
دلزدگی خانواده از آدم بداخالق
از مهم  ترین عواملی که باعث می شود زندگی برای 
دیگران به تلخی س��پری ش��ود، وجود یک فرد 
بداخالق در منزل و زندگی اس��ت. وقتی کسی 
بدخلق باشد اطرافیان او همیشه نگران و دلزده و 
خسته از زندگی با این فرد می شوند چراکه فرد بداخالق به 
خاطر ظرفیت کمش نسبت به دیگران با تندی و خشونت 
در گفتار و رفتار عمل می کند و اطرافی��ان نمی توانند با او 
راحت باشند. همین امر باعث سختی در زندگی می شود. هر 
کس بداخالق باش��د، خان��واده اش از او دلتنگ و خس��ته 
می ش��ود. از این جهت انس��ان بدخلق باید ب��ه خاطر رفع 
کدورت و دلزدگی افراد نس��بت به اخالق خود تجدیدنظر 

کرده و آرامش خود و دیگران را با خوش خلقی تأمین کند.

بی برنامگی و بی نظمی
یکی از عوامل بدخلقی بی برنامگی و بی نظمی 
در زندگی است. کسانی که در زندگی برنامه 
منظمی ندارند زمینه بدخلقی در آنان بیشتر 
اس��ت چراک��ه همیش��ه کارهای خ��ود را 
نمی توانند به موقع یا به خوبی انجام دهند و یا اطراف آنها 
یک قانون و برنامه ریزی حاکم نیست. از این جهت ذهن و 
فکر آنان مش��غول ش��ده و همین امر باع��ث ناراحتی و 

نگرانی شان می شود.

منفی گرایی را کنار بگذاریم
یکی از عوام��ل مهم بدخلق��ی، برخورد 
غیرمنطقی با نواقص و مشکالتی است که 
در وجود برخی افراد هست. چه زن و شوهر 
و چ��ه دو رفیق و هم��کار، وقت��ی با هم 
معاش��رت می کنند، طبیعتاً در رفتارهای آنها نسبت به 

یکدیگر روحیاتی مشاهد می شود که طرف مقابل برخورد 
با این اخالقیات خیلی برایش خوشایند نیست و همیشه 
دنبال راهکاری برای نحوه برخورد با این خلقیات اس��ت. 
مثاًل زن نسبت به ش��وهر از تندخویی یا بی صبری او رنج 
می برد یا برعکس. در این مواقع برخورد با این روحیه یا با 
یک حالت طلبکارانه و مقابله به مثل اس��ت یا س��کوت و 
خودخوری و تحمل. اگر این دو راه باشد یقیناً بدخلقی در 
طرف مقابل درمان نمی ش��ود بلکه با مقابله به مثل بدتر 
می شود یا با سکوت کردن بدون درمان این حالت به طور 
موقت درمان می ش��ود. این دو راه به خاطر این است که 
ش��خص فقط فکرش مش��غول همین صفت بد شده و از 
صفات دیگر ط��رف مقابل خ��ود به ط��ور طبیعی غافل 

می شود.
مثبت گرایی و توجه به صفات خوب

وقتی با اخالق بدی مواجه می شویم قبل از 
مقابله به مثل و ی��ا هر کاری بای��د بدانیم 
شخصی که با این اخالق بد با ما روبه رو شده 
یقیناً در حالتی است که از خوبی های خود 
غافل شده و نیاز است به او به عنوان یک بیمار کمک کنیم 
تا او را در موقعیت بهتری ق��رار دهیم. قبل از هر چیز باید 
سکوت کرد تا تعادل مان به هم نریزد. بعد با توجه به صفات 
مثبت او خوبی هایش را به او تلقین کنیم تا بداند ما او را در 
این حالت نیز قب��ول داریم و تنه��ا با رفت��ار لحظه ای او 

مخالفیم. با این کار توجه او را به خود جلب کرده ایم.
 وقتی این حالت را از ما دید آرامش��ی بر وجود او حاکم و 
متوجه می شود که رفتارش مناسب نیست. در این حالت 
اس��ت که می توانیم در مورد رفتار او قضاوت منصفانه ای 
داشته باش��یم و حرف مان را بزنیم و بعد از آن دوباره او را 
تشویق و ترغیب کنیم. شیخ اسماعیل دوالبی، این عارف 
بزرگ می گوید: »هیچ وقت وارد گذشته هیچ آدمی نشو و 

زیر و روش نکن حتی عزیزترینت. زیبا ترین باغچه را هم که 
بیل بزنی حداقل یه کرم توش پیدا می کنی.«

اس��تاد بزرگوار اخالق، آیت اهلل مه��دوی می فرمود: هر 
عملی نیاز به س��ه مرحله دارد. یک مرحله قبل از انجام 
کار، یکی هنگام عمل و یکی بعد از عمل و در جایی دیگر 
می فرمود: وقتی خواستی عیب کسی را گوشزد کنی سه 
مرحله را طی کن. مرحله اول مقداری خوبی های او را بگو 
بعد اش��اره به نقص او کن بعد آن ایراد را با زبانی نرم بگو، 
بعد دوباره خوبی بگو. فلسفه اش این است که وقتی خوبی 
گفتی می داند شما او را پذیرفته ای. وقتی عیبش گفتی 
مقداری ناراحت می شود و وقتی دوباره خوبی گفتی آن 
کدورت هم از بین می رود. در واقع بدی را بین دو خوبی 

منتقل کردی. 
خدای متعال هم در کتاب خود فرموده کار خوب خودتان 
را قبل و بعد از آن حفظ کنید و اگر کار بدی هم از دیگران 
دیدید بین خوبی های آن قرار دهید. همان طور کار خوب 

خود را بین خوبی ها حفظ کنید.

تقویت ایمان و خوش خلقی
از مهم  ترین عوام��ل خوش خلقی تقویت 
ایمان و باورهای اعتقادی است. کسانی که 
خدا در زندگی آنان نقش بیشتری دارد و در 
واقع با یاد خدا در زندگی نفس می کشند به 
یاد او هستند مواظبت بر رفتارهای خود بیشتر می کنند. به 
این آیه توجه کنید که می فرماید: » بگو عمل کنید! خداوند 
و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می  بینند! و به زودی، 
به سوی دانای نهان و آشکار، بازگردانده می  شوید و شما را 

به آنچه عمل می  کردید، خبر می  دهد.« 
در این آیه به صراحت گفته ایمان به خدا و دیدن خدا در 
زندگی بهترین وس��یله برای مدیریت اخالق و رفتار در 
زندگی است چراکه انس��ان هایی که باورشان قوی است 
وقتی می بینند خدا ب��ه همه زندگی آن��ان نظارت دارد 
اخالق خود را در همه حاالت با همسر و فرزندان و اقوام 
و خویشان خود خوب کرده و از هرگونه بدخلقی دوری 
می کنند، اما کس��انی که خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و 
رفتار خود نمی بینند در ظاهر مراعات می کنند اما جایی 

که باید مراعات کنند، نمی کنند.
 بعضی افراد با مردم خوش اخالق هس��تند اما وقتی در 
محیط زندگی ش��خصی وارد می ش��وند چون دیگر در 
دید مردم نیستند رفتارش��ان رفتار شایسته ای نیست 
چراکه فکر می کنند مردم که نیستند، پس هر کاری که 
خواستند می توانند انجام دهند. در حالی که اگر بدانند 
همان طور که برای آبروی خود در نزد مردم مواظب رفتار 
خود هستند باید آن را بدانند قبل از هر چیز باید خود را 
در محضر خدا ببینند و مواظب رفتار خود باشند. از این 
جهت در آیات و روایات متع��دد برای مدیریت اعتقادی 
در محیط منزل همه ما را توصیه به رف��ع نواقص کرده 
است.  از جمله آیات این است که می فرماید: »أَ لَْم یْعلَْم 
َ یری«:  آیا او ندانست که خداوند )همه اعمالش را(  بِأَنهَّ اهللهَّ
می  بیند؟ پیامبر)ص( در این باره می فرمایند: در نهان از 
خدا بترس چنان که او را می بینی که اگر تو او را نمی  بینی 
او تو را می  بیند و می فرماید: به کسانی که در نهان از خدا 
می  ترسند و با دل توبه کرده و مطیع بیایند گفته می  شود 
به سالمت وارد بهشت شوید که این زندگی جاوید است . 
پس بدخلقی با توجه و تقویت اعتقاد و باور به خدا قابل 

اصالح است.
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سبک رابطه

دخالت در زندگی زوجین جوان، گره را کورتر می کند

اگر خودمان نخواهیم 
دخالتی هم در کار نیست علل و عوامل بدخلقی و راهکارهای ایجاد خوش خلقی

آدم بداخالق تحمل خودش را هم ندارد

بعض�ی اف�راد ب�ا م�ردم خوش اخالق 
هس�تند اما وقتی در محی�ط زندگی 
شخصی وارد می ش�وند چون دیگر در 
دید مردم نیس�تند رفتارش�ان رفتار 
شایسته ای نیست چراکه فکر می کنند 
مردم که نیس�تند، پس ه�ر کاری که 
خواس�تند می توانند انجام دهند. در 
حالی ک�ه اگر بدانن�د همان ط�ور که 
برای آبروی خ�ود در نزد مردم مواظب 
رفتار خود هس�تند بای�د آن را بدانند 
قبل از هر چیز باید خ�ود را در محضر 
خدا ببینند و مواظب رفتار خود باشند 

وقتی با اخالق بدی مواجه می ش�ویم 
قبل از مقابله به مثل و یا هر کاری باید 
بدانیم شخصی که با این اخالق بد با ما 
روبه رو شده یقیناً در حالتی است که از 
خوبی های خود غافل شده و نیاز است 
به او به عنوان یک بیم�ار کمک کنیم 
ت�ا او را در موقعیت بهت�ری قرار دهیم

زوجین در هنگام ازدواج بای��د حتماً به بلوغ فکری 
و عقلی رسیده باش��ند تا بتوانند چرخ زندگی را به 

تنهایی و با مشورت همسر خود بچرخانند.
در اکثر زندگی های تازه تش��کیل ش��ده مس��ائل و 
مش��کالتی پیش می آید که گاهی اوقات زن و مرد 
به تنهایی نمی توانند از پس حل آن برآیند و باید با 
فردی که مطمئن و آگاه به مسائل زناشویی و ازدواج 

است در میان بگذارند .
از نظر روانشناسی هر زندگی مش��ترک یک رابطه 
دو طرفه بین دختر و پسر است که باید با مشورت و 
نظر و تصمیم گیری هر دو به سرانجام برسد و اجازه 
دخالت دادن والدین در حری��م خصوصی خانواده 
می تواند دردسرساز باشد . دخالت های نابجای پدر 
و م��ادر و خانواده ها در زندگی زوجی��ن حتی اگر با 
نیت خیرخواهی و وصلت و آشتی صورت پذیرد باز 
نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت و جز کدورت 
و خدشه دار ش��دن ش��خصیت همدیگر چیزی به 

ارمغان نمی آورد.
زوج های جوان بای��د بدانند که وقت��ی بدون هیچ 
محدودیتی و بدون هیچ فیلتری تمام مش��کالت و 
مس��ائل به وجود آمده در زندگی مش��ترک خود را 
برای والدین و یا بدتر از آن برای دوستانشان تعریف 
می کنند حتی بدون اینکه ی��ک واو را جا بیندازند 
نباید انتظار داشته باشند که دیگران در زندگی شان 
دخالت نکنند و این نش��انگر این اس��ت که ما برای 
زندگی خود هیچ حریمی قائل نیس��تیم و هر کس 

می تواند در زندگی من نظری بدهد!
 اکثر جوانان به اشتباه مشکالت زندگی روزمره خود 
را با والدین و اطرافیان خود که سررش��ته ای ندارند 
در میان می گذارند که این خود بیشتر به مشکالت 
و شعله ور ش��دن آن دامن می زند و نه تنها دردی از 
زوجین دوا نمی ش��ود بلکه دردی به دردهای آنان 
اضافه می شود و در بعضی مواقع به طردشدن دختر 

یا پسر از خانواده طرف مقابل و... می انجامد .
البته در مواقعی که دخالت های خانواده ها یک طرفه 
و یک سویه نباشد می تواند دردی از درد ها را درمان 
کند. اگر این دخالت ها پخت��ه و آگاهانه و به دور از 
سو گیری باش��د حتی می تواند زندگی تازه تشکیل 
شده جوانان را که به مشکل خورده اند از مرز جدایی 

و طالق به حریم آشتی و وصلت بکشاند.
در این طور مواق��ع زوجین جوان باید ب��ا آگاهی از 
مش��کالت خود آن را با یک روانش��ناس و مش��اور 
خانواده در میان بگذارند ، با فردی که هیچ نس��بتی 
با آنان از لحاظ خانوادگی ندارد و همیشه حرف حق 

را می زند .

امروزه نابس��امانی ها و ازهم گسیختگی های کانون 
خانواده یکی از مهم  ترین مسائل نگران کننده و حاد 
جامعه است که باید با دیدی دقیق تر به آن نگریست 

و مشکالت جوانان را از سر راه آنان برداشت .
گاهی اوقات دخالت های والدین در این گونه موارد 
آتش اختالفات بین زوجین را شعله ورتر می کند و 
در بعضی مواقع آن قدر این ش��عله شدید و شدیدتر 
می شود که زوجین راهی به جز طالق ندارند. درست 
اس��ت که در اکثر مواقع دخالت های والدین با نیت 
صلح و دوستی و خیرخواهی و سعادت فرزندانشان 
صورت می پذیرد ام��ا در اکثر اوق��ات یک تصمیم 
یکجانبه و به دور از عدل و انصاف نس��بت به یکی از 
زوجین می تواند خطرات بیش��تری را در پی داشته 
باش��د که همان طور که قباًل گفته ش��د جز اضافه 
شدن یک مش��کل دیگر به مشکالت زوجین و بروز 
اختالفات جدید و تازه چی��ز دیگری در پی نخواهد 

داشت.
زوج های ج��وان باید با درایت و خویش��تنداری و با 
احترام و به صورت کاماًل غیرمستقیم به والدین خود 

بفهمانند که نباید در زندگی آنان دخالت کنند.
از نظر روانشناس��ان و مشاوران وس��اطت و دخالت 
باید به صورتی باشد که سبب بروز اختالفات جدید 
و تازه نباشد و نش��ود و هر گونه جهت و نظر باید به 
دور از س��و گیری و یک طرفه بودن باش��د . همیشه 
موضوع و تصور اینک��ه خانواده همس��ر در زندگی 
مشترک زوجین دخالت داش��ته باشند برای دختر 
و پس��ر زجرآور و ناراحت کننده بوده و هس��ت . به 
زوجین جوان توصیه می شود هنگامی که با مشکل 
و یا مسئله ای در زندگی مشترک خود روبه رو شدند 
که نمی توانند از پس آن ب��ه تنهایی برآیند حتماً به 
یک مرکز مش��اوره مراجعه کرده و راه حل را از آنان 
خواس��تار باش��ند و اگر برایش��ان مراجعه به مرکز 
مشاوره مقدور نیست بکارگیری و دانستن چند نکته 

برای آنان الزم و ضروری است.
اول از همه اینکه اگر در مش��کالت مش��ترک خود 
خانواده ها را دخالت می دهند حتماً به این نکته توجه 
داشته باشند که حفظ ش��أن و احترام آنان واجب و 
ضروری اس��ت و باید دختر و پس��ر احترام خانواده 
همسر خود را داش��ته باش��ند چراکه از بین رفتن 
احترام خانواده در بین زن و م��رد و یا حاضرجوابی 
کردن و جواب دادن خود می تواند دامنه اختالفات را 

شدیدتر و گسترده تر سازد.
زوجین بهتر است در همان اوایل زندگی خود لیستی 
از نقاط ضعف و نقاط مثبت خانواده ها را برای خود 
تهیه کنند . ویژگی های مثبت و منفی خانواده ها در 
بعضی شرایط و مواقع می تواند کارساز باشد . گاهی 
اوقات یک قضاوت منصفانه از ویژگی های خانواده ها 
می تواند به شما کمک شایانی در بهتر شدن اوضاع 
کرده و با مدیریت کردن موضوع ، اختالف بین شما و 

همسرتان از بین برود .
اینکه همیش��ه بخواهیم در اختالفات و مش��کالت 
به وج��ود آمده در زندگ��ی ، خانواده ه��ای همدیگر 
را محکوم کنیم درس��ت نیس��ت . نه تنها گره ای از 
مشکالت را باز نکرده ایم بلکه گره را کورتر کرده ایم.

 همیش��ه نباید در زندگی تمام مش��کالت به وجود 
آمده را به گردن خانواده همسر بیندازیم. باید بدانیم 
که همیشه در اختالفات و مشکالت بیشتر خودمان 

مقصر هستیم .
 باید ای��ن موض��وع را درک کنید که فقط ش��ما و 
همس��رتان هس��تید که در زیر یک س��قف زندگی 
می کنید و ش��بانه روز خود را با ه��م می گذرانید و 
اگر هم مش��کلی در زندگی تان پیش بیاید خودتان 
مسبب و زمینه ساز آن بوده اید و زمینه را برای یک 
جو متشنج فراهم کرده اید و حال اگر قرار باشد که 
این مش��کالت را به خانواده های هم نسبت بدهید 

نهایت بی سپاسی است.
*مشاور و روانشناس بالینی

سبک رفتار

روایت است روزی به حضرت رسول اکرم)ص( 
عرض کردند: »فالن زن روز ها را روزه می گیرد 
و شب ها را عبادت به پا می دارد و لیکن بدخلق 
است و از کج خلقی به همس��ایگان خود آزار 
می رساند. آن حضرت فرمودند: هیچ خیری در 
او نیست، و او از اهل جهنم است« و آن حضرت 
فرمودند ک��ه: »بدخلقی بنده را می رس��اند 
تا اس��فل درک جهن��م. « و ب��از آن حضرت 
فرمودند: »خدا منع کرده اس��ت قبول توبه 
بدخلق را. عرض کردند که: چرا یا رسول اهلل؟ 
فرمودند به علت اینکه هر وقت از گناهی توبه 
کرد در گناهی بدتر می افتد« و فرمودند که: 
»بدخلقی گناهی است که آمرزیده نمی شود« 
و بعضی از بزرگان گفته اند که: » اگر مصاحبت 
و همنشینی کنم با فاسق فاجر خوش خلقی، 
دوست  تر دارم که با عابد کج خلقی بنشینم.« 
بدخلقی و بداخالقی یکی از صفات رذیله ای 
است که در اس��الم مورد نکوهش قرارگرفته 
است برعکس آن، خوش خلقی و برخورد نیکو 
با دیگران از صفات و فضایلی است که در آیات 
قرآن مجید و روایات ائمه اطهار)ع( بسیار مورد 
تأکید قرارگرفته است. بداخالقی نزدیک به 
اخم و بدخویی اس��ت و غلظت و درش��تی از 
ثمرات کج خلقی است. همچنان که دلتنگی و 

بدکالمی نیز از آثار آن است. این صفت از نتایج 
قوه غضبیه و از جمله صفاتی است که آدمی 
را از خالق و خلق دور می کن��د، از نظر مردم 

می افکند و طبع ها را از او متنفر می کند.
اخ��الق حس��نه در احادیثی که از ش��خص 
پیامب��ر اک��رم)ص( و همچنی��ن از س��ایر 
پیشوایان معصوم)ع( رسیده است با اهمیت 

فوق العاده ای تعقیب ش��ده است. در حدیث 
هََّما بُِعْثُت  معروفی از پیامبر اکرم می خوانیم: » إِن
َم َمَکاِرَم الَأْْخاَلِق؛ من تنها برای تکمیل  ِلُتَمِّ

فضائل اخالقی مبعوث شده ام.«
از این روای��ت فهمیده می ش��ود که حداقل 
یکی از مهم  ترین اهداف دین، تربیت اخالقی 
انسان هاست. در حدیث دیگری از امیرمؤمنان 
علی)ع( می خوانیم که فرمود:  »اگر ما امید و 
ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ، 
و انتظار ثواب و عقابی نمی داشتیم، شایسته 

بود به سراغ فضائل اخالقی برویم چراکه آنها 
راهنمای نجات و پیروزی و موفقیت هستند.« 
این حدیث به خوبی نشان می دهد که فضائل 
اخالقی نه تنها س��بب نجات در قیامت است 
بلکه زندگی دنیا نیز بدون آن سامان نمی یابد. 
این روایت بس��یار پرمعناست. یکی از معانی 
احتمالی این روایت این است که اگر آخرتی 
در کار نب��ود و حیات انس��ان در دنیا خالصه  
می ش��د، باز هم مکارم اخالق مطلوب بودند 
چراکه زندگی دنیا را دلپذیر و انسان را در دنیا 

متعادل و آرام می سازند. احتماالً یکی دیگر از 
درس های این روایت، این اس��ت که خوبی و 
مطلوبیت مکارم اخالق، چنان است که حتی 
اگر در برابر کارهای نیک پاداشی در کار نبود 
و بر اثر اعمال بدعقابی صورت نمی گرفت، باز 
هم درک خوبی و مطلوبیت مکارم اخالقی ما 
را وامی داشت که آنها را بخواهیم. در این معنا 
حتی آثار مکارم اخالق در بهبود حیات دنیایی 
انسان ها هم سبب مطلوبیت آنها نیست، بلکه 

خوبی ذاتی مکارم اخالقی مورد نظر است.
در حدیث دیگری از رسول خدا)ص( آمده 
اس��ت که فرمود:  »خداوند سبحان فضائل 
اخالقی را وس��یله ارتباط می��ان خودش و 
بندگانش قرار داده، همین بس که هر یک 
از ش��ما دس��ت به اخالقی بزند که او را به 
خدا مربوط سازد.« به تعبیر دیگر، خداوند 
بزرگ ترین معل��م اخ��الق و مربی نفوس 
انس��انی و منبع تمام فضائل است، و قرب و 
نزدیکی به خدا جز از طریق تخلق به اخالق 
الهی امکانپذیر نیست! بنابراین، هر فضیلت 
اخالقی رابطه ای میان انس��ان و خدا ایجاد 
می کند و او را گام به گام به ذات مقدسش 

نزدیک تر می سازد.
 تلخیص از پرسمان

اخالق خوش در روایات و احادیث

بداخالق ها به بهشت نمی روند!
سبک تعالی

زوج های جوان وقتی بدون هیچ 
محدودیت و ب�دون هیچ فیلتری 
تمام مشکالت و مسائل به وجود 
آمده در زندگی مش�ترک خود را 
برای والدین و یا بدتر از آن برای 
دوستان ش�ان تعری�ف می کنند 
حتی ب�دون اینکه ی�ک واو را جا 
بیندازن�د نبای�د انتظار داش�ته 
باشند که دیگران در زندگی شان 
دخالت نکنند و این نش�انگر این 
است که ما برای زندگی خود هیچ 
حریمی قائل نیستیم و هر کسی 
می تواند در زندگی ما نظری بدهد!

بداخالق�ی نزدی�ک ب�ه اخم 
و بدخوی�ی اس�ت و غلظت و 
درش�تی از ثمرات کج خلقی 
اس�ت. همچنان که دلتنگی و 
بدکالمی نیز از آثار آن است. 
این صفت از نتایج قوه غضبیه 
و از جمل�ه صفاتی اس�ت که 
آدمی را از خال�ق و خلق دور 
می کند، از نظر مردم می افکند 
و طبع ها را از او متنفر می کند

   اکرم آشتیانی*
خانواده یک�ی از اصیل  تری�ن و مقدس  تری�ن نهاد ه�ای اجتماع�ی در جامعه به حس�اب می آید . 
هر خان�واده متش�کل از مرد و زن اس�ت ک�ه فرزند به ای�ن جمع ب�زرگ مقدس اضافه می ش�ود . 
بع�د از اینک�ه دختر و پس�ر با ه�م ب�ه توافق اولی�ه رس�یدند و ب�ا هم ی�ک زندگی مش�ترک را 
تش�کیل دادند بهتر اس�ت اولین کاری که بای�د و حتم�ًا در زندگی انج�ام دهند اینک�ه از »من « 
به »ما « برس�ند . وقتی توانس�تند این کلم�ه را بپذیرن�د ، مطمئن باش�ند که اکثر مشکالتش�ان 
را می توانن�د خ�ود ب�ه تنهای�ی و ب�دون دخال�ت دیگ�ران ح�ل ک�رده و از س�ر راه بردارن�د.    حجت االسالم علیرضا فرهنگ*

خانمی  می گفت: » ش�وهرم با کوچک تری�ن حرفی که برخالف میلش باش�ه 
عصبی میش�ه. همیش�ه طلبکاره. همش اس�ترس دارم ناخودآگاه عصبیش 
نکنم. چون همش میگه تو منو عصبانی می کن�ی. اگه کوتاه بیام که هیچی اما 
اگه ادامه بدم بددهنی می کنه. براش فرقی نمی کنه کس�ی اطرافش باش�ه یا 
نه. فقط به خاطر پس�رم دارم تحملش می کنم. موندم باهاش چی کار کنم.« یا 
خانمی  دیگر با ش�کایت از خودش می گفت: » من 25 س�المه. با مردی ازدواج 

کردم و حاصل ازدواج مون یه پسر دو س�اله است. تنها مشکلی که تو زندگیم 
دارم بداخالقی و بددهنی و پرخاشگری شدید خودم هست که باعث رنجش 
خودم و همسرم و اطرافیانم میشه. خیلی زود از کوره درمیرم و زود هم پشیمون 
میشم. بار ها توبه کردم و بعد از 24 ساعت باز شروع به بدخلقی و نیش و کنایه 
و فحاشی کردم. االن جوری ش�دم که واقعاً از دس�ت خودم دلگیر و رنجورم. 
این دفعه واقعاً دلم می خ�واد خودم رو تغییر بدم و آدم خوبی بش�م. « یا پدر و 
مادری از فرزند بداخالق شان گالیه داش�تند و همین طور افراد متعدد دیگر.


