
    كنترل خشم را به بچه ها بياموزيم
از اين دست والدين كم نداريم؛ آنهايي كه به بچه هايشان 
به جاي بخشيدن و مهرباني در مقابل همكالسي هايشان 
خش��ونت و دعوا ياد مي دهند و مي گويند اگر زدند تو هم 
بزن، اگر فح��ش داد تو هم بده و اگر هل��ت داد تو هم... با 
اين آم��وزش گل و بلبل واقع��اً انتظار داريم نس��ل آرام و 
بي دغدغه اي بار بياوريم؟ انتظار داريم وقتي وارد دانشگاه 
و محيط كار و غيره ش��دند جاهايي كه الزم اس��ت كوتاه 
بيايند؟ واقعاً فكر مي كنيم با اين نس��خه قديمي تربيتي 

مي شود آمار بزهكاري را كم كرد؟
جاي كنترل خش��م مي��ان آموزش هاي ما خالي اس��ت. 
بچه ها هم��ه درس ه��ا را مي آموزن��د. ش��ايد رياضيدان 
خوب يا دانشمند موفقي بشوند اما همان دانشمند براي 
موفقيت الزم اس��ت تا ميان مهارت ه��اي زندگي كه در 
مدرسه مي آموزد كنترل خشم را نيز فرا بگيرد. ياد بگيرد 
همين كه با كس��ي دعوا كرد نبايد والدينش را مدرس��ه 
بياورد. ياد بگيرد اگر دوس��تش عذرخواه��ي كرد دعوا را 
ادامه ندهد و مدام دنب��ال تالفي كردن نباش��د. بايد ياد 
بگيرد سطل زباله ذهن و روح را مدام بايد خالي كرد وگرنه 
شيرابه هاي زباله دان مغزمان بوي تعفن مي گيرد و جايي 
براي اندوخته هاي جديد نمي گذارد. بايد كينه و نفرت را 
دور ريخت تا مهرباني و بخش��ش پديد آيد. باور كنيد اگر 
كودك يا نوجوان شما عذرخواهي دوستش را پذيرفت يا 

ياد گرفت در مقابل عصبانيت او حرفي نزند و به س��كوت 
اكتفا كند، معني رفتارش بي دس��ت و پا بودن يا سادگي 
نيست. كار درست را او كرده است. اگر در مقاطع پايين تر 
يكي از اين همكالسي ها پاك كن يا مداد فرزندتان را خراب 
كرد فردا او را شير نكنيد كه تو هم مدادش را بردار نوكش 

را بشكن و يا... 
    پدر، مادر، شما مقصريد

بعضي سوء رفتارها و خشونت بچه ها و فرمانبردار نبودشان 
در محيط مدرسه ناشي از رفتار ما والدين است. خودمان 
بي آنكه بر زبان بياوري��م عدم تعام��ل در روابط را يادش 
مي دهيم. وقتي توي دفتر مدير مدرس��ه قي��ل و قال راه 
مي اندازيم يا وقتي مي آييم مدرس��ه و روز اول مهر اصرار 
داريم بچه ها را توي كالس دوستش��ان ج��ا بدهند، فكر 
مي كنيم خيلي دوستشان داريم و والدين موفقي هستيم، 
اما سخت در اشتباهيم. نمي دانيم چه ضربه اي به آينده شان 
مي زنيم، به روزهايي كه آنها بايد با تغييرات مهم زندگي 
كنار بيايند و آنها را بپذيرند، به روزهايي كه به جاي نبودن 
كنار همكالس��ي قديمي چيزهاي مهم تري را از دس��ت 
مي دهند و آنه��ا نمي توانند بپذيرن��د، روزهايي كه ديگر 
خبري از پارتي هاي ريز و درشت، از رئيس اداره تا آبدارچي 
نيست و او مجبور اس��ت با توانايي خود گليمش را از آب 
بيرون بكشد؛ وقتي قرار است تغيير را بپذيرد و ناگهان از 
جمع صميمي خانواده دور و راهي خدمت سربازي شود؛ 

وقتي بايد زير بار مس��ئوليت يك زندگي بزرگ تر برود و 
خودش بشود مدير يك زندگي دو نفره. 

مي بينيد؟ اينها همه علت و معلولند. نمي شود گذشته و 
نقش خودمان را ناديده بگيريم. گاهي اين نشانه ها آنقدر 

ناملموسند كه تا گرفتارش نشويم باور نمي كنيم. 
به بچه ها ياد مي دهيم دعوا كنن��د، ياد مي دهيم به جاي 
گفت وگو راه دعوا و زدو خورد پيش بگيرند. ياد مي دهيم 
هر كه قدرتش بيشتر اس��ت و پارتي كلفت تري دارد حق 
با اوست حتي اگر در آموزش��ي ترين محيط جامعه باشد، 
يعني مدرس��ه! ياد مي د هيم با زور حق��ش را بگيرد. ياد 
مي دهيم با زور از حقت دفاع ك��ن و جوابش را بده حتي 
اگر آن شخص مدير يا ناظم باشد. همين باورهاي نادرست 
بچه ها را تبديل به هيوال مي كند. جوان هايي كه پر از كينه و 
عقده هستند؛ كه اگر كسي گفت باالي چشمتان ابروست، 
چش��م روي عقل و منطق مي بندند و با زبان زور و تهديد 
كارشان را پيش مي برند. مي شوند آدم هاي بي اعصابي كه 
توي هر ارگان يا اداره اي كه كمي كارش دير و زود بشود 
صدايش را توي سرش مي اندازد و قيل و قال مي كند و اسم 

رفتار بي ادبانه اش را مي گذارد مطالبه گري!
    مي توان با زبان خوش كار را پيش برد

مطالبه گري راه و رسم خودش را دارد. مي توان بدون خون 
و خونريزي و بدون هيچ توهيني به قول قديمي ها با زبان 
خوش مار را از النه بيرون كشيد و كار را از پيش برد. زبان 

عنصر عجيب��ي در فرهنگ گفت وگوس��ت. عنصري كه 
اصرار داريم ناديده بگيريمش. 70 گناه مال زبان اس��ت. 
يعني اگر افس��ارمان را دستش بدهيم س��ر از ناكجاآباد 
در مي آوري��م. دروغ، غيبت، تهمت، افترا، فحش و ناس��زا 
و ده ها خط��اي ديگر كه روابط انس��اني ي��ك اجتماع را 
مختل مي كن��د. اعتماد ه��ا را مي زدايد و قلب ه��ا را پر از 
كينه و نفرت مي كند. اگر زبان به دهان بگيريم و بي موقع 
حرف نزنيم، اگر تربيتش كنيم به وقت نياز باز ش��ود، اگر 
كم گوي و گزيده گوي را رعايت كن��د و ده ها اگر ديگر كه 
اگر بچه ها ياد بگيرند، جامعه بهتري خواهيم داشت. صلح 
و دوستي بيشتري حاكم مي شود. خشونت كم و آرامش 

فراگير مي شود. 
بياييد از امروز كنترل خشم و اس��تفاده از عنصر كالم در 
گفت وگوهايمان را تمرين كنيم. اجازه دهيم معجزه رخ 
بدهد و تأثير جادويي س��كوت يا كالم آرام و محبت آميز 
را ببيني��م؛ معج��زه كس��ب و كار پررون��ق كاس��بي كه 
مشتري هايش را با روي گش��اده بدرقه مي كند؛ معلمي 
كه عقده هاي رواني اش را س��ر بچه ها خالي نمي كند و ما 
هر از گاهي اخبار خشونت و تنبيه هاي بدني را در رسانه 
نبينيم. اگر كنترل خشم را فرا بگيريم دنياي زيباتري پيش 
رويمان خواهد بود. اين موهبت الهي را كه امام كاظم)ع( 
سرآمدش بود، به خانه و شهر و اجتماعمان دعوت كنيم. 

معجزه هايش را خواهيم ديد.
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جاي كنت�رل خش�م مي�ان آموزش هاي 
ما خالي اس�ت. بچه ه�ا هم�ه درس ها را 
مي آموزن�د. ش�ايد رياضي�دان خ�وب 
ي�ا دانش�مند موفق�ي ش�وند ام�ا همان 
دانشمند براي موفقيت الزم است تا ميان 
مهارت هاي زندگي كه در مدرسه مي آموزد 
كنترل خش�م را نيز فرابگيرد. ياد بگيرد 
همين كه با كسي دعوا كرد نبايد والدينش 
را مدرس�ه بياورد. ياد بگيرد اگر دوستش 
عذرخواه�ي ك�رد دع�وا را ادام�ه ندهد

انفجار بزرگ با چاشني كوچك
كظم غيظ را  فراموش كرده ايم

سبك رفتار

تدارك ويژه اي براي بزم دو نفره ش��ان دي��ده بود. ميز پر از 
ش��مع هاي وارمر بود و گلدان پر از گل ه��اي نرگس. بايد 
خبر مهمي به همسرش مي داد. آنقدر مهم بود كه بخواهد 
او را مدتي معطل كند و بعد بگويد. نشس��تند و حرف زدند 
و به چش��م هاي هم زل زدند. نگاه هاي زن با هميشه فرق 
مي كرد. برق خاصي داشت. خوشحالي توي صورتش موج 
مي زد. دل توي دلش نبود تا زودتر برود س��ر اصل مطلب و 
همسرش را غافلگير كند. همسرش اما حال خوشي نداشت. 
كالفگي هايش را دود كرد و حلقه حلق��ه از دهانش بيرون 
فرس��تاد. زن نگاهش كرد اما دود س��يگار آرامشي بيش از 
كالم او داش��ت. ترجيح داد س��كوت كند اما دودها آزارش 
مي دادند. مدت ها ب��ود اين جذاب لعنت��ي مردها، به جاي 
سرطان ريه سرطان تنهايي هايشان شده بود. او همسرش 
را دوست داشت و نمي خواست دود نفسش را بند بياورد اما 
ترجيح مرد اينگونه بود و اصرارهاي زن را مي گذاش��ت به 
حساب نصيحت هاي مادرانه و همين كالفه اش مي كرد. بعد 
از آن سكوت كرد و حرفي نزد. حتي خبر خوبش را نگفت. 
اخم كرد و منتظر ماند تا نگاهش كند و معني اين تداركات 
ويژه را بپرس��د. كالفه شد. س��يگارش را با دست گرفت و 
آهسته نجوا كرد: »مي شه انقدر س��يگار نكشي؟ مي خوام 

باهات حرف بزنم.« 
انگار آتش زير خاكس��تر بود. كالفه برخاست و ميز را ترك 
كرد. كتش را برداشت و از خانه بيرون زد. هرچه زن صدايش 
كرد صدايش به جايي جز ديوارهاي خانه نرسيد و او رفت. 

حالش بد بود. 
زن نمي دانس��ت چرا قهر كرده. نمي دانست چرا آنقدر زود 
جوش مي آورد. نمي دانس��ت چرا آنقدر در مقابل نكشيدن 
سيگار لعنتي مقاومت مي كرد. هيچ كدام را نمي دانست. جز 
اينكه روزش خراب شده بود و او هم نتوانسته بود سورپرايزش 
را رو كند. مي خواست گريه كند كه صداي گوشي بند خلوت 
غمبارش را گسست. دوست ها و همكالسي هايش بودند. بعد 
از سال هاي دانشگاه هيچ كدامشان را نديده بود. همسرش 

اينگونه خواسته بود و او هم پذيرفته بود. حاال مي خواستند 
سورپرايزش كنند و به ديدارش بيايند. معلوم نبود آدرسش 
را چطور يافته اند. اما وقتي گوشي را برداشت. آنها پشت در 
بودند. ديده بوسي كردند و به خانه آمدند. همسر يكي شان 
نيامده بود. س��ر كوچه مانده بود تا يك قن��ادي پيدا كند و 
با يك جعبه ش��يريني به خانه ش��ان بيايد. آنها آنقدر غرق 
خاطرات تلخ و شيرين شدند و دوس��تش آنقدر از عروسي 
و محسنات همس��رش گفت كه زمان از دستشان در رفت. 
دل توي دلش نبود. مدام به ساعت نگاه مي كرد تا همسرش 
برگردد. مي دانس��ت با اين عصبانيت كاري دست خودش 
مي دهد. مي دانست وقتي عصباني مي شود كنترل ذهن و 
مغزش را از دست مي دهد و مثل يك شير زخمي هركاري 
از او برمي آيد. دلش ش��ور مي زد اما لبخند روي لبش بود. 

براي خوش��ايند دوستش! دوس��تي كه بعد از سال ها براي 
ديدارش آمده بود. 

اضطراب كالفه اش كرده بود. غرورش را زير پا له كرد و چند 
باري به موبايلش زنگ زد اما بي فايده بود. كينه اش شتري 
بود.  مرد حالش بد بود. با ماش��ين دوري زده بود و حاال به 
امن ترين نقطه جهان كه گوش��ه دنج خانه اش بود برگشته 
بود. هوا سرد بود و باران نم نم مي باريد. حال خوبي نداشت. 
س��ال ها حس پدري اش را فرو خورده بود و احس��اس هاي 
پنهانش از او يك مرد عصبي س��اخته بود ك��ه براي فرار از 
دردهاي آزاردهنده روانش به سيگار پناه آورده بود. معتقد 
بود بعضي حرف ها را نمي شود به زن ها گفت. جنس بعضي 
حرف و دردها مردانه است.  تازه مي خواست آرام شود كه يك 
ماشين پارك شده مقابل پاركينگ، روانش را به هم ريخت. 

جوش آورد و تمام عقده هايش را سر ماشين بي راننده خالي 
كرد. آنقدر به الس��تيك هايش لگد كوبيد تا كس��ي بيرون 
بيايد و او يقه اش را به خاطر اين بي ش��عوري و سطح پايين 
فرهنگ شهروندي بگيرد. دندان از خشم به هم مي ساييد. 
گونه اش مي لرزيد. زنگ همه خانه ها را زد اما خبري از راننده 
نبود. كمي بعد مردي شيريني به دست از ته كوچه آمد. او را 
شناخت، پيش آمد و دست پيش برد و احوالپرسي كرد اما او 
عصباني تر از اين حرف ها بود كه چيزي بشنود. وقتي فهميد 
مهمان خانه خودش بوده خون��ش به جوش آمد و غيرتش 
زد باال. براي لحظه اي چشمش را روي عقلش بست و هرچه 
فكر پليد بود توي ذهنش مرور كرد. تنها به اين فكر كرد كه 
زنش او را از خانه دك كرده و دنبال بهانه بوده تا در غيابش 
با خيال آسوده مهمان غريبه دعوت كند. يقه اش را گرفت، 

چشم هايش را بست و دست هايش را باز. 
دلشوره زن بيهوده نبود. انگار همسرش را خوب مي شناخت. 
تا صداي داد شنيد با ترس��ي كه به جانش افتاده بود توي 
كوچه خزيد. اگر دير رس��يده بود همس��ر دوس��تش زير 
دس��ت هاي پرقدرت اما عصباني اش تكه تكه مي شد. پيش 
رفت و با التماس واس��طه ش��د. اما تير خش��مش او را هم 
بي نصيب نگذاش��ت و جلوي دروهمس��ايه كه ح��اال از هر 
س��وراخي س��ر برآورده بودند ت��ا بدانند ماجرا چيس��ت، 
همس��رش را س��كه يك پول كرد و با فرياد مجبورش كرد 
به خانه ب��رود. اما زن ترس��يد. پيش رفت و قس��مش داد. 
خواس��ت مانع دعوايشان بش��ود كه او را هل داد و به ديوار 
چسباند. ديگر صدايي نيامد. همه جا س��كوت بود و وهم. 
خون كه جاري شد دانست چه آتشي به زندگي اش انداخته. 
زن در آخرين لحظه زندگي اش دس��تي به خون س��رش 
كشيد، لبخند تلخي زد و ميان گريه و نفس هاي آخر توي 
گوشش عاشقانه زمزمه كرد كه مي خواسته او را سورپرايز 
كند و بگويد باالخره بعد از سال ها تالش و صبوري دعايش 
مستجاب شده و حاال او پدر يك جنين سه ماهه است. گاهي 

چه زود دير مي شود!

گاهيچهزودديرميشود

    مرضيه باميري
آن روز توي خيابان مجاور مدرس�ه معركه اي راه افتاده بود. عده اي زن 
و مرد و تعداد زيادي پس�ر نوجوان دور هم جمع شده بودند و همهمه اي 
برپا بود. غريزه كنج�كاوي ام را پي گرفته و س�ر از جمعي�ت درآوردم. 
دعوا ميان يك زن بود با يك دانش آموز پايه هفتم. جالب اس�ت بدانيد 
كه فقط صداي فريادهاي زن را مي ش�نيدم و اگ�ر از نزديك نديده بودم 
باورم نمي ش�د كه دعوا س�ر يك بگومگوي پس�رانه و از روي س�ادگي 
و ناداني اس�ت. مادر پس�ر مضروب كه ج�اي ناخن هاي دوس�تش روي 
گردنش مشهود بود داش�ت پسر را با مش�ت و لگد ادب مي كرد و انتقام 

پسرش را با خش�ونت مي گرفت. جالب بود كه خودش خشن تر از او بود 
ولي داشت برايش سخنراني مي كرد كه معلوم نيست در چه خانواده اي 
بزرگ ش�ده و اصاًل ادب و ش�عور اجتماعي ندارد. وقتي زن را ش�ماتت 
كرديم كه چرا س�رخود توي دعواي پسرانه ش�ان دخالت كرده يا پس�ر 
مردم را زير باد كتك گرفته، بادي به غبغب انداخت و با غرور گفت: »اگر 
ش�اهرگ بچه ام را مي زد چه غلطي مي كردم؟چه كس�ي جوابگو بود؟« 
از حرف�ش خن�ده ام گرف�ت. چط�ور مي ش�ود ي�ك خ�راش كوچ�ك 
ك�ه هرك�دام ممك�ن اس�ت ب�ه عزيزانم�ان س�هواً وارد كني�م 
تبدي�ل ش�ود ب�ه غوغ�اي ش�اهرگ زدن و اته�ام خش�ونت و... 

اصاًل مگر بچه ها در اين سن دعواي ناموسي مي كنند كه به خاطر غيرتي 
ش�دنش دعوا راه بيندازند؟ مگر آنكه اين حرف ها آنقدر توي خانواده ها 
تكرار و گفتنش عادي شده باشد كه عين آب خوردن هرجايي تكرار شود. 
عجيب بود كه دغدغه بچه ها از خانه به خيابان كشيده مي شود. همان جا با 
خود انديشيدم كه چطور مي شود يك نسل خشن تحويل اجتماع بزرگ تر 
داد. چطور مي ش�ود بچه هايي پ�ررو و بي ادب بار مي آوريم و اس�مش را 
مي گذاريم سر زبان داشتن نسل جديد. اگر مدير درخواستي كرد يا حرفي 
زد همان جا جواب كوبنده اما بي ادبانه اي مي دهند و پدر و مادرشان كيف 
مي كنند از اين شجاعت پسرشان. مي گويند آفرين كه زير بار زور نرفتي. 

كظم غيظ يعني فرو خوردن و نگه داش�تن 
خشم ش�ديدي كه در آس�تانه بروز كردن 
اس�ت. در رواي�ات اس�المي انس�ان از دو 
چيز برحذر ش�ده اس�ت. دو نيروي عجيب 
و بس�يار ق�وي ك�ه در آن واح�د مي تواند 
مخرب و كش�نده باش�د و يك اجتماع را با 
طغيان�ش به ويراني بكش�اند؛ يك�ي از اين 
نيروه�ا قدرت ش�هوت اس�ت كه اگ�ر اين 
اس�ب س�ركش رام نش�ود يك اجتماع را 
به تباهي مي كش�اند و ديگ�ري قوه غضب 
اس�ت كه اگر به دس�ت عقل كنترل نشود 
خس�ارات جبران ناپذيري پدي�د مي آورد. 
كظم ي�ك عبارت عربي اس�ت ام�ا معناي 
پارس�ي آن يعن�ي مح�ل خ�روج نف�س و 
يعن�ي پنه�ان ك�ردن چي�زي در درون. 

      
گاهي انس��ان مي��ان روابطش با انس��ان ها به 
بن بست مي رسد، خطاهايي از آنها سر مي زند 
كه نمي تواند خش��مش را فرو بنشاند. تناقض 
رفتارها و كالمشان او را به خش��م وا مي دارد. 
گاهي هيچ چيز آنطور كه دلش مي خواهد پيش 
نمي رود. يك روزهايي انگار همه بدشانسي هاي 
عالم هوار مي شود روي س��رش. توي ذهنش 
آنقدر تكرار مي كند بدش��انس و بدبخت است 
كه از در و ديوار برايش مي رس��د. مترو خراب 
مي شود. اتوبوس دير مي رسد. جلسه مهمش 
كنس��ل مي ش��ود. بي موقع بيمار مي شود و از 
مأموريت جا مي ماند. يا ب��اران مي آيد و توي 
ترافيك گير مي افتد و هزار و يكي از برنامه هايي 
كه براي خودش تدارك ديده ب��ه فنا مي رود. 
اين است كه خشمگين مي شود. دنبال كسي 

مي گ��ردد تا موج��ي از اندوه و خش��م را روي 
س��رش آوار كند. كه البته اين صخره س��نگي 
براي هركس متفاوت اس��ت. ديوار خشم يكي 
خانواده اش اس��ت. ديده اي��د مردهايي را كه 
نمي توانند مي��ان كار و احس��اس مرزي قائل 
شوند و شب تمام اندوه و استرس محيط كار را 
همراه جسمشان به خانه مي برند. كسي جرئت 
ندارد بگويد باالي چش��مت ابروست. مادر به 
بچه ها مي گويد پدر امروز خس��ته اس��ت. با او 
كلنجار نرويد. فقط به اين دليل كه او نمي تواند 
عقل و احساسش را كه دو جاي متفاوت مغزش 
جاخوش كرده اند كنترل كند. كافي است بچه 
به پر و پاي پدر بپيچد يا م��ادر خانه، كمي پا 
روي دمش بگذارد و بحث را به درازا بكش��اند. 
آن وقت است كه خش��م بروز مي كند و تيرش 
همه را مبتال. يكي عادت دارد اين خشم پنهان 
را سر مش��تري هايش خالي كند. كافي است 
مشتري سؤال سوم را بپرسد يا توي كنجكاوي 
كمي پيش��تر برود. حوصله اش س��ر مي رود. 
اخم مي كند و آنقدر صريح اما بي ادبانه پاس��خ 
مي دهد كه مش��تري تصميم مي گيرد هرگز 
پا توي مغازه اش نگذارد. نقطه مقابل اين افراد 
كاس��بان مهربان و لبخند بر لبي هس��تند كه 

مقابل مغازه را آب و جارو مي كنند و مشتري را 
با روي گشاده مي پذيرند. 

يكي هم معلم است. خشمش را سر شاگردان 
بيچاره خالي مي كند و گراني، بي پولي، بيماري 
بچه و غرغرهاي همسر و هزار مشكل شخصي 
ديگر برايش بهانه مي شود تا بچه ها را مثل يك 
برده به باد فحش يا كتك بگيرد و گاهي آن وقت 
در اين بروز خش��م پيش برود ك��ه گند كارش 
رس��انه اي بش��ود و همه بفهمند چه شيرهاي 
زخمي اي توي م��دارس هس��تند. آتش هاي 
زير خاكس��تر كه هر لحظه با يك نسيم شعله 
مي كش��د و خش��ك و تر را با هم مي س��وزاند. 
يكي راننده اس��ت، هرروز صبح با گره هايي در 
ابروانش و تندي كالمش خش��م را چاش��ني 
بداخالقي هاي��ش مي كن��د و تحويل مس��افر 
نگون بخت مي دهد. دنبال بهانه است براي بحث 
كردن. فرقي نمي كند محكم بستن در باشد يا 
پول خرد نداشتن مسافر. چشمش را مي بندد 
و جايي كه مي ش��ود با يك خواهش س��اده و 
مالي��م كارش را پيش ببرد به فرياد متوس��ل 
مي ش��ود و صبح جماعتي را خراب مي كند كه 
خودشان هم قرار است با همان اعصاب داغون به 
عده اي ديگر از اين اجتماع آسيب ديده خدمات 
ارائه كنند. او ه��م بي حوصله، او هم عصبي و او 
هم... و اين چرخه تا غروب ادامه دارد و اسمش 
مي شود مردمي كه خشمگينند و غربي ها براي 
شادي مان نس��خه مي پيچنند. آنها هم از خدا 
خواس��ته بي اعصابي يك عده ناتوان در كنترل 
خشمشان را پيراهن عثمان مي كنند و نسخه 
مي پيچند كه بيش��تر معضالت اجتماعي ما از 
خشم و اندوه اس��ت. اما چه كسي مسبب اين 
خش��م اس��ت؟ آيا بايد همه چيز بر وفق مراد 
باشد؟ آيا بايد در تك تك خانه ها را زد و مشكل 
تك تكشان را حل كرد تا خداي نكرده خشمگين 
نش��ده و مرتكب جرم و بزه نشوند؟ كنترل اين 
قوه يك مهارت فردي و سپس اجتماعي است. 
همان چيزي كه در ش��خصيت فردي مي شود 
كنترل خشم و آرامش. در اجتماع هم مي شود 
مش��تري مداري. يعني صدايش��ان را بشنوي، 
فريادشان را تحمل كني اما تو آرام باشي و آنها 

را به صبر دعوت كني. 
اما يكي از اين خش��م ها كه پاي��ه يك اجتماع 
را به هم مي ريزد توي خانواده اس��ت. مي تواند 
رواب��ط زوجي��ن را تيره و ت��ار كن��د و حتي 
كارشان به جدايي كش��يده شود. ممكن است 
بروز خش��م تا جايي پيش برود كه دس��ت به 
همس��رآزاري بزند و نمونه اش بشود زن هايي 
كه زير چشمش��ان كبود اس��ت و بازوانش��ان 
س��ياه از ضربات كمربند. مي ش��ود نتيجه اش 
كودك آزاري كه هر از گاهي اخبارش كام همه 
را تلخ مي كن��د و براي مدت��ي بدبيني و ترس 
س��ايه مي افكند. نتيجه اش مي شود فحاشي و 

بي حرمت كردن رابطه ها و... 
گاهي اين خشم آني جان مي گيرد. انفجار بزرگي 
با يك چاش��ني كوچك. مثل همه قتل هايي كه 
از يك دعوا و بگومگو ش��روع مي شود. اين روزها 
نمون��ه اش را زياد مي بينيم. عده اي نشس��ته اند 
دعواي��ي را تماش��ا مي كنن��د، ل��ب مي گزند و 
مي گويند بيچاره سنگيني و فشار زندگي امانش 
را بريده دس��ت خودش نيس��ت. گاهي سر يك 
جاي پارك، گاهي س��ر برخورد دو ماشين توي 
بزرگراه، گاهي ب��راي يك نگاه چپ به كس��ي، 
گاهي براي متلك گفتن و هزاران دليل ديگر كه 
خش��م را برمي انگيزد و افراد را وا مي دارد با قفل 
فرمان، چوب، چاقو يا هر چيزي كه دم دستشان 
است به طرف مقابلشان حمله كنند و ثابت كنند 
حق با آنهاس��ت.  اين خش��م قرباني هاي زيادي 
گرفته و هنوز هم اي��ن تراژدي ادام��ه دارد. هر 
روز بيشتر شاهد آن هستيم. از بزرگ و كوچك 
س��ر بهانه هاي بيهوده به هم گالويز مي ش��وند 
و مي خواهند يقه بدرند تا دلش��ان خنك شود.  
البته ناگفته پيداست كه مراكز دولتي هم نقش 
مؤثري در اي��ن افزايش روحيه خش��ونت طلب 
دارند. پاس كاري هاي مداوم اداري، درست انجام 
نشدن امور قانوني طبق روال، عدم آگاهي پرسنل 
و راهنمايي غيرصحيح، طوالني بودن روند قانوني 
بعضي از اقدامات و سردرگمي در قوانين ازجمله 
رفتارهايي است كه ارباب رجوع را خسته از اين 
دويدن و نرسيدن مي كند و وقتي خدمت رساني را 
كافي و مفيد نمي داند، لب به اعتراض مي گشايد و 

رفتار خشونت آميز بروز مي دهد.

خش�م مي تواند رواب�ط زوجين را 
تي�ره و تار كن�د و حتي كارش�ان 
به جدايي كش�يده ش�ود. ممكن 
اس�ت بروز خش�م تا جاي�ي پيش 
ب�رود كه دس�ت به همس�رآزاري 
بزند و نمون�ه اش بش�ود زن هايي 
كه زي�ر چشمش�ان كبود اس�ت

گاهي انس�ان مي�ان روابطش با 
انس�ان ها به بن بس�ت مي رسد، 
خطاهاي�ي از آنه�ا س�ر مي زند 
را  خش�مش  نمي توان�د  ك�ه 
فروبنش�اند. تناق�ض رفتاره�ا 
و كالمش�ان او را ب�ه خش�م وا 
مي دارد. گاه�ي هيچ چيز آنطور 
كه دلش مي خواهد پيش نمي رود

كنترل خشم را به فرزندان خود بياموزيم

فرزندم! دعوا و خشونت كار بدي است
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