اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
در ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ازدواج ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻫﻢ ﺑﺎز اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در رواﺑﻂ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اداﻣﻪ ۰۲اﺷﺘﺒﺎه ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺘﯽ در ازدواج ﺗﺎن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽ ﯾﺎور ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۱ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎر روی دوش ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ
! واﻗﻌﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ.ﻋﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و
۲ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ از ﺷﻤﺎ دور اﺳﺖ ﯾﺎ ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻐﻮل اﻓﮑﺎر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت آﻏﺎزﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﺳﺖ۳/ .ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ
۴ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آدم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .اﺳﺎﺳﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺮﮐﺰ دﻧﯿﺎ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
۵ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﺷﻤﺎ( از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
۶ازدواج ﮐﺮدن ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻗﺒﻠﯽ اش ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ راﺑﻄﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زوﺟﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۷ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﯾﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺎ آدم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارد) .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺴﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮف ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ(.
۸ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﺷﻤﺎ( ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .اﯾﻦ ﻫﺎ از ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﮑﻞ
دارﻧﺪ(.
روی ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ »ﺑﻪ ﻋﻼوه« ۹ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺎرد ﺑﺴﺘﻪ دارد .در اوﻟﯿﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻼﻣﺖ
درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در دﯾﺪارﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۰۱ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﺦ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .در ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دو ﻧﻔﺮ.

او ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ !۱۱ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دارد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮدش را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۲۱ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮوز ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ اش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪام ﺑﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺑﺤﺚ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،ﭼﯿﺰ
زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
۳۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
آدم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻏﺮق ﻣﯽ !ﺑﺪل ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﯾﻤﯿﻞ رد و
ﺷﻮﻧﺪ ،دوﺳﺖ دارﻧﺪ از واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ آﻧﻬﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪدر اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی
!ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﻮﯾﺪ
۴۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ آدم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻫﻤﺎن دﯾﺪارﻫﺎی اول ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ روﺑﺎت ﯾﺎ ﻣﺮده ﻣﺘﺤﺮک
! ﻫﻤﯿﻦ .ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪﯾﮏ روز ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﺴﺘﻨﺪ
۵۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺮﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ آدم ﻫﺎ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﯽ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ.
۶۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺎب و ﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
۷۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪد ،و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﻤﯽ در ﻫﻤﺎن دﯾﺪارﻫﺎی اول ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ! اﯾﻦ ﯾﮏ اﺧﻄﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ۸۱.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺟﺬب او ﻧﺸﺪه اﯾﺪ
ﮐﺸﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آن را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﭼﺎر ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
۹۱ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻘﺎﯾﺪش ﭘﺮت اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۰۲ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﯿﺎل و اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ
»ﭼﺮا آدم ﻫﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺑﺮﺳﺪ؟«
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی در آن ﻓﺮد دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام ﺑﻮد و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ« اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ ﻃﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ:
 .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺪرت در راﺑﻄﻪ ﺷﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ»ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮود؛ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد
!در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﻫﺪر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﻓﻘﻂ و ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻨﺒﻊ:آﻓﺘﺎب

