جمالتي كه بايذ از آن پرهيس كرد
ثزخي جوالت هيتَاًذ ثزاي ضوب هطنالتي ايجبد مٌذ ،ثِخصَظ سهبًي مِ آًْب را ثذٍى فنز مزدى در هَرد هؼٌبي ٍاقؼيضبى ثِ مبر
هيثزيذ .ضيَُي فنز مزدى ٍ ًَع ملوبتي مِ ثِ مبر هيثزين ،تؼييي مٌٌذُي ًَع ٍامٌصّبي هب ثِ سًذگي است .سًذگي ػول هيمٌذ ٍ هب
ثِ آى ٍامٌص ًطبى هيدّين؛ اهب در فبصلِي هيبى ايي دٍ (مٌص ٍ ٍامٌص) ثِ تفنز هيپزداسين .ثٌبثزايي ثبيذ هزاقت ثبضين مِ چِ فنزي
هيمٌين؛ چَى هوني است ثيص اس حذ السم ثزاي خَدهبى دردسز ايجبد مٌين .ثزاي هثبل ملوِي ًتَاًستي را در ًظز ثگيزيذ .آيب تب ثِ حبل
ضذُ مِ ثِ خَدتبى ثگَييذً :ويتَاًن ...هثل ايي جولِ :هي ًويتَاًن اٍى مبر را اًجبم ثذّن .اٍى چيِ مِ ضوب ًويتَاًيذ اًجبهص ثذّيذ؟
ّويي االى ثِ چيشي مِ ًويتَاًيذ اًجبهص ثذّيذ فنز مٌيذ .هزدم اغلت چٌيي جوالتي را ػٌَاى هيمٌٌذً :ويتَاًن اس پس ايي اهتحبى
ثزآينً .وي تَاًن ٍسًن را من مٌنً ،ويتَاًن سيگبر را تزك مٌنً ،ويتَاًن ثجخطن ،يب ًويتَاًن پيبًَ يبد ثگيزم .الجتِ ّيچ مذام اس ايي
جوالت درست ًيست.
ثِ چِ چيشي فنز هيمزديذ؟ چِ چيشي است مِ ًويتَاًيذ اًجبهص ثذّيذ؟ در امثز هَارد چيشي را مِ فنز هيمزديذ ،فنز درستي
ًيست .دقت مٌيذ ! ًتَاًستي ثِ هؼٌبي اًجبم پذيز ًجَدى است؛ پس اگز ًطَد مبري را اًجبم داد يؼٌي ثب اهزي غيزهوني رٍ ثِ رٍ ّستين هثل
ايي است مِ ضوب ًويتَاًيذ هبًٌذ پزًذُ پزٍاس مٌيذ ،اس هيبى ديَار رد ضَيذ ،يب يل ميلَهتز را در دٍ دقيقِ ثذٍيذ ،ايي جوالت ّوگي
صحيح ّستٌذ.
در اغلت هَارد سهبًي مِ هي گَيين ًوي تَاًين مبري را اًجبم دّين در حبل ثِ مبرگيزي ملوِ ًبدرستي ّستين .مبرثزد ًويتَاًن درست
ًيست ،ملوِ درست ،نميخواهم است؛ ًِ ايي مِ ًويتَاًن ثلنِ نميخواهم مِ اًجبم دّنً .وي خَاّن ثِ هؼٌبي ارادُ ًنزدى
است ،ثِ هؼٌبي هي اًتخبثص ًويمٌن استٍ .قتي ملوبت هبى را تغييز هيدّين ،جوالتي مِ ثِ خَد هيگَيين (گفتبر درًٍيهبى) ًيش هؼٌبي
هتفبٍتي پيذا هي مٌذ .هي ًوي خَاّن ٍسى من مٌن ،سيگبر ًنطن ،ثجخطن ،يب هي ًوي خَاّن پيبًَ ثشًن .در ٍاقغ توبم ايي هَارد گشيٌِّبيي
است مِ اس ًظز ػولي اهنبى پذيز ٍ ضذًي اًذ ،ولي ما انتخاب مي كنيم كه انجامشان نذهيم.
اغلت هب ثِ تغييز ملوبت هبيل ًيستين ،چَى ايي مبر هب را ثب هسئَليت مبرّبيي مِ اًجبم ًذادُاين رٍثِ رٍ هي مٌذ .ثب تَجِ ثِ آًچِ گفتِ
ضذ ،اگز ضوب ثگَييذ ًوي تَاًن آى را اًجبم دّن ،ثِ خَد اجبسُ دادُ ايذ تب اس هسئَليت ضبًِ خبلي مٌيذٍ ،قتي مِ هي گَيي ًوي تَاًن ثِ
خَدتبى فزصت هيدّيذ تب تالضي ًنٌيذ.
ثب ثِمبر ثستي ملوِ ًويتَاًن اًگبر ثب خَد هيگَئين:
اگز ًوي تَاًي ٍسى من مٌي – سؼي ًني.
اگز ًوي تَاًي سيگبر را تزك مٌي -رّبيص مي.

اگز ًوي تَاًي ثجخطي -ثِ دلخَري ات اداهِ ثذُ
ثب ايي ديذگبُ ،پيص اس آى مِ ضزٍع مٌين ،تسلين ضذُاين .هب اجبسُ هيدّين در تٌگٌبيي ثيفتين مِ اس اًتخبة خَدهبى ًبضي ضذُ است.
يبد ثگيزين مِ هسئَليت اًتخبةّبيوبى را ثپذيزين .ثِ طَر ارادي دست ثِ اًتخبة ثشًينّ .يچ اضنبلي ًذارد اگز تصوين ثگيزين مِ مبري
را اًجبم ًذّين؛ فقط هسئَليت تصوين را ثِ ػْذُ ثگيزين.
هوني است تصوين ثگيزين ٍ ثخَاّين مِ چٌيي اًتخبة مٌين؛ ٍسى را من ًنٌين ،سيگبر را مٌبر ًگذارين ،يب ثخطص اًجبم ًذّين .هطنلي
ًيست ،اهب سؼي ًنٌين خَدهبى را هجبة مٌين مِ ايي مبر ضذًي ًيست.
پذيزش هسئَليت افنبر ٍ اػوبل ثبػث هيضَد مِ ٍجَدهبى را تحت مٌتزل ٍ هذيزيت خَد قزار دّين ًِ ،ايٌنِ احسبس مٌين اس طزيق
ػبداتّ ،يجبًبت ٍ ضزايط هحيطي مٌتزل هيضَين.
ثٌبثزايي ّزٍقت هتَجِ ضذيذ مِ ثِ خَدتبى هيگَييذ ًويتَاًن ،خَة ثِ ملوِي ًويتَاًن گَش ثذّيذ .ثب آى چبلص مٌيذ ،لحظِاي
هنث مٌيذ ،آى گبُ ملوِي ًويخَاّن را ثِ جبيص ثگذاريذ ٍ ثجيٌيذ مِ ايي طَري هؼٌبي ثْتزي ًويدّذ؟ اگز ثب ثِ مبر ثزدى ايي ملوِ
احسبس خَثي پيذا ًويمٌيذ ،هؼلَم هيضَد مِ ثِ ًقطِ درستي رسيذُايذ .چزا مِ ايي ٍاصُ در هَرد يل اًتخبة آگبّبًِتز ٍ توزيي
هسئَليت پذيزي ضوب را ثِ چبلص فزا هيخَاًذ .ثِ ضيَُي فنز مزدًتبى تَجِ مٌيذ .يبد ثگيزيذ مِ رٍش اًذيطِتبى را تغييز ثذّيذ ٍ آى
گبُ سًذگي ثِ سَي ثْتز ضذى پيص خَاّذ رفت.
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