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فال روزانه آشپزي

ونوشک پلو 
مواد الزم : 
2 پیمانه برنج 

250 گرم گوشت چرخ کرده - 1 پیمانه ونوشک تازه 
3 قاشق غذاخوری پیاز سرخ شده - 2 قاشق غذاخوری رب 

گوجه فرنگی - 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده - روغن 
نمک و زردچوبه 

طرز تهیه : 
گوشت، ونوشک، نمک و زردچوبه را با 1.5 پیمانه آب درون 
قابلمه بریزید و روی حرارت مالیم قرار دهید.  پس از پخته شدن 
گوشت، رب گوجه فرنگی را اضافه کنید و بگذارید چند جوش 
بخورد. سپس روغن حیوانی یا روغن زیتون و پیاز سرخ شده 

به آن اضافه کنید و پس از دو دقیقه حرارت را خاموش کنید .
برنج را به فرم دلخواه )کته یا آبکش( بپزید. 

هنگام سرو غذا، مخلوط گوشت را البه الی برنج در دیس 
بکشید و با برنج زعفرانی تزئین کنید.

کباب چنجه
مواد الزم :

گوشت ران یا فیله گوسفند و مقداری دنبه گوسفند یک کیلو 
گرم- پیاز 2 عدد- لیمو بستگی به اندازه لیموها دارد 2 تا 3 عدد

نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی- روغن زیتون 2 تا 3 قاشق 
غذاخوری- فلفل دلمه ای به میزان مناسب

طرز تهیه :
گوشت را در اندازه هایی به قطر 2 سانتی متر تکه تکه کرده 
و سعی کنید قطعات به یک اندازه باشند تا برای کباب کردن 

همزمان و یکسان کباب شوند.
پیاز را با رنده ریز رنده کنید و داخل ماست بریزید. آب لیموها 
را بگیرید و با نمک و فلفل و روغن زیتون خوب مخلوط کنید. 
گوشت را در این مخلوط پیاز و ماست و روغن زیتون و بقیه 
موادی که درست کرده اید بریزید و خوب بهم بزنید. سر ظرف 
را ببندید و آن را در یخچال برای چند ساعتی نگهداری کنید تا 

گوشت بخوبی ترد و نرم شود.
بعد از آن، گوشت ها آماده برای به سیخ کشیدن هستند. ابتدا با 
پشت کارد کمی روی آن بکوبید و بعد آن ها را سیخ زنید. بعد 
از گذاشتن هر چند تکه گوشت در سیخ، می توانید مقداری دنبه 
هم در سیخ بگذارید، زیرا دنبه از سوختن کباب جلوگیری می 
کند. همچنین به همراه دنبه می توانید فلفل دلمه ای قطعه قطعه 
شده برای طعم دادن البالی گوشت ها قرار دهید.حرارت زغال 
ها باید مالیم باشد تا کباب ما خشک نشود. سیخهای کباب را 
بر روی آتش زغال کباب بگیرید و سعی کنید سیخ ها را چند بار 
بچرخانید تا گوشت ها خشک نشوند. حتما قبل از اینکه گوشت 
خشک شود آنرا از روی آتش بردارید کباب نباید خشک باشد. 
فراموش نکنید که گوشتی را که در آب لیمو پیاز خوابانده اید نرم 

و ترد است و نیازی به کباب کردن طوالنی ندارد.

فسنجان فندق
مواد الزم :

ران مرغ 4 عدد
فندق آسیاب شده 1 پیمانه

پیاز 2 عدد
رب انار به میزان الزم

روغن زیتون به میزان الزم
طرز تهیه :

ابتدا پیازها را پوست گرفته و ریز رنده می کنیم.
داخل قابلمه مناسب کمی روغن زیتون ریخته و روی حرارت 
متوسط قرار می دهیم، وقتی روغن داغ شد )پس از 1 دقیقه( 
پیاز رنده شده را به آن اضافه می کنیم و مرتب هم می زنیم تا 

طالیی و کاراملی شوند.
وقتی پیاز طالیی شد،کمی زردچوبه به آن اضافه می کنیم و بعد 
فندق آسیاب شده را اضافه می کنیم و با شعله کم حرارت می 
دهیم . در این بین مرتب فندق و پیاز را هم می زنیم تا به ته 
ظرف نچسبند. حدود نیم ساعت با شعله خیلی کم فندق و پیاز 
را تفت می دهیم تا روغن فندق خارج شود.حدود 4 پیمانه آب به 
مواد اضافه کرده و شعله را زیاد می کنیم تا جوش بیاید. سپس در 
قابلمه را گذاشته و شعله را کم کرده و برای حدود 2 تا 3 ساعت 
می گذاریم تا کامال فندق روغن بیندازد. در این فاصله زمانی باید 

گهگاه مواد را هم زد تا ته نگیرند.

چلو ساده آبکشی
مواد الزم :

برنج 1 کیلو گرم- روغن 150 گرم
ماست )در صورت دلخواه برای ته دیگ( نصف لیوانچلو ساده

طرز تهیه :
برنج را خوب تمیز کرده و چند بار می شوییم، تا آب برنج کامل 
زالل شود. سپس با آب و نمک برای چند ساعتی می گذاریم 
خیس بخورد. قابلمه مناسبی را تا نیمه آب می کنیم و روی 
حرارت زیاد قرار می دهیم. آب و نمک برنج را خالی می  کنیم و 
برنج را در قابلمه آب جوش ریخته و با کفگیر به آرامی هم می 
زنیم و اجازه می دهیم برنج بپزد تا مغز آن نرم شود، به طوری 
که اگر دانه برنج را بین دو انگشت فشار دهیم مغز آن سفت و 

خشک نباشد. هر از گاهی کف برنج را می گیریم.
1 تا 2 قاشق روغن درون برنج در حال جوشیدن می ریزیم تا 
برنج سفید تر شود، سپس برنج را آبکش می کنیم و مقداری آب 

ولرم روی آن می ریزیم تا شوری و لیزی آن گرفته شود.
بعد به نسبت هر یک کیلو برنج دو تا سه قاشق سوپخوری روغن 
ته قابلمه می ریزیم، نصف لیوان آب نیز اضافه می کنیم. قابلمه 
را می گذاریم روی آتش تا آب و روغن داغ شود بعد برنج را در 
قابلمه می ریزیم )اگر بخواهیم از ماست برای ته دیگ استفاده 
کنیم، 3 تا 4 قاشق ماست را با کمی برنج مخلوط می کنیم و 
کف قابلمه را با روغن چرب می کنیم و مخلوط برنج و ماست را 
در قابلمه می ریزیم و اضافی برنج را هم می ریزیم روی آن و 
دیگر آب اضافه نمی کنیم چون ماست وقتی گرم شود آب می 

اندازد و به آب اضافی نیاز نداریم(.
 اطراف برنج را به شکل مخروط باال می آوریم و حرارت زیر 
ظرف را کم می نماییم. در ظرف را دم کنی می گذاریم، نیم 

ساعت دیگر می گذاریم برنج دم بکشد.
 در صورتی که به ته دیگ احتیاج نباشد یک ساعت زمان کافی 
است تا چلوی ما دم بکشد و در صورتی که بخواهیم پلو ته دیگ 

ببندد یک ساعت و نیم زمان الزم است.

کلم پلو قرمز
 مواد الزم : 

سینه مرغ یک عدد
کلم قرمز متوسط یک عدد

فروردين
امروز بهرام یعنی سیاره بخت شما برایتان روز سختی را به 
ارمغان می آورد و باعث می شود شما نسبت به همیشه دمدمی  
انجام دهد که  نفر کاری  تر بشوید. ممکن است یک  مزاج 
باعث ایجاد عکس العمل سریع در شما بشود. حتی مواقعی 
که احساس می کنید اوضاع روبراه است، باز هم امکان عصبانی 
شدن وجود دارد. خود را سبک کردن و عصبانیت خود را بیرون 
ریختن چیز خوبی است، اما بدین وسیله نمی توانید بفهمید که 

دور و برتان چه می گذرد.
ارديبهشت  

شما امروز به جای اینکه برای رسیدن به خواسته هایتان سخت 
تر کار کنید دوست دارید بیشتر از نتیجه کار خود لذت ببرید. 
شما یک تصور معنوی از اهداف خود در ذهنتان ترسیم کرده 
اید، ولی امکان دارد نتوانید حاال بهش برسید. شما نباید برای 
شناختن رویاهای خود خیلی به خودتان فشار بیاورید، وگرنه 
ممکن است آنها را از دست بدهید. جالب این جاست که اگر 
همه چیز را راحت گرفته و به خدا بسپارید، رویاهایتان خیلی 

زودتر اتفاق می افتند.
خرداد  

در حالیکه سیاره عطارد یعنی سیاره فرمانروای شما از سوی 
نپتون جادویی کمک هایی معنوی دریافت می کند، شما نیز غرق 
در افکار خالقانه خود شده اید. اما دلیل این رویا پردازی های 
شما این نیست که فکر می کنید آنها می توانند به واقعیت تبدیل 
شوند. شما باید حاال خیلی حواس خود را جمع کنید؛ به خاطر 
اینکه یک قضاوت نادرست می تواند سبب شود وقت خیلی 
زیادی را تلف کنید و برای اهدافی که هیچ وقت به واقعیت 

تبدیل نمی شوند بی خودی تالش کنید.
تیر  

در حالی که اهداف بلند مدت شما برایتان مهمتر و پررنگ تر 
می شوند، شما الزم می دانید دقیقاً بفهمید که دنبال چه چیزی 
هستید. حتی اگر شما کاماًل به دنبال ایده های خود نرفته اید، 
ولی هم اکنون صحبت کردن در مورد امکاناتی که پیش رویتان 
قرار دارد امری لذت بخش است. از روبرو شدن با خواسته ها و 
توقعات دیگران هراس نداشته باشید، فقط به خودتان امکان این 

را بدهید که در مورد تخیالت خود صحبت کنید.
مرداد  

امروز حتما به حس ششم خود اطمینان کنید، چرا که قدرت 
خیلی زیادی دارد! اگر چه شما احساس می کنید در مسیر درست 
خود قرار گرفته اید، ولی ناامیدی هر لحظه ممکن است از راه 
برسد و لحظه ای بعد ناپدید شود. از برنامه ای که فکر می کنید 
درست نیست پیروی نکنید و با شخصی که به پایان کارش فکر 
نمی کند کار نکنید. اگر الزم شد از همین حاال جلوی ضرر را 

بگیرید و بعد پیش بروید.
شهريور  

شما امروز به راحتی ممکن است در مورد مسائل مالی تصمیم 
اشتباهی بگیرید، بنابراین وقتی می خواهید در این مورد دست 
به کاری بزنید باید خیلی حواس خود را جمع کیند. از خریدهای 
ناگهانی استقبال نکنید، برای اینکه با بی احتیاطی پول خرج 
کردن برایتان دردسر به همراه دارد. در عوض به موفقیت و 
شادکامی فکر کنید و با احتیاط عمل کنید تا در مسیر درست 

خود قرار بگیرید.
مهر  

امروز هرچقدر که سعی کنید متعادل تر و بهتر باشید، رویاهای 
شما نیز عینی تر شده و بیشتر به واقعیت نزدیک می شوند. حتی 
اگر فکر می کنید که منطق و قانونتان جواب نمی دهد، ولی باز 
هم چیزهایی که می خواهید را در ذهنتان مجسم کرده و برای 
رسیدن به آنها برنامه ریزی کنید. با این کار اتفاقاتی خواهد افتاد 

که حتی در تصورتان نیز نمی گنجد
آبان  

درست زمانی که فکر می کنید همه چیز روبراه و عالی است، 
ممکن است از یک بحران ماوارءالطبیعه رنج ببرید. حتی اگر 
فکر می کنید کسی بر ضد شما عمل می کند، الزم است درك 
کنید که شما در معرض خطرات جسمانی و مادی نیستید. اگر 
شما خیلی قیافه حق به جانب به خود بگیرید و خود بین باشید، 
دیگران متوجه نمی شوند که تفکرات دور اندیشانه داشتن یکی 

از خصوصیات خوب شما است.
آذر  

اگرچه شما می توانید هر موقعیتی که به نظرتان خیلی مهم 
و جدی آمده است را به اندازه کافی توجیه کنید، ولی تصمیم 
می کردید  فکر  که  چیزی  آن  از  بیشتر  جدیتان  های  گیری 
نیازمند دقت و تمرکز هستند. این سخن بدین معنی نیست 
که شما فرد دودل و شکاکی هستید، بلکه بدین معنی است که 
اوضاع نسبت به آن چیزی که در ظاهر به نظر می رسد پیچده 
تر است و به خاطر اطالعات پیچیده و دوپهلویی که اکنون به 

شما رسیده به راحتی آشفته و نگران می شوید. 
دی  

شما قادر هستید در مورد مشکلی که در محل کار اتفاق افتاده 
هر دو جنبه موضوع را ببینید، ولی نمی خواهید خودتان را ملزم 
به یکی از آن دو بکنید. خوشبختانه شما می توانید با بی طرف 
اوقات  اما گاهی  بیرون بکشید،  این مقوله  را  ماندن خودتان 
اتفاقاتی می افتد که مجبور می شوید فوری عکس العمل نشان 
دهید. از نیازهای خود آگاهی داشته باشید، مطلع بودن  بهتان 

کمک می کند از شکست های غیر منتظره دور بمانید.
بهمن  

داشتن نقطه نظرات جنجالی یک چیز است، توجیه کردن این 
نظرات چیز دیگری! نظریات شما امروز می تواند دردسر آفرین 
باشد، چراکه وقتی نتایجی که بهشان دست یافته اید را شرح 
با  اگر نظریات شما  زیاد واضح صحبت نمی کنید.  می دهید، 
دیگران متفاوت است، حواستان را جمع کنید؛ دلیل ندارد که 
مخالفت های خود را گسترش داده و به کشمکش و ناسازگاری 

تبدیل کنید.
اسفند  

شما امروز خیلی خوب می توانید داستان سر هم کنید و این 
داستان هرچقدر غیر واقعی تر باشد بهتر است!! نپتون سیاره 
بخت شما با عطارد پرچونه دریک مسیر قرار می گیرد و شما 
می توانید به نحو مؤثری از فن بیان قوی خود برای توضیح 
دادن افکار خود استفاده کنید، حتی اگر این افکار غیر قابل 
شرح باشند! اما یادتان باشد دو صد گفته چون نیم کردار نیست؛ 
بنابراین از انجام دادن هر نوع فعالیتی که شما را از داستانتان 

دور می کند اجتناب کنید.

خانوادهخانوادهخانواده

همه ی انسان ها در زندگی خواه و یا ناخواه با رفتارهایی موجب 
ناراحتی دیگران می شوند. رفتار غلطی که شاید ندانسته موجب 

سردی روابط و تنها شدن فرد می شود.
همه ی ما در زندگی حداقل یک بار اگر بیش از این روی نداده 
دور  ما  از  را  دیگران  ایم که  داده  نشان  از خود  رفتارهایی  باشد 
این  بابت  نباید  هیچ کس  و  است  بشر  ماهیت  این  است.  کرده 

موضوع دچار شرمندگی شود. 
قدم  دارید،  را  خصایص  این  از  مورد  دو  یکی  بدانید  که  همین 
از زندگی تان و ورود مثبت نگری  این ها  خوبی به سوی حذف 
است. بیش تر اوقات، آدم ها ممکن است حتی متوجه نشوند که 
با رفتارشان دیگران را از خود دور می کنند. دالیل زیادی برای 
پیامد وجود دارد، و مقاله ی حاضر روی این رفتارها و چگونگی 

تغییر دادن آنها تمرکز دارد.
1.  تکبر

در همه ی  را  ها  آدم  قطعا  از خودتان  متکبرانه  رفتاری  نمایش 
دوست  هیچ کس  کند.  می  دور  شما  از  اجتماعی  های  موقعیت 
درباره ی  هایی  داستان  دائما  کرده"  باد  "خوِد  یک  از  ندارد 
خودساختگی اش بشنود. صحبت کردن درباره ی خودتان عالی 
و  حقیقت  تشخیص  باشد.  صادقانه  و  سطحی  که  زمانی  است، 

دروغ حرف های شما کار آسانی است.
علی رغم آن چه رسانه های جریان اصلی ممکن است به تصویر 
بکشند، هیچ شخصی در جهان وجود ندارد که محور دنیای تمام 
آدم ها باشد.ایده ی خوبی است این که همیشه آدم های دیگر را 
در معرض توجه قرار بدهیم و متوجِه پیامدهایی که تصمیمات و 
عملکرد ما برای آنها دارند، باشیم؛ به این ترتیب می توانیم روابط 
سالم تری ایجاد کنیم. هر حبابی را که به خودی خود در اطراف 

و  بترکانید  کنید،  زندگی  آن  در  است  ممکن  و  شده  بزرگ  تان 
بکوشید با اطرافیان تان ارتباط برقرار کنید و نیازها و شادی های 

آنها را درك کنید.
2.خودخواهی

بامالحظه  های  آدم  تواند  می  جهان  که  ندارد  وجود  تردیدی 
تاثیر  خودگذشتگی  از  ای  ذره  باشد.  داشته  متفکرتری  و  تر 
در  را  اهمیت  ترین  بیش  که  هایی  آدم  حفظ  در  دارد  بسزایی 
مخلوقی  دارد،  که  ماهیتی  اساس  بر  بشر  دارند.  شما  زندگی 
انجام  خودخواهانه  نیتی  با  را  کاری  اگر  و  است،  شهود  اهل 

کند. می  بدهید، حس 
 این که ممکن است آدم ها همیشه بر اساس این شهود عمل 
نکنند، سود بردن از دیگران و فریفتن آنها را توجیه نمی کند.

برای داشتن یک زندگی شاد، باید یاد بگیرید چه طور با دیگران 
مستلزم  این  و  باشید،  قائل  احترام  آنها  برای  و  کنید  زندگی 
آن  ازای  در  که  این  بدون  است  خودتان  از  بخشی  بخشیدن 

چیزی بخواهید. 

از کسی  انتظاری  این که  را بدون  از خود  از قضا، وقتی بخشی 
پس  باز  تر،  بیش  حتی  میزان  به  را  آن  ببخشید،  باشید،  داشته 
هستید،  مغفرت  یا  حمایت  نیازمند  اگر  بنابراین  خواهیدگرفت. 

کانون توجه تان را تغییر دهید و صرفا یک موهبت باشید.
3. مذهبی نما بودن

گاهی اوقات آدم ها، زیادی به خودشان و باورهای شان اعتقاد 
و  دیگران  که  شود  می  باعث  این  زیاد!  خیلی  واقع،  در  دارند... 
تصمیمات شان را تحقیر کنند، بدون این که از آنها آگاه باشند. 
عمدا  و  گذارند،  می  فراتر  را  پا  ها  آدم  بعضی  خاص،  موارد  در 

دوست دارند دیگران احساس حقارت کنند. 
برای  نیست.  احترام  و کسب  زندگی  برای  درستی  راه  این  اما، 
تغییر این رفتار، باید درك کنیم که هر آدمی معیارهای متفاوتی 
ندارد.  این هیچ مشکلی  و  تعیین می کند  زندگی خودش  برای 
کس  هیچ  و  داریم  فردی  به  منحصر  های  ارزش  ما  همه ی 
بگذارید و همان  احترام  واقعیت  این  به  نیست.  از دیگری  بهتر 
نیز  دیگران  برای  هستید  قائل  خودتان  برای  که  را  احترامی 

باشید. قائل 
4. همیشه ناله کردن

آدم های شاد و موفق زیاد شکوه و شکایت نمی کنند. در مقابل، 
دائما شاکی همیشه چیزی منفی  آدم های  به نظر می رسد که 
هستند!  شاد  شان  اطرافیان  که  زمانی  حتی  دارند...  گفتن  برای 
اصل مطلب این که: همه ی ما موقعیت های متفاوتی داریم که 
اما در نهایت این موقعیت  در طول زندگی به ما داده می شود، 
ها متعلق به خودمان هستند منصفانه یا غیرمنصفانه، خواسته یا 
ناخواسته! به جای ناله کردن که راه به جایی نمی برد، دنبال راه 

حل برای مشکالت تان باشید.

قابل توجه جوانان :

بایدها و نبادهاي قبل از ازدواج را رعایت کنید
آشنایی قبل از ازدواج یکی از مهم ترین مراحل در 
شناخت زوجین محسوب میشود . در این دوران بسیار 
مهم از زندگی باید دقیق تر باشید و دقت بیشتری 
نسبت به این مرحله از زندگی داشته باشید تا بتوانید 
زندگی  شریک  انتخاب  برای  مناسبی  شناخت  به 
برسید . ما در این مطلب درباره حد و مرز و اهمیت 

آشنایی قبل از ازدواج صحبت میکنیم.
تا چندی پیش، روال بر این بود که دختر و پسری 
که به اصطالح دم بخت بودند و قصد واقعی آن ها 
ازدواج و تشکیل خانواده بود از طریق والدین، اقوام، 

آشنایان یا همسایگان به یکدیگر معرفی می شدند.
پس از تماسی تلفنی با خانواده دختر و طرح چند 
طبقه  تحصیالت،  سن،  مورد  در  کلیدی  سوال 

فرهنگی، عقاید و... قرار جلسه اول گذاشته می شد.
می  نام  خواستگاری  که  آشنایی  اول  جلسه  طی 
گرفت، دختر و پسر یکدیگر را می دیدند و پس از 
توافق اولیه، با نظارت والدین مراحل آشنایی با ضوابط 
ما  کنونی  جامعه  در  اما  گرفت،  می  انجام  خاصی 
تعدادی از ازدواج های نسل جوان بر پایه آشنایی قبل 
از خواستگاری شکل می گیرد و خیلی ها این نوع 
آشنایی را مالکی برای انتخاب همسر ایده آل خود 
می دانند، اما سوال اینجاست آشنایی قبل از ازدواج 
تا چه حد تضمین کننده یک زندگی مشترك موفق 
خواهد بود و چه حد و مرزهایی باید در آن رعایت 

شود؟
*مراحل ازدواج

ازدواج در سه مرحله شکل می گیرد:آشنایی، نامزدی 
و عقد. به طور معمول و سنتی، آشنایی از طریق 
خواستگاری آغاز می شود. در این روش پدر، مادر 
به  توجه  با  دارد  ازدواج  قصد  که  پسری  خواهر  یا 
خصوصیات خانوادگی، اخالقی، فرهنگی، مذهبی و... 

دختری را انتخاب می کنند. البته این انتخاب با نظر و 
موافقت پسر همراه است و اغلب این نوع خواستگاری 

ها به ازدواجی موفق ختم می شود.
*آشنایی با ضابطه، دوران شناخت اولیه

پس از خواستگاری، دوران آشنایی شروع می شود. 
این دوران، نباید از سه یا چهار جلسه بیشتر به طول 
خانواده  و  پسر  و  دختر  جلسات  این  طی  انجامد. 
هایشان تا حدودی با الیه های سطحی شخصیت 

یکدیگر آشنا می شوند.
این آشنایی نوعی شناخت اولیه و پیش زمینه دوران 
نامزدی است. این دوران اگرچه به قصد ازدواج شروع 
می شود، اما به این معنی نیست که الزاماً به وعده 
ازدواج و نامزدی ختم شود. چرا که گاهی در همین 
چند جلسه خانواده ها پی به حقایقی برده و حاضر به 
ادامه این رابطه نیستند. بنابراین آشنایی بین دختر و 
پسر باید ارتباطی هدف دار و با اطالع خانواده ها 
باشد. طبق احکام شرعی دختر و پسر در این دوران 
می توانند برای یک بار بدون حجاب ضروری به 

مشاهده اندام و ظواهر یکدیگر پرداخته تا نداشتن 
آگاهی در این مورد، منجر به نارضایتی زوجین در 

آینده نشود.
*نامزدی، آشنایی را عمیق تر می کند

زمانی که دختر و پسر در چارچوب خانواده قدری 
باهم آشنا و مصمم به ازدواج شدند، دوران نامزدی 
شروع می شود. دوران نامزدی با وعده ازدواج شروع 
و با عقد به پایان می رسد و حداقل خانواده دختر و 

پسر از آن آگاه هستند. 
در این دوران تعهد افراد به یکدیگر زیادتر، ارتباطات 
بیشتر و شناخت ها عمیق تر شده و افراد خانواده، 
فامیل و دوستان در این رابطه وارد می شوند. در 
این دوره می توانیم با نمونه ای از زندگی مشترك 
نادرستی  و  درستی  و  شویم  رو  روبه  خود  آینده  و 
تصورات و ذهنیات خود را از یکدیگر اصالح کنیم. 
به طور میانگین 4 تا 6 ماه فرصت مناسبی است که 
دختر و پسر و خانواده هایشان باهم آشنا شوند. این 
دوران نباید طوالنی شود، چرا که یا موجب وابستگی 

کاذب و غیرمنطقی شده یا اغلب موجب دلزدگی می 
گردد. بنابراین اگر خانواده ها در این مدت شش ماه 
متوجه شدند نظرها و اعتقاداتشان از هم دور است، 
باید هرچه زودتر قبل از هرگونه وابستگی عاطفی 
بین دختر و پسر به این دوران خاتمه دهند. برخی 
افراد بر این باورند که شش ماه فرصت بسیار کوتاهی 
برای شناخت شخصیت واقعی افراد است، اما روان 
شناسان می گویند: چه تضمینی وجود دارد که پس 
از یک سال یا بیشتر شناخت طرفین از هم کامل 
شود؟ گاهی گذر زمان چیزی را عوض نکرده و فقط 
نوعی  آورد.  به وجود می  وابستگی عاطفی کاذب 
وابستگی که موجب نادیده گرفتن تضادها و تفاوت 
های شخصیتی دو طرف خواهد شد.دوران نامزدی 
باید با نظارت همان افرادی که از نامزدی باخبرند، 

یعنی پدر و مادر دو طرف صورت گیرد.
*از مشاور ازدواج کمک بگیرید

مشاوره با کارشناسان دینی، دختر و پسر را به وظایف 
شرعی خود در قبال همسر و فرزند در طول زندگی 
های  در کالس  و شرکت  کند  می  آگاه  مشترك 
آموزشی ازدواج می تواند زوجین را در برقراری یک 
ارتباط عاطفی و روابط صحیح زناشویی هدایت کند. 
گفت وگو در مورد سنجش میزان تمایالت جنسی 
در دوران نامزدی به منظور جلوگیری از نارضایتی 
جنسی پس از ازدواج، نه تنها جایز نیست، بلکه مالك 

درستی برای سنجش تمایالت نخواهد بود.
دختر و پسری که هنوز وارد زندگی زناشویی نشده 
اند و تجربه و شناخت کاملی از تمایالت جسمی و 
عاطفی خود ندارند، نمی توانند در مورد میزان یا شدت 
این نوع تمایالت تصمیم گیری کنند. در این زمینه 
مراجعه به کالس های آموزشی و مشاوران خانواده 

کارساز خواهد بود.

در اجتماع و خانواده ؛

رفتارهایغلطديگرانراازشماسردمیکند

زنان همیشه در ذهنشان تصویری از یک مرد رویایی قرار دارد، 
باشند که  بتوانند همان مردی  احتماال مردان کمی  تصویری که 
در ذهن همسرانشان جای گرفته است. با اینحال رسیدن به این 

جایگاه کار دشواری نیست.
برخی ویژگی ها وجود دارد که زنان دوست دارند شریک زندگیشان 
آنها را داشته باشد. پای بندی به این 9 ویژگی، مردان را در نگاه 

همسرانشان به "مرد رویایی" مبدل می کنند
* پای بندی به رابطه

مرد رویایی مردی است که صبر و حوصله داشته و با تمام توان به 
تعهدات خود عمل کند و از زیر بار مسئولیت ها نگریزد.  مرد رویایی 
به  اثبات عشق و عالقه اش  برای  دائما در حال جستجوی راهی 
همسرش است و سعی می کند تا جایی که می تواند در تمیز نگاه 

داشتن خانه همکاری کند
همه توان خود را برای رسیدن به اهداف مشترك زندگی به کار 
ببرد و حتی اگر در این راه به موفقیت نرسید، نباید برای فرار از 

سختی ها بهانه تراشی کند.
* در لحظات بحرانی، به دنبال راه حل باشد

مردی می تواند مرد رویایی زنان باشد که احساسات خود را در خود 
نریزد و در لحظات بحرانی، مانند بمب منفجر شود. او باید زمانی 
که رابطه او و شریکش دچار بحران می شود، با احترام موضوع را به 

بحث گذاشته و محترمانه گالیه ها و نظراتش را ابراز کند.
نکته  مهم تر این است که او باید به دنبال راه حل باشد و به دلیل 

این  ادامه  برای  راه حلی  است،  قائل  رابطه  این  برای  که  اهمیتی 
مورد  موضوعات  به  اینکه  نه  دهد  پیشنهاد  و  کرده  پیدا  رابطه 

اختالف بپردازد.
* به جزئیات عالقه نشان دهد

و  جزئیات  به  و عالقه ای  می پردازند  کلی  امور  به  معموال  مردان 
به  حواسش  آنقدر  مردی  اگر  حال  نمی دهد.  نشان  کوچک  امور 
امور خانه باشد که بداند به عنوان مثال شستن ظرف ها از اموری 
است که مورد عالقه همسر او نیست، نباید این موضوع را نادیده 
گرفت و بر بار مشکالت بیافزاید. این فرق بین مرد معمولی و مرد 

رویایی است.
و  عشق  اثبات  برای  راهی  جستجوی  حال  در  دائما  رویایی  مرد 
عالقه اش به همسرش است و سعی می کند تا جایی که می تواند 
در تمیز نگاه داشتن خانه همکاری کند و اگر چیزی جز چند تکه 
به  و  نمی گذارد  روی سرش  را  خانه  نکرد،  پیدا  یخچال  در  پیتزا 
همسرش این امکان را می دهد که بدون استرس فیلمی انتخاب 

کند و با همدیگر آن فیلم را تماشا کنند.
* مرد رویایی، باید دانا باشد

در  با مردی  بدانند  اگر  زیادی می کنند،  احساس خوشبختی  زنان 
و  می کند  نگاه  عمیق  شکل  به  موضوعات  به  که  هستند  ارتباط 
دائما نصیحت های مناسب و به جا و راه حل های عقالنی و منطقی 
پیشنهاد می دهند. مرد رویایی مردی است که هنگامی که همسرش 
با او درباره مشکالت مرتبط با کار و دوستان مشورت می کند، بدون 
اینکه همسرش را مقصر بداند، با آرامش به او راه حل های مناسب 
پیشنهاد می دهد و سبب می شود که همسرش اطمینان حاصل کند 

او به رابطه پای بند است.
در خیلی از مواقع، دانایی و حکمت بسیار مهم تر از هوش است. 
مرد حکیم که پدری مهربان برای فرزندان است و به آنها دانش و 

حکمت را می آموزد، موجب خوشبختی همسرش است.
* همسرش احساس اعتماد به نفس می کند

زنان از مردانی که اعتماد به نفس آنها را خدشه دار می کنند، دوری 
می جویند. مردی که واقعا همسرش را دوست دارد، نقاط ضعف و 
قوت او را می داند، لیکن دائما به او کمک می کند آنها را به نقاط 

قوت تبدیل کند. اگر چه ممکن  این نقاط ضعف در واقع به نقاط 
قوت تبدیل نشوند، لیکن احساس اعتماد به نفس زن را افزایش 
زنان است. مرد  به قلب  راه ورود  می دهد. عذرخواهی آسان ترین 
گفتگو  همسرش  با  صادقانه  می کند،  اشتباهی  که  زمانی  رویایی 
در  چگونه  می داند  رویایی  مرد  می خواهد.  پوزش  او  از  و  می کند 
لحظات مناسب به همسرش کمک کرده و اعتماد به نفس او را 
تقویت کند. او در حضور دیگران دائما روی نقاط قوت همسرش 
زندگی اش  شریک  برای  که  خوبی  اتفاقات  به  و  می گذارد  دست 

افتاده و یا رفتارهای قابل توجه او در مواقع مختلف، می پردازد.
* مشکالت را گردن می گیرد

در بسیاری مواقع و به ویژه در لحظات بحرانی، افراد آرزو می کنند 
و  به گردن می گرفت  را  موجود  کاش کسی مسئولیت مشکالت 
نشان می داد آنچه آنها را می آزارد، باعث آزردن خاطر او نیز شده 
است. مرد رویایی در لحظات سخت، مشکالت را گردن گرفته و 
سعی می کند آنها را به بهترین شکل ممکن و کمترین هزینه و 

ضرر حل کند.
* به اشتباهات همسرش لبخند می زند

شریک  که  است  این  می آزارد  را  زن  یک  که  چیزی  بیشترین 
زندگی اش را مسخره کرده و به اشتباهات او بخندد. مرد رویایی 
هرگز اینکار را نمی کند؛ او زمانی که همسرش اشتباهی می کند، با 
مهربانی به او لبخند می زند و برای حل مشکل راه حلی پیدا می کند.

*  همیشه سورپرایز دارد
زمانی که امور روزانه توان زن را از او می گیرد و او را خسته می کند، 
زن آرزو می کند مردی در کنارش باشد که این خستگی را از تن او 
بزداید. مردی که بدون هیچ دلیلی برای همسرش هدیه می خرد، 
او را برای شام به رستوران می برد و در کارهای منزل به همسرش 

کمک می کند، لیاقت مرد رویایی شدن را دارد.
* اگر اشتباه کرد، عذرخواهی می کند

رویایی  مرد  است.  زنان  قلب  به  ورود  راه  آسان ترین  عذرخواهی 
زمانی که اشتباهی می کند، صادقانه با همسرش گفتگو می کند و 
از او پوزش می خواهد. نادیده  انگاری و تجاهل اشتباهات، می تواند 

دروازه های جهنم را به روی مرد باز کند.

آقايان بخوانند ؛   

مردانیکهزنانآرزویداشتنشانرادارند!


