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   محمد مجيد
دنيا را اگر بدون جنسيت تصور کنيم و اين يکنواختي اش را بپذيريم، 
فضايي که حاکم بر يک جامعه خواهد بود فضايي است مملو از فرديت، 
کاماًل صنعتي، خودخواهانه، با عواطف و احساساتي حداقل. خانه ها پر 
مي شود از افرادي که در کنار هم اگر قرار بگيرند، فرسنگ ها از يکديگر 
دور و کاماًل داراي مرزبندي هاي س�خت خواهند بود. برابري جنسي و 
اينکه همه انسان ها يک جنس باشند مثاًل نه يک زن و يک مرد، شبيه 
يک گروه سرودي مي شود که عده اي جمع بشوند يک سرود را با صداي 
بلند بخوانند اما ش�نوندگان يک نوع صدا را بشنوند. همه خوانندگان 
صدايشان، هارموني شان، حنجره ش�ان يک نوا را بدمد و اين در حالي 
است که اگر يک نفر بخواند کافي است. اساس تفاوت خلقت و نيز تفاوت 
جنس�ي افراد منهاي علمي نگري در اين باب، زيبايي شناسي خالقانه 

خداوند اس�ت که انس�ان را به قرن ها فکر وامي دارد. انسان پيرامون 
هستي به راستي مجذوب زيبايي ها و شگفتي ها مي شود. يکي از اين 
شگفتي ها که براي انس�ان همواره حائز اهميت بوده و هست، نگرشي 
است که به جنس مخالف خود دارد. بيشترين گرايش انسان به جنس 
مقابل خود از سر ش�گفت انگيز بودن اين موجود اس�ت و براي کشف 
درونيات به سمت او جذب مي ش�ود و حرکت مي کند. انسان ها تالش 
مي کنند تا ارتباط هاي مختلفي با آنچه زيبايي اين هستي است، برقرار 
کنند. انسان در مورد اشيا و هر جانداري که بدون رفتار است دچار حس 
تکراري بودن شده نياز به دگرگوني خواهد داشت. تا جايي که حتي اگر 
چند دانش�جو در يک اتاق هم خانگي را تجربه کنند، چون هدفش�ان 
تحصيل و داراي رفتار تکراري هس�تند، يک حس غم انگيز و تنهايي 
هميشه با آنها همراه خواهد بود. تنها چيزي که انسان را از اين تنهايي و 

تکراري بودن رها مي کند به هم پيوستن دو جنسيت متفاوت و ازدواج 
است و اين تنها هدف وااليي است که هيچ وقت در زندگي انسان را دچار 
آسيب هايي چون انزوا، فرديت، حس تنهايي و تکراري شدن نمي کند. 
در همه کشور ها نه صرفًا براي رشد جمعيت و نه فقط براي آنچه گفته 
شد بلکه براي تعالي يک جامعه نيز ازدواج مهم بوده و هست و اين امر 
مهم و مقدس هر کجا هنجار ها و اصول خود را دارد اما اينجا ايران است. 
جايي که ازدواج به سبک ايراني شگفت انگيز ترين و زيباترين برنامه 
زندگي بوده است، هر چند متأسفانه در سال هاي اخير امر ازدواج رفته 
رفته دستخوش تغييرات مختلفي شده که مردم آن را اقتضاي روزگار 
کنوني و امروزي ش�دن مي دانند. غافل از اينکه بسياري از حواشي يا 
تغييرات به  وجود آمده در اين زمينه م�ا را از موضوعات اصلي ازدواج 

فرسنگ ها دور مي کند. 

   محمد مجيد
بهانه مي کند ازدواج يک امر قديمي است. 
ما سال هاست با هم هستيم انگار در حال 
زندگي هس�تيم. راس�ت مي گويد فقط 
خانه شان جداست و اينگونه کم خرج تر 
و بي دردس�ر ه�م هس�ت. اصاًل ش�وهر 
مي خواه�د چ�ه کار زن مي خواه�د چه 
کار! اين يک پ�الن از اوضاع اين روزهاي 

ازدواج بود، حاال بقيه اش را بشمار. . . 
         

1( مي پرسند چرا ازدواج نمي کنيد؟ مي گويند 
ش��ما زن خوب نش��ان بدهيد بنده الساعه به 
درگه وي مي شتابم! عجب. . . اگرمهريه نگيرد، 
خانه نخواهد. در خانه پدرت در اتاق فکسني ات 
بيايد. جوراب هايت را با دست بشويد. خرجي 
نخواهد و ط��ارا انکار کند ب��دل بخواهد زن 
خوبي است و تو ازدواج ميکني؟ يا اگر مردي 
با اسب س��فيد تک شاخ )پورش��ه(، همراه با 
دو گوش��ي اپل طايي، با اندامي ساختگي و 
معروف به س��يکس پک، که نه خواهر داشته 
باش��د نه مادر. پدرش هم زبان بس��ته باشد با 

جيبي مملو از دالر بيايد مرد زندگي است!
 2( در اينستاگرام فقط او را اليک کرده است. 
با هم قرار گذاش��ته و در همان جلسه اول نام 
دخترشان را هم انتخاب مي کنند يا تو يا هيچ 

کس ديگه ام از ورد زبانشان نمي افتد. 
3( براي پسر ها اصًا شغل پدرش مهم نيست، 
اندام دختر فقط يک ظاهر غير ابدي اس��ت، 
خانه شان کجا باشد چه اهميتي دارد؟ درآمد 
خودش چقدر اس��ت اما. . . به هيچ وجه مهم 
نيست. مهم تن آدمي اس��ت که شريف است 
به پول آدميت. براي دختر ها هم فقط ماک 
مردانگي و غيرت و سبيل آنهاست. واال هيکل 
هفتي را مي شود با پودر بدنسازي به دست آورد 
و اصًا مهم نيست شاخ اينستاگرام است يا برند 
ساعتش چيست، مهم درآمد اوست که کفاف 

فقط رخت و لباس ما را بدهد همين. 
4( دختر خانم ها که ديگر چيز پنهاني ندارند. از 
ما گرفته تا جامعه همه شفاف و روشنيم و نقطه 
مبهمي نداريم. کافي است ما را در اينستا دنبال 
کنيد مي توانيد تم��ام لباس هاي ما را ببينيد، 
سليقه ما را بدانيد. از روزمرگي ها و ميزان عاقه 
ما به حيوانات و حتي تم��ام واکنش هاي ما را 

نسبت به تمام مناسبت هاي تقويم بدانيد. 
5( آنقدر با خواستگارش��ان حرف زده اند که 
حرفي براي نگفتن ندارن��د. تمام خيابان هاي 
ش��هر هم که پا به پاي هم ق��دم زده اند. کافه 
، س��ينما ، پارک و. . . جايي نمانده اس��ت که 

دلتنگي هايشان را رفع نکرده باشند. 
6( خاصه بي مشورت و بي تحقيق گريه کنان 
و خودکش��ان که آاااااي من اينو ميخوام. پدر 
و مادرها جمع مي شوند مراسم خواستگاري: 
خب عروس دوماد که همو ديدن. حرفاشونم 
که زدن )در کل بله برونم که تعطيله( ميمونه 
مراسم عقد که خودشون استاد هستن. مادر 
عروسم ميگه: ميمونه مهريه که کي داده کي 
گرفته ولي خب نميشه نباشه دخترم ضمانت 
ميخواد ب��را زندگيش. باباش 1373 تا س��که 
به نيت س��ال تولدش در نظر گرفته، مراس��م 
عروسي ام هرطور خودتون راحتيد ولي هتل 

بهتره و. . . . بعدم عقد و بعد عروسي. . . . 
7 ( ح��اال لحظات خ��وش زندگ��ي: اون کي 
بود بهت »پيام« داد؟ چش��م عروس��کمو چرا 
کندي؟ )زن ها تا آخر عمر يک عروسک دارن 
که هميش��ه دوس��تش دارند و يادگاري نگه 
مي دارند، يادمان باشد شايد براي ما خنده دار 
باشد اما براي او. . . ( چرا مانتوت کوتاهه؟ بابات 
غلط کرد! قهر. مهرم حال جونم آزاد: طاق 

و نقطه سر خط. 
8( به دخترش عاقه دارد و دلش نمي خواهد 
او را شوهر بدهد. پول نمي دهد تا لوازم آرايش 
بخرد بلکه زشت بشود کسي او را نپسندد. بعد 

کس��ي پيدا مي شود س��يرت زيباي دخترش 
را مي پس��ندد و حاال نوبت ش��رايط س��خت 
مي ش��ود: خب شما اس��تخدام نيستي، بيمه 
نداري، نه منظورم اينه بايد رس��مي باشي نه 
قراردادي، خب خونه نداري و اين س��خته، ما 
هفت شبانه روز عروسي مي گيريم، بگيري ام 
بايد هتل بگيري، خب مثل اينکه ما حرف همو 
نمي فهميم، دخترم ديدي حاضر نش��د براي 

داشتن تو تاشي کنه. . . . 
 9( يک سال در ياهومسنجر با هم حرف زده اند، 
دو سال در فيس بوک ، يک سال است در تلگرام 
و. . . حضوري هميشه در صحنه دارند. باز براي 
ش��ناخت وقت کمي گذاش��ته اند. دختر تاب 
ندارد و مي گويد فرهاد خسته شدم کي مياي 
خواستگاري؟ پسر با جس��ارت تمام مي گويد 

يک عکس از االنت رو برام بفرست. . . . 
10( مادرش برايش دختر پيدا کرده اس��ت، 
کل وج��ودش را بران��داز کرده. حت��ي مانند 
قديمي ها دهان��ش را بو کرده اس��ت، پدرش 
تحقيق کامل کرده است که اينها خوب و مقيد 
و عالي اند. نديده و نشناخته قضاوت مي گويد: 

نه نميخوام. 
11( وق��ت گرفته ان��د رفته اند خواس��تگاري 
و نوبت به ح��رف زدن عروس و دام��اد آينده 
مي شود. هنوز سام نکرده منم منم ها شروع 
مي شود. خانم ها: اول کارم بعد درسم بعدشم 
بگم حقومم ماله خودمه. منم براي بشوربساب 
خونت نميام ها. هر روزم بايد برم خونه مادرم. 
آقايان هم هر چ��ه از مادرش��ان ديده اند را از 

دختر انتظار دارند. 
 12( همه چيز به زور و به روز شده است جوري 
که نه تنها زيبايي ندارد بلکه زشت هم هست. 
در مراسم خواستگاري گل مصنوعي مي برند. 
دختر خانم ها چرا بايد در ات��اق ديگري قايم 
بشوند. چاي از مد افتاده ش��ربت ميل کنيد. 
خوبيت ندارد دخترمان روز اولي کار کند يک 
روز کلفت مي گيريم بگذار فکر کنن ما. . . ميوه 
آناناس و موز حتماً بايد باشد، دکور است ديگر. 
کسي نمي خورد ولي نگويند نداريم بدبختيم. 
داماد چرا بايد کت و شلوار بپوشد همان شلوار 
جين پاره پاره که تازه مد شده است! همان را 
بپوشد. همان تي ش��رت هوي متالت را بپوش 
اتفاقاً از روز اول بايد تورا بشناسند! خانم بگذار 
دخترمون خودش حرف بزنه کسي نگه بچمون 

الله. 
13( در اينجا از پير پس��راني که بعد از سال ها 
وارد دانشگاه مي شوند خواهشمنديم از همه 
همکاس��ي هايتان خواس��تگاري نکني��د. . . 

باورکنيد دانشگاه محل فراگيري علم است. 
14( حتماً به اين فک��ر نکنيد که مهريه را چه 
کس��ي داده چه کسي گرفته اس��ت. به پدر و 
مادرتان نگاه نکنيد چون اگر واقف بوديد اين 
انتخابتان نبود. حتماً به زندان هم فکر کنيد، 
شبيه شما در آنجا بسيار هستند که همين فکر 
را مي کردند و س��که هي باالرفت و باالرفت و 

باالتر و تا حبس ابد باالرفت. 
15( حاال که قرار است حنابندان و نامزدي و 
عقدکنون را خانواده دختر برگزار کنند زنگ 
بزن تمام فاميات از شهرس��تان بيان بريزن 
و بخورن. دخترم م��ن دارم خرج مي کنم بذار 
عوض اين همه خرج دربياد: بگو منو بايد ببري 
آرايش��گاه جيمبو تو نياوران. بعد ببرش آتليه 
کازابانکا تو جردن. بگو بريم دره هاي جاجرود 
هزار و 800 تا عکس بندازيم. همه رو هم بزن 
رو شاسي چوبي پخش کن تو فاميل، بگو چند 
طبقه کيک بخره عکس م��ن و مادرتم براي 
تشکر از اين سال ها بزنن رو کيک. . . هر جوري 

فکر مي کنم کمه باز. 
16( من ام��ا هرگونه که فک��ر مي کنم خيال 
خوشي را که از سر اين روزگار گذشته است را 
پيدا نمي کنم تا دستش را در دستتان بگذارم. 
فقط خوب يادم هس��ت پدرم چ��ه زحمت ها 
کش��يد تا عاش��قانه اين زندگي را س��اخت و 
چه ش��عرها که در تن اين زندگي نسرود، چه 
اشک ها که روي گونه هاي تب دار ما نريخت. 
مادرم عاشقانه زيس��ت، مردانه کار کرد و در 
عمق زندگي شاعرانه مرد. نه اينترنت داشت 
نه طاي عيار باال و نه هيچ عکس��ي. جز آنکه 
سال هاس��ت ديوار هر دو را در س��فر مشهد، 
بغل گرفته است. عاشقانه زيستن را بياموزيم 
ک��ه داري و نداري س��رش نمي ش��ود. اندام 
نمي شناسد. قد بلند در زندگي عاشقانه کسي 

است که با خدا ايستاده حرف مي زند. . . 

ماجراهاي ريز و درشت از احواالت اين روزهاي ازدواج
من اینو می خوام والغیر! 

بي مقدمه بي تعارف  سبک ازدواج

4  تصوير درباره چالش ازدواج؛ از ديروز تا امروز

 کمترخبري از خواستگاري هاي اصيل 
و خواستگارهاي محجوب است

   خواس�تگاري هاي اصيل و ع�روس و دامادهاي 
محجوب

اصل ازدواج از يک خواس��تن و خواستگاري کامًا رسمي 
شروع مي شود. به فردي که مي خواهد ازدواج کند و کسي 
را مي خواه��د و مي طلبد، يک غرور و عزت کامًا رس��مي 
مي دهد. وقتي در مقابل خانواده کسي که منتخب اوست 
حاضر مي ش��ود يعني: من براي خواسته خود آمده ام، من 
همت کرده ام، من غيرت داشته و دستم را به زانوي خويش 
گرفته و براي زندگي با توکل به خدا رهسپار شده ام. . . مرکز 
ثقل خواس��تگاري کردن اصًا خود مرد اس��ت که همين 
حرکت اول نشان مي دهد وي چقدر توانمند بوده و در اين 
راستا گام برداشته است. خواستگاري رسمي يعني اينکه 

»خواستن توانستن است را در خود داشتي.«
در ميان اين مراس��م مقدس که ابت��دا خانواده ها يکديگر 
را مي بينن��د، ع��روس و دام��اد منتخب در گوش��ه اي از 
مهماني به گفت وگو مي پردازند. اين اولين برخورد کامًا 
رسمي در مبحث ازدواج اس��ت. مرحله بعدي در صورت 
رضايت خانواده عروس)فکرهايش��ان را کرده اند، تحقيق 
کرده اند، مشاوره هاي مختلف و. . . ( بله برون است. فلسفه 
و زيبايي هاي خاصي هم دارد. براي اينکه آشنايي بهتري 
رقم بخورد بخشي از بزرگ ترهاي فاميل به مهماني خانواده 
عروس رفته و از طرف خانواده داماد براي شناخت سليقه 
ايشان، هدايايي به عروس داده و انگشتري به عروس داده 
مي ش��ود که معني اش اين است شما نش��ان کرده فاني 
هستي و اين خيلي مهم و زيبا بود. در اين ميان هم مراسم 
قرار هاي ازدواج، مسائل مهريه، مسکن و تصميم گيري هاي 
بزرگ ترها بود. س��کوت عروس و داماد نيز نش��انه نجابت 
و احترام به بزرگ ترها بود و نش��ان مي داد در زندگي هم 
همينگونه هستند. با سادگي هرچه تمام زندگي ساده اي 

را آغاز مي کردند. 
   اين انتخاب من است، چه بخواهيد چه نخواهيد!

از بي ميلي جوان��ان ب��ه ازدواج آن هم به دلي��ل باور هاي 
سس��ت، عدم تمکن مالي و هرچه موان��ع ازدواج را فراهم 
مي کند که بگذري��م، اکنون جوان هايي ک��ه قصد ازدواج 
دارند شيوه کارشان به گونه اي است که در ابتداي راه نتيجه 
کامًا مش��خص خواهد بود. گاهي در بحث با آنها ممکن 
اس��ت به جايي نرس��ي چون تربيت ناصحيح، مشکات 
اعتقادي، تأثيرپذيري غلط از مدرنيسم و. . . وي را از اصل 

دور کرده اند. 
اينکه خودش��ان انتخاب مي کنند و اميد اس��ت انتخابي 
درست باشد ان شاءاهلل هيچ، اما مشاهده مي شود خانواده 
را در جريان نمي گذارند و مي گويند: »مداخله ش��ان فعًا 
صاح نيست! اصًا تفکرشان به روز نبوده کارمان را خراب 
هم مي کنند.« بعد براي شناخت بهتر با هم مقرر مي کنند 
مدت ها دوست اجتماعي باش��ند! بعد کم کم که عاقه به  
وجود آمد يکديگر را دوست مي دارند. فکر مي کنند عاشق 
يکديگر شده معايب يکديگر را نمي بينند. روي هم تعصب 
دارند و تمري��ن مي کنند از هم اجازه بگيرن��د... در نهايت 
موضوع را به خانواده اينگونه مطرح مي کنند: »در اين مدت 

که با هم بوده ايم فقط با من بوده و از وي بدي نديده ام!«
کافي اس��ت خانواده موافقت نکند، جنجال برپا مي شود. 
مقابل پدر و مادر خويش مي ايستند. به آنها انگ عقب مانده 
و کهنه با افکار دمده شده مي زنند. از اينها که دوره اي دارد 

بگذريم پسر دچار غروري شکسته در مقابل منتخب خود 
مي شود و متهم به ضعيف بودن. اينکه تو نتوانستي انتخاب 
خود را، حرف خود را و هرچه تو است را به کرسي بنشاني 
و. . . . دختر اما بد تر از او هورمون هاي بدن وي به دليل عدم 
اعتراضي که اصًا وارد هم نيست به هم مي ريزد، افسرده 
مي ش��ود، موخوره مي گيرد، نگيرد هم خودش موهايش 
را دانه دانه مي کند. پرخاش��گري مي کند و. . . با اينها اگر 
موافقت کنيد ممکن است در ابتدا بازخورد خوبي ببينيد، 

اما در نهايت زندگي چندان خوبي نخواهند داشت. 
   چق�در ب�ه نظ�ر و رضاي�ت خان�واده اهمي�ت 

مي دهيد؟
بي ترديد انتخاب مهم ترين بخش در زندگي و تشکيل آن 
است که مي تواند نيمي از مشکات را کم کند. در گذشته 
خانواده ها اثرگذار در همه امور بودند، امروزه اما برعکس، 
فرد و فرديت حاکم و غالب بر همه چيز است. اگر فردي را 
خانواده و اعضاي آن متناسب با شأن و فرهنگ خانوادگي 
خود براي فرزندش��ان پيدا و ب��ه او معرفي کنن��د، در امر 
انتخاب نيمي از مشکل را حل مي کند. وقتي خانواده شما 
موردي را معرفي کند و شما نيز پسنديده و تمام مراحل را 
به خوبي جلو ببرييد، خانواده هميشه و همه جا حامي شما 
خواهد بود. شما ديگر حرف گوش نکن و سرخود و سرکش 
نيستيد. نکته مهم اينجاست که جوانان امروز فکر مي کنند 
اگر خانواده کسي را معرفي کند تحميل است. در صورتي 
که قرار است آنها فقط معرفي کنند و شما هستيد که بايد 

بپسنديد، شناخت به دست بياوريد و باقي ماجرا. 
آيا جوان مي داند اگر بدون شناخت، بدون در نظر گرفتن 
فرهنگ خانواده انتخاب کند چه مي شود؟ زندگي اي اگر 
تشکيل شود نوه و نتيجه هايي هم اگر به دنيا بيايند باز در 
انتها مادرتان و پدرتان ته دلش��ان راضي نباشند هميشه 
همه امور از روي اکراه خواهد بود. کمتر به خانه تان مي آيند 
و بهانه مي آورند که کسالت دارند، مرسوم است در عيدي 
مناسبتي به خانه شان برويد از روي تکليف و اکراه به شما 
کادويي مي دهند، خوشحالي ش��ان تصنعي است و خداي 
نکرده اگر مش��کلي در اين بين برايتان پيش بيايد همين 
حرف هميش��گي را حتماً خواهند گفت: مگر »روزي که 

آتش عش��قت تمام زندگي ما را به هم ريخ��ت از ما اجازه 
گرفتي؟ يادت��ه گفت��ي از روي جنازه تان رد ميش��وم و با 
فاني ازدواج ميکنم؟ نديده نشناخته ما را زور کردي اينم 
نتيجه اش.« مهم تر از همه دختريست که به خواست شما 
با شما همراه شده اما دستخوش چنين مسائلي قرار گرفته 
اس��ت. مدام بايد غصه بخورد و حس��رت اين را بر دوشش 
حمل کند که مادرش��وهر و خواهرشوهر دوستش داشته 

باشند و با احساس واقعي او را درآغوش بگيرند. 
معيار درست در انتخاب، چيز ساده اي نيست. اينکه بگوييم 
ما با سواد و کمال هستيم، ايش��ان را ديده و پسنديده ايم، 
پس خانواده هم بايد با ما همراه باشد، روالي منطقي نيست. 
بايد اين پرسش ها را از خود بکنيم که من در چه خانواده اي 
بزرگ شده ام، افکار و عقايدمان چيست، اهل چه چيزهايي 
هستيم، منش و روش هاي ما چيست، انتظارات ما چيست، 
من که هس��تم، چه فکري دارم و چه انتظاراتي. بعد فرد را 
منطبق با اين موارد انتخاب کنيم. اين روزها جوانان مدام 
مي گويند مگر قرار اس��ت خانواده ام با آنها زندگي کنند؟ 
اتفاقاً نکته اينجاس��ت که در کشور ما س��نت هاي زيبايي 
مرسوم اس��ت که متفاوت با ديگر فرهنگ هاست. همواره 
همبستگي و انسجام در خانواده و فاميل موج مي زند. شما 
الجرم به خانواده خود وابستگي داريد. فرداي پس از ازدواج 
مراسم »مادر زن س��ام« داريد. اولين عيد به شما عيدي 
مي دهند. آخر هفته ها رفت وآمد داريد. دعوت هاي متعدد 
داريد و شما را به مناسبت اين فرخنده عمل زيبا دعوت ها 
مي کنند و کادو مي گيريد. معنايش ش��ادباش و آشنايي 
اس��ت. در مراس��م هاي مختلف ظاهر مي ش��ويد. بچه دار 
مي شويد. حمايت هاي خانواده را هميشه مي خواهيد و اين 

حمايت ها هميشه عاطفي است. 
   چيزهايي که در ازدواج گاهي از قلم مي افتد؟

آيا مي دانيد معيارتان براي انتخاب، جامع نيست؟ گرفتار 
چه چيزي در اين مورد شده ايد که اينقدر روي اين فرد 
پافشاري مي کنيد؟ بايد پيش از اينها به معيار هاي خود 
دس��ت پيدا کنيد و هميش��ه آن را در مقابل فرد مورد 
ارزيابي قرار بدهيد. در اصل بايد بدانيد دنبال چه چيزي 
هستيد. بگذاريد اين طور بگويم: فرض کنيد شما دنبال 

چيزي هس��تيد براي خريد. اگر از قبل خوب فکر کرده 
باشيد که آن چيز چه مش��خصات و مؤلفه هايي داشته 
باشد هنگام خريد به راحتي با جنس مورد نظر ارتباط 
گرفته و آن را مي خريد. حاال تصور کنيد اين لباسي را که 
قرار است بر اندام زندگي تان کنيد تنگ باشد يا بد دوخت 

باشد آن وقت سال ها در تن زندگي تان زار مي زند. 
آيا مي دانيد بايد تيپ شخصيتي طرف مقابلتان را بدانيد 
و بشناسيد. اين تيپ ش��خصيتي با نظرات و افکار شما 
کنار مي آيد يا نه؟ بايد براي اين موضوع به مشاوره هاي 

ازدواج رفته و کمک بگيريد. 
آيا مي دانيد دانستن حتي طبع و مزاجتان از سوي همسر 
براي زندگي الزم است؟ اگر تفاوت مزاج داشته باشيد در 
ميزان رنجش، عصبي شدن و مواجهه با آنها خيلي تأثير 
دارد. دو مزاج متفاوت طبيعتاً س��خت مي توانند با اين 
مهم کنار بيايند. اصاح اين مورد نيازمند اصاح تغذيه 
است. فرض کنيد خانم سرد مزاج و آقا گرم مزاج هستند. 
غذا پختن دوجور و متفاوت. . . . بعضي ساده مي گيرند 
اما مي دانيد واکنش شما در برابر يک چيز چقدر متفاوت 
و دور از تصور اس��ت و اين براي يک زندگي مش��ترک 

مخاطره آميز است. 
آيا مي دانيد تمام مناسک و س��نت ازدواج را بايد انجام 
دهيد؟چيزي را از قلم نيندازيد و منزلت مراسم ازدواج 
و زيبايي اش به همين چيزهاست. اصالت را حفظ کنيد. 
حتماً خواستگاري کنيد. انگشتر نشان بخريد. حتماً به 
خريد عقد و عروسي برويد. قديمي ها براي هر کاري معنا 

و نشانه هايي داشتند. شک نکنيد حکمتي دارد. 
آيا مي دانيد زن خوب يا مرد خوب بودن به چه چيزهايي 
بستگي دارد؟ اگر همت کرده ايد براي زندگي کردن، اگر 
خوشبختي را سرلوحه زندگي خود قرار داده ايد و در اين 
مهم اهتمام داريد بايد بتوانيد هر کدام نقش خود را به 
خوبي ايفا کنيد. توقعمان را از طرف مقابل نيز در راستاي 
همين نقش او جلو ببريم. مرد خوب کسي است که تعهد 
دارد و تأهل را براي کمال و خوشبختي و لذت حال و 
صحيح مي خواهد. خود را مس��ئول مي داند و مدام در 
خود اين را مي پروراند که من خواستم تو بيايي زندگي 
کنيم، من تو را دعوت کرده ام به اين زندگي پس ابتدا من 
مسئولم و من بايد بتوانم به خوبي از پس اين مهم برآيم. 
مرد مهم ترين وظيفه را دارد. زن خوب نيز کسي است که 
تعهد دارد و تأهل را وسيله اي براي کمال و خوشبختي 
خويش دانس��ته و همواره خود را يار و ياور مرد خويش 

مي داند و به خوبي با وظايف خود آشناست. 
 اي��ن روزها متأس��فانه هنگام��ي که بايد به ش��ناخت 
يکديگر بپردازند وارد شرط و شروط مي شوند. خانم ها 
م��دام استقالش��ان را مي خواهند، اينک��ه کار کنند، 
درس بخوانن��د و. . . آقايان مي گويند همس��ر من بايد 
بچ��ه ام را خوب تربيت کن��د و. . . خان��م مي گويد بچه 
برود مهد کودک، من سرکار هس��تم. آقا مي گويد دلم 
مي خواهد بچه ام زير دست تو تربيت بشود و اين بگومگو 
هيچ وقت به سرانجام نرسيده و هيچ وقت اين دو تفکر با 

هم قرابت نخواهند داشت. 
زندگي کردن را نبايد در خواب ديد، بلکه بايد رؤيا هايمان 
را به حقيقت بدل کنيم. ازدواج، اين کلمه قش��نگ و اين 

روزهای غريب را با ندانم کاري از دست ندهيم. 

با ه�م مق�رر مي کنند مدت ها دوس�ت 
اجتماع�ي باش�ند! بع�د ک�م ک�م که 
عالقه ب�ه  وج�ود آم�د فک�ر مي کنند 
عاش�ق يکديگر ش�ده معايب يکديگر 
را نمي بينن�د. در نهاي�ت موض�وع را 
ب�ا خان�واده اين گونه مط�رح مي کنند: 
»در اين مدت ک�ه با ه�م بوده ايم فقط 
با م�ن ب�وده و از وي ب�دي ندي�ده ام!«

کافي است خانواده موافقت نکند، جنجال 
برپا مي ش�ود. مقابل پدر و مادر خويش 
مي ايس�تند. به آنها ان�گ عقب مانده و 
کهنه ب�ا اف�کار دم�ده ش�ده مي زنند

در اينستاگرام فقط او را اليک کرده 
است. با هم قرار گذاشته و در همان 
جلس�ه اول نام دخترش�ان را هم 
انتخاب مي کنند يا تو يا هيچ کس 
ديگه ام از ورد زبانش�ان نمي افتد


