
همه مى دانيم حرف زدن پشت سر ديگران كار بدى است اّما خيلى وقت ها مى خواهيم 
در مورد كسى تعريف كنيم يا حرف بزنيم اّما مطمئن نيستيم اين هم جز كارهاى بد 
اســت يا نه. از كجا بفهميم چه حرف هايى را مى شــود درباره ى ديگران گفت و چه 

حرف هايى را نه؟ 
بگذاريد چند راه خيلى آسان به شما ياد بدهم كه تصميم گرفتن را ساده مى كند. 

به چيزى كه مى خواهيد بگوييد فكر كنيد: اگر خودش بشنود شما چه چيزى گفته ايد، 
ناراحت مى شود؟ اگر بله، پس نبايد بگوييد. به همين راحتى. فقط يك استثنا دارد! صبر 

كنيد. خواهم گفت.
پس، تعريف كردن اتفاق هاى مدرســه، كارهاى ديگران و حرف هايشان، اگر خودشان 

ناراحت نمى شوند اشكالى ندارد. 
اگر من تعريف كنم كه ديروز همكالســيم روى پله هاى مدرسه زمين خورده، اشكالى 
ندارد چون او از اين كه ديگران بفهمند زمين خورده ناراحت نمى شود. اّما اگر بگويم او 

دست و پا چلفتى است و نمى تواند درست راه برود، دارم از خودم حرف هايى مى زنم 
كه در مورد اتفاقى كه افتاده نيستند. نظرهاى شخصى من هستند. نظرهايى كه مثبت 
نيستند و اگر او بشنود ناراحت مى شود. پس، بهتر است حتّى اين طور فكر هم نكنم 

چه برسد به اين كه به زبان بياورم. 

رنگ پوست همكالسى، يا چاقى و الغرى ديگران، اينكه شغل پدر 
و مادر دوستم چيست، اين كه همسايه هميشه زباله هايش را روى 
زمين مى ريزد يا يكى از بچه هاى كالس هفتمى، سومى ها را مى زند 

به شما مربوط هست يا نه؟
اگر هر كــدام از اين ها اگر روى زندگى تو، درس خواندن تو، يا 
سالمتى تو و خانواده يا جامعه ات تاثير دارد، بله مربوط است. اگر 

نه، خير، مربوط نيست. 

 بهنوش خرم روز  تصويرگر: مجيد صالحى

 از خودتان بپرسيد آيا به من مربوط هست؟
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اين مورد استثنايى است كه قبل تر گفتم 

وقتى كه مى دانيم گفتن چيزى كســى را ناراحت مى كند، اّما 
مى دانيم كه رفتار او، به من، دوستم، يا هر كس ديگرى آسيب 

مى رساند. 
مثالً اگــر بدانى يكــى از بچه هاى 

ســال بااليى بچه هاى كوچك تر 
بايد به  را آزار مى دهد، حتمــاً 
بزرگ ترهاى قابل اعتماد بگويى.

پس، اگر كسى زباله روى زمين مى ريزد به من مربوط هست 
چــون محيط زندگى مــن را آلوده مى كند، يا اگر كســى با 
بچه هاى كالس بدرفتارى مى كند مربوط هســت چون روى 
كيفيت درس من و بقيه بچه ها اثر مى گذارد. اّما اگر دندان هاى 
دوستم مرتّب نيست، رنگ پوستش عجيب است هيچ ربطى به 

من ندارد. 
در مــواردى كه به من مربوط هســت، بايد صحبت كنم، 
مشورت بگيرم، كمك بگيرم. در بقيه موارد فقط و فقط مچ 

خودم را بگيرم، به خودم بگويم به من مربوط نيست و چيزى 
در موردش نگويم. 
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