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آموزش آشپزی

عکس  روز

شــیرینی محبوب و پرمصرف این ایام که بین ارامنه 
رایج است با عنوان پیروک شناخته می شود، پیروک، 
نوعی شــیرینی مغزدار اســت که خمیر آن شباهت 
زیادی به خمیر انواع پای دارد؛ مغز آن را انواع مارماالد 
تشکیل می دهد و تنوع پیروک ها نیز بسته به مارماالد 
داخل آنهاســت.کره، شکر، آرد، تخم مرغ، بیکینگ 
پودر، وانیل، پوست پرتقال رنده شده، گردوی رنده 
شده، مارماالد مواد الزم برای تهیه پیروک است، طرز 
تهیه خمیر این شیرینی نیز به این شکل است: ابتدا باید 
کره و شکر را با دستگاه همزن مخلوط کرد و هم زد، 
سپس تخم مرغ ها را دانه دانه اضافه کرده و همین طور 
هم زده شــود. پس از آن باید مواد خشک شامل آرد، 

بیکینگ پودر، وانیل، پوست پرتقال رنده شده و گردو 
در ظرف دیگری با هم مخلوط کرده، سپس به مخلوط 
کره، تخم مرغ و شکر افزوده شود. در مرحله بعد، بعد 
از کمی هم زدن، دستگاه را خاموش کرده و باید خمیر 
را با دســت ورز دادد. یک چهارم خمیر را نگه داشته 
و کنــار بگذارید؛ بقیه را داخل ظرف پیرکس گرد یا 
قالب پای پهن کرده و روی آن را با مارماالد بپوشانید.
خمیر کنار گذاشــته شده را توسط وردنه باز کرده و 
بــه صورت نوارهای باریک با چاقو برش دهید و به 
حالــت ضربدری روی مارماالد بگذارید. پس از آن 
ظــرف را به مدت کافی داخل  فر می گذارند تا پخته 

و آماده شود.
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پیروک؛ شیرینی محبوب کریسمس
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به خاطر ندانستن چیزی هراسان نشوید. این می تواند بزرگ ترین قدرت شما در زندگی باشد. 
مطمئن شوید که کار ها را به سبکی متفاوت از دیگران انجام می دهید.

سارا بلیکلی
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مراسم میالد حضرت مسیح )ع( در کلیسای وانک اصفهان - زهرا باغبان   

پارسیان

نکته

کاریکاتور

با جوانی سر خوش است این پیر بی تدبیر را
جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را

من که با مویی به قوت برنیایم ای عجب
با یکی افتاده ام کاو بگسلد زنجیر را

چون کمان در بازو آرد سروقد سیمتن
آرزویم می کند کآماج باشم تیر را

می رود تا در کمند افتد به پای خویشتن
گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را
کس ندیدست آدمیزاد از تو شیرین تر سخن

شکر از پستان مادر خورده ای یا شیر را
روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست
نقد را باش ای پسر کآفت بود تأخیر را

ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز
هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را
زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار
پرده از سر برگرفتیم آن همه تزویر را

سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی
همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را

قوانین جهانی موفقیتسعدی

10. قانون تمرکز
ذهن شما بر روی مشغول شدن و 

تمرکز بر چیزی حساس است.
 به صورتی که اگر بر روی هر 
چیزی که می خواهید تمرکز 
کنید در زندگی شما اتفاق می 
افتد. پس بر روی مواردی که 

می خواهید تمرکز داشته باشید 
و ذهن خود را درگیر موارد 

بی ارزش نکنید.

سبک زندگی

اگر روابط در مراحل شناخت مجازی، دورادور یا 
متنی باشــد شناخت حاصل نمی شود، که یکی از 

شرایط ازدواج موفق شناخت کافی است.
گسترش فضای مجازی فصل جدیدی را از روابط 
اجتماعــی به وجود آورده و توانســته در زندگی 
افــراد جا باز کند تا جایی که مردم از فاصله های 
دور از ایــن فضا باهم ارتباط برقــرار می کند و 
گاهی این آشــنایی دربین جوانان منجر به ازدواج 

می شود.
پرســتو گلستانی روانشناس درمورد دوستی های 
مجازی و ســرانجام آن به ازدواج گفت: افراد از 
هرجایی که باهم آشنا شوند چه در فضای مجازی 
و فضای حقیقی، فرایند آشــنایی و شناخت باید 
ســپری شود و پس از طی شــدن این فرایند تازه 
می توان فهمید که رابطه کارآمد هست یا نه که باید 

حدود سه ماه از آن رابطه سپری شود.
شناخت کافی ضامن ازدواج موفق

این روانشــناس گفــت: اگر  رابطــه در مرحله 
شــناخت مجازی باشد، شــناخت کافی حاصل 
نمی شــود، چون وقتی که حضوری هم مالقات 
می کنیم، تمام ابعاد وجــودی خودرا نمی توانیم 
نشــان دهیم. این نکته خیلی مهم اســت که از هر 
طریقی آشــنا می شویم، فرایند آشنایی و شناخت 
را به درســتی باید بگذرانیم تا بتوانیم تا در رابطه 

بتواند معنای واقعی خو را پیدا کند.
فرایند ازدواج در حال حاضر در جامعه ما پیچیده 
و متاثــر از متغیر هایی مانند شــرایط اقتصادی و 
اجتماعی اســت که شــرایط فرهنگی که در آن 

هستیم این شرایط را مشکل می کند.

 حفظ رابطه نیازمند انگیزه و تالش طرفین است
 گلستانی تصریح کرد: پیش بینی اینکه یک رابطه 
چقدر احتمال دارد به ازدواج منتهی شود، بستگی 
به انگیزه طرفین برای ازدواج دارد و تالشــی که 
افــراد برای مدیریــت حفظ رابطه خــود انجام 

می دهند.
یکی از افرادی که از طریق آشــنایی در شبکه های 
اجتماعی اقدام به ازدواج کرده است، گفت: چند 
ســال پیش در یکی از گروه ها در فضای مجازی 
با دختری در یکی از شــهر های شمالی آشنا شدم 
که در ابتدا فقط یک دوســتی ساده بود فقط گاهی 

باهم صحبت داشتیم.
بعد از گذشــت حــدود دو ماه حــس کردم که 
ســلیقه های مشــترک زیادی زیــادی داریم که 
صحبت های ما در این مدت به چند ســاعت در 
روز رســید، تنها مشکلی که بین ما وجود داشت 
فاصله مکانی بود که دخترمورد عالقه من در یکی 

از شهر های شمال زندگی می کرد، اما این موضوع 
برای من مهم نبود.

او ادامــه داد: مدتی که از این رابطه گذشــت این 
ماجرا را برای خانواده مطرح کردم که می خواهم 
ازدواج کنــم، اما با مخالفت پــدر و مادرم روبه 
روشــدم، اما با اصرار و مدتی ترک خانه توانستم 

موافقت آنها را جلب کنم و باهم ازدواج کردیم.
مدتــی که گذشــت فهمیــدم مریــم را خوب 
نمی شناسم و من فقط نکات مثبت او را می دیدم، 
مریم بعد از یک سال به بهانه دور بودن از خانواده 
و دلتنگی بیشتر در خانه پدرش بود می گفت باید 
انتقالــی بگیری، چون من دیگر نمی توانم به دور 

از پدر و مادرم زندگی کنم.
ادامــه داد: همینطور هر روز به مشــکالت و در 
گیری های ما افزوده می شد تاجایی که دیگر راهی 
به جز طالق نمی دیدیم و بعد از یکســال و نیم از 

هم جداشدیم.

دوستیهایمجازیچهقدربهازدواجمنتهیمیشود!
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کودک و نوجوان

روانشناس کودک و رئیس انجمن دراماتراپی ایران معتقد 
است توقع و انتظار والدین از کودک تک فرزند بسیار باال 
است، از این رو چنین کودکانی برای رسیدن به موفقیت 
و پیشــرفت مد نظر والدین همواره باید فشار زیادی را 
تحمل کنند. آمارها حاکی از کاهش میزان باروری به زیر 
سطح جایگزینی است. به موازات این روند کاهنده، شاهد 

افزایش نسبت خانواده های تک فرزند هستیم.
این تغییر در ساختار خانواده و کاهش تعداد فرزند، تغییر 
در روابط درونی خانواده و شیوه زندگی تک فرزندی را 
به همراه دارد که نیاز اســت به منزله پدیده ای اجتماعی 
که شــاید معایب آن بیش از مزایایش باشد مورد مداقه و 

بررسی قرار گیرد.
روانشناس کودک و رئیس انجمن دراماتراپی ایران و در 
توضیح مزایا و معایب تک فرزندی و نقش این موضوع در 
تریبت و شخصیت فرزندان بیان کرد: تک فرزندها هرگز 
جایگاه قدرتی که در خانواده دارند را از دست نمی دهند 

و آنها همیشه مرکز و کانون توجه هستند.
لیال برون ادامه داد: آنها همواره نیاز به توجه فوری دارند 
یعنی سریع به آنها توجه می شود و توجه به آنها تقسیم شده 
نیست یعنی مانند کودکانی که دارای خواهر و برادر هستند 
نیاز ندارند که زمان مشخصی به آنان اختصاص یابد. ضمن 
این که رقابتی که در خانواده های دارای چند فرزند هست 

شامل حال آنها نمی شود.
وی توضیح داد: این تک فرزندان می توانند زمان بیشتری 

را با والدین خود بگذرانند زیرا خواهر و برادری ندارند و 
در خالل این جریان سریعتر پخته می شوند و رفتارها و 
نگرش هایی که در بزرگساالن هست در آنها شکل می 

گیرد و به این صورت آنها زود بزرگ می شوند.
این روانشناس تصریح کرد: پژوهش های مختلف نشان 
می دهد که  افرادی که در خانواده های تک فرزندی رشد 
می کنند، عزت نفس باال و انگیزه پیشرفت زیادی دارند و به 
دلیل روابط نزدیک تری که با والدین خود دارند می توانند 

در بحث تحصیالت به باالترین سطوح ممکن برسند.
وی افزود: حتی بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که 
آنان می توانند رشد مطلوبی را از منظر شناختی و هیجانی 
داشــته باشند زیرا  امنیت بیشتری دارند؛ صرفا خودشان 
هستند و خواهر و برادرهای دیگری وجود ندارد که با آنها 

دچار تنش شوند.
رئیس انجمن دراماتراپی ایران یادآور شد: اما تک فرزندان 
برای اینکه موفق شوند و پیشرفت داشته باشند فشار بسیار 
زیادی را تحمل می کنند یعنی همه فشار و تمرکز والدین 
روی یک نفر اســت. والدیــن این فرزندان می خواهند 
بهترین آینده برای او باشد چون فکر می کنند یک فرزند 
دارند و او حتما باید به جایی برسد؛ به همین دلیل برای 

موفقیت و تسلط، فشار زیادی روی این کودکان است.
برون ادامه داد: از سوی دیگر چون محور توجه و تمرکز 
هستند و بسیار به آنها توجه می شود بسیار نازپرورده هستند 
و همین موضوع می تواند )در بیان عامیانه( باعث »لوس« 

شدن آنان شود. ضمن اینکه سطح توقع آنها را نسبت به 
دیگران و در روابط با دیگران باال ببرد.

این روانشناس کودک در توضیح مشکالت کودکان در 
خانواده های تک فرزند گفت: موضوع دیگر این اســت 
که این افراد در ارتباط با دیگران رقابت و تقســیم را یاد 
نگرفته اند. به همین دلیل اگر آن توانایی ها و استعدادهایی 
را که دارند و با تشویق اغراق آمیز والدین در خانه مواجه 
است، در بیرون از خانه با توجه کافی همراه نباشد، احساس 

ناامیدی می کنند.
وی افزود: تک فرزندها در زندگی خارج از خانواده، اگر در 
مدرسه، که اولین مکان مهم بعد از خانه است، مورد توجه 
نباشند، دچار مشکالتی می شوند زیرا سطح توقع و انتظار 
آنها از آن رو که می خواهند دیگران هم مانند والدین با آنها 
برخورد کنند بسیار باال است؛ این نگاه موجب می شود که 

اگر در جمعی طرد شوند دچار تنش می شوند.
برون تصریح کرد: شاید خواهر و برادرهایی که بیشتر با هم 
دچار تعارض می شوند، بهتر بتوانند مهارت حل تعارض 
ها را یاد بگیرند و مهارت های تعارض بین فردی را تمرین 
کنند درحالیکه تک فرزندان می توانند ارتباط اجتماعی 
بسته تری داشته و از مهارت اجتماعی کمتری برخوردار 
باشند. به دلیل اینکه این فرزندان بیشتر با بزرگساالن در 
ارتباط هســتند، در خانواده بسته هستند و همه امکانات 
در اختیار آنان اســت شاید در مهارت های بین فردی و 

اجتماعی هم دچار نقصان باشند.

تکفرزندهاچگونهبارمیآیند؟


