دعوا ،نمک سندگی نیست()2
ٔی ٌٛیٙذ «دعٛإ٘ ،ه ص٘ذٌی است!» غزا ثذٕ٘ ٖٚه غیشلبثُ خٛسدٖ است  ٚثشای ٕٞیٗ ،ج ٚ ًٙدعٛا  ٓٞثشای ص٘ذٌی الصْ است .صٖ  ٚضٞٛش
ثبیذ یبد ثٍیش٘ذ و ٝثب  ٓٞدعٛا وٙٙذ  ٚد ٚدلیم ٝثعذ دس وٙبس  ٓٞسش سفش ٜثٙطیٙٙذ! اٍ٘بس ٘ ٝاٍ٘بس تب ٕٞیٗ چٙذ ِحظ ٝپیص چ ٝثسبعی دس خب٘ٝ
ث ٝپب ضذ ٜثٛد!ٜ
ج ٚ ًٙجذاَ ثشای تٛٙع ص٘ذٌی الصْ است  ٚخب٘ ٝای و ٝاص آٖ صذای جیغ ص٘ب٘ ٚ ٝفشیبد ٔشدا٘ ٝث ٝآسٕبٖ ٘شٚد ،ثیغ ِٝٛای سٛت  ٚوٛس است!
ٔٗ ثب ایٗ حشف ٞب ٔٛافك ٘یستٍٓٙٞ .بْ ج ٚ ًٙجذاَ ،حشف ٞبیی اص دٞبٖ صٖ  ٚضٞٛش خبسج ٔی ضٛد ؤ ٝی تٛا٘ذ آثبس ٔخشثی داضت ٝثبضذ؛
آثبسی و ٝتب سبَ ٞب اص ر ٗٞض٘ٛٙذ ٜپبن ٘طٛد  ٚسٚحیٞ ٝش د٘ ٚمش سا آ٘مذس ضعیف وٙذ و ٝدس ٚجٛدضبٖ تٛا٘ی ثشای ا٘جبْ وبسٞبی سٚصٔش ٜثبلی
ٕ٘ب٘ذ؛ چ ٝثشسذ ث ٝلذست ثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی ثّٙذٔذت ثشای سسیذٖ ث ٝاٞذاف.
فشص٘ذا٘ی و ٝصیش دست ٚاِذی ٗ ستیض ٜج ٚ ٛدس ٔحیظ جش  ٚثحث  ٚدعٛا سضذ ٔی وٙٙذ ،ضعیف  ٚضىٙٙذٔ ٜی ض٘ٛذ  ٚثب و ِٝٛثبسی اص صجش ٚ
٘بساحتیٔ ،شاحُ تحصیّی ضبٖ سا ادأٔ ٝی دٙٞذ ٚ ٚلتی ٘ٛثت ٚسٚد ث ٝجبٔع ٚ ٝوبس  ٚاصدٚاج ثشسذٔ ،طىالت اسبسی خٛاٙٞذ داضت.
وٛدوی و ٝدس ٔحیظ پشخط٘ٛت ثضسي ضٛد ،دس صٛست پشا٘شطی ثٛدٖ ث ٝفشدی خطٗ ٚ ٚحطی تجذیُ ٔی ضٛد و ٝدس آیٙذ ٜثبص ٔحیغی
پشضشاست ثٚ ٝجٛد ٔی آٚسد  ٚاٌش ٚ ٓٞجٛدی آساْ تش داضت ٝثبضذ ،ا٘سب٘ی ٔٙفعُ ٔی ضٛد و ٝتٛا٘بیی دفبع اص خٛد  ٚحفظ حمٛق اثتذایی اش سا
٘خٛاٞذ داضت.
پس دعٛا ٕ٘ه ص٘ذٌی ٘یست! عبُٔ ٞته حشٔت  ٚاص ثیٗ ثش٘ذ ٜضئ٘ٛبت ا٘سب٘ی است .اٌش دس صٔش ٜآٖ صٚج ٞبی جٛاٖ ٞستیذ و ٝث ٝساحتی ثش
سش ٞش ٔسئّ ٝای دعٛا ٔی وٙیذ  ٚث ٝدفبع اص عمیذ ٜخٛد اصشاس داسیذ ،فشأٛش ٘ىٙیذ ٔیبٖ دعٛا حّٛا خیشات ٕ٘ی وٙٙذ  ٚتٟٙب فبیذ ٜاش پزیشایی
اص یىذیٍش ثب صذای ثّٙذ ٘ ٚبسضاٞبی سً٘ ٚ ٚاسً٘ٔ ،یٕ ٟبٖ وشدٖ اعضبی خب٘ٛاد ٜیىذیٍش ث ٝا٘ٛاع تٕٟت ٞب ،دس ثعضی ٔٛاسد دسٌیشی ٞبی
فیضیىی  ٚتبثیشات ٔخشة دساصٔذت است.
اص جٔ ٚ ًٙجبدِ ،ٝخیشی ث ٝدست ٕ٘ی آیذ  ٚتٟٙب فبیذ ٜاش سست ضذٖ ثٙیبٖ خب٘ٛاد ،ٜسٚحی ٝای تخشیت ضذ ٚ ٜآصسد ٚ ٜثبس آٔذٖ فشص٘ذا٘ی
س٘ج وطیذ ٚ ٜفبلذ تٛاٖ وبفی ثشای ادأ ٝص٘ذٌی است.
راهکبرهبی پیشگیزی اس اختالف هبی سنبشویی
* آرام بگیزید
ِحظ ٝای وٕٞ ٝسشتبٖ عذاِت سا صیش پب ٔی ٌزاسد  ٚضٕب سا ث ٝصفبتی ٘بٔشثٛط ٔتٔ ٟٓی وٙذ ،ث ٝعٛس عجیعی ر ٗٞتبٖ سعی ٔی وٙذ اص ضٕب
دفبع وٙذ .دس چٙیٗ ٔٛالعی ضٕب حبضشیذ ٞش وبسی ا٘جبْ دٞیذ تب ثبثت وٙیذ حك ثب ضٕبست؛ أب ث ٝساستی آیب ثبال ثشدٖ صذا ٘ ٚبسضا ٌفتٗ ،ضٕب
سا ٔجشا ٔی وٙذ؟
چٙذ دلیم ٝآساْ ثٍیشیذ  ٚثب خٛدتبٖ فىش وٙیذ چشا ا ٚچٙیٗ سخٗ ٘بعبدال٘ ٝای ثش صثبٖ آٚسد ٜاست؟ د ٚسإٔ ٜىٗ است :یب ٚالعیت سا ٔی دا٘ذ ٚ
ث٘ ٝفعص است و ٝآٖ سا تغییش دٞذ یب اص اصُ ٔبجشا آٌب٘ ٜیست.
دس ٞش د ٚصٛست ،دعٛا سٛدی ٘ذاسد .آساْ ثٍیشیذ  ٚخٛد سا وٙتشَ وٙیذٔ .حیظ دعٛا سا سٞب وٙیذ .ثشای ِحظ ٝای ث ٝاتبلی دیٍش ثشٚیذ یب ٔٙضَ سا
تشن وٙیذ  ٚدس ٛٞای آصاد ثٌ ٝفتٞ ٝبی ٕٞسشتبٖ فىش وٙیذ.
اٌش ا ٚتصٛسی اضتجب ٜدسثبس ٜضٕب داسد ،سٚضی ثشای اثجبت حمب٘یت خٛد ثیبثیذ؛ أب اٌش اٚ ٚالعیت سا ٔی دا٘ذ  ٚثی دِیُ ضٕب سا ٔتٔ ٟٓی وٙذ ،عّت
سا سیط ٝیبثی وٙیذ  ٚدس پی حُ ایٗ ٔسئّ ٝثبضیذ؛ حتی اٌش حشف ٞبی ٕٞسشتبٖ دسست است  ٚایشادی ٔتٛج ٝضٕبست ،ث ٝاصالح سفتبسٞبی
خٛد فىش وٙیذ .چٙذ دلیم ٝثٛدٖ دس ٛٞای آصاد ث ٝضٕب وٕه ٔی وٙذ ثتٛا٘یذ تصٕیٓ ٞبی ثٟتشی ثٍیشیذ.
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* حمله نکنید
اغّت ٕٞسشاٖ ٘مبط ضعف یىذیٍش سا ٔی ضٙبسٙذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،ث ٝخٛثی ٔی دا٘ٙذ اسّح ٝپش اص حشف ٞبی تّخ ٌ ٚض٘ذ ٜخٛد سا چٍ ٝ٘ٛثٝ
سٕت ٕٞذیٍش ٘طب٘ ٝثٍیش٘ذ .ضبیذ ایٗ وبس ضٕب سا تخّی ٝوٙذ أب جبیٍب ٜتبٖ سا دس لّت ٕٞسشتبٖ پبییٗ تش خٛاٞذ آٚسد.
ثعضی اص حشف ٞب خظ لشٔضٞبیی ٞستٙذوٕٞ ٝسشتبٖ ٞشٌض ٔبیُ ٘یست آٟ٘ب سا ثطٛٙد یب ثش صثبٖ ثیبٚسد .ثیبٖ آٟ٘ب ٍٙٞبْ اختالف  ٚدسٌیشی،
عٕٞ ٝبیی عٕیك ث ٝساثغ ٝضٕب خٛاٞذ صد .ث ٝعٛالت وبستبٖ فىش وٙیذ  ٚث ٝسٚحی ٝعصجی تبٖ اجبص٘ ٜذٞیذ ساثغ ٝص٘بضٛیی ضٕب سا خذض ٝداس وٙذ.
* مسئولیت رفتبرهبیتبن را بزعهده بگیزید
عذ ٜای اص ا٘سبٖ ٞب عبدت داس٘ذ ث ٝساحتی ٔسئِٛیت سفتبسٞبی صضت خٛد سا ثٌ ٝشدٖ دیٍشاٖ ثیٙذاص٘ذ .اص ضٞٛشی پشسیذ٘ذ« :چشا ص٘ت سا وته
صد ٜای؟»
پبسخ داد« :تمصیش خٛدش است! حشف ٞبیی صد و ٝثشای ٔٗ ٞیچ سا ٜچبس ٜای ثبلی ٍ٘زاضت!»
یب ص٘ی ثی ٚفب دس تٛجی ٝعُٕ ٘بپسٙذ خٛد ٔی ٌٛیذ« :ثی تٛجٟی ٞبی ضٞٛشْٔ ،شا ث ٝایٗ سٕت سٛق داد!»
ایٗ دس حبِی است ؤ ٝسئِٛیت عّٕىشد ٞش فشدی ،تٟٙب ٔتٛج ٝخٛد اٚست ٌٙ ٚبٞ ٜیچ ا٘سب٘ی ثب دیٍشی تمسیٓ ٕ٘ی ضٛد.
* خود را جبی او بگذارید
ثیطتش افشاد دس حیٗ ج ٚ ًٙدعٛا عالش ٔی وٙٙذ و ٝفشد ٔمبثُ سا ٔغّٛة وشد ٚ ٜثعذ ا ٚسا ٚاداس وٙٙذ و ٝث ٝاضتجبٞص اعتشاف وشدٚ ٜ
عزسخٛاٞی وٙذ .ضبیذ ضٕب  ٓٞجض ٚایٗ دست ٝافشاد ثبضیذ أب اٌش خٛدتبٖ سا جبی ٕٞسشتبٖ ثٍزاسیذ ،ث ٝاحتٕبَ صیبد حك سا ث ٝأ ٚی دٞیذ.
خبٕ٘ی دس خب٘ ٝث ٝتٟٙبیی ٔطغ٘ َٛظبفت است ٕٞ ٚسشش ثٕٞ ٝشا ٜدٚستب٘ص ،ثیش ٖٚاص خب٘ ٝخٛش ٔی ٌزسا٘ذ ِِٝٛ ،ٜآة خب٘ٔ ٝی تشوذ ٚ
خب٘ٓ سشاسیٕ ٝثٕٞ ٝسشش صً٘ ٔی ص٘ذ أب جٙبة ضٞٛش ٔٛثبیّص سا خبٔٛش وشد ٜتب اص فشصتی و ٝثب دٚستب٘ص ٔی ٌزسا٘ذ ،ثیطتشیٗ ثٟش ٜسا
ثجشد  ٚوسی ٔضاحٕص ٘طٛد .خب٘ٓ خب٘ ٝچٙذ سبعتی سا ث ٝسختی ٔی ٌزسا٘ذ  ٚضت ٍٙٞبْ و ٝآلب ث ٝخب٘ ٝثبصٔی ٌشدد ،ثسبط جیغ  ٚداد خب٘ٓ ثٝ
پب ٔی ضٛد؛ اِجت ٝخب٘ٓ ٔی تٛا٘ست ثشخٛسدٞبی ٔٙبست تشی اص خٛد ٘طبٖ دٞذ أب اٌش آلب  ٓٞثشای ِحظ ٝای خٛد سا جبی أ ٚی ٌزاضت ،ث ٝایٗ
٘تیجٔ ٝی سسیذ و ٝتّفٗ ٕٞشاٞص سا ٘جبیذ خبٔٛش وٙذ؛ ضبیذ ٕٞسشش یب دیٍشی ،ث ٝحضٛس ا٘ ٚیبص داضت ٝثبضذ.
* سببن خوش را یبد بگیزید
ایٗ یه ٘مغ ٝضعف ثشای ٞش فشد ٔتٕذٖ است و٘ ٝتٛا٘ذ ثب صثبٖ خٛة استجبط ثشلشاس وٙذ  ٚتشجیح دٞذ دس ضشایظ ٘بٔغّٛة دعٛا ث ٝسا ٜثیٙذاصد.
ا٘عغبف پزیش ثبضیذ  ٚصحجت وشدٖ ثب ِحٗ خٛة سا یىی اص ٚیظٌی ٞبی ضخصیتی خٛد سبصیذ؛ حتی اٌش پذس ٔ ٚبدستبٖ اٍِٞٛبیی ٔٙبست ثشای
ضٕب ٘جٛد ٜا٘ذ ،سعی وٙیذ سٚضی ٔتفبٚت دس پیص ثٍیشیذ.
دٚستب٘ی آساْ  ٚا٘عغبف پزیش پیذا وٙیذ  ٚث ٝسفتبس آٟ٘ب تٛج ٝداضت ٝثبضیذ .اص خٛد ٘شٔص ٘طبٖ دٞیذ تب اص پس سختی ٞب ٔ ٚطىالت ص٘ذٌی
ثشآییذ .ث ٝیبد داضت ٝثبضیذ آةٙٔ ،عغف تشیٗ ٔبد ٜاست أب چطٕٞ ٝبی جٛضبٖ ٔی تٛا٘ٙذ سخت تشیٗ صخشٞ ٜب سا ثىب٘ٚذ  ٚپیص س٘ٚذ!

دوتش صٞش ٜجعفشی ( سٚا٘پضضه)
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