
 پیروزی یا موفقیت؟!...

اگِ ایي جولِ رٍ قجَل داضتِ   !  هیگي ثیي پیزٍسی ٍ هَفقیت فبصلِ ٍجَد دارُ

 ثبضین، ایي طَر هی تًَین تفسیزش کٌین.

 سزاسزی یعٌی چی؟ هَفقیت تَی کٌکَر ثِ چِ هعٌبست؟ رتَی کٌکَ پیزٍسی 

اٍل دًجبلص ثَدین، اهب هَفقیت پیزٍسی یعٌی رسیذى ثِ ّوَى چیشی کِ اس رٍس 

هی کزدین، ًزسیذین حذاقل اس  تصَرش رٍیعٌی ایٌکِ حتی اگز ّن ثِ چیشی کِ اٍل 

 خَدهَى راضی ثبضین. اس تالضوَى، اس سهبًی کِ صزف کزدین. 

حبال ثِ ًظزتَى کذٍهص ثْتزُ؟ کذٍهص رٍ هی پسٌذیذ؟ هي هعتقذم جَاة ایي 

 سَال ثستگی ثِ ًگزش هب ثِ خیلی اس چیشّبست. 

 مثل نگرش ما به زنذگی... 

احتوبال ایي هسئلِ رٍ ثبرّب احسبس ٍ تجزثِ کزدُ ایذ، سهبًیکِ طزفذار یک تین ّستیذ 
ٍاگذار هی کٌِ! اٍلص هب  یجِ رًٍت ٍ اٍى تین االرغن ثبسیِ خَثص هی ثبسُ، ٍ

   ًبراحت هی ضین، ٍلی ثعذ کِ ثِ سحوبت هزثی ٍ ثبسیکي ّب ٍ تالش اًٍْب فکز 

درًٍیِ هثجتی رٍتجزثِ هی کٌین، ٍ ایي احسبس رٍ ثِ دیگزاى ٍ  هی کٌین، احسبس
 کسبًیکِ هثل هب تَی ایي هسئلِ ارسش ّبی هطتزک دارًذ، 

ایي احسبس سهبًی ًوَد ثیطتزی پیذا هی کٌِ کِ   هی دین. اگِ اضتجبُ ًکٌن اًتقبل

 هسبثقِ در سطح ثشرگی )هلی( ثزگشار هی ضِ. 



. ثِ دٍر اس ّز ًتیجِ ای.... حبال کِ ِ. ایي ّوَى هَفقیترضبیت درًٍیِّوَى،  ایي

 فزدا رٍس آسهَى کٌکَرت، هی تًَی اس قجل ًگزش

تالضت ثِ سوت ٍ در سبیِ تَ هطخص کٌی، هی تًَی راضی ثبضی اس تالضت،  

 پیزٍسی قذم ثزداری. هی تًَی ّن...

اهیذٍارم کِ تَی توبهی هزاحل سًذگیت، ًگبّت ثِ هَضَعبت هختلف، ثب ایي 

 ًگزش ثبضِ. اگز ایي طَر ثبضِ، هَضَعبت گًَبگَى

رٍ یک هسئلِ هی ثیٌی ٍ ًِ هطکل، اٍى ٍقت ّست کِ ًگبّت ثِ سًذگی هسئلِ  

 هحَر هی ضِ ًِ هطکل هحَر...

 ثزات دعب هیکٌي، رٍیثیزٍى جلسِ کٌکَر، خیلی ّب  ثزگشار هی ضِ، َر اهسبل ّنکٌک

 ...   کوک هب ّن حسبة کي؛ ثقیص ثب خَد خذا 

ّز رٍس هی تًَِ رٍس خَثِ هب فزدا هی تًَِ رٍس خَة هب ثبضِ، یب ثْتزُ ثگن       

 ...َّضیبر استٍ چِ اًذاسُ تٌن  ...هي چِ سجشم اهزٍسثب هبست... اًتخبةحق  ثبضِ،

   سًذگی خبلی ًیست ...ًکٌذ اًذٍّی، سز رسذ اس پس کَُ

 هْزثبًی ّست، سیت ّست، ایوبى ّست

                                             ..زنذگیت پر از انتخاب های خوش و به یادمانذنی.

 قذری -49بهار                                                              
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