ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮﯾﻢ؟
اول ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ او ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﺳﺮﯾﺎل ﭘﺪرﺳﺎﻻر را ﯾﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ؟ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی را اﻃﺮاف ﺗﺎن
دﯾﺪه اﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﺑﺮای ﺗﺎن دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻮت و ﻓﻦ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ
دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اول ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ در ازدواج ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ از اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد را دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ« ﻣﺮاﻗﺐ »اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن دل او ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
 .۱اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را در دﻟﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
. ۲ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﮔﭗ ﺑﺰﻧﺪ.
 .۳ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎز دارد.
 .۴ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن در ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮا را از دور ﻧﻈﺎره ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﮔﻮش دﻫﺪ.
 .۵وﻗﺘﯽ ﺑﺎ او در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .۶اﯾﻨﮑﻪ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ.
 .۷وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﻠﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ آن را در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارد.
_ﺧﻮد ﺳﺮ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ« ﻣﺮاﻗﺐ »ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﻮﯾﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺳﺘﻘﻼل زﯾﺎدی دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ
ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ .ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ« ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ! »ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﻗﺎﻃﻊ و ﯾﮏ ﮐﻼم اﺳﺖ و ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺮف و ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺣﺘﺮام دﯾﺪن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺮاﻗﺐ را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ و ﻋﺸﻘﺶ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﺶ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
_ﮐﺎرآﮔﺎه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺐ ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺠﺮدی ﺗﺎن را از ﺳﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺘﺎﻃﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺑﻪ دﻋﻮت ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرآﮔﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ را ﺳﻮال ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آدم ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷﻤﻊ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد و در ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮده ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺘﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اش را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎه ﻫﺎ از وارد ﺷﺪن او ﺑﻪ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس
ﺑﺮادری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای آراﻣﺶ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ او را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
_ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺪارد؟
اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻗﺘﯽ او را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ
ﻣﻮﺿﻌﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﮑﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﻤﯽ آورد .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮداﻧﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎن ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﻬﻮده
ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺮدﻫﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻣﺪاوم و ﮐﻨﺎﯾﻪ زدن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﻠﺒﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎن را ﺷﻔﺎف ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .او
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎن را درک ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از راه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺪرت زﯾﺎد او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
_ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﻮد
ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ را درک ﮐﻨﻨﺪ و از
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ،ﻣﺪام ﻣﯿﺎن ﮐﻼم ﺗﺎن ﻧﻤﯽ دوﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺎن از روزی ﮐﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد! ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ او ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺘﺎط اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﺼﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ او ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺖ ﺗﺎن ﻧﺪارد .آﻫﺴﺘﻪ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮش دﻫﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی ﺟﻤﻼت روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ زن ﻫﺎ آرزوی ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را دارﻧﺪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ آورد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻫﺎ ﻋﺸﻘﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :آﻓﺘﺎب

