوشی میبا  س  ج 

دیگر از پس پرداخت  چرا مردم خریدار هنر من نیستند. اگر تا همین چند وقت دیگر تابلویی نفروشم،    دانممی ن"

 .  "یمآام بر نمیخانهاجاره 

باال و همراه با گفتن این جمله ابروهایش را به نشانه نگرانی  "یعنی اوضاع به این بدی است؟"،پرسد س میج 

 گذارد. می  دستش را روی شانه دوستش   سپس،.برد می

ای  رها هاله تیچشمانش ر  همزمان با گفتن این جمله،   . "من به این دنیا تعلق ندارم"  ،دهد می ماری الیزابت ادامه  

هیچ جایگاهی دانند. هنرمندان  واقعی را نمی هنر  دیگر قدر  مردم"پوشاند:را میاش اخم چهره و  یردگ فرا می

 . "ندارند 

زندگی  ن که در آخب، این دنیایی است "دهد ای داشته باشد پاسخ می لحن دلسوزانهکند می که سعی ج س 

 .  بزند  زیر گریه آشکار است که دوستش نزدیک است . "ها هم نیستاوضاع به آن بدی -کنیم می



رحم،  بی  نی،ککه تو از آن صحبت می  "دنیای واقعی"همین  "  ،گوید و می  دهد میسرش را تکان  ماری الیزابت  

بهتر است با وی مخالفت نکند. به  داند وقتی دوستش در این حال و هواست می ج س ."روح استجعلی و بی

ب و هوا ذهنیت  . شاید تغییر آهم برای گردش نزدیک دریاچه بروند خر هفته با  تا آد  کنمی از او دعوت  جایش،  

   او را هم عوض کند. 

* 

بدل  این وضعیت  گیرید،که شما در پیش می  شودمی ای دالیُو تماما مربوط به وضعیت ذهنیی اصل ر  اولین 

های سخت  از واقعیت توانید  می شما  .  کنید اجه شدن با واقعیت انتخاب میکه شما برای مو  شودمی به راهی  

 نها همانگونه که هستند مواجه شوید. با آغوش باز و صادقانه با آزندگی روی برگردانید یا 

،  ه میزان در کار به خود سختی بدهد که حاضر است تا چ گیرد می باره تصمیم هر یک از اشخاص خود در این

.  ، حاضر به فداکردن چه چیزهایی استگذارددگی دیگران بتاثیری بر زنیا لذت ببرد  برای اینکه در زندگیو 

هر شخصی باید خود به حقیقت دست پیدا  . این دو سر طیف ضرروتا همدیگر را نقض کنند نیازی نیست که 

و تا منتهای  در پیش گرفتن ذهنیتی بسیار باز    ، میانبر زدن از میان روند یاد شدهبهترین راه برای    و  –کند  

 .  درجه شفاف است

به شما هایی که دارید هرگز سازی ضعف طفره رفتن مداوم یا پنهان است. مُضر از مواجهه با واقعیت  خودداری 

، آزادی  ی شفاف داشته باشید ذهنشرایط استقبال کنید و    اما اگر دائما از.  بخشید تعالی ب دهد خود را  نمیاجازه  

شناخت مابین خودتان و دیگران  های انالبدست خواهید آورد و همزمان کاینکه حقیقتا خودتان باشید را 

 . شودمی برایتان باز 

 . شما ازباشد می بخش در بلندمدت رهاییدر ابتدا دردناک است، اما به واقع البته روندی که توضیح داده شد 

پس از کسب  . کنید مینظر دیگران رهایی پیدا  به اندازه کافی خوب نبودن از ، و ترس خودفریبی، تردید بار 

 بینید.  را نوعی توهین به شخصیت خود نمی دیگر شکستمینه، ارت در این زمه

 


