
 فصل اول

 ی شادی منحصربفرد است.نظر هرکس درباره

 

را    افرادچه  آن  ،بنابراینهای شخصیتی هر کس به نحوی منحصربفرد است.  ها و ویژگی ها، تمایلعالیق، بیزاری 

کند از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در جستجوی شادی، الزم است بدانیم نباید شادی خود  خوشحال می 

 .کند مقایسه کنیمرا با چیزی که دیگران را شاد می 

خوشحال  دست آورده بود که دیگران را ( چیزهایی به Elizabeth Gilbertرت« )برای مثال، »الیزابت گیلبِ

شغل نویسندگی. اما خودش اصال شاد نبود.    موفقیت در  ای زیبا، و کرد: همسری قابل اعتماد و مهربان، خانه می 

ی شادی او بود.  این پروژه  - دور دنیا سفر کرد تا شادی خود را پیدا کند  »گیلبرت« پس از طالق از همسرش،

  ش »بخور، عبادت کن، عشق بورز« روا در کتاب پرفسرانجام عاشق شد و دوباره ازدواج کرد. او خاطرات خود ر 

(Eat, Pray, Love )  (2006  »نوشت که بر اساس آن فیلمی هم ساخته شد. خوانندگان از ماجرای »گیلبرت )

.  داشتتسلی و الهام گرفتند، خصوصا به این دلیل که داستان او در کنار همسر جدیدش »پایانی خوش« 

وباره  خواهد د»گیلبرت« دوازده سال پس از مالقات با همسرش و ده سال پس از ازدواجشان، اعالم کرد که می 

جدا شود. این خبر موجب طغیان ناامیدی هوادارانی شد که شخصا زندگی »گیلبرت« را الگوی خود قرار داده  

دانست هر فرد دیگری، حتی  بودند. اما از جانب دیگری که به پایان ازدواج دوم »گیلبرت« نگاه کنیم، او می 

ی  چه دیگران درباره د نبود. او شادی خود را از آناما خود او شا  ،هوادارانش، ممکن بود در موقعیت او شاد باشند 

  شاید در کوتاه مدت دانست و نشان داد که گاهی شادی نیاز به شجاعت دارد.  تر می اندیشند، مهمتصمیم او می 

، انجام کارهای خاصی، مانند طالق، سخت  بر خالف عرف جامعه    به خاطر ترس از قضاوت شدن یا عمل کردن 

 ارد این کار به شادی طوالنی مدت ختم شود.اما امکان د .باشد 


