 10فرمان «نه» گفتن!

ها تَ دًیا ًیاهذٍاین تا خْاعتَُای دیگشاى سا تشآّسدٍ کٌین.
ایي «دیگشاى» پذس ّ هادس ها ًیغتٌذ.
«دیگشاى» دس خیاتاىُا ُغتٌذ .گاُی دس هذسعَ ،گاُی دتی دس هِواًیُای خاًْادگی ّ ...آىُا پچپچ هیکٌٌذ ،تؼاسف
هیکٌٌذ« .دیگشاى» ّعْعَهاى هیکٌٌذ .هیتشعن!
اگش قْی ّ تا اػتواد تَ ًفظ تاؽن هیتْاًن تا یک «ًَ» دیگشاى سا دّس کٌن؛ اها اگش تشعْ تاؽن...
دیگشاى چَطْس دّس هیؽًْذ؟ دکتش عؼیذ تِضادی ،سّاىؽٌاط ّ هؾاّس خاًْادٍ ًَ ،گفتي سا ایيطْستؼشیف هیکٌذ:
«ًَ گفتي ،یؼٌی ّقتی ها ًویخْاُین هطلثی سا تپزیشین تا اعتفادٍ اص ایي هِاست ،تذّى آى کَ تَ خْد ّ دیگشاى آعیثی
تشعاًینًِ ،واى سا تَ صْست فؼال اتشاص کٌین.
تشای هقاتلَ تا یک دسخْاعت ،عَ گضیٌَ ّجْد داسد.
یکی سفتاس اًفؼالی اعت .یؼٌی دس هقاتل یک پیؾٌِاد ،هیخْاُن ًَ تگْین ،اها ًویگْین .تي تَ کاسی هیدُن کَ دّعت
ًذاسم ّ اػصاتن خشد هیؽْد .هثالً تَ دسخْاعت عیٌوا سفتي تلَ هیگْین ّ اص فیلن ّ عیٌوا ُن ُیچ لزتی ًویتشم.
دّم سفتاس پشخاؽگشاًَ اعت کَ دس آى فشد ،تِاجوی تشخْسد هیکٌذ .هثالً هیگْیذ«:تْ ُن کَ ُوَاػ تْ ایي عیٌواُا
پالعی ّ »...ایي ُن سفتاس عالوی ىیغت.تیي ایي دّ تشخْسد ،سفتاس دیگشی ّجْد داسد کَتَ تیاىِ خْد فشد هیپشداصد،
دػْا ًویکٌذ ّ آسام ّ قاطؼاًَ هیگْیذّ ،ًَ «:قت ًذاسم  /ایي فیلن سا دّعت ًذاسم /اهکاًؼ سا ًذاسم».

ایي سفتاسی اعت تیي سفتاس اًفؼالی ّ پشخاؽگشاًَ».الثتَ گاُی خْدهاى «دیگشاى» هیؽْین ،پظ تایذ تؼضی ّقتُا تَ
خْدهاى ُن ًَ تگْیین.
« ّیلیام گْهض هیگْیذ اًغاىِ عالن ساُؼ سا اًتخاب هیکٌذ ّ ّقتی یکی اص ایي چِاس دالت اتفاق تیفتذ فشد ًاعالن اعت:
ّقتی کغی ؽوا سا هجثْس کٌذّ /قتی ؽوا کغی سا هجثْس کٌیذّ /قتی ُش دّ ُوذیگش سا هجثْس کٌیذ ّ /قتی خْدتاى،
خْدتاى سا ّاداس کٌیذ».
فشد هیخْاُذ ػادتی سا کٌاس تگزاسد .اگش تگْیذ«:هیخْاُن کٌاس تگزاسم ،اها ًویتْاًن ».هٌفؼل اعت .اگش تَ خْدػ تذ ّ
تیشاٍ تگْیذ ّ تؼذ تصوین تگیشد ُن پشخاؽگشی اعت ّ سفتاس عالوی ًیغت .اًتظاس هیسّد تگْیذ« :تش اعاط دغاتی کَ
کشدٍام ًفغ ًِایی هي دس ایي اعت کَ ایي ػادت سا کٌاس تگزاسم ».ایي ًْع ًَگفتي تَ خْد ،دسعت اعت.
داال هیخْاُین  10هشدلَ ًَ گفتي سا یاد تگیشین؛
 -1اّل تایذ دقیقاً تذاًذ اص دًیا چَ هیخْاُذ ّ اُذاف خیلی سّؽٌی سا تشای خْدػ تصْیش کٌذ .هثالً ُ :ذف هي کغة ستثَ
عَ سقوی دس کٌکْس اعت یا ّصى کن کشدى یا هیخْاُن دس یک سؽتَ ّسصؽی هِاست پیذا کٌن ّ....
 -2گام دّم ایي اعت کَ اُذاف سا تشسعی کٌذ ّ تخؼُایی سا کَ تا ُن دس تؼاسضاًذ دزف کٌذ  .هثالً ّقتی ًْجْاًی
تگْیذ«:یکی اص تشًاهَُای صًذگیام ایي اعت کَ ُفتَای دّ تاس تیشّى تشّم ّ دس کٌکْس ُن ستثَ خْتی تیاّسم ».ایي دّ
ُذف هتؼاسضاًذ کَ پشداختي تَ یکی ،آى یکی سا کْس هیکٌذ .اگش ُفتَای دّتاس اص خاًَ تیشّى تاؽذ کَ ّقتی تشای
دسطخْاًذى ًویهاًذ .پظ تایذ یکی اص آىُا سا اًتخاب کٌذ.
ّ -3قتی تشًاهَ صًذگیام هؼلْم ؽذ ،تَ ُش پیؾٌِاد هتؼاسضی ًَ تگْین .الثتَ اّل خْدم سا قاًغ کٌن کَ چشا هیخْاُن
تگْین ًَ .هثالً هي هیخْاُن آدم عالوی تاؽن ،پظ ًگاٍ هیکٌن تثیٌن چَ چیضُایی تا سفتاس عالن هي دس صًذگی دس تؼاسض
اعت ّ هثالً تَ عیگاس ّ قلیاى ًَ هیگْین .یا ُذفن ایي اعت کَ ساتطَ عالوی تا ّالذیٌن داؽتَ تاؽن .پظ آى سفتاسی کَ آىُا
ال تا دیش ّقت تیشّى اص خاًَ ًویهاًن.
سا اریت هیکٌذ کٌاس هیگزاسم؛ هث ً

ّ -4قتی تصوین ّ تشًاهَ ها سّؽي ؽذ ،اص تکٌیک «پیام هي» اعتفادٍ هیکٌین .دس ایي تکٌیک فشد ساجغ تَ خْدػ دشف
هیصًذ .هثالً اگش ؽوا اص هي دسخْاعت هصادثَ داسیذ ،هي ًگْین« :تِتش ًیغت یک سّص دیگش ایي کاس سا اًجام دُین؟»
تَ جای آى هیتْاًن ساجغ تَ خْدم دشف تضًن ّ تگْین «:اهشّص ّقت ًذاسم».

دس ایي دالت »ًَ« ،تایذ قاطؼاًَ گفتَ ؽْد .اگش کغی تَ هي گفت« :عیگاس هیکؾی؟» جْاب تذُن ،ًَ « :هي اُل دّد
ًیغتن ».دس ایي دالت « ًَ» ُواى کالم قاطؼاًَ ّ جولَ تؼذ اص آى «پیام هي» اعت.
اها اگش آدم هٌفؼلی تاؽن ،عیگاس ًویخْاُن ،اها تشهیداسم ّ.اگش پشخاؽگش تشخْسد کٌن ُن سفتاسم ًاعالن اعت ّ طشفِ
هقاتلن سا ّاداس تَ ّاکٌؼ هیکٌن.

ّ -5قتی «ًَ» سا گفتیذ ،ادتوال داسد کَ فشد اصشاس کٌذ .دس ایي صْست تا اعتفادٍ اص تکٌیک «عْصى گیش کشدٍ» یا دس
اصطالح اهشّص «عی دی خؼداس» »ًَ« ،هیگْیین.
دس ایي دالت کلوَ ّ ػثاست سا تا ُواى تيِ صذا هذام تکشاس هیکٌین تذّى آىکَ ػصثاًی ؽْین.پظ ًثایذ ها سا اص دالت
آساهؼ خاسج کٌٌذ ّ ها ُن تا آساهؼ ّ قاطغ تگْیینً ًَ :ویتْاًنً ًَ /ویخْاُن/....
 -6هوکي اعت آىُا عؼی کٌٌذ کْدک دسّى ها سا تَ قالب تیٌذاصًذ هثالً :تچَ ًٌَای یا ٌُْص کْدکی ّ ...ها تایذ تیتْجِی
کٌین ّ دس هقاتل تیشُایی کَ آًِا هیاًذاصًذ جاخالی دُین تا آىُا دعت سّی دغاعیتُای ها ًگزاسًذ.
ّ -7قتی داسین اص تکٌیک عْصى گیشکشدٍ اعتفادٍ هیکٌین ،اص ُواى اتتذا تایذ صتاىِ تذى ها تا صتاىِ کالهیواى ُواٌُگ تاؽذ ّ
صتاىِ تذى ها پیام دیگشی ًشعاًذ .هثالً ّقتی تَ هکاى ًاهٌاعثی دػْت هیؽْین ،کف دعت سا ًؾاى دُین ،هذکن تایغتین ّ
تگْیین ًَ :جضّ قْاػذ صًذگی هي اعت کَ ایيجا ًشّم .
اگش خْدم سا لْط کٌن ّ تگْینً ،ًَ« :ویؽَ ًشین؟» صتاى تذًن جْاب هثثت دادٍ اعت.
 -8دس صْستی کَ فشد تاص تش خْاعتَاػ اصشاس کشد «عکْت»
کٌین .ایي تشخْسد دس تلفي تیؾتش جْاب هیدُذ ّ ّقتی تَ هذت
طْالًی عکْت کشدین ّ اّ گفت« :چشا عاکتی؟» تگْیین «:هي
ُشچَ تْضیخ هیدُن تْ دشف خْدت سا هیصًی» ّ تاص عکْت
کٌین تا خغتَ ؽْد.
 -9دس ایي قغوت ّقتی فشد هقاتل ،اصشاس سا اداهَ داد ،ها هْقؼیت
سا تشک هیکٌین ّ تَ جایی هیسّین کَ آى فشد ًثاؽذ.
 -10دس صْستی کَ دس ُش تاس هالقات فشد هْسد ًظش یا دّعت
ها اصشاس تَ کاسُایی داؽت کَ دس تشًاهَ صًذگی عالن ها
ًویگٌجیذ ،دس ساتطَهاى تا آى فشد تجذیذ ًظش هیکٌین ّ.قتی فشدی
هذام هیگْیذ :تیخیال دسط /هِواًی تشّین /عیگاس  /قلیاى ّّ...
هي ُش تاس تایذ تکٌیکی تَ کاس تثشم تا ًَ تگْین ،پظ تِتش اعت اص
ایي ساتطَ تیشّى تیاین.

هجتوغ آهْصؽی غیشاًتفاػی آداب  -هؾاّسٍ

