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اندر حكايت آناني كه فقط ژست تمدن و باكالسي دارند 

من متمدن ترين آدم روزگارم!

بي مقدمه بي تعارف
سبك رفتار

با عضو ناسازگار خانه چگونه رفتار كنيم؟

  مجيد محمد
حرف از تم�دن، باكالس ب�ودن، مبادي 
آداب ب�ودن ك�ه مي ش�ود بعض�ي از ما 
خ�ود را از هم�ه باال تر مي داني�م و اصاًل 
مدعي اين موضوع هس�تيم. درصورتي 
كه وقار و ش�خصيت انس�ان در مكتب 
اخالق اس�ت كه برتري به ما مي بخشد. 
در بررس�ي رفتار اجتماعي افراد، كافي 
است لحظاتي كوتاه را به مشاهده مردم 
بپردازيد تا متوجه شويد برخي افرادي 
كه دچار فقر فرهنگي ش�ده اند، ژس�ت 
رش�د و تمدن به خ�ود مي گيرن�د. حاال 
بخواني�د نمون�ه كوچك�ي از رفتارهاي 

اجتماعي اين افراد را. 
  

1- بعضي از ما آنقدر تمدن داريم كه در خانه 
سگ، مار و سوسمار و خالصه هزار جور جك 
و جانور نگهداري مي كنيم، ولي سال تا سال 

مهمان به خانه مان راه نمي دهيم. 
2- آنقدر باكالس هس��تيم كه در كافي شاپ 
سيگار مي كشيم، قهوه تلخ به مزاجمان سازگار 
نيست ولي آن را بدون شكر به زور مي خوريم تا 

بغل دستي ما بفهمد ما چه كسي هستيم. 
3- آنقدر به محيط زيست عالقه مند هستيم 
كه از خودرويمان آشغال بيرون مي اندازيم و 

انگار نه انگار شهر ما خانه ما. 
4- آنقدر طبيعت را دوس��ت داريم كه با تبر 
به جان درخت ه��ا مي افتي��م؛ درختاني كه 
براي هميش��ه به س��ربازي جنگل رفته اند و 
خبردار ايس��تاده اند تا ع��زت طبيعت حفظ 
شود. يك سيزده به در براي نابودي جنگل ها 

كافي است. 
5- آنقدر حالم��ان را خ��وب مي دانيم كه به 
دكتر مراجعه نكنيم و اين را مهم ترين مالك 

مي دانيم. 
6- آنق��در ب��ه حق��وق ش��هروندي احترام 
مي گذاريم ك��ه ماش��ين خ��ود را مقابل در 
پاركينگ ديگران، روبه روي پل و گذر عابرين، 

مقابل پل گذر معلولين، پارك مي كنيم. 
7- آنقدر به همسايگانمان احترام مي گذاريم 
كه در مصرف آب مشترك صرفه جويي معنايي 
ندارد، ديدن فوتبال با صداي بلند در خانه اصاًل 
ايرادي ندارد، عروسي گرفتن در خانه و تا خود 
صبح مزاحمت ايجاد كردن ب��ر مبناي اينكه 
»يك شب است ديگر« اش��كالي ندارد، اينكه 
در راه پله ها نعنا خش��ك كنيم به بوي خوش 
س��اختمان كمك كرده ايم ن��ه اينكه مزاحم 
ديگران باش��يم، حتي در برخي م��وارد براي 
اينكه ديگ��ران بدانند ما خ��داي نكرده بدون 

كفش نيستيم با جاكفشي قهر مي كنيم!
8- آنقدر بني آدم اعضاي يكديگر هستند كه 
از آيفون تصويري نگاه مي كنيم مستحق، گدا، 
نيازمند، كمك به خيريه ها و هر كه در خانه ما 
را زد تا كمكش كنيم، اصاًل توجه نكرده و زنگ 

خانه را قطع مي كنيم. 
9- آنقدر در اتوبوس و مترو با يكديگر اصطالحاً 
»ندار« هستيم كه روي شانه يكديگر لم داده 
و مي خوابيم، دس��ت در جيب هم مي كنيم، 
كافي است كس��ي گوشي اش را بخواهد چك 
كند دسته جمعي پيام هايش را نگاه كرده و با 

هم چك مي كنيم. 
10- آنقدر شعور اجتماعي ما باالست كه اگر 
كسي در حال جان دادن باشد، تصادف كند، در 
حال خودكشي باشد، سيل، زلزله و... رخ دهد،  
آنچه مهم تر مي باش��د گرفت��ن فيلم و عكس 
سلفي اس��ت، نهايتاً اولين نفري باشيم كه آن 

رخداد را در فضاي مجازي پخش مي كنيم. 
11- آنقدر قانون مدار هس��تيم ك��ه از چراغ 
قرمز عبور مي كنيم، تقلب مي كنيم، اينترنت 
همس��ايه را هك مي كنيم، از تي��ر چراغ برق 
دزدكي كابل مي كش��يم، كنتور ب��رق را كج 

مي كنيم، ت��ا مجان��ي مصرف كني��م، روي 
ش��ماره هاي پ��الك خودروي ش��خصي مان 
آدامس مي چس��بانيم تا پليس نتواند جريمه 
كند، مي رويم شمال بعد مرخصي استعالجي 

جور مي كنيم براي اداره مي بريم و... 
12- آنقدر پدر و مادرهايمان را دوست داريم 
كه آنها را زماني كه نياز دارند ما در كنارشان 
باشيم، به خانه سالمندان مي بريم و سرشان 

داد مي زنيم. 
13- آنق��در ب��ه ع��رف اجتماع��ي احت��رام 
مي گذاريم كه مرد و زن نداريم، ورود ممنوعي 

هم نداريم!
14- آنقدر رانندگي مان خوب است كه فقط 
دنده عوض كنيم، س��بقت غيرمجاز گرفته، 

همه را رد كنيم و انگار مسابقه است. 
15- آنقدر ارزش ها و اصول جامعه را قديمي 
مي دانيم كه با شلوار پاره پاره بيرون مي رويم 
و آن را تمدن مي دانيم. حرف هم كه مي زنند 
مي گوييم هر دوره اي اقتضاي ارزشي خودش 

را دارد. 
16- آنقدر به تحكي��م رواب��ط پايبنديم كه 
از روبه رو ش��دن با همس��ايه فراري هستيم. 
مبادا سالم عليكي كنيم و اسم اين رفتارمان 
را تمدن گذاشته و مي گوييم:  اي بابا در اروپا 
مگر همسايه ها براي هم  آش نذري مي برند و 

دو ساعت حرف مي زنند؟!
17- آنق��در منطقي هس��تيم ك��ه هرچه در 
جامعه گفته اند نك��ن)!( ما مي كنيم. گفته اند 
دور زدن ممنوع اس��ت، اما غير از اينكه وسط 
خياب��ان دور مي زنيم، پ��در و مادر، اس��تاد 
دانشگاه، دوس��ت و رفيق را هم دور مي زنيم. 
گفته اند در اين مكان آشغال نريزيد! مي ريزيم. 
گفته اند از سمت راست سبقت گرفتن ممنوع! 
از هر طرف دلمان بخواهد مي رويم. گفته اند 
خوابي��ده آب نخوريد عقلتان كم مي ش��ود! 
مي گوييم عقل چي هس��ت اص��اًل؟! گفته اند 
طال ب��راي مرد ها حرام اس��ت و مش��كالت 
فيزيولوژيك هم دارد! انگار لجبازي اس��ت و 

انگشتر طال دست مي كنيم... 
18- آنقدر ش��هر ما خانه ماست كه وقتي در 
حال س��اخت خانه مان هس��تيم كل خيابان 
هم انبار مصالح ماست، سد معبري مي كنيم 

بيا و ببين. 
19- آنقدر به حق و حقوق، حق تقدم، نوبت 
هم احترام گذاش��ته و رعاي��ت مي كنيم كه 
فقط كافي اس��ت بيايي و نانواي��ي محله ما را 
ببيني... آنكه تا ديروز لب پنجره فنجان قهوه 
از دستش خارج نمي شد و كتاب هاي خارجي 
را الكي دست مي گرفت بگويد من متمدن تر 
از همه ام، پاي تو را لگد مي كند تا بدون نوبت 

يك نان بخرد. 
20- آنق��در آنتي باكتري��ال هس��تيم كه در 
صورت هم عطسه مي كنيم، يا با دست كثيف 
به هم دست مي دهيم، بقال ها با همان دست 
پنير برايت بري��ده و مي كش��ند، قصاب ها با 
همان دست برايت گوشت قرمه مي كنند و... 

21- آنقدر در گفت وگوهايمان ادب را رعايت 
مي كنيم كه مدام در حرف هم مي پريم، وقتي 
طرف مقابل با ما ح��رف مي زند جاي ديگر را 
نگاه مي كني��م، حرف حرف خودمان اس��ت 

و ديگر هيچ. 
22- آنقدر رابطه ما و فاميل خوب است كه مگر 
عيد به عيد، در عزايي يا عروسي اي يكديگر را 
ببينيم. وقتي هم كه به هم مي رس��يم شروع 
مي كنيم به دروغ كه سفر فرانسه بوديم! امير 
رفته جنس بي��اره از كي��ش )و نمي خواهيم 
بگوييم رفته اس��ت كمپ براي ترك!( و هزار 
حرف صد من ي��ه غاز كه هي��چ دردي را دوا 

نمي كند. 
23- آنقدر بااس��تعداديم ك��ه اداي ديگران 
را درمي آوري��م و در فض��اي مج��ازي پخش 
مي كنيم، عكس ديگران را كاريكاتور نموده و 

بدون رضايت او در همه جا پخش مي كنيم. 
24- آنقدر حرف زدن بلد هستيم كه تا دلت 
بخواهد در حرف زدنمان جمالت فرانس��وي: 
مرسي و... خارجكي: اوكي و... هست كه آدم 
نمي داند اين فرد ايراني است يا تازه از فرنگ 

برگشته. 
25- خالصه اينكه ما خيلي متمدن، باكالس 
و خوب هس��تيم. آنقدر كه وقت��ي مي گويند 
خوب��ي؟ معن��ي اش اين اس��ت ك��ه مريض 
نيستي؟! و ما بايد بگوييم خيلي ممنون خوبم. 

خالصه اينكه ما اينيم!

آنق�در در گفت وگوهايم�ان ادب 
را رعاي�ت مي كني�م كه م�دام در 
حرف ه�م مي پريم، وقت�ي طرف 
مقابل ب�ا ما ح�رف مي زن�د جاي 
ديگ�ر را ن�گاه مي كني�م، ح�رف 
حرف خودمان اس�ت و ديگر هيچ

اين افراد كه از بعد اجتماعي مي توانيم آنها 
را به مثابه »ماده س�مي در ي�ك اجتماع« 
تش�بيه كنيم، اصوالً اهميت�ي نمي دهند 
ك�ه موجب ناراحت�ي، آزردگي يا آس�يب 
رساندن به كسي بش�وند. آنها به ديگران 
وقع�ي نمي گذارند. اگر مس�بب اختالل و 
بره�م خوردن ي�ك دورهم�ي خانوادگي 
برنامه ريزي شده كه سايرين مدت ها بود در 
انتظارش بودند بشوند، از منظر آنها اينگونه 
است: »ديگه همينه، خب بذار خراب بشه!«

زهرآدم هاي سمي زندگی مان را بگيريم
 محمدرضا سهيلي فر

كدام روش تربيتي در مواجهه با يك فرزند پرخاشگر 
و ناسازگار مؤثر مي باشد؟ براي اينكه نگذاريم عضو 
ناس�ازگار كام بقيه اعضاي خانواده را تلخ كند، چه 
رفتاري پيش بگيريم؟ وقتي اعضاي خانواده پس از 
مدت ها در طول تعطيالتي كه قرار است چند روزي 
به همه خ�وش بگذرد، گ�رد هم مي آين�د، چگونه 
از بروز درگيري توس�ط عضو دردسرساز خانواده 
اجتناب كنيم؟ اينها مس�ائل و پرسش هايي است 
كه برخي خانواده ها با آن دست به گريبانند. والدين 
و ساير اعضاي خانواده در اين ش�رايط بايد بدانند 
چگونه اوضاع را مديريت كنند، زيرا صرف برخورد 
قهري س�ازنده نخواهد بود. باالخره چنين عضوي 
هم بايد در اين اجتماع زندگي و بتواند امورات خود 

را اداره كند. 
  

 يك تجربه شخصي از آدم هاي ناسازگار 
س��ال ها پيش به عنوان مشاور در ش��ركتي كار 
مي كردم ك��ه يك مهندس معم��ار تحصيلكرده 
خارج از كشور در آن مشغول به كار بود. در ظاهر 
فردي موجه و پركار بود ليكن به مرور شخصيت 
دروني ناآرام خود را نشان داد. او نمي توانست بدون 
تنش با همكارانش تعامل داش��ته باش��د. گوي��ا تنها در 
محيطي ناآرام و متشنج مي توانست زندگي كند و اساساً 
ناهنجاري رفت��اري اش امكان زندگ��ي در فضايي آرام و 
منطقي را از وي سلب كرده بود. جالب آن بود كه به همه 
صفت دورو و مزور را نس��بت مي داد در حالي كه خود نزد 
يك يك همكارانش از همكاري ديگر بدگويي و سخن چيني 
مي كرد. حتي براي انجام موارد ساده اداري نيز بايد بلوايي 
به پا مي شد. كاماًل مشخص بود رفتار او ريشه در گذشته 
تربيت��ي وي از دوران كودكي و نوجواني داش��ته و در اثر 
تربيت ناصحيح به اين باور رسيده است كه اگر معركه اي به 
پا كند، كارهايش را به پيش خواهد برد. گاهي هم پرسنلي 
بودند ك��ه در مقابلش مي ايس��تادند ك��ه در اين صورت 
غرغركن��ان مي��دان را خالي ك��رده و به ات��اق كار خود 
برمي گشت. متأسفانه مدير شركت كه مي توانم در اينجا به 
»سرپرست يك خانواده« هم تشبيهش كنم فاقد مهارت 
الزم براي كنترل چنين فردي بود و به دليل نياز به تخصص 
حرفه اي او سعي مي كرد اين شرايط را ناديده بگيرد يا بهتر 
بگويم با آن كنار بيايد، غافل از اينكه ادامه دار شدن چنين 
وضعي نه تنها حيثيت و نظم سازماني مجموعه اش را به هم 
مي ريخت بلكه بر خروجي ساير پرسنل نيز تأثيرگذار بود 
و حداقل خسارتش به مجموعه آن بود كه فضاي نامناسبي 
را در محيط كسب و كار ايجاد مي كرد. بعدها متوجه شدم 
فرزند ذك��ور ج��وان همين فرد ك��ه او ه��م تحصيالت 
دانشگاهي داشت، نه تنها در محيط خانواده بلكه در خارج 
از خانه نيز نمي توانست با بس��ياري افراد اطرافش تعامل 
اجتماعي مناسبي داشته باشد و دائم درگيري فيزيكي و 

لفظي ايجاد مي كرد. 
با اين مثال از تجربه شخصي متوجه شديد كه قصد دارم 
در حد يك مقاله كوتاه درخصوص نحوه تربيت و تعامل با 
چنين افرادي به ويژه در محيط خانواده و از دوران كودكي 

تا جواني با شما سخن بگوييم. 

 عضو ناسازگار خانواده كيست؟
توصيه مي كنم در برخورد با عضو ناس��ازگار 
خانواده نه مانند مدير شركتي كه در آن كار 
مي كردم چنين افرادي را ب��ه حال خود رها 
كنيد و نه ب��ا آنها برخورد ش��ديد فيزيكي يا 
لفظي داشته باشيد، زيرا اينگونه برخورد نيز 
منتهي به ريخته شدن حرمت ها به ويژه وقتي فرزندان وارد 
دوران بلوغ و جواني مي شوند، خواهد شد. از راهش وارد 
ش��ويد. به عنوان مثال، خيلي از خانواده ها كه اعضايشان 
درگير مشغله كاري يا تحصيلي هستند، ايام تعطيالت را 
فرصت مغتنمي مي شمارند كه مي شود مدت كوتاهي در 
كنار هم بوده و از اين كنار هم بودن اوقات خوشي را سپري 
كنند، همانند تعطيالت س��ال نو كه از معدود زمان هاي 
مناسب در طول سال براي گرد هم آمدن اعضاي خانواده 
مي باش��د. برخي از ما خانواده هايي را مي شناسيم -حتي 
ممكن است خانواده خودمان هم باشد- كه وقتي اعضاي 
خانواده قرار است چند روزي با هم در خانه بمانند، در آنها 

احساس اضطراب و نگراني خاصي از بروز تنش يا درگيري 
در محيط خانه به ويژه در مادر خانواده به چشم مي خورد 
كه در برخي موارد به دليل سابقه ذهني ناشي از رفتارهاي 
نامتعارف يك عضو خانواده مي باش��د. همانطور كه شايد 
بتوان پيش بيني ك��رد چنين افراد يا فرزنداني با ش��يوه 
رفت��اري منحصربه فرد خ��ود موفق مي ش��وند هر حرف 
اش��تباهي را به زبان آورن��د، كار نادرس��تي انجام دهند، 
ديگران را بيازارند و درواق��ع از قبل در ذهن معيوب خود 
نقش��ه چيني كنند تا با برهم زدن نظم خانواده در كانون 
توجه بقيه قرار گيرند. به عبارت ديگر بسياري از كارهايشان 
برعكس ديگران است. هميشه دير مي رسند و انتظار دارند 
بقيه دوباره و دوباره منتظر آنها بشوند؛ يا وقتي خوشحال 

نيستند، دوست دارند بقيه هم رنج ببرند. 
اين افراد كه از بع��د اجتماعي مي توانيم آنه��ا را به مثابه 
»ماده سمي در يك اجتماع« تشبيه كنيم، اصوالً اهميتي 
نمي دهند كه موجب ناراحتي، آزردگي يا آسيب رساندن 
به كس��ي بش��وند. آنها به ديگران وقعي نمي گذارند. اگر 
مس��بب اختالل و برهم خوردن يك دورهمي خانوادگي 
برنامه ريزي شده كه سايرين مدت ها بود در انتظارش بودند 
بشوند، از منظر آنها اينگونه است: »ديگه همينه، خب بذار 
خراب بش��ه!« آيا ش��ما هم فرد يا افرادي را مي شناسيد 
كه به اين نوع رفتار س��مي دچار يا عالقه مند باشند؟ در 
اينجا فهرستي از خصوصيات ش��خصيتي خطرناكي كه 
در رفتارهاي اغلب »اعضاي س��مي خانواده ها« مشاهده 
مي شود را به شما نشان خواهيم داد كه مي تواند رفتارهاي 
نامتعارف بالقوه يا خصومت نهاني چنين افرادي را مانند 

تابلوي هشداري به شما نشان دهد. 

 صفات آدم هاي سمي چيست؟
يك يا چند مورد از صفات ناپسندي كه در 
ادامه مي خوانيد ممكن است هر خانواده اي 
را به سوي يأس و پريش��اني هدايت كند، 
ليكن به نظر نمي رسد روي عضو ناسازگار 

كمترين اثري بگذارد:
- در كالم و عمل، غيرمسئوالنه رفتار كرده و تا نقطه آزردن 
ديگران يا ضربه به احساساتشان پيش مي روند، گويا چنين 
افرادي با سهل انگاري ضرورتي نمي بينند آنچه را مي گويند 

اصطالحاً ابتدا در دهان پخته و سپس بيان كنند. 
- داراي يك »في��وز انفجاري كوتاه« هس��تند. تظاهر به 
عصبانيت ش��ديد و فوران ناگهاني خش��م روال معمول 
آنها بوده و در مواجهه با ش��رايط يا رويدادي كه باب ميل 
آنها نبوده يا موجب خشمشان بش��ود بسيار نامتناسب و 

غيرمنطقي برخورد مي كنند. 
- بودن در كنار چنين افرادي موجب ناراحتي يا ش��ادي 
كمت��ر، احس��اس بي وفايي، احس��اس ناامي��دي، دلهره 
دائمي و حتي اشك ريختن مي شود و همواره نگرانيد كه 
حركت بعدي او كه شما را ناراحت كرده و آزار خواهد داد، 
چيست؟ ستيزه جويي، تمايل به جزم انديشي، منجمد يا 
انعطاف ناپذير در افكار، شك كردن بي دليل به همه چيز، 
منفي گراي��ي و مغالطه گويي از صفات آنهاس��ت. به نظر 
مي رسد از درگيري حتي به قيمت برهم زدن آرامش و نظم 

خانواده لذت مي برند. 
- چنانچه احساس كنند از هر چيزي )گفت وگو، گردش 

دس��ته جمعي و غيره( عقب افتاده اند، به دليل احس��اس 
كمبودي كه دچ��ارش بوده و ني��از دارند تا هم��واره در 
كانون توجه باشند، خش��م و آزار ناعادالنه اي از خود بروز 

مي دهند. 
- هنگامي كه ش��ما در كنار چنين اش��خاصي هس��تيد، 
احساس مي كنيد از نظر عاطفي و حتي فيزيكي مأيوس 
و تخليه شده ايد يا احس��اس اضطراب، ناراحتي، عذاب يا 
خشم فروخورده اي شما را رها نمي كند كه طبيعتاً تأثير 

انرژي منفي آنهاست. 
- كساني كه با اين افراد ارتباط نزديك تري دارند )به عنوان 
مثال خود شما در محيط كار، خانواده، فرزندان، همسر، 
دوستان و غيره( ناگزيرند به طور مرتب مراقب »درجه آمپر 
خلق وخوي« اين افراد باش��ند و آن را كنترل كنند. گويا 
زماني كه كنار چنين شخص بي ثبات و پرخاشگري به سر 
مي بريم، همواره خود را مانند راه رفتن روي پوسته تخم 

مرغ در آستانه وقوع اتفاق يا درگيري حس مي كنيم. 
- مشاجراتي كه بايد چند دقيقه طول بكشد، ممكن است 
براي س��اعت ها يا روز ها بدون تالش براي چاره جويي يا 

خاتمه آنها ادامه پيدا كند. 
- گاهي اين افراد براي جلب توجه نقش يك »قرباني« را 
بازي مي كنند يا خود را تافته جدا بافته و »ش��اهزاده اي« 
تصور مي كنند كه توق��ع رفتار و احترام وي��ژه اي از بقيه 
دارند! جالب اينكه ديده شده در مواقعي ديگران را متهم 
به بي عدالتي كرده و خواهان رفتاري درخور و شايس��ته 
با خودشان هس��تند، گويا حق امتياز يا قلمرو خاصي در 
اختيار آنهاست و هر خواس��ته اي كه دارند بايد به هزينه 

اعصاب ديگران برآورده شود. 

 آيا رفتار ناسازگارها قابل توجيه است؟
آيا چنين اشخاصي آگاهانه به دنبال خشونت 
اجتماعي، نارضايتي، بي عدالتي يا قصاص 
ديگران هستند تا حس نفرت خود را تغذيه 
كرده يا به زعم خود انتقامي سخت از ديگران 
بگيرند؟ به عبارت ديگر، آيا بي عدالتي هايي 
كه در گذش��ته ديدند، رفتار هاي اجتماعي اشتباه با آنها، 
عدم رعايت حق تقدم جعلي كه براي خود در امور مختلف 
قائل هستند از سوي ديگران، خطاهايشان، خفيف شدن ها 
يا آسيب هاي اجتماعي كه ديدند يكجا انباشته شده و به 
يكباره قيامتي به پا مي كنند تا سايرين را مجبور كنند با 
ايش��ان كلنجار رفته و بحث و جدل كنند؟ آيا هيچ حس 
بخشش و فراموشي در ايشان وجود ندارد و حتي اتفاقات 
ناخوشايند دهه هاي گذش��ته را يكجا جمع كرده و براي 

درگيري بعدي نگهداري مي كند؟
در مواجهه با چنين افرادي، اولين كاري كه بايد انجام دهيد 
آن است كه درك كنيد در عالم خيال به سر نمي بريد. فقط 
به اين دليل كه اين افراد چند روزي خوب رفتار مي كنند 
به اين معني نيست كه ما بايد بسياري از ايام ديگر رفتار 
بي ادبانه و بي مالحظگي آنه��ا را به هزينه اعصاب ديگران 
ناديده بگيريم. كس��ي كه بدين گونه رفتار مي كند از نظر 
اجتماعي به منزله سمي براي ديگران است؛ يك خصيصه 
عادي شده در شخصيتي بي ثبات و هيجاني. اين نوع افراد 
به كمك نياز دارند و بايد به دنبال افراد حرفه اي باشند كه 
بتوانند اين نوع اختالل را درمان كنند. در عين حال، ما هم 

بايد از خودمان محافظت كنيم. 

 براي مواجهه با آنان چه كنيم؟
براي تعامل و مواجهه با چنين ش��خصيت و 
اف��رادي يا فرزن��دان اينچنين��ي چه كاري 
مي توان انجام داد؟ بي ترديد اقدامات زيادي 
قابل اجراس��ت و چ��ه بهتر اينك��ه از درون 
خان��واده و از دوران كودك��ي ي��ا حتي در 
نوجواني و جواني ش��روع كنيم. به هر حال م��ا بايد زهر 
آدم هاي سمي خانواده را بگيريم تا به ما آسيب نزنند و البته 
در انديشه درمان آنها نيز باشيم. در اين زمينه راهكارهاي 

زير پيشنهاد مي شود:
- واقعيت را تش��خيص داده و الپوش��اني نكنيم. مردم با 
رفتارشان نشان مي دهند چگونه آدمي هستند، بنابراين 

كنش هاي ناخوشايند او را اصاًل ناديده نگيريم. 
- آستانه تحمل خود را مشخص كنيم. بايد صراحتاً مرز بين 
رفتارهاي تحمل پذير و تحمل ناپذير او را مشخص كنيم. 
خانواده هايي بودند كه براي اصالح رفتار فرزندان بالغشان 
ناگزير ش��دند حتي در مواقعي آنها را از قبل از حضور سر 
ميز غذا منع كنند؛ زيرا در گذشته بسياري از دورهمي هاي 
خانوادگي را بر هم زده بودند. البته زماني كه تغيير رفتاري 

را شاهد بوديم بايد محدوديت ها را كاهش بدهيم. 
- مكالمات را مديريت كنيم. به هم��ه بقبوالنيم و تأكيد 
كنيم موضوعاتي وجود دارد كه نمي توان به سادگي مورد 
بحث قرارداد چون تنها به رفتار ناپس��ندتر چنين افرادي 
ختم مي شود. اجازه ندهيم مكالمه بين اعضاي خانواده به 
يك ميدان مين پر از حواشي و مسائل تفرقه افكن تغيير 

جهت دهد. 
- محدوديت زماني بگذاريم. مثاًل در صورتي كه شام را بايد 
ساعت 7 صرف كرد، دقيقاً در همان زمان سر ميز بوده و 
شروع كنيم و بگذاريم بقيه بدانند اگر دير كنند، صرف شام 
بدون آنها شروع خواهد شد. افراد داراي شخصيت هيجاني 
و بي ثبات به دير رسيدن و تأخير زياد معروفند تا )به زعم 
خود( ورود نمايشي به جمع حاضر داشته و مورد توجه قرار 
بگيرند و در ضمن سلطه و تس��لط خودشان را هم نشان 

بدهند. اين فرصت بايد از آنها گرفته شود. 
- در مقابل رفتارهاي خطرناك كوتاه نياييم. خانواده هايي 
ك��ه داراي فرزند جوان تازه بالغ ش��ده هس��تند چنانچه 
رفتارهايي كه خطرناك محسوب مي شوند در فرزند جوان 
خود مشاهده كنند مانند فحاشي و كتك كاري، استعمال 
مواد مخدر صنعتي و اينگونه موارد -كه اين روز ها در ميان 
برخي جوانان مشاهده مي ش��ود- و در محيط خانه باعث 
اختالف افكني بين بقيه شده و رفتاري كه موجب ناراحتي 
شديد يا آزرده شدن سايرين شود بروز بدهند، بايد قاطعانه 
در مقابلشان ايستاد. اگر خانه متعلق به شماست، قوانين 
را شما تعيين مي كنيد؛ اما اگر خانه فرد ديگري است، چرا 
شما مجبور باشيد يك طرف اين اوقات تلخي ها، رنجش ها، 
خصومت ها يا بدتر از اينها باشيد! به ياد داشته باشيد وقتي 
ما يك خانواده هستيم، به اين معنا است كه بايد حاشيه 
امني از نظر احساسي، جسمي و رواني داشته باشيم، لذا 
زماني كه افراد يا ش��رايطي مي توانند به حاش��يه امن ما 

آسيب برسانند، ناگزيريم آنها را كنترل كنيم. 
- به او نشان دهيم شنونده اي ندارد. وقتي اعضاي خانواده 
دور هم هس��تيم مثاًل در روزهاي تعطيل، مسلماً انتظار 
داريم تا اوقات خوبي را با دور هم بودن داشته باشيم. اگر 
عضو ناسازگاري قصد دارد از ش��ادي دورهمي ما بكاهد 
و در گذش��ته هم به ك��رات پيش آم��ده، همگي تصميم 
بگيريم به اين عضو ناسازگار بفهمانيم اين بار شنونده اي 
نخواهد داش��ت؛ چيزي كه اين افراد معموالً شديداً به آن 

نياز دارند. 
به خاطر داش��ته باش��يد ايام تعطيالت كه خانواده زمان 
بيشتري را با هم سپري مي كنند، زمان روان درماني نيست. 
روان درماني را بايد به افرادي كه حرفه و تخصصشان اين 
است واگذار كرد. توصيه مي كنيم از فرو رفتن در معركه اي 
كه اين افراد براي تحت الش��عاع ق��راردادن چنين ايامي 
يا دورهمي خانوادگي به راه انداخت��ه و لذت با هم بودن 
خانواده را خراب مي كنند، خودداري كنيد. به خاطر داشته 
باشيد ما مطلقاً هيچ گونه تعهد اجتماعي يا خانوادگي براي 

قرباني شدن نداده ايم. هيچ گاه.
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