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  ليال جعفري
نمي توانم مش�كلم را در خانه بازگو كنم، چ�ون مطرح كردن آن در 
خانه مانند اين است كه رازم را به تمام فاميل و آشنايان گفته  باشم. 
ديروز هنگامي كه مي خواس�تم خودرو را در پاركينگ پارك كنم، 
زن همس�ايه از شس�تن خودرويش دست كش�يد، صبر كرد تا من 
از پاركينگ بيرون بروم و س�پس به كارش ادامه بده�د. وقتي از او 
خواستم كه به كارش برس�د و كاري به حضور من نداشته باشد، در 
پاس�خ گفت: »اش�كالي ندارد، من عجله اي ندارم. ممكن است آب 
و كف به لباس ش�ما پاشيده شود و ناراحت ش�ويد.« عجيب است، 
من ديش�ب خيلي آرام، جوري كه همسرم هم به سختي مي شنيد، 
به او گفتم كه از پاش�يدن آب و كفي كه همس�ايه ها ب�ا آن خودرو 
را مي ش�ويند، بيزارم، حاال اين نجوا چه زود به گوش زن همس�ايه 

رسيده است!... از روز گذشته كه از خانه مادر همسرم برگشته ايم، 
از عصبانيت يك كلمه هم ب�ا او حرف نزده ام؛ مادرش�وهرم از كجا 
مي دانس�ت كه من از ترس قبول نش�دن در آزمون رانندگي براي 
گرفتن گواهينامه اقدام نمي كنم؟! اين راز را فقط من مي دانس�تم و 
همسرم!... همكالسي من امروز با من سرسنگين بود، درست با من 
حرف نمي زد، ديروز به مادرم گفته بودم كه او در راه مدرسه شيطنت 
مي كند و گاهي از مسيرهاي ديگري به خانه مي رود، امروز مادرش 
موقعي كه تعطيل ش�ديم، آمد به دنبالش و او را با خود برد. دوستم 
برايم چش�م غره  رفت!... امروز مدير شركت من را صدا زد تا ساعت 
كاري ام را تغيير دهد. انگار خبر داش�ت كه اگر ب�راي اضافه كار در 
شركت نمانم، مي توانم همسرم را براي تفريح ببرم بيرون از خانه... 
ديروز دوس�ت تازه اي پيدا كردم. ب�ه نظر مي رس�د از نظر اخالقي 

و رفتاره�اي اجتماعي مش�كالتي دارد، ولي احس�اس مي كنم كه 
مي توانم با او درددل كنم و مشكالتم را به او بگويم؛ دست كم خيالم 

راحت است كه رازهايم را ديگر از زبان فاميل نمي شنوم... 
اينجور جمله ها براي كس�اني آشناس�ت كه طعم ناامني را در خانه 
و خانواده خود چش�يده اند؛ طعم نداش�تن اعتماد به اطرافياني كه 
بارها راز يا درددل آنان را در محيط بيرون از خانواده بازگو كرده اند. 
اين افراد به طور معمول از اينكه ش�خص مورد اعتمادي را در خانه و 
زندگي خود ندارند كه با او مشكالت و مسائل خود را بازگو كنند، رنج 
مي برند. از اين رو اين نوشته به درد كس�اني مي خورد كه از نداشتن 
رازدار و محرم اسرار در خانه و زندگي خود رنج مي برند يا كساني كه 
حريم خانه و خانواده خود را زير پا گذاشته و راز دل آنان را نزد دوست 

و آشنا و غريبه بازگو مي كنند. 

 برمال كردن راز مايه سقوط است
نگهداري از راز چه براي خود و چه ديگري در روايات ديني و مذهبي مورد توجه بس��يار بوده اس��ت. براي نمونه حضرت علي)ع( در اين باره 
فرموده اند: »كسي كه در نگه داشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ راز ديگران توانا نباشد.« امام نخست شيعيان در حديث ديگري در اين باره 
مي فرمايند: »پيروزي، به محكم كاري بسته است و آن هم به انديشه بستگي دارد و انديشه نيز به نگهداري رازهاست.« امام جعفرصادق)ع( 
نيز درباره رازداري فرموده اند: »برمال كردن راز، )مايه( سقوط است.«  اين چند سخن نمونه اي از اهميت موضوع رازداري براي ماست. اينكه 
حواسمان را دراين باره جمع كنيم و بيش از پيش جلوي زبانمان را بگيريم. حال چه درباره اعضاي خانواده و حفظ حريم خانه و كاشانه خود و 
چه درباره خود و ديگران. شايد اگر به اخالق در زندگي توجه بيشتري نشان بدهيم، نيازي به يادآوري بسياري از نكات نباشد. اگر بيشتر به اخالق و انديشه اي 
كه باعث مي شود آن را از خودمان بروز بدهيم دقت كنيم جلوي بسياري از گرفتاري ها گرفته مي شود. براي اين كار نيازي نيست مسئله را بزرگ كنيم و 
براي خودمان معماي پيچيده درست كنيم. فقط كافي است خودمان را جاي ديگري بگذاريم و اين انديشه را در سر و قلب داشته باشيم كه مي خواهيم مفيد 

باشيم و به ديگران آسيبي نرسانيم.

نقش رازداري ما در امنيت جامعه
خيلي وقت ها نگه داش��تن راز 
ديگ��ري ت��وان زي��ادي از م��ا 
مي گيرد. در اي��ن صورت اگر به 
طرف خود خيلي روشن و شفاف 
بگوييم كه من نمي توانم راز تو را 
نگه دارم، از همان ابت��دا كار خود و او را راحت 
كرده ايم. در اي��ن صورت او تكليف��ش را با ما 
مي داند و اگر باز هم رازش را به ما گفت، ديگر 
عذاب وج��دان و س��نگيني آن راز ما را عذاب 
نمي دهد. از سوي ديگر حتي اگر ما باز هم راز او 
را برمال كرديم، ديگر او هم نسبت به ما بدبين 
نمي شود؛ شايد نتواند دوباره به ما اعتماد كند، 
ولي دست كم از ابتدا مي دانسته كه نبايد اعتماد 
كند، پس بدبين هم نمي شود. درواقع ما با اين 
كار لطف بزرگي به خود و انساني ديگر كرده ايم؛ 
و نه تنها او، كه به انس��ان هاي ديگر هم لطف 
كرده ايم، چ��ون به اين ترتيب آن ش��خص از 
سنگيني غمي كه در اثر بي اعتمادي ممكن بود 
در دلش انباشته شود، رها شده و اين بدبيني را 
به افراد ديگ��ر و در پي آن، جامعه گس��ترش 
نمي دهد. بنابراين ما خيلي از كارها از دستمان 
برمي آيد كه مي توانيم براي خودمان و ديگران 
انج��ام بدهي��م. مي توانيم از به وج��ود آمدن 
عقده ها و گره هاي��ي كه گاهي بس��يار كور و 
غيرقابل نف��وذ هس��تند، جلوگي��ري كنيم. 
مي توانيم از به وجود آمدن فضاي بي اعتمادي 
و اثرات بد ناش��ي از آن جلوگيري كنيم. مگر 
خود ما در يك فضاي آلوده، هرچند كه ظاهر 
مدرن و خوشايندي داش��ته باشد، مي توانيم 
خوب رشد كنيم؟ براي اين منظور بهتر است 
خود را در فضايي مجسم كنيم كه بسيار شيك 
اس��ت و خانه هاي��ي ب��ا بهتري��ن و زيباترين 
مهندس��ي و معماري را دارد، ولي كارخانه اي 
كن��ارش ق��رار دارد ك��ه ه��ر روز ه��واي 
مسموم كننده اي را وارد آن مي كند. اين شهر و 
خانه هايش تا وقتي براي مردمش قابل استفاده 
و آرامش بخش است كه آن كارخانه و آلودگي 
ناشي از آن در آنجا وجود نداشته باشد، اگرنه، 
همان بهتر ك��ه مردم آنجا را ت��رك كنند و به 
جايي كه هواي سالمي دارد پناه ببرند. بنابراين 
ما مس��ئول هس��تيم. ما مس��ئوليت داريم و 
نمي تواني��م خودمان را از س��نگيني آن كنار 
بكشيم. اين مسئوليت پذيري زندگي بسياري 

از مردم را تغيير مي دهد. شايد برمال كردن يك 
راز كوچك و يك حرف دل ساده يا هر مشكل 
ديگري، بسيار كوچك و ناچيز باشد، ولي هرچه 
باشد تأثير دارد. در زندگي همه ما تأثير دارد. 
تأثير آن همانطور كه گفته شد گاهي ويرانگر 
است. از آنجا كه زندگي هر فردي در جامعه بر 
زندگي ديگران هم تأثير دارد، بنابراين يك كار 
كوچك ما مي تواند تأثير گس��ترده اي داشته 
باشد. تصور كنيد كه يكي از اطرافيان با بيان راز 
دل مردي، او را از خانه و زندگي اش دور كند. 
مث��اًل زن درباره گذش��ته م��ردش حتي اگر 
ناخواسته باشد چيزي بفهمد كه ديگر عالقه 
زندگي كردن با او را از دست داده و جدايي رخ 

دهد. در اين ميان نه تنها زندگي مرد كه زندگي 
همس��ر و فرزند او هم دچار دگرگوني خواهد 
ش��د، و نه تنها آنان، بلكه زندگ��ي اطرافيان و 
خانواده هاي آنان هم تأثير زيادي از اين ماجرا 
خواهد گرفت. بسياري از ما عادت كرده ايم غر 
بزنيم. گاليه كنيم كه جامعه خوب نيس��ت و 
انسانيت از بين رفته است. بسياري از ما ناراحت 
هستيم كه چرا امنيت در جامعه كمرنگ شده 
اس��ت و چرا زندگي مان قشنگ و شاد نيست. 
گشايش خيلي از اين گاليه ها دست خودمان 
است. مي توانيم زندگي را براي خودمان قشنگ 

كنيم يا نازيبا. يكي از آنها همين رازداري است، 
اينكه بتوانيم جلوي زبان و رفتارمان را بگيريم 
و ديگران را به خود و انسان هاي ديگر و به طور 
كلي به انس��انيت بدبين يا بي تف��اوت نكنيم. 
مس��ئوليت ما در اين باره پوش��يدني نيست. 
انسانيت همانطور كه از نامش برمي آيد، برازنده 
انسان اس��ت. انس��انيت براي درست زندگي 
كردن الزم است و داشتن آن به ما وجهه انساني 
مي دهد. ش��ايد در ظاهر تغيير زيادي در ما به 
وجود نياورد، و ما به هر حال صورت انس��اني 
خودمان را داش��ته و حفظ كنيم، ولي ماهيت 
انساني ما در گرو آن است. انسانيت چيزي است 
كه همه ما دوست داريم و حتي از بيانش لذت 

مي بريم. مثاًل با لحن خاصي مي گوييم فالني 
خيلي آدم انسان دوستي است، انسانيتش زياد 
اس��ت، ولي تا به پاي مسئوليتي كه بايد انجام 
بدهيم مي رسيم، شانه خالي كنيم. شايد اعتماد 
به نفس پايين اينجا بيشتر به سراغ ما بيايد و 
بگويد كه تو را چه به اين حرف ها. اين حرف ها 
به تو نيامده اس��ت. تا بوده، همين بوده، پس 
آنچه برايت راحت تر و بهتر است را انجام بده، و 
اين نجواهاي شيطاني هربار در گوش ما بپيچد 
و ما را از آنچه بايد باشيم و به خاطرش در جمع 

انسان ها ظاهر شده ايم، دور نگه دارد. 

   هما ايراني
رازداري و حفظ درددل دوست و خانواده 
و... برايم عادي بود و نسبت به خيلي از 
مسائل ديگر برايم پررنگ نبود و چندان 
ديده نمي شد. نه اينكه اين مسئله برايم 
بي اهميت باشد، ولي در ميان موضوعات 
ديگر زندگي به نظرم نمي آمد. شايد هم 
در اين ب�اره موردي براي�م پيش نيامده 
بود كه نظرم را جلب كن�د، براي همين 
توجهي به آن نداش�تم. من ه�م مانند 
خيلي ديگ�ر از آدم ها مي دانس�تم كه 
راز ديگران را بايد در س�ينه حفظ كرد 
و ضربه اي هم از اين بابت نخورده بودم، 
شايد هم براي همين بود كه اين نكته تا 
به آن روز كه آن اتفاق افتاد، فكرم را به 

خود مشغول نكرد. 
    

از دوران نوجواني يعني در حدود دو سه دهه 
پيش، نصيحت يكي از دبيران مدرس��ه را به 
ياد داشتم و  گاهي در ذهنم تكرار مي شد. آن 
دبير در س��ال هاي راهنمايي تحصيلي، يك 
روز درحالي كه درباره دوستي و دوست يابي 
درس هاي الزم را به ما م��ي داد، گفت كه در 
دوستي مراقب رازهايتان باشيد. تمام رازهاي 
خود را به دوستان خود نگوييد و اين نكته را 
جدي بگيريد. آن دبير خاط��ره اي را درباره 
يكي از نزديكان��ش براي ما گف��ت كه ذهن 
كنجكاو ما را درگير خود كرد. او گفت دوستي 
را مي شناس��د كه فرزندش تازه ازدواج كرده 
اس��ت و بيش از 20 سال اس��ت كه با يكي از 
دوس��تانش ارتباطي صميمي دارد. حاال كه 
فرزندش ازدواج كرده است، آن دوست رازي 
را كه مربوط به 20 س��ال پيش ب��وده، براي 
خانواده همسر فرزندش بازگو كرده است. آن 
خانواده نيز برآشفته ش��ده اند و ديگر تمايلي 
ب��ه ادامه زندگي فرزندش��ان با آنه��ا ندارند. 
درواقع زندگي آن تازه ع��روس و داماد دچار 
تشنج و آشفتگي شده است و در حال جدايي 

هستند. 
خودم هم نمي دانم چرا اين حرف دبير ديني را 
هر بار به ياد مي آوردم فكرم را مشغول مي كرد. 
راستش هر بار كه آن را به ياد مي آوردم به ياد 
رازهاي��ي مي افتادم كه با دوس��تانم در ميان 
مي گذاش��تم و ترس وجودم را فرامي گرفت. 
تا اينكه يك روز عيد نوروز ك��ه براي بازديد 
عيدانه به خانه يكي از بستگان دورمان رفته 
بوديم، تجربه ت��ازه اي در اين باره پيدا كردم. 
در كنار خان��واده روبه روي ميزبان نشس��ته 
بوديم ك��ه متوجه عكس��ي روي ميزي كنار 
دستم شدم. عكسي قديمي و سياه و سپيد، 
از كودكي در كنار يك پيرمرد. دختربچه اي 
در آغوش مرد بود و نمي خنديد. انگار غمي در 
صورتش بود كه مي شد از وراي سال ها آن را 
ديد. پيرمرد صورتي مهربان داشت و لبخندي 
بر لب. ناخودآگاه كنجكاو شدم كه بدانم آن 
عكس متعلق به كيس��ت. چون تا جايي كه 
اعضاي فامي��ل را در ذهنم م��رور كردم، اين 
دو شخص را به ياد نياوردم. بانوي سالخورده 
س��يني چاي را برايمان آورد و نشست كنار 
من. انگار توانس��ت نگاه م��ن را به آن عكس 
و كنجكاوي ام را درب��اره آن درك كند. بقيه 
گرم گفت وگ��و بودند كه از من پرس��يد: اين 
كودك را مي شناس��ي؟ مهربان و آرام اين را 
پرسيد. گفتم نه تا به حال او را نديده ام. زن با 
مهرباني و متانت هميشگي اش كه در فاميل 
زبانزد اس��ت، گفت: اين دختربچه خود من 

هس��تم. از اين حرف او جا خوردم. گفتم چه 
جالب، اين شما هستين؟! و او ادامه داد كه آن 
پيرمرد نيز پدربزرگ او بوده كه سال ها پيش 
به رحمت خدا رفته است. دلم طاقت نياورد و 
درباره غمي كه در صورتش داشت پرسيدم و 
او گفت كه كودكي اش در غم و تنهايي گذشته 
است. به دليل جدايي والدينش از يكديگر او 
به شهر ديگري نزد خانواده پدري اش فرستاده 
شده اس��ت و از اين رو در غم تنهايي و غربت 
و دوري از والدينش رش��د كرده اس��ت. اين 
دردها براي او آنقدر زياد بوده است كه حتي 
مهرباني پدربزرگ هم نمي توانسته درد او را 
مداوا كند. چند سال پس از گرفتن آن عكس 
يعني در 13 سالگي ازدواج مي كند و خانواده 
مستقلي تشكيل مي دهد. ازدواجش با مردي 
كه روبه رويم نشسته بود و برخالف اين زن به 
بدخلقي شهرت داش��ت، او را از آن تنهايي و 
رنج تا اندازه اي رها مي كن��د. برايم گفت كه 
خيلي زود صاحب فرزند ش��ده و دلش را به 
آنها خوش كرده اس��ت تا رن��ج روزگار كمتر 
آزارش بدهد. ناخودآگاه پرسيدم، تا جايي كه 
من مي دانم در آن سال ها جدايي زن و مرد از 
يكديگر به ندرت اتفاق مي افتاد، والدين شما 

چرا از يكديگر جدا شدند؟!
آن زن سالخورده آه كش��يد و پياله آجيل را 
كنار پيش دس��تي ام گذاش��ت تا راحت تر از 
آن بردارم و گفت: اينطور كه من يادم است، 
خاله ام ي��ك راز را درباره گذش��ته مادرم به 
پدرم گفت و چون پدرم خودش اين را از زبان 
مادرم نشنيده بود، او را نبخشيد و اعتمادش 
را ب��ه او از دس��ت داد. همين هم باعث ش��د 
كه كار به جنگ برس��د ولي خدا را ش��كر كه 
كسي تلف نش��د. ولي باعث شد كه من ديگر 
رنگ صورت مادر را نبينم و پدرم هم زندگي 
ديگري تشكيل بدهد و من را پيش پدربزرگم 
بگذارد. او ادامه داد: اي��ن حرف ها را ول كن. 
آجيل بخور عزيزم. اين اتفاقات براي گذشته 

است، دست كم 70 سال از آن مي گذرد. 
باورم نمي شد كه اين زن مهربان كه هميشه 
يادش در فاميل به مهرباني و خوبي اس��ت، 
اينقدر رنج كشيده باش��د، آن هم رنجي كه 
منشأ آن راز نگه نداش��تن در خانواده باشد. 
اينكه خاله او چگونه توانسته است راز مادرش 
را فاش كند و اينكه چرا آن كار را كرده است، 
مانند يك معما در ذهنم باقي مانده اس��ت. 
ديگر شايد هرگز چيزي درباره اينها از اين زن 
نپرسم، ولي مهم اين است كه اين افشاي راز 
كه ممكن است به دليل حسادت ها يا بغض ها 
و كينه ها و... پيش آمده باش��د، باعث شده تا 
زندگي كودكي آنق��در ناگهاني دچار تغيير و 

نابساماني شود. 
از خان��ه آن زن و مرد س��الخورده كه بيرون 
آمديم، اسكناس��ي را ك��ه از آن زن به عنوان 
عيدي گرفته بودم در بين انگشتانم فشردم. 
آخرين جمله اي را كه درباره آن اتفاق به من 
گفت به ياد آوردم؛ او گفت: »واي به روزي كه 
كسي نتواند جلوي زبانش را بگيرد، دودمانش 
را به باد مي دهد. خاله من هم توي آن ماجرا 
از فاميل كنار گذاشته ش��د. پدرش اسم او را 
از شناسنامه بيرون آورد و ارثي به او نرسيد. 
ش��وهر هم نكرد كه دس��ت كم كسي براي 
خودش داشته باشد. در جواني و تنهايي بيمار 
شد و جان سپرد. 30 سال هم نداشت كه مرد. 
فكر كنم آه مادرم و زجري كه من كش��يدم، 

دامنش را گرفت.« 
دلم نمي خواس��ت درب��اره حرف هايي كه او 
به من گفت چيزي ب��ه ديگران بگويم. حتي 
وقتي مادرم از من پرس��يد كه ب��ا او درباره 
چه چيزي پچ پچ مي كرديم، پاس��خ شفافي 
ندادم. دلم مي خواست حرف هاي او را مانند 
يك راز در س��ينه نگه دارم. شايد او خودش 
مي دانست كه اين ماجراها از چه قراري بوده 
است، ولي من دوست داشتم آن را مانند يك 
راز در قلبم نگه دارم. هرچه باشد مدتي است 
متوجه نگاه هاي پسر كوچك تر آنها به خواهر 
بزرگ ترم ش��ده ام. پس بهتر است هرچه را 
كه مي دانم بر زب��ان ني��اورم. از كجا معلوم، 
شايد همين حرف هاي س��اده يك روز براي 
كسي دردسر و گرفتاري درست كند. دوباره 
نصيحت دبي��ر ديني را به ياد م��ي آورم و به 
سرنوش��ت تلخي كه مي تواند به دست خود 
ما گريبان نزديكانمان را بگيرد فكر مي كنم. 
اسكناس عيدي پيرزن را درون كيف دستي ام 

مي گذارم و سوار خودرو مي شوم.

روايت يك سرنوشت تلخ از افشاي راز

دودمان كسي را بر باد ندهيم

نگاه

از دوران نوجواني يعني در حدود 
دو س�ه دهه پيش، نصيحت يكي 
از دبيران مدرسه را به ياد داشتم 
و  گاه�ي در ذهنم تكرار مي ش�د. 
آن دبي�ر در س�ال هاي راهنمايي 
تحصيل�ي، ي�ك روز درحالي كه 
درب�اره دوس�تي و دوس�ت يابي 
درس ه�اي الزم را به م�ا مي داد، 
گف�ت ك�ه در دوس�تي مراق�ب 
رازهايتان باش�يد. تم�ام رازهاي 
خود را به دوس�تان خود نگوييد 
و اي�ن نكت�ه را ج�دي بگيري�د

سبك مراقبت

رازهايمان را به چه كسي بگوييم؟

جلوي زبانت را بگير!

خيلي وقت ها نگه داشتن راز ديگري توان 
زيادي از ما مي گيرد. در اين صورت اگر به 
طرف خود خيلي روشن و شفاف بگوييم 
كه من نمي توانم راز تو را نگه دارم، از همان 
ابتدا كار خود و او را راحت كرده ايم. در اين 
صورت او تكليفش را با ما مي داند و اگر باز 
هم رازش را به ما گفت، ديگر عذاب وجدان 
و س�نگيني آن راز ما را ع�ذاب نمي دهد

 حريم خانه ما چگونه است؟
آيا حريم خانه ما حفظ مي ش��ود؟ اگر حريم خانه ما محفوظ است 
و مراقبش هستيم، جاي هيچ نگراني نيس��ت. اگر از گفتن حرف 
دلمان با افرادي كه محرم دلمان مي دانيم راضي هستيم و احساس 
امنيت مي كنيم، شايد يكي از مبارك ترين موهبت هاي هستي را 
داريم. اين موهبت نصيب ما شده اس��ت كه احساس داشتن رازدار و امين 
اسرار و درنتيجه تنها نبودن را داشته باش��يم. در اين صورت مورد اعتماد 
ديگران هستيم يا اينكه ديگري مورد اعتماد ماست. به اين ترتيب احساس 
خوبي را تجربه مي كنيم كه به راستي نمي توان آن را همه جا پيدا كرد. اين 
موهبت همچون تندرستي، قدرت تفكر و بس��ياري از موهبت هاي ديگر 
رايگان به زندگي ما ارزاني شده اس��ت، اگرنه با صرف هيچ هزينه و مبلغي 
حتي بيشترين مبالغ دنيا هم، دست يافتني نبود. خوشبختانه اين موهبت 
به زندگي بسياري از ما هديه شده است. ممكن است شخصي اين موهبت را 
در همسر خود يافته باشد يا در مادر يا دوست خود يا هر شخصي با هر نسبت 
دور يا نزديكي در خويشاوندان و آشنايان. ولي هرچه هست مهم اين است 

كه اين نعمت و هديه از هستي در زندگي ما وجود دارد. 

   افشاگري هايي كه زندگي ها را نابود مي كند
هم اكنون كه واژگان اين نوشته كنار هم قرار مي گيرد، بسياري 
از مردم جهان از نداشتن اين نعمت و احساس تنهايي و ناامني 
ناشي از آن رنج مي برند. چه بسيار هس��تند افرادي كه با يك 
افشاي راز عزيزانشان دارايي و ثروت خود را به باد مي دهند يا 
روابط خويشاوندي خود را از دست مي دهند يا زندگي شان دگرگون مي شود 
و اين ها نتيجه اي در پي ندارد، جز ويراني و خرابي. سرگشتگي و مسائلي از 

اين دست كه براي زندگي و روح و روان و حتي جسم ما مخرب است. 
بسياري از ما تا به حال با برمال كردن راز دل ديگري و حتي درددل آنان نقش 
بزرگي در اين ويراني ها داشته ايم و جالب اينجاست كه هميشه هم خودمان 
را از آنها بري مي دانيم و باور نداريم كه با افشاي آن رازها، هرچند كم اهميت 
و كوچك، چه آسيبي به ديگران رسانده ايم. شايد يكي از داليلي كه باعث 
مي شود بس��ياري از ما نتوانيم راز دل ديگران را در وجود خود نگه داريم، 
نداشتن آگاهي در همين باره است. اينكه در نظر نگيريم كه عواقب كارمان 
چيست يا چه مي تواند باشد، اينكه نتوانيم درنظر بگيريم كه ما هم به عنوان 
يك فرد مؤثر در اين هستي، هر حركتي كه انجام مي دهيم، مي تواند مؤثر 
يا مخرب باشد. شايد باور نداريم كه تأثير داريم، و از عدم اين باور خودمان 
را و بدتر از آن حرف و رفتارمان را هم دست كم مي گيريم. اينجور وقت ها 
شايد نداي وجدان هم به سراغ ما بيايد و مثاًل بگويد، سميرا اين چه كاري 
اس��ت كه انجام مي دهي؟! محمود، جلوي زبانت را بگير، چون داري با اين 
حرف آبروي پسرت را مي بري! ولي آنقدر مشغول و سرگرم تخريب ديگري 
هستيم، آن هم به طور ناآگاهانه كه صداي وجدانمان را نمي شنويم. اگر از 
اين دست افراد هستيم بهتر است به جاي لذت بردن از غيبتي كه با افشاي 
راز ديگري داريم، خ��ود را فردي بازنده ببينيم. اگ��ر نمي توانيم حرف دل 
فرزند، مادر، همسر، برادر و... را در وجود خود نگه داريم، بهتر است هم اكنون 
فكري به حال خودمان بكنيم. احساس بازنده بودن احساس خوبي نيست 
و ممكن است فرد را به نااميدي و حتي افسردگي بكشاند، ولي براي نشان 
دادن زشتي كارمان بد نيست چند دقيقه اي تحملش كنيم. هرچه باشد قرار 
است فكري به حال خودمان بكنيم. رفتارمان را نگاه كنيم و درباره آن فكر 
كنيم. اگر غير از اين است، شايد صرف كردن زمان براي خواندن اين نوشته 

هم چندان فايده اي نداشته باشد. 
در اين باره ش��ايد بهتر باش��د به اعتماد به نفس خودمان نگاهي بيندازيم. 
ببينيم كه به راس��تي چه چيزي در وجود ما كم اس��ت كه باعث مي شود 
قدرتمان را در نگه داش��تن راز ديگري از دست بدهيم. اين ضعف از جايي 
نشئت مي گيرد كه پيدا كردنش شايد مشكالت بزرگي را از زندگي ما پاك 
كند. نه تنها از عدم رازداري مان كه ممكن اس��ت اين كمبود باعث و منشأ 

بسياري از رفتارهاي نامناسب ديگر در ما هم شده باشد. 


