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إن الكمال من صفات الرمحن، وأنا عبد للرمحن يكملين 
وإن  من أعمايل النقصان، فاغفرها يل، النقصان، فإن رأيت

إليها، وتذكر أنين  نفاهديني أسطر كتايب أخطاء، ـرأيت ب
فة متىن، فلست بكاملٍ وال خلقت من تراب، وتكونت من نط

فاضلٍ، ولكنين أحاول أن أقدم أفضل ما ميكن من نفسي ب
الناقصة، فإن رضيت فلك اعتذاري فحسن، وإن رفضت.  
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  فلسفيت يف الكتابة والبحث
~~~~~~~~~~~~~~~  

  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

على الصالة والسالم على رسول اهللا، و، ورب العاملني احلمد هللا
مجعني، أما بعد؛ فهذا ما وفقين اهللا تعاىل لتجميعه أ آله وصحبه

وتلخيصه، فما كان من الصواب فمن اهللا الواحد املنان، وما 
سوء ومن الشيطان، النفسي األمارة ب كان من اخلطأ، فمن عند

  .واهللا بريء منه ورسوله، واهللا املستعان
 

بدل أن  ،ا أقدم هلذا اتمع، هو إمنا ألزيد يف اتمعإن مجيع م
أكون زائداً عليه، وأنين دائماً أحبث عن فلسفة احلياة الزوجية 

الرجل الذي سافر إىل دنيا األفكار، ذلك السعيدة، فمازلت 
وحبث يف بساتني الكتب، وقرأ للمتقدمني واملتأخرين، واستنبط 

ر أفضل استنتاجات الدارسني أفكار املفكرين واملثقفني، واختا
وأهم اكتشافام، وأفضل  ،والعلماء، ألخرج بصفوة اجتهادام

خربام، ألخلصها يف كتبٍ وحماضرات، أفيد فيها نفسي الناقصة 
  . أوالً، مث جمتمعي، فأميت، وأخرياً كل من تصل له اجتهادايت
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 وأرجو أن ال تأخذ كتابايت وأفكاري وكلمايت هؤالء، على أا
هي الصواب الكامل، وهي العلم اخلالص، وهي اليت ال حتتاج 
ا إنسان أخطئ وأصيب، ومع هذا، فقد  إىل مراجعة، فأن
اجتهدت يف هذا الكتاب، على أن ال حيتوي على اخلطأ، وأن 
جيمع من اخلري أكثره، ومن العلم أفضله، فخذ منه ما تقتنع أنه 

لك مرادي  سليم، واحبث يف ما ال ترى أنه يقنعك، ليظهر
وفكري مما كتبت، وأخرياً، ليس كل ما كتبت يف هذا الكتاب 
بصحيح، وليس خبطأ، فهو جمرد مثرة اعتقادايت وحبثي وخربايت، 
وأنا أرى أا صحيحة، تنفع قارئها إن فهمها وفَعلها، وليست 

طبقها على هواه،  أنهبنافعة ملن قارئها فقط ومل يطبقها، أو 
ة هذا الكتاب، وتفكر يف م من فلسففافعل ما ترى أنه سلي

واستفد من أمثلة سطوره، لتنعم بإذن اهللا عز وجل حبياة أفكاره، 
زوجية أفضل، وراحة بال أدوم، ومتعة تعامل أرقى، وسعادة 

زل أبقى، وال تنساين من خالص دعائك يف ظهر الغيب، ـمن
  . جعلنا اهللا ممن يستمع للقول فيتبع أحسنه
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  احلوار الذكري
~~~~~~~~~~  

  

إن احلوار يف هذا الكتاب سيكون بصيغة الذكر، واملقصود به 
الزوج والزوجة، وسيشار للطرف الثاين بكلمة اآلخر، وذلك ال 
من حتيز للذكر، وال اعتقاد يمنة الرجل، وال ميولٍ لتهميش 
األنـثى، وال تـقليل من أمهية املرأة، ولكن لـتسهيل طرح 

 من ذكرها مرتني إحدامها الفكرة، وتوحيد اجلملة، بدالً
بالـتذكري واألخرى بالـتأنيث، فكوين رجل، فإنين أعشق 
املرأة، وأهوى كل ما كتب عنها، ويشدين املتحدث بلساا، 
ولكن سأخالف كل ذلك يف هذا الكـتاب، ليكون سهالً يف 
الكـتابة، سلساً يف القراءة، موحداً يف األسلوب، مباشراً يف 

  .يف اجلمل واأللفاظ والصوراخلطاب، مـختصراً 
  

مع العلم، أنين سأتوجه باخلطاب لألنـثى، واحلـديث للمرأة، 
كلما سنحت يل الفرصة، ألزين هذا الكتاب بالتاء املؤنـثة، 
واهلاء الرقيقة، ونون النسوة، وكسرة األنـثى، اليت ال يكـتمل 

  .أي شيء، وال ختـتـتم اجلمل إال مبشاركـتها وتواجدها
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  الكتاب  عن  ةنبذ
~~~~~~~~~~  

  

ه، ال لترميم العالقة الزوجية  كتابعت أفكارمطِّرت مجله وجس
وال لتحسني املظهر اخلارجي لصرح احلياة الزوجية؛ ولكن لبناء 

ة اإلحساس مبا تريده قَّأساسٍ صلبٍ ممزوج جبمال العاطفة ورِ
زوجتك منك يف بداية املشوار أو وسطه، ولوالدة حب جديد 

  .ت األيام حنني األشواق عند احملبنيلَلَضدما بع
  

أن ت ريدت صانع احلب ال كُفاقرأ الكتاب إن كنت ون أنت
السعيدة الزوجية احلياة صدق ريدت األيام، وإن كنت.  

  

، األمثلةلقد لَخصت يف الكتابِ قدر املُستطاع، ومل أخبل يف 
فجعلته قليالً يف عدد وجملته ببعض من اخلطوات والرسومات، 

األوراقِ، كثرياً باألمثلة، خفيفاً يف األسلوبِ، ثقيالً يف 
املعلومات؛ فبدأته بسرٍ ومضيت قدماً يف سبعة أيامٍ يف مشوار 

  .سحرِ العاطفة وختمته مبفاجأة
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هذا الكتاب كُتب للمتزوجني أو املُقبِلني على  :مالحظه 
فاقتنِيه اآلن وال تأخر حبها ألكثر من  الزواج، فإن كُنت منهم

     !سبعة أيام 
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  فصول الكتاب
~~~~~~~~~  

  

  .سبب كتابة سطور الكتاب
  .نبذة عن الكتاب: املقدمة 

  .متطلبات األيام السبعة
  .الشجرة

  .الوعد
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  .تلخيص شخصيتها وأهم ما يف عاطفتها: اليوم السادس
  .مساع كلمة أحبك منها: اليوم السابع

  . النصيحة
  . اخلامتة

  .امللخص
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  ب سبب كتابة سطور الكتا
~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه، أما 
بعد فهذا ما وفقين اهللا تعاىل لتجميعه وتلخيصه، فما كان من 
الصواب فمن اهللا الواحد املنان، وما كان من اخلطأ فمن عند 
نفسي األمارة بسوء ومن الشيطان، واهللا بريء منه ورسوله واهللا 

  .ستعانامل
 

كُنت يف إحدى الدورات املتخصصة يف العالقة الزوجية، وكان 
اباً  املتحدث مكرراً يف أسلوبه، فقد مسعت منه يف ذلك اليوم كت

.  قد قرأته مسبقاً، ولكنه مل يذكر امسه، بل أبدع يف نقل مجله
فقد جلست يف الدورة ساعتنيِ كاملتنيِ ومل يأت جبملة مل تكن 

.  الكتاب، فقد نسخ حىت األمثلة حبروفها وترتيبهامنقولةً من 
فأحببت أن أصوغ موضوع العالقة الزوجية بطريقة جديدة يف 
هذا الكتاب، دون اقتباس منسوخ، وال أكرر أياً من اجلمل أو 

فنحن شعب ملَّ اهلتافات .  األمثلة املتعارف عليها واملتداولة
 تنفذ، ولكثرا وحفظ الشعارات يف احلياة الزوجية اليت ال
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تعودنا على مساعها، وبدأنا نذكرها يف مواضع الفائدة  وغري 
  .فقلت قيمتها وضعف تأثريها وتالشى نور مشعتها ،الفائدة

  

حاولت يف هذا الكتاب أن يكون يف صيغة املتحدث املناقش 
.  لفكرة توصل إىل القارئ باإلقناع ال بالشعارات والنظريات

ب فقد شعرت أن كل الكتب اليت قرأا وأما عن موضوع الكتا
والدورات واحملاضرات اليت حضرتها، كانت مجيعها عن العالقة 
الزوجية بعد زمن من الزواج والوصول إىل اجلفاف العاطفي 
وبعدها يبدأ العالج، أو بعد حدوث اخلالفات فتأيت الكتب 

ولكن مل أقرأ أياً من الكتب يتكلم عن األسلوب .  بطرق احلل
واحلديث يف األيام األوىل اليت هي بني عقد القران والزفاف، مع 
أن هذه األيام هي األساس وهي الفكرة األوىل اليت تحفر يف 
الذاكرة فيصعب تغيريها فيما بعد ، فأحببت أن أُبين كيف ميكن 
لرجلِ أن يبدأ هذه األيام بأساس احلب ، وأن يكون هو من 

  .يصنع احلب ال األيام
  

مل أجعل هلذا الكتاب حواشي، ومل أجزئ الفصول بعناوين يف 
بداية كل فقرة، ألجعل أفكار الكتاب متواصلة سهلة املتابعة، 
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وقد كررت استعمال بعض أفكاره وقواعده دون إعادة شرحهم 
لتثْبِيت املعىن وتبينِ أمهيتهم ولتوضيح كيفية ربط كل اخلطوات 

  .واملفاجأة مع بعضها البعض
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  ملقدمة ا
~~~~~~  

  

يلمس هذا الكتاب بعض النقاط اليت نغفلُ عنها غري قاصدين يف 
التعامل مع زوجاتنا، حيث االنتباه هلا وفعلها يوجِد أثراً مجيالً يف 

  .إحساسها حببنا هلا
  

ومن آياته أن خلَق لَكُم من أنفُِسكُم أَزواجا (وقد قال اهللا تعاىل 
إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إن في ذَلك آليات  لتسكُنوا

  ٢١الروم اآلية ) لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ 
  

فبعد إمتام عقد القران أو اخلطبة تبدأ حياة جديدة ، ال تعرف 
فيها عن الزوجة شيئاً ، وقد تكون بعيداً عنها يف الفترة ما بني 

اف ؛ ألن بعض العائالت متنع التواصل املطلق العقد إىل ليلة الزف
يف الفترة ما بني العقد والزواج  كوجودك معها لوحدكما ، إىل 

فقد يتكون .  أن تتم مراسيم الزواج، فال جتد سبيالً غري اهلاتف
عندك فضول عظيم وشوق جامح يف أول أيام الزواج، اليت 

ار طلب تقضيها يف أجواء من اخلجل والصمت منها، وتكر
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قلبك وإحلاح أذُنك على مساع صوا اخلجول اخلافت، وهو 
يهمس ملشاعرك بدفء اإلحساس ويقول لك" :أُحبك."  

  

صورة ترسم يف خيالك أمجل األحالم، وأحلى األمنيات حبياة 
سعيدة تقضيها معها يف حب، وتغمرها متعة الشعور باألمان 

يف هذا الكتاب العاطفي قبل األمان احلسي، وسوف ت فشست
  .طريقة الوصول إىل ذلك يف سبعة أيام
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  متطلبات األيام السبعة  
~~~~~~~~~~~~~  

  

كل ما ذُكر يف املقدمة بسيط ويسري التحقيق ، سهل    
املنال ، وحنن يف هذا األسبوع سنمضي معاً جولة بني مشاعر 
، وأمثلة وقواعد جمربة، واحلمد هللا قادت إىل نتائج مفرحة 

  .ودلت على أن مواقف بسيطة تؤثر بعمقٍ يف عاطفة البنت 
  

وهذا الكتاب يتقلب يف وصف الزوجة، تارةً بالزوجة، وتارةً 
أخرى بالبنت، ليوضح أنه جيب معاملة الزوجة تارةً امرأة عاقلة 
راشدة، وتارةً أخرى بنت وطفلة تمرح وتدلل ـ كما كان 

زوجاته ميزح معهن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع
  .ويداعبهن

  

أا كانت : فقد جاء عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، وكانت جارية 

.  تقدموا: فقال ألصحابه: قالت مل أمحل اللحم ومل أبدن
  .  أسابقك، فسابقته، فسبقته على رجلي الِتع: مث قال.  فتقدموا
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كان بعد، ويف رواية، فسكت عين حىت إذا محلت اللحم  فلما
))منتمعه يف سفر ، فقا)) أي س رجتونسيت، خ دنتل وب

أسابقك، ونسيت الذي كان،  تعالِ: مث قال. تقدموا: ألصحابه
كيف أسابقك يا رسول اهللا، وأنا على : وقد محلت اللحم فقلت

، فجعل يضحك لتفعلن، فسابقته فسبقين: هذه احلال؟ فقال
حديث صحيح أخرجه أمحد يف .  (هذه بتلك السبق: وقال

  ). مسنده  وأبو داود والنسائي
  

وستالحظ يف أسلوب الكتاب قصر اجلُمل، ورقة الكلمات 
واأللفاظ، وكثرة الفواصل، ألن التعامل مع اإلحساس جيب أن 
يكون بصوت خافت، ومجل قصرية، لتحصل على أسلوب 

ة، وهذا أساس الغزل، ومنبع احلوار بطيء،  وكلمات مؤثر
  .الرقيق

  

استعمل الفواصل يف مجلك معها لتحرك فضوهلا بانتظارها 
لكن يف البداية جيب أن نتفق على .  لسماع ألطف األلفاظ منك

أمر، أال وهو أن الرجل ليس كاملرأة، وكما قال اهللا تعاىل يف 
ة آل عمران اآلية سور)) ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى(حمكم تنزيله 
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ر الشيُء : (، وبعد ذلك ننتبِه لقاعدة بسيطة، وهي٣٦ إذا كَثُ
مبعىن أنه جيب أن تعرف مىت تقلل من الداللِ، ومىت ) قلت قيمته

ميكن أن تنقلب اهلدية أو املفاجأة إىل تعود ، والتعود يفقد اهلدية 
حيان إحساسها و تأثريها، وتكون غري متقبلة؛  ويف بعض األ

  ! غري مرغوب ا
  

أنا وأنت وكل الرجال يعلمون ما : "لنسرد هذه القاعدة يف مثال
يف الورد من مجال يف تأثريه على البنت، أكثر من مجاله يف 

  ".املزهرية أو احلديقة
  

ا البنت تدعى " آدم"رجل مثلنا يدعى  وهذه أمساء " حواء"وبطلتن
فاجئ حواء بباقة من فقط لتسهيل الرجوع إليها، آدم أراد أن ي

الورد تبعث إليها كل أسبوع، أول باقة كانت مجيلة، وهلا من 
التأثري على مشاعر حواء وإحساسها ما دفعها إىل اإلسراع إليه، 
وتعبريها عن حبها وفرحتها بوجود شخص إىل جانبها، زوج 
يهتم مبشاعرها، ويقدر معىن الفرحة، ودائما يبحث عن بسمة 

ويف األسبوع .  ألسبوع الثاين قَلت هذه الفرحةيف ا.  لشفاهها
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أين أضعها؟ : "ويف األسبوع الرابع قالت له.  الثالث تثاقلتها
  ".ليس لدي مكاناً هلا

  

تكون خمطئاً إذا فكرت للحظة أن باقة الورد هي اليت أسعدا 
، الصوت "ال ليست باقة الورد، إمنا شعورها باهتمامك ا"

إن زوجك أخذ من وقته، وذهب "لباقة كان الذي سمعته من ا
  ".إىل حمل الورد وأرسل لك الباقة، بدون أن تطلبيها منه

  

هنا تفَسر املفاجأة يف نظر الزوجة بأا أهم من املواعيد 
أا أخذت من تفكريه ما يبرهن .  وااللتزامات، أهم من عمله

  .يء الكثريحبه هلا، مع أنه يف الغالب مل يعطها من الوقت الش
  

لكن يف األسبوع الثاين قَلت املشاعر، وليس السبب هو قلة 
احلب، أو نوع الورد، أو برودة الشوق، لكن بسبب صغر 

ويف األسبوع الثالث كانت متوقعة، واألسبوع .  حجم املفاجأة
  .الرابع أصبحت املفاجأة بال فائدة بعد تكرارها املنتظم

  

املفاجأة، ليس كالرجل هذه القصة توضح أن األنثى تعشق ب
  .الذي يعشق بالطلب، أي بتنفيذ طلباته وأوامره

   



    سلسلة هندسة احلب  ٢٢

حاول أن تضع جدوالً بسيطاً، ولو يف عقلك، يف جدول أعمال 
إثبات حبك هلا بطريقة تكرار األفعال، مبعىن آخر ال حتاول أن 

إذا بدأت : "تعيد نفس العمل يف فترة قصرية، فعلى سبيل املثال
رت هلا كلمة حبيبيت ، يف األسبوع الثاين هذا األسبوع فكر

عشقي، مث عد يف : حيايت، واألسبوع الثالث كرر: كرر
: األسبوع الرابع إىل تكرار حبيبيت واألسبوع اخلامس كرر

عشقي، نعم كرر كلمة عشقي بدالً من كلمة حيايت، مث كرر 
  ".كلمت حيايت يف األسبوع السادس

   

رة تناوب الكلمات وتكرارها يف إذا مل تالحظ ملاذا تغيرت دائ
أسابيع املثال السابق، ومل تعد إىل تكرار كلمة حيايت يف 
األسبوع اخلامس كما هو متوقع ، إذاً فعليك أن تعود إىل مثال 
آدم والورد وتقرأه مرة ثانية لتعرف أين كان اخلطأ الذي 

  .ارتكبه آدم يف باقة الورد
   

يف دائرة فتتوقع زوجتك  كما قرأت من قبل، جيب أن ال تدخل
منك ما هو قادم، فتذهب حلظة املفاجأة، فبهذه الطريقة سوف 
تشعرها بأنك عبارة عن عدة أشخاص، وسوف ختتفي حلظات 
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امللل، ألا وبفعل ال إرادي سوف تتأقلم مع الشخصية املتغرية 
لك، وتذهب معها يف كل مرة إىل حياة جديدة، ولو كانت 

  .أسبوع قصرية مدا
    

من هذه املقدمة، واملتطلبات لأليام السبعة، أردت أن أُبيِن بعض 
املالحظات، كأن ال تكثر من الكالم فتصبح مزعجاً، وال تبالغ 
يف اإلحساس فتصبح منافقاً، وال تطيل الصمت حبجة االستماع 

  .ال تستعجل فتفشل: فتصبح مجاداً، ويف النهاية
  

سوف أطلب منك أن تتقن بعض املهارات يف هذا الكتاب 
وتفعلها بالتسلسل املطلوب، وسوف أستأذنك يف استعمال 
سحر املفاجأة بني األيام، فإن أتقنتها واخترت وقت املفاجأة 
بعناية، أضمن لك بإذن اهللا حب زوجتك ومساع كلمة 

"تك ـ، بكل ما فيها من إحساس ومشاعر من زوج"أُحبك
  .سبوعخالل أ

  

هذا الكتاب كتب للمتزوجني، وميكن املرور على خطواته من 
قبل املتزوجني اجلُدد أو القدامى، ولكن قبل البدء يف اخلطوات، 
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لعك على نقطة ـأريد أن أط.  لعك على سرـأريد أن أط
 .ضعف أي بنت

  

إذا عرفت كيف تشعر بنقطة الضعف، أو تكلمها وتسمعها، أو  
وجسداً، ومتكنت من السيطرة عليها بليونة  صورا صورةً

وقدا حبكمة، أضمن لك الزوجة الصاحلة، وأضمن لك عدم 
  .منها، وأن ال تعصي لك أمراً)) ال((مساع كلمة 

   

ماذا تتوقع أن تكون نقطة ضعف البنت، : أسألك سؤاالً دعنِ
هي العاطفة، فإن جوابك صحيح، : إذا كان جوابك!  وملاذا؟

إن مل يكُن كذلك، فأرجو أن تسمح يل بنِقَاشك، وطرح و
  :بعض األسئلة عليك

  

  ماذا تتوقع أن تكون نقطة ضعف الرجل من جهة البنت؟  -
              

ملاذا كانت مجيع التوصيات املوجهة للبنات هي التجمل  -
  .والتزين ألزواجهن

  

  مباذا تبدأ الزوجة إذا أرادت من زوجها طلباً؟ -
  



  ٢٥  ـبعة أيامحـبـها يف س  

كرت يف هذه األسئلة وغريها كثري، وسألتك ما هو العامل لو فَ
لوجدت أا شهوة الرجل، ولو ! املشترك يف هذه األسئلة؟

ذه ـقت يف التفكري، ستجد أن النساء يستعملن هـتعم
تهن، ولباسهن، ونربة أصوان، ـقطة بكل جدارة يف مشيـالن

  !!.و أمهها يف طلبان
  

ة ناقشت أعماق تفكريك، ُألبيِن لك أن هناك من األسئلة املاضي
نقطة ضعف عند الرجال، ومن األسئلة القادمة سوف أستعمل 
نفس أسلوب األسئلة املاضية ولكن للبنت، ألوضح لك أن 

  .العاطفة هي نقطة ضعفها
  

لو سألتك قبل الزواج عن التوصيات يف طريقة الكالم، أمل  -
  تكن باختيار أحلى الكلمات؟

  

- كسأل نفسملاذا كل قصائد الغزل واحلب، تكون يف : أمل ت
  مجال البنت وإحساسها ؟ 

  

   ؟ملاذا لو أردت أن تعرب عن شوقك ، ترسل هلا ورداً -
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أمل تالحظ أن مجيع هذه األسئلة متعلقة باإلحساس، ومن أين 
أليست العاطفة هي املنبع؟ أمل تالحظ أن أمجل . ينبع اإلحساس

املرأة كان عن إحساسها، وأروع ما وصف كان  ما كُتب يف
  حناا وأمومتها؟

  

إذاً مادامت نقطة الضعف موجودة يف عاطفتها، ومادامت البنت 
عبارة عن عاطفة، ومادمت تستطيع أن تصف البنت بأا 

  .إذاً بيدك احلل" عاطفة متشى على األرض"
  

إنك قد قُدت فإذا عرفت كيف تمسك بتأثري حنان العاطفة، ف
الزوجة وحضنت إحساسها، وال تنسى أن عاطفة الزوجة 
كالوردة، إذا شددت عليها بظُلمك ماتت، وإذا مل ترويها 

  .باهتمامك ذبلت
  

فالعاطفة إذاً يف اختالف من يوم آلخر، ومع اختالفها جيب أن 
  .ختتلف معها يف طريقة معاملتك هلا
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  رة الشج
~~~~~~~  

  

نقطة الضعف، ستقرأ اآلن كيف تسيطر عليها  بعد أن قرأت عن
يف سبعة أيام وبعض املفاجآت، ولكن قبل البدء يف األيام 
واملفاجئات، أحب أن ارمسهم يف صورة، واخترت أن تكون 

: والشجرة. صورة الشجرة، منذ أا بذرة إىل أن تجىن ثمارها
  .هي الزوجة، والثمار هو إحساس حبها لك

  

لأليام السبعة كانت التهيئة النفسية إىل كيفية  من املتطلبات
التعامل مع الزوجة، وبعض األخطاء الشائعة اليت قد تفسد 
اخلطوات يف األيام السبعة، وبعدها اطَّلَعت على سر، أال وهو 

  .نقطة ضعف البنت
  

أما اليوم األول، وبعد االنتهاء من املقدمة، يبدأ وقت املبادرة 
البذرة، تبدأ يف زرعها واالهتمام ا بال أي  واالهتمام، كما يف

فكذلك الزوجة تزرع ا شخصيتك بالكالم، .  ردة فعلٍ منها
وال تتوقع أا ستجيبك، ابدأ بالكالم عن أي شيء بالتفصيل، 

ّبيتيكيف أي بتفصيل الشرح ال بتفصيل الكلمات، وس لك ن
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جتعلها تتشوق إىل اية تفَصل الشرح؟ وماذا جيذبها؟ وكيف 
  .املوضوع، ال إلاء احملادثة، بل لبداية موضوع آخر

  

ويف اليوم الثاين تبدأ بري البذرة، وتتركها تفعل ما تريد، وتترك 
هلا اال بدون مقَاطعتها، وكذلك الزوجة يف اليوم الثاين، جيب 

ذارِ أن تقاطعها، وحريد وال تقول ما تتركها تشعرها بأنك أن ت
  .  مللت حديثها، أو تقاطعها بتعليق

  

يف هذا اليوم ستقرأ عن كيفية اإلنصات، والفرق بني اإلنصات 
وسيتبين لك الفرق،  .  عند الرجال واإلنصات عند النساء

ويوضح ما قد تسمعه، لتكون قابالً الستقبال الصدمة، ألن 
رك، وأنه جيب عليك كالمها على األغلب سيكون ممالً يف نظ

االستماع دون حماولة تغيري املوضوع، أو حىت طريقة تفكريها، 
  .هذا اليوم من أصعب األيام ملا فيه من ملل يف نظرك

  

وبعد أن زرعت البذرة ورويتها، وتركت هلا اال للتعبري عن 
يبدأ اليوم الثالث، وهو .  شخصيتها واهتماماا بدون أي تدخل

اللني، ومبا أنه لني، فيجب التعامل معه بلني، رعاية الساق 
والزوجة باملثل، يبدأ معها النقاش اجلميل اللني يف اليوم الثالث، 
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على أن ال يتعدى احلوار، وأن ال تبدأ يف التصحيح واختالف 
اآلراء، فهذا يوم مجيل يفتح جماالً للنقاش اللني، وال بأس لو 

وصف الشخصية فقط، تطرقت لغزل بسيط يف األلفاظ، و
، الذي ألقبه "غزل الشخصية"وستكتشف كيف تفرق بني 

  ".كالم اجلسد"وغزل العضوية وهو  ،"بكالم العاطفة"
   

يف اليوم الرابع، وبعد الغزل البسيط يف الشخصية، تبدأ يف توجيه 
وتعديل الساق، وجيب أن ال تنسى أنك تتعامل مع بنت، وقد 

ت عبارة عاطفة، ففي اليوم الرابع ستغري جمرى اتفقنا على أن البن
ة الزوجة، لت تقبل ما سوف تعرضه ـالساق، أي جمرى حيا

  .عليها يف اليوم اخلامس
    

إذاً اليوم الرابع هو عبارة عن يئة، والتهيئة تكون بتغيري تفكريها 
وأحالمها لتتوافق مع ما تريده أنت، وهنا سوف تستغل نقطة 

هذا اليوم مهم، فيجب عليك أن تبدع فيه، وتضع و.  الضعف
كل ما عندك من صور خيالية ومجالية يف اختيار األلفاظ وأعمق 
الكلمات، ال تخف سوف تجدها سهلة إذا اتبعت ما ستقرؤه، 

  .فقط صف ملاذا هي اليت اخترا؟ واذكر ما أعجبك ا
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لِسانك وبعد أن هيأا، ووظفت كل صور خيالك وجمل 
لوصفها،  تبدأ يف تغيري أحالمها بوضع قوانينك يف احلياة، 
ونظرتك للمستقبل معها، وسيكون هذا يف اليوم اخلامس، 
ناقشها، أقنعها ملاذا تريد هذا؟ وملاذا تريد ذلك؟ وانتبه ال 

ستقرأ بعض أساليب اإلقناع يف التعامل مع العاطفة، . جتربها
ياة الواقعية، وكيف ميكن إقناعها، وسأذكر بعض األمثلة من احل

  .وكيف تناقش عاطفتها ال لساا أو عقلها
      

بعد كل هذه األيام، ويف اليوم السادس، تبدأ باالستعداد جلين 
الثمر، وبعد كل هذه األيام، وكل هذه الزراعة واالعتناء، جيب 

  .أن تكون قادراً على توقُع ووصف الثمر، فتتخيل طعمه
  

لزوجة، جيب أن تكون قادراً على وصف الزوجة وكذلك ا
أن "وشخصيتها، والتعبري عن ما أعجبك ا، أو جبملة خمتصرة 

  ".تكون قادراً على تلخيص شخصيتها، وأهم ما يف عاطفتها
    

وهذا الكتاب يف صفحاته القليلة يذكُر أنواع النساء من وجهة 
أن يسمع كل  نظري، وماذا تصف يف كل نوع، أو ماذا جيب

نوع باختصار كمساعدة لك، مع أنين أتوقع أن تكون يف هذه 
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وكالم .  املرحلة قادراً على التعامل مع عاطفتها بدون مساعدة
اليوم األخري يف هذا الكتاب سيكون عن كيفية جين الثمر بدون 

وستقرأ عن .  قطفه، أي أنه يأيت إليك بدون أن تطلبه مباشرة
ا يف متطلبات األيام السبعة، جيب طريقة إذابة العاطفة ، وكما قلن

عدم االستعجال يف الطلب، وبِتأكيد يف هذا اليوم أهم ما يف 
  . بإحساسها" أُحبك"الثمر هو كلمة 

  

هذكُردون أن ت كرادا إىل م ُلصوسوف تقرأ طريقة ت .  
  

حىت لو مسعت : ويف النهاية تكون النصيحة، وأول نصيحة هي
قبل االنتهاء من األيام السبعة، أكمل إىل " أُحبك"ة منها كلم

  .اية األيام وبترتيبها
  

وامللخص يف اية الكتاب لسرد أهم ما ذُكر يف الكتاب على 
  .شكل رؤوس أقالم قصرية 
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يف " زراعة الشجرة وحبها يف سبعة أيام "وإذا خلَصنا صورة 
  :جدول فسيكون على هذا الشكل

    
  الزوج  الزارع
  الزوجة  البذرة

  بداية الكالم واالهتمام  زراعة البذرة
  االستماع وعدم حماولة تغيري أي شيء  الري

  النقاش اللني وحماولة التصحيح البسيطة  بداية الساق
  الكالم بأسلوب عذب ووصف ملاذا اخترا  استقامة الساق

  رسم خارطة احلياة ووضع القوانني  األوراق
  ص شخصيتها وأهم ما يف عاطفتهاتلخي  االستعداد للثمر

  منها بإحساسها" أُحبك"مساع كلمة   جين الثمر
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   الوعد
~~~~~~  

  

مبا أنك وصلت إىل هذا اجلزء من الكتاب، فهذا يعىن أنك حقاً 
ولكن قبل البدء يف .  تريد املعرفة، وتريد أن تتعلم، وهذا مجيل

أريد " العاطفةسحر "وقبل البدء فيما ألقبه مبشوار  هذا اليوم،
منك وعداً؛ إذا بدأت بقراءة اليوم األول أن تكمل الكتاب إىل 
ايته، مروراً باأليام السبع كُلها، وبترتيبها، وأن ال تتعدى 
قراءتك للكتاب سبعة أيام، فلقد لَخصت قَدر املُستطاع، ومل 

جعله أخبلُ يف األمثلة، وجملته ببعض اخلطوات والرسومات، أل
سهالً مستساغاً، فجعلته قليالً يف عدد األوراق، كثرياً باألمثلة، 

فهل تعدين وتعد . خفيفاً يف األسلوب، ثقيالً يف املعلومات
  .نفسك بذلك؟

  

وهنالك .  وال تبدأ بالسؤال إىل أن تنهي قراءتك للكتاب
وتغري  مفاجأة تنتظرك يف اية الكتاب، ستفاجِئك مبا ستقرأ،

اعتقاداتك اخلاطئة اليت قد تتكون بسبب الكتاب أو قد تكون 
  . مقتنع أنت ا مسبقاً
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  اليوم األول  
~~~~~~~~  

  

  ماذا تتوقع أن تفعل يف هذا اليوم؟
  

يف وضعِ البذرة داخل التربة، تكُون منك املبادرة، وتكون منك 
أي تغري يف البذرة  كما تعلم املثابرة واالجتهاد، بدون أن تتوقع

  .أو حترك، أو حىت مساعدة يف هذه اخلطوة
  

وكذلك الزوجة يف اليوم األول تكون خجولة، خائفة، مترددة،  
 وغري قادرة على تخيل ما تحبه أنت أو تكرهه من املواضيع،

أو قد ال  ومبثل هذه احلالة تكون ردة فعل البنت هي الصمت،
والقاعدة  وهذا طبيعي، ات واضحة،تجاوب على األسئلة بإجاب

كان هذا مؤشراً جيداً بأن التأثري  كلما صمتت البنت،: "تقول
  . "عليها سيكون عميقاً

  

إذاً إذا كانت الزوجة خجولة وصامتة، وال تجاوب وتتجاوب، 
فما احلل؟ وكيف الوصول إىل الكالم معها ملدة ال تقل عن 

ر فهذا أفضلساعتني؟، وإن استطعت أن جتعلها أك . قف. ث
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ال تكثر من األسئلة، فاحلل بسيط، تكلم أنت، والكالم .. قف
ملدة ساعتني سهل، وحىت الكالم بدون توقف وال مقاطعة 

  أسهل، كيف؟ 
  

إليك بعض النصائح وبعض رؤوس األقالم عن املواضيع اليت قد 
تبدأ معها ا، كالكالم عن طفولتك، قبل دخولك املدرسة، فال 

أن ال تتذكر حىت موقفاً واحداً، وإن مل تكن تتذكر، فابدأ  يعقل
مبا أخربوك عنه، وبعدها تكلم عن مراحل الدراسة، وأقل ما 
ميكن ذكره هو مخسة مواقف، مث موقفاً عن أحد أصدقائك 
املقربني، وآخر عن أصدقائك القُدامى، مث عن أحد أفراد عائلة 

  .بيتك، وآخر خارج بيتك، وهكذا
  

هؤالء مجيعاً، ابدأ بالكالم عن نفسك، ماذا تحب؟ وماذا  وبعد
تكره؟ ماذا تختار من األلوان؟ وملاذا تعجبك شخصية دون 
األخرى؟ وإذا أردت االنتباه الكامل واإلنصات الصادق ابدأ 
بالكالم عن بعض البنات األخريات،  ولكن لو مسحت غري 

ح ذو حدين، إذا الصديقات، وانتبه هلذا املوضوع، ألنه سال
أخطأت فيه، أَخذَت الزوجة صورة عنك بأنك غري سوي، وأن 
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لك اهتماماً بأخريات، ولكن إن نجحت فيه زرعت يف قلبها 
كم أنت صادق وصريح بالكالم، وأن الكذب ال يعرف طريقاً 

  .إىل لسانك أو قلبك
  

يف املثال التايل، سترى كيف تستطيع أن تصف امرأة أخرى 
ن أن تدخل يف دائرة الشك، وتحرك شيئاً من الغرية يف دو

صاحبة "زوجتك، فإن غارت متسكت بك، وبطلة املثال هي 
  ".الثوب األمحر

  

كانت   من فترة رأيت امرأة كانت مجيلة بلباسها األمحر،: "قل
تلفت النظر لكل من يراها، وعندما رأيتها وهي ذه الصورة 

غَريب، هذا الشعور غلب على شعور من اجلمال، غَمرين شعور 
اإلعجاب، وهو شعور احلزن على كل هذا اجلمال، لو أنه يف 
بيت زوجها، وأا امرأة صاحلة، لبات زوجها من أسعد الناس، 
ولكن هي أبت إال أن يشاطر زوجها يف جمالها كل من يراها، 

ت وردة عفافها، فَفَاحت رائحة كرامتها لكل من يشتمها ،فَذَبل
ويف عمق حزنِي وأساي على زوجها، فَرحت، وبرزت صورتك 
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يف عيين، ولَمع عفَافُك وخجلُك يف سمائي، فَحمدت اهللا ملَ 
  ".أكرمين به بوجودك يف حيايت، وكيف أنك يل أنا فقط

  

ا هنا الزوجة قد تعلق أو تبدأ بِنِقَاشك، فقط ال تجادل ودعه
: تخرجِ من جِداهلا بأا هي اليت على الصواب، ولكن قل هلا

، والحقاً يقصد ا يف تلك "سوف تفْهمني قَصدي الحقاً"
  .العبارة اليوم اخلامس، عندما سوف تضع قوانينك للحياة

  

إذا شعرت أنك قد تنسى األفكار، وأحسست بأنك غري قادر 
الذهاب إليها، أو االتصال على تذكر كل هذه املواقف، فقبل 

ا، اجلس مع نفسك، واكتب رؤوس أقالم مباذا سوف ختربها، 
فإن كانت مكاملة ضع ورقة رؤوس األقالم أمامك، وابدأ يف 
سرد املواضيع، وإذا كنت ذاهباً إليها أرجوك أن ال تريها الورقة 
اليوم، ولكن ضعها يف جيبك، ليعرف عقلك الباطين بأن الورقة 

وإن احتجتها فإنك قادر على إخراجها وقراءا، فعندئذ معك، 
  .سوف تشعر بثقة، وأنك لست يف حاجة إليها

  

وبعد االنتهاء من هذا اليوم، قد تحتفظ بالورقة لتريها إياها يف 
اليوم السابع، وهذه قد تكون إحدى املفاجآت اليت قد 
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أنك مهتم ا كم  تستعملها يف ذلك اليوم مع الغزل، لتثبِت هلا
وتتمىن سعادا، وأنك تهتم بالتفاصيل، وهذه إحدى التفاصيل، 

  .وأنك تقضى شيئاً من وقتك يف عدم وجودها لتسعدها
  

 ٢٥ما رأيك لو نقُم بتمرين بسيط، احضر ورقة واكتب ا 
عنواناً للمواضيع اليت سوف تحدثها ا، وإذا قلنا إن كل 

دقيقة، والعشرون  ١٠٠دقائق، فهذه  ٤ موضوع سيأخذ منك
دقيقة األخرى هي للسالم يف البداية، وفواصل الفكاهة بني 

 ١٢٠إذاً الساعتان ومها .  املواضيع، كتعليق على املوقف، وغريه
  !دقيقة ليست بكثرية أليس كذلك؟

   

اآلن لو راجعت ما كُتبت يف الكتاب من مواضيع وما أنت 
فإن كانا متقاربني فهذا جيد، وإن كانا كَتبته يف مترينك، 

اً يف  ن تكون قد الحظت شيئ مختلفني فهذا أفضل، ولكن جيب أ
مواضيع الكتاب، أا كانت مجيعها عن األشخاص، وليست 

ن املواضيع ليست عن األشياء لو .  عن األشياء، انتبه إىل أ
مسحت، ال تبدأ باحلديث مع زوجتك يف هذا اليوم عن 

أو عن نوع احملركات، وعن قوا وسرعتها وما شابه  السيارات،
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ذلك، ألنك تتحدث عن مواضيع خارج اهتماماا، كما أنك 
تتحدث بلغة أخرى، فهي ال تفهم لغتك فَتفْقد االهتمام، وتبدأ 

  .بامللل، وهذا ماال نريده يف هذا اليوم
  

دعنا نأخذ مثالني عن طريقة التحدث عن السيارة، األول لرجل 
واآلخر المرأة، فإن أردت التحدث عن السيارة لصديقك 
الرجل، فإنك تبدأ باحلديث بوصف لوا وطريقة قيادا 
وسرعتها وقوة احملرك وطبيعة اتزاا وكيف وأين صنِعت، أليس 

  كذلك؟
  

هذه الطريقة يف الوصف ناجحة ومجيلة وواضحة، ولكن مع 
وصف السيارة الرجال وليست مع النساء، لو أرادت إحداهن 

لصديقتها، لوصفت السيارة باسم صاحبتها، ولوا بذوق 
صاحبتها، وسرعتها بقيادة صاحبتها، واتزاا بتحكم صاحبتها 

أي مبعىن آخر، دائماً حاول أن تربط األشياء .  وقائدا
  .بأصحاا، واملواقف ليست بالنتائج ولكن بردة فعل أبطاهلا

  

وما أردت، ولكن اختر من اجلُمل  اختر من املواقف ما أعجبك
  .والوصف ما دل على الشخص وردة فعله يف املوقف
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والنصيحة األخرية يف اليوم األول، كما وعدت كانت كيف 
  .تفصل بالشرح ال باأللفاظ

  

بعد أن تنتهي من املواقف ابدأ بالكالم عن نفسك كما قرأت، 
مثال املرأة اجلميلة وابدأ فصل ماذا أنت من ناحية الشخصية، ك

 فتصصاحبة الثوب األمحر، اليت استعملناها من قبل، عندما و
ثوا ماذا قلت عنه، أمل أقل إنه أمحر؟ بالنسبة يل ولك يكفي يف 
وصفها أا كانت مجيلة، ليس من اهتمامنا، إذا كانت يف ثوا 
األمحر أو األزرق، لكن للبنت هناك فرق كبري، فهي تم 

ل فإذا قلت أمحر فقط فَصلت بالشرح، ولكن إن قلت بتفاصي
أمحر مائل للقامت قريب من البين، فإنين فَصلت باأللفاظ، وسوف 
ن أُكثر من الكالم  فسأخرجها من  تشعر زوجيت أنين أحاول أ

  .دائرة االنتباه إىل دائرة االنزعاج
    

ألمحر واآلن إن طَلبت منك أن تصف يل وجه صاحبة الثوب ا
فكيف ستصفه؟ أكيد سوف تبدأ يف وصف وجهها بتجزئته، 

إن أنفها طويل ومجيل، وإن هلا عينان واسعتان، وإن : "كقولك
: ، ولكن أنا أقول لك"حواجبها فيها وهلا من كذا وكذا
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كان هذا تفصيل الشرح يف : "قولـست ".ت خمطئـأن"
نعم، وهذا أفضل الشرح، ولكن : "، أقول لك!"ف الوجهـوص

هذا ينفَع لو كنت تصف زوجتك ُألعجِبت بكالمك ولكن 
  ".ليس يف وصف غريها

  

أن هذا الكالم لن يصل إىل عقلها : واجلواب" ملاذا ؟: "وستقول
وال حىت قلبها ولكن ألعماق عاطفتها، ويبدأ حيرك الشك فيها، 

اً سريعاً منها، يقول ؟ ملاذا : "وسوف تلقى جواب ملاذا ركزت فيها
  !"نظر ا؟ لدرجة أنك استطعت وصفها ذه الطريقةأمعنت ال

  

وإن وصفْت وجه صاحبة الثوب األمحر بالبيضاء أو السمراء 
فقط، دون إضافة أي وصف آخر، فإنك مل تشبع اهتمامها، ومل 
توضح يف نظرها ماذا قصدت بالسمراء، أهو كان بطريقة 
شرحك كرجل، أو أنك مل تالحظها لدرجة أنك تستطيع 

  .لشرح، أو أنك ال تريد وصفهاا
   

إنين مل أُعد النظر إليها، ألنين بعد أن رأيتها يف النظرة : "قل
األوىل غَيب حزين تركيزي، وبعد أن جاء فرحي، مل أَعد أرى 
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انية أنين ـتها مرة ثـوجهاً غري وجهك، وال أعتقد أنين لو رأي
  ."قد أعرفها

  

لتحرك شيئاً من غريتها؟  وهذا املثال يبني مىت تبدأ بالوصف
  .  ومىت تتوقف لتبعد الشك عنها

  

ولو قاطعك شيئاً، كأن ناداها أو جلس معكم أحد،  فعد إىل 
تكملة املواضيع مرة أخرى بعد ذهاب الشخص، وإذا استطعت 
أن تنهي اليوم بسرٍ وإن مل يكن سراً حقيقياً، فقط أقنعها بأنه 

نقاشه أو إخباره، ولكن  موضوع مهم، ومل جتد من تضمنه يف
احرص على أن يكون السر آخر موضوع تحدثُها عنه يف اليوم 
األول، وتطلب منها التفكري يف حل له، وتتركها إىل اليوم الثاين 
يف هذا املوضوع، وهي حتاول أن جتد لك حالً فتبقى ساكناً 
إحساسها، شاغالً تفكريها، واحرص أن ال تأخذ اجلواب منها 

  .نفسه أو يف اليوم األوليف الوقت 
  

إن يل : "واختم اليوم األول معك مبثال على السر أال وهو
 فُهمنه فعالً مل يعجبين، أال وهو طريقة تصر صديقاً عزيزاً رأيت
باألموال، فال هو جيمعها إلاء بيته، وال هو يسدد ا أقساط 
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تمتع أنا أس: (سيارته وال يشتري ا ما ينفع، ودائماً يقول
، وأنا ال أستطيع أن أُكلم أياً من أصدقائي يف )ولست ببخيل

ومل أجِد أحداً .  هذا املوضوع، فهم ال يعلمون بدينِ سيارته
 هختار معي األسلوب والكلمات لكي أُقْنِعك ليساعدين، ويغري
بأنه جيب أن يبدأ يف التجميع واالهتمام مبستقبله، وأرجو أن 

  ".مبا أقول له غداً عندما أكلمكتساعديين وتعلميين 
  

حادثة وقبل ذهابك وال ـتهائك من السر أغلق املـبعد ان
كم أنك ستشتاق هلا، وأا جيب : "نس مؤكداً أن تقول هلاـت

  ".أن تهتم بنفسها
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  اليوم الثاين  
~~~~~~~~  

  

يف هذا اليوم وهو اليوم الثاين، وبعد أن تكلمت عن بعض 
يتك، وأظهرت ما يعجبك وما يبعدك وما املواقف وشرح شخص

قد جيذبك إليها، وقبل االنتهاء من اليوم األول أعلمتها بسر أو 
كما تراه زوجتك ثقةٌ ا منك، ولو أغمضت عينك لربهة، 

رسة والواجب املنزيل، وتفَّكَرت يف العربة من السر لتذكرت املد
  أليس كذلك؟

  

لك دعها تفكر بك إىل اليوم  أمل تسمع صوت اجلُمل وهو يقول
الثاين، فهذا السر كالواجب، ولو تمعنت يف الواجب، لرأيت أنه 
للمراجعة مبا قيل يف احلصة وفَهمه، حلل الواجب، فكالمك يف 
اليوم املاضي كان كأن يشرح املدرس، وهو أنت، خالل احلصة 
لطالبة املستمعة، وهي الزوجة، اليت تتلقى املعلومات بدون 
مقاطعة املدرس، ويف النهاية يكلفها املدرس بالواجب وهو 
السر، ليس من باب العقاب ولكن من باب املراجعة والتأكد من 

  .فهمها، وقدومها يف اليوم التايل مستعدة للمناقشة
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إذاً بعد اية يوم وبداية يوم آخر، فإن املدرس يف بداية احلصة 
لواجب ومناقشته، وأنت التالية أول ما يفعله هو التأكد من ا

  .كذلك جيب أن تفعل املثل؛ وهنا يبدأ اليوم الثاين
   

ابدأ احملادثة ببعض من الشوق وما مدى طول الوقت يف بعدها 
وصعوبة االنتظار إذا كان ألعز الناس وأهم الناس، ولكن انتبه 
كن واقعياً ال تقل هلا حبيبيت، إذا كانت حقاً يف ثاين يومٍ معك، 

ا عزيزيت، ملا هلا من معزة فهي زوجتك، وال تقل هلا بل قل هل
وهل : "أقرب األحبة، ألنك قد تلقى منها جواباً بسيطا يقول

، فهي "الغالية: "، بل قل"هنالك غريي أحبة ألكون أنا أقرم؟
حقاً غالية ملَ دفَعته من وقتك ومالك لتحصل على سعادة 

  .وجودها يف حياتك
  

ا ووصفت شعورك وشوقك هلا ابدأ بالسؤال بعدما رحبت 
رأيت صديقي قبل قليل، ولكن هذه : "عن الواجب، قل هلا مثالً

املرة رأيته وأحسست بشعور غريب، أحسست بالراحة بعدما 
كُنت كلما أراه أشعر باحلسرة على ما يصرفه، ولكن يف املرة 

ين أحسست األخرية كنت مرتاحاً ومل أشعر أنين مقَصر معه، أل
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ته، ووجدت طريقة إلقناعه، ـالً ملشكلـين وجدت حـأن
ألنين أخربتك مبشكلته، وأنا واثق من أنك وجدت حالً يل، 

  .أليس كذلك؟
  

هنا هي ستبدأ باإلجابة، ال تتوقع منها حالً، ولكن توقع منها 
جواباً، وهذا اجلواب قد يكون مجيالً، ولكن يف أغلب األوقات 

خيفا ممالً غري واقعي يف نظرك يف البداية، وهذا ليس سيكون س
بسبب أا ال تستطيع أن تقدر األمور وحتلها مبنطقية، ولكن ألن 
املعلومات مل تكن كافية، وال ميكن ألي مشكلة أن تحل من 
خالل بعض اجلمل اليت وصفَت ا، حىت الرجل وإن كان قاضياً 

ة قبل أن يرى ويسمع كل حكيماً، ال يستطيع أن يحكم يف قضي
 ،عن طريقة تفكريك لفختأطراف املسألة، وألن تفكري الزوجة ي
فسيبقى حلها مفَاجِئاً لك، كأن ترى أنت أن املشكلة يف قلة 

.  راتبه، قد ترى هي أن املشكلة تكمن فيه هو أو يف أصدقائه
درٍ ولكن ألا تريد املساعدة، وتريد أن تثبت لك أا على ق

كاف من حتمل املسؤولية، فستعطيك حالً، املهم مهما كان 
احلل، ومهما كانت طريقة أو أسلوب إجابتها، ال تشعرها بأا 
خمطئة، أو أن إجابتها غري مقنعة، فقد تكون بسيطة لدرجة أن 
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، أو قد ترسم لك "اذهب إليه وقل له ال تسرف: "تقول لك
يها أجزاء وأخرياً اخلامتة، خطه، كيف تبدأ معه يف مقدمه وتل

  .وهذه اخلطة قد تأخذ شهراً
    

املهم ال تستهزئ بأي شيٍء مما قد يقَلل شأن احلل، وبعدها ابدأ 
بسؤاهلا عن ماذا حتب؟، وتوقع أن يكون اجلواب عبارة عن 

ال تغضب، ".  اللون األزرق"أو " التفاح: "كلمة، كأن تقول
سرد موضوع كسلعة نسائية يف هذا اجلواب مجيل للبداية، ابدأ ب

السوق ونوعها، وحاول أن تشاركها فيها وتأخذ رأيها ا، 
تأكد أا بدأت تشاركك، وبعدها وبدون أن تشعر ستجد أا 

  .تتحدث لدرجة أا ال تسكت
  

يف هذه األثناء ال تقاطعها واتركها تقول ما تريد، وإن مل 
اليوم هو يومها، يعجبك، وإن مل يكن يهمك، فهو يهمها، و

وهي املتحدثة وأنت الصامت املستمع، وكما قلنا بعد زرع 
تتحرك وتعرب عن شخصيتها  كيالبذرة، جيب أن تترك هلا اال 

وأسلوب كالمها، ويف هذا اليوم ستقرأ عن بعض املهارات 
واألساليب إن فهمتها جعلْتها تتكلم عن كل تفاصيل حياا، 
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يعجبك امسعها إىل أن تنتهي، وبعدها إن إن أخربتك بشيٍء مل ف
أردت النقاش فناقش، وهذا النقاش سيكون يف اليوم اخلامس ال 
ن اليوم الثاين جلمع املعلومات عن حياا  اليوم، ال تنس أ

  .  الشخصية والعاطفية فقط
  

وإن علمت بأحد رجالً كان أو امرأة، كأخيها أو صديقتها هي 
هتم م، واسأل عنهم من وقت آلخر، تهتم م بشكل خاص، ا

وإن كان هلا شخص مريض، اسأل عنه أو .  أي اهتم مبا تم به
دثها، وال جتعل سؤالك ـعنها يف كل مرة جتلس معها أو حت

رد سؤال واحد يف كل جلسة، و ال تعد السؤال ـيزيد عن جم
  .  اوبكـإن مل جت

  

ت هي ـحدثتك، تـهتم به زوجـا تـفإذا اهتممت بكل م
  .  عن كل شيء

  

وإذا تحدثت عن إحدى صديقاا وأخربتك بامسها ال ختطيء 
وحتفظ أو تعيد اسم الصديقة، بل ضع هلا لقباً من القصة، كما 
وضعنا لقب لصاحبة الثوب األمحر، وانتبه ال تضع هلا لقب فيه 

: ألتكـيف لصديقتها،  وإن سـيلٌ أو غزلٌ لطـوصف مج
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"قل !"أنين قد أخربتك إياه منذ ساعة"أو " امسها؟ ملاذا نسيت ،
هي بالنسبة لك صديقة، وبالنسبة يل شخصيةٌ يف موضوع، : "هلا

تكلمت فيه معي، فهي شخصيةٌ يف قصة، وليست امرأةٌ يف 
حيايت، فكل ما يهمين منها هو وجودها يف موضوع، فأنا ال 

  ".يأهتم بامرأة غريك، يا من مألت كل اهتمامايت وتفكري
  

فإذا أقنعتها بذلك سرت وسردت كل ما عندها من أخبار 
صديقاا، وقد ال يكفي زوجتك هذا اليوم لتنتهي من قصصها، 
وأؤكد هنا على أنك أنت اليوم املستمع، واملستمع ليس 
كاملناقش، فاملناقش حيق له االستماع وكذلك تغيري املوضوع، 

  .ي، فأنت اليوم املتلقي املستمعولكن املستمع ال حيق له إال التلق
  

إذا كنت جالساً مع زوجتك، فتحتاج إىل ذاكرة جيدة، وإذا 
كنت تحدثها باهلاتف فاحضر ورقة وسجل فيها املالحظات عن 

وقد تجِد .  شخصيتها وطريقة معاملتها مع الناس وأسلوا
املواضيع مملة أو غري مفيدة ولكن إذا بدأت تعمل عمل احملقق، 

جتمع املعلومات ستجدها مسلية فمواضيع زوجتك بالنسبة لك و
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أسلوب جديد مل تسمعه من قبل من أي رجل، فقط ألن 
  .الرجال يعربون بطريقة أخرى عن النساء

  

حاول أن تالحظ يف سطور جملها بعض الكلمات اليت هي 
كرر بعضاً من كلماا من .  دائماً تستخدمها، وابدأ كررها

ادفة للمزاح، ال لتقليل من الشأن، والبعض باب السخرية اهل
اآلخر بِجِدية، كأن تخرج الكلمة منك متأثراً بأسلوب زوجتك 
اجلميل واختيارها للكلمات املتقنة بال وعي وال إدراك منك 
كأا أصبحت جزءاً منك، فتبدأ هي بالشعور بأا معك وبدأت 

حاول من .  هي تؤثر عليك، فتشعر بتقبلٍ منك لشخصيتها كما
بني الكلمات ووصفها وإزعاجها لك بكثرة كالمها غري املنطقي 
بالنسبة لك، ألنك رجل واهتماماتك غري اهتماماا، أن تعرف 
عن مطعم هي تفضله أو حمل لبيع املثلجات أو ما شابه ذلك، 

  .واستعمله كمفاجأة كما سيأيت الحقاً، وهي املفاجأة األوىل
  

دثة هذا اليوم قم بالذهاب إىل املطعم وقل هلا بعد االنتهاء من حما
ا أفكر مبا من علي ريب من : "وأنت هناك شعرت باجلوع وأن

زوجة صاحلة، وبني شكري هللا وتقَلُيب يف بساتني صفاتك 
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 ين عنه اليوم بأنكيف  املطعم الذي أخربت فسي أقفن دتوج
أكتفي باألكل من  تفضلينه، فحرت بني أصناف األطعمة، ومل

ن ت يل ماذا آكل  ختارِاملطعم الذي تفضلينه فحسب، بل أردت أ
ألشعر أنك أهديتين هذا األكل، وأشعر بوجودك معي أثناء 

  ".أكلي لم اخترت يل
  

 شعر زوجتكأتعلم ما العربة من هذه املفاجأة؟ العربة كانت أن ت
ري منط حياتك إىل أنك كنت حقاً تستمع هلا، وأنك قابلٌ أن تغ

أن تصبح على ما هي حتب، فتبدأ هي بنفسٍ مشتاقة وواثقة إىل 
حب ـين لك ماذا تـَاليوم الثالث لتغري فيك ما تريد، وأن تب

  .كرهـاذا تـهي وم
   

اية اليوم الثاين وكختام له، ست ـمعبـت دتن كما وعي
".  النساءبالفرق بني اإلنصات عند الرجال واإلنصات عند "

فالرجل من طبيعته أنه حياول دائماً أن يحل مشاكله بنفسه، وال 
أنا مل : "يشتك لغريه فإن اشتك لصديقه فإنه كالذي يقول
فيتوقع ".  أستطع حل املسألة، فهال ساعدين ووجدت يل حالً

ولكن .  من الصديق أن خيربه بطريقة ملساعدته أو حلل املسألة
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ذا القانون، فاملرأة إذا اشتكت ألخرى عن عند النساء ينعكس ه
أنا متضايقة من املشكلة، : "مشكلة وسردا هلا فكأا تقول هلا

، وألن "وكل ما أريده هو أن تسمعيين، فهذا االستماع يرحيين
األخرى تعرف هذا ألا من اجلنس نفسه، وهلن الشعور نفسه، 

اغية لتخفيف فهي تعلم أن كل ما حتتاجه املشتكية هو أُذنٌ ص
الضيق املتولد من املشكلة، وإذا أرادت منها احلل، فستطلب 

ولكن عند الرجال مبجرد أنه اخربه . منها ذلك بصيغة السؤال
 قَدمله جواباً حيمل حالً، ولكن اُألخرى ست قَدمفإن اآلخر سي
هلا جواباً حيمل مواساة، فهذا ما سنفعله يف هذا اليوم، أصغِ هلا 

  .ولة تقدمي حل أو أي عون يف حل املشكلةبدون حما
  

إن بدأت زوجتك بسرد مشكلة ال : "إذاً قاعدة اليوم الثاين تقول
، وإن شعرت بأا "تستعجل بتقدمي احلل إال إذا طلبت ذلك

متضايقة، ال حتاول أن تغري املوضوع، أو تشعرها بعدم 
قل اهتمامك، ولكن يف كل مجلة تقوهلا، امسعها، وإن صمتت 

أو " وماذا حصل بسبب هذا؟"أو " وماذا جرى بعد ذلك؟: "هلا
املهم أشعر زوجتك بأنك .  أو ما شابه ذلك" هل هذا كله؟"

موجود، وأنك تستمع، وأنك تشعر مبا تشعر هي به، واستعمل 
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أي إن تكلمت بلغة املشاعر " أسلوب التوافق يف الكلمات"
، "بالضيق يف صدريأنا أشعر : "إن قالتف.  تكلم أنت كذلك

ي ـرق أنفاسـرة يف صدري حتراـوأنا أحس حب: "ل هلاـق
  ."قكـمن ضي

  

ا أرى ضيقاً يف صدري: "إن قالتفن تكلمت بصورة وإ ، قل "أن
  " .وأنا أرى النار يف صدري متأل قليب حرارةً من ضيقك: "هلا

أنا أمسع ضيقاً خيرج بأعلى صوت من : "ويف النهاية إن قالت
أنا أمسع صوت حرارة الضيق املنبعث من : "قل هلا" صدري

  .أي وافقها يف أسلوب الكالم".  صدري من ضيقك
  

إذا مل تفهم أو تقتنع بالفرق بني اإلنصات عند الرجال 
واإلنصات عند النساء فقُم بتجربة بسيطة، سأقوم ا ذه 
الطريقة لو كنت مكانك، سآخذ إحدى مشاكل العمل، 

اء مث أشكوها نفسها الثنني من وأشكوها الثنتني من النس
أصدقائي كُالً على حده، وباألسلوب نفسه وبدون ذكر أنين 
حمتاج إىل مساعدة، وأحرص يف اختياري هلم مجيعاً أن ال يكون 
هلم علم مفصل بطريقة عملي أو أي طاقة ملساعديت يف العمل، 
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وأالحظ الفرق بني ردة الفعل يف األربعة، وذه الطريقة 
أن الرجال، قبل أن تنتهي من سرد املشكلة، وبدون ستالحظ 

أن تسأهلم املساعدة، سوف يبدؤون باحلل، أما النساء فلن يبدأن 
يف احلل، إال إذا سألتهم املساعدة، وهنا ينتهي اليوم الثاين وال 

  . تنس أن تقوم باملفاجأة األوىل
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  اليوم الثالث
~~~~~~~~  

  

ل قمت باملفاجأة؟، فإن كان قبل البدء يف اليوم الثالث، ه
فقُم ا مث ابدأ اليوم الثالث، وإن كان جوابك " ال"جوابك 

فأمتىن أا أثرت يف زوجتك كما هو مجرب يف قانون " نعم"
منها ـاملفاجآت، فإن مل ت لقأثر زوجتك باملفاجأة، أو أنك مل تت

ك الترحيب املتوقع من املفاجأة، فهناك خطأ، إما يف طريقة طرح
  .للمفاجأة وسؤالُك عن األكل، أو أنك أخطأت يف املطعم

   

كالعادة حىت اآلن، مهما كانت ردة فعل الزوجة السلبية يف 
نظرك، ال بأس فإا سوف تتغري مع مرور األيام، ودائما جيب 

أن البنت يف أيام معينة "أن تضع معلومة يف ذهنك، وال تبينها 
ة تختلف عن باقي أيام الشهر، لم تكون هلا يف نفسيتها حال

، فقد يكون اتصالك للمفاجأة كان يف قمة "تشعر به من أمل
األمل، فلم تجد منها ما أردت من اإلحساس ومجال ردة الفعل، 
ولكن تأكد أنك إن قمت باملفاجأة بالشكل الصحيح، فإا 
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بقى املفاجأة يف داخل أعماق عاطفتهـسوف تا، وت ر ا، تأث
  .وإن مل تشعرك بذلك يف وقتها

   

ال تنس أن زوجتك خجولة وعاطفة متشي على األرض، 
وهنالك من البنات من يخفِّن مشاعرهن، ألا عند بعض البنات 
تكون مؤثرة لدرجة تقودهن إىل اإلتباع األعمى، فأمام 
مشاعرهن ونقطة ضعفهن تخر قواهن، أما لباقي البنات فتأثري 

ونقطة ضعفهن تقودهن إىل مساحهن ألزواجهن  مشاعرهن
  .تحكُم احلنون بعاطفتهنالب

  

املهم أنك قمت باملفاجأة، فإن مل تبادلك بردة فعلٍ تعجبك ال 
تنتظر الرد منها، فتفسد بانتظارك لرد سعادتك بتقدمي املفاجأة 

ك لزوجتك ال لردة فعلها، فاملفاجأة كانت لتعرب هلا مدى انتباه
أو قد تبادلك بردة فعلٍ تعجبك .  ملَ قالته يف اليوم الثاين

وتفرحك، ال تعد املفاجأة مرتني يف وقت قصري، فتفسد ما فيها 
انتبه ال تنس قصة آدم، عندما أراد مفاجأة حواء .  من سعادة

  .بالورد يف كل أسبوع، فانقلبت املفاجأة اجلميلة إىل عادة ثقيلة
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 هذا اليوم، وبعد االنتهاء من دور املتكلم ودور املهم واجلميل يف
املستمع يف األيام السابقة، والواجب واملفاجأة، ستجد أا تبدأ 
معك اليوم الثالث بشخصية جديدة متفتحة مستعدة لليوم 
الثالث، وقد تكون مازالت تشعر بأا يف دور املتحدث، وأا 

ريدماذا ت حددستطيع أن تأن تقول، ولكن اليوم  مازالت ت
ومبا .  الثالث كما اتفقنا هو يوم النقاش اللني؛ أليس كذلك؟

الرجالُ قَوامونَ {أنك أنت الرجل، وكما قال اهللا عز وجل 
 نا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مهضعلَ اُهللا با فَضاِء بِمسلَى النع

 هِمالو٣٤اآلية النساء } أَم.  
  

وأنت الذي تريد أن تصل معها إىل مرحلة احلُب يف سبعة أيام، 
إذاً أنت الذي جيب أن تتحكم يف املوضوع، ولسبب آخر، إذا 

عرتتواصلني، شكلم ملدة يومني متت زوجتك جعلت  أنك
صامت وال تستمع، ونسيت اليوم األول والواجب الذي 

اهتمامك، وشاركتها  أدخلتها به إىل صميم تفكريك، وصلب
وقد تنسى .  أحزانك ومشاكلك، كما رأته هي وشعرت به

زوجتك حىت املفاجأة، إذا مل تستغلها يف وقتها، فاملرأة إذا 
شعرت باحلزن أو امللل، وبدأت باحلساب والنِقاش، أو حىت 



    سلسلة هندسة احلب  ٥٨

 ضعآخر موقف وت ذكر لكا سوف تالتفكري بأنك مقصر، فإ
  .فقط هذه النقطة أو املوقف عليه اهتمامها، فترى

   

وكمثال إذا أحسنت معها يف عشرة مواقف وأخطأت معها يف 
آخر موقف، وحصل نزاع بينكما فإا ترى آخر موقف، 
وحتكم عليك منه، وإن يف غضبها يكون هلا أسلوب يف التعبري، 

  .قد تفهمه أنت بطريقة خاطئة
   

ا تا إذا غَضبت، فإشعر به اآلن، دائماً انتبه إىل أعرب مبا ت
أنت : "ويكون تعبريها عن العاطفة، وليس عن الواقع، فإن قالت

: ، ال تغضب وتجاوا بدليل من الواقع، وهو!"صامت ال تتكلم
أنك كنت املتحدث يف اليوم السابق، وأا كانت املستمعة "
ألا ال تتكلم عن الواقع، بل هي يف عامل آخر عنك فهي "
تريدك تا تعرف أسمعه لتكلم بلغة العاطفة، وهذا ما جيب أن ت

أن تجاوا بأسلوا، وأفضل حل هلذه املشكلة، هو االعتذار عن 
  .التقصري ، والبدء بتنفيذ ما تريد إىل أن تهدأ

  

وأنا هنا ال أقصد أن تنفذ كل ما تريده هي، ولكن نفذ كل ما 
يس كل اعتذار يعين التذلل تريده هي يف جمال املسموح، ول
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واالنكسار، ال تنس أن هذه البنت هي زوجتك، واالعتذار هلا 
يزيد حجم كرامتك عندها وال يقللها، ويزرع فيها احترامك، 

: لم رأت منك من اهتمام ملشاعرها وإحساسها، وخذها قاعدة
، ألا كل ما تسمعه ))كُلما اعتذرت زادت مكانتك عندها(( 

لمات االعتذار، هو أا أغلى من كربيائك، حىت من ك
  .كرامتك، اليت نستعملها ككلمة أخرى بدالً من التكرب

  

إذاً، ابدأ يف اليوم الثالث بالنقاش معها يف ماذا اكتشفت من 
شخصيتها، فابدأ بتقوية شخصيتها، وبين هلا أا هي اليت ليس 

ال تقل كيف  أرجوك.  كمثلها امرأة وهي أفضل بنات عصرها
ن تشعر بأن كل ما فيها يعجِبك، يجب أن  ذلك؟، فهي يجب أ
ن تذكر ما ال  تشعرها بأن كل تصرفاا تعجبك، بدون أ

املثاالن التاليان يوضحان ما .  يعجبك فيها، ودعه لليوم اخلامس
قد تراه هي يف شخصيتها غري مجيل، وتقنعها بأنه مجيل، 

  .ويعجبك هذا الشيء فيها
  

أن فيها صفَتني ال تعجباا يف :"أا يف اليوم الثاين قالت : لنقل
أما األوىل، ".  شخصيتها، األوىل أا عنيدة والثانية أا خجولة
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: " فتستطيع أن تقنعها بأن العناد ليس موجوداً فيها، وقل هلا
، فتقول "اذكري يل موقفاً أحسست بأنك كنت عنيدة فيه

أا أرادت الذهاب إىل املطعم األزرق، : "لنقل.  املوقف
والبعض من صديقاا أردن املطعم األصفر، واجلزء الثالث منهن 
كن على حياد أي كال املطعمني مقبول، ولكن عدد الصديقات 
الاليت أردن املطعم األصفر أكثر، وهي أصرت على املطعم 

ا لو أرادت شيئا فإا عنيدة، وأا تفعلهاألزرق، فقلن هلا أ ."  
  

إن : "هنا أنت قد تفسر ما حصل بطريقة إجيابية كأن تقول هلا
أردت أن  إصرارك ليس بعناد، ولكن هذه قوة شخصية، فأنت

إىل أن تقود كانت هي الدافع الذي دفعك وقوة شخصيتك ،
ما قُدم لك فقط من باب الرد  ، والعناد هو أن ترفضِهذا لِتفع

  ".  النظر وليس من باب إثبات وجهة
  

إن : "ولكن اقتناعها مبا فيها من عناد قد يدفعها إىل أن تقول لك
إن هذا ليس بتكربٍ، ألن التكرب : "، فقل هلا"هذا قد يكون تكرباً

هو رفض ما قدم لك من باب االستخفاف أو التنقيص بقيمة 
  ".الشيء أو الرأي
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إال قوة أنت من ذلك النقاش البسيط أثبت هلا أن عنادها ما هو 
شخصية، وهي يف املرة القادمة اليت ستحتاج فيها زوجتك إىل 

ومن .  العناد، ستستعمل معك قوة الشخصية بدالً من العناد
صفات قوة الشخصية اإلقناع بقوة احلجة، والنقاش، وإن 
ناقشتك فأمامك حالن، إما أن تقنعها فتذهب هي معك 

اضياً، ومن هذا كله راضية، أو أن تقنعك فتذهب أنت معها ر
  .أنت مدحتها وأصلحتها

  

وأما املثال الثاين، هو اخلجل أو الصمت بوجود ناس معرفتها 
إن هذا اخلجل من : "م قليلة، ولو كن نساء فقط؛ فقل يف هذا

حياء البنت، وحياء البنت هو أمجل ما مييزها عن الرجل 
زوجتك وإن مل تشعر بأن ". واندفاعه وطريقة تعبريه عن رأيه

اقتنعت بتفسريك للخجل تأكد أنه أعجبها، وانه الكالم أو 
إنك سوف تثبت هلا وجهة نظرك، وأن : "النقاش بقولك هلا

الذي هي تراه ضعفاً يف شخصيتها، أنت تراه مجاالً وصفة تتميز 
  ".هي ا، وقوة شخصية
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اجلميلة اليت  هنا قد انتهى املثال الثاين، وال تنس أن تبين صفاا
هي أخربتك عنها، أو اكتشفتها أنت، فإن رجعنا إىل مثال العناد 

أن هنالك جمموعة من البنات اكتفني : "لوجدنا أا قالت
هل تتوقعني أن : "، قل يف هذا"بالصمت، وترك القرار لغريهن

عن املطمعني، أو أنه ضعف يف شخصيتهن،  هذا هدوء، ورضاً
وعدم وجود قرار يف حيان، فهن ممن  وقلة حتملهن للمسؤولية،

يتبِعون وال يتبعون، ولكن أنت أثبت رأيك، وقلت ماذا تريدين، 
وأصررت عليه، فإن ذهنب إىل ما أنت أردت أصبحت قائدة، 
وأن مل يذهنب به مل تكوين إمعة، فمن هذا أستشف أنك سوف 

  ". اتكونني أُماً ناجحة وواثقة، يتبعك أطفالن
  

 تلمح بدأت شعر بالثقة، وأنكبعد هذا كُله ستبدأ ت زوجتك
زوجتك هنا بعدما بدأت بإقناعها بكل ما .  فيها أماً ألطفالك

قلته عنها وفيها بأنك تسمع كل ما هي تقوله، وتشعر مبواقفها، 
وترى فعلها بكل ما فيه من حسنات وسيئات بأنه حسنات، 

فيها، ستبدأ تشعر بالفرح، رجلٌ وأشياٌء وصفات مجيلة 
  .يتفهمها، وزوج يقَدر كل ما تفعله
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إذا بدأت تقنعها بأنك حتبها، وهذا أول املشوار، ابدأ يف غَزل 
املشاعر، ابدأ ببعض الكلمات عن وصف ما فيها، أقصد وصف 
بعض ما يف شخصيتها، كأن تبدأ بوصف أسلوا يف سرد 

وتنسيق اجلمل واأللفاظ يف  القصص، واختيارها للكلمات،
أسلوا، أو ابدأ بوصف نظرا للحياة، اليت قد تكون يف نظرك 
ليست صحيحة، ال تقل ذلك لزوجتك مباشرة، بل سوف تغري 
هذه النظرة فيما بعد، ونظرا للحياة سوف تتغير مع القوانني 

  .  اليت سوف تضعها أنت لزوجتك يف اليوم اخلامس
  

سوف تصف لزوجتك كل ما هو مجيل فيها، ولكن اليوم 
حاول أن تصف كل ما أعجبك ا اليوم، ودع ما مل يعجبك 
للغد، حيث سيكون األسلوب غري أسلوب اليوم، لتوضيح حمل 

ففي هذا اليوم أنت تقنعها بأن كل ما فيها يعجبك، .  اإلعجاب
دون وغداً ستغري فيها بطريقة غري مباشرة كل ما مل يعجبك ب

املهم .  بدون ذكره هلاـذكره، وسوف تقرأ غداً ماذا أقصد ب
  .اليوم ناقشها وامدحها، وابدأ بغزل مجيل
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، أي "غزل الشخصية"يف اية هذا اليوم استعمل أسلوب 
وصف ما مل تسمعه من غريك فيها، وأشعرها بأنك تهتم مبا مل 

كأيٍ من الناس  فإن كانت مجيلة، ال تكن.  يهتم به اآلخرون
يصفون مجاهلا ومجال وجهها، بل صف مجال شخصيتها، فهي 

، وإن "أمجل ما فيك شخصيتك: "تفتقد هلذا الوصف، وقل هلا
إن : "مل تكن على قَدرٍ كاف من اجلمال، فتجد اجلميع يقول هلا
، أنت "اجلمال ليس مجال الوجه، ولكن اجلمال مجال الشخصية

ك يف مجال وجهها، وصف ما أردت منه، صف هلا ما أعجب
غزل "وفَصل بالشرح كما قرأت يف اليوم األول، وهذا هو 

  . وانه احملادثة" الشخصية
  

بل .  ال تقم اليوم بأي شيٍء، ال بواجب وال حىت مفاجأة
ولكن .  اتركها لنفسها اليوم تفكر فيك، أو تنساك كما تشاء

ك انتظريين غداً أو بعد ساعة، ألنين ال أريد أن أقول ل: "قل هلا
إن فعلت، علمت مىت سوف تتصلني أو أراك، وهذا قد يبعد 
 ،ورقة صوتك مىت لقاِء جبمال وجهك عين الشوق، ألنين أعلم

  ".ولكن أنا أريد أن أكونَ دائماً متوقعاً منك اتصاالً أو حمادثة
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  وم الرابعالي
~~~~~~~~  

  

لثالث دوء، ومل تفعل شيئاً كواجب أو بعدما أيت اليوم ا
مفاجأة، وتركت زوجتك تفكر فيك أو تنساك كما شاءت، 
اً خمتلفاً عن األيام  وألن اليوم يوم التهيئة فيجب أن تفعلَ شيئ
السابقة، جيب أن تبدأ هذا اليوم بعادة جديدة، لتربط العادة 

وانني ورسم بالتهيئة لقبول ما سوف يأيت يف اليوم اخلامس من ق
  .رى احلياة

   

ا يعلم أن لكل طلبٍ مقبول مقدمة مجيلة، ومادام  وألن كالن
الطلب قد قُدم بشكل صحيح، فإن الرفض يكون بعيداً أو على 
 رفَضالطلب األول ال ي ضفاألقل صعباً، ومادام صعباً، إذاً إذا ر

أنه طلب الطلب الثاين، وقد تقَّدم املرفوض بطريقة أخرى على 
  .آخر فتجد املوافقة له

   

إذاً مادامت املقدمة مهمة، لم ال جتعلها عادة، لتكون دائماً 
موجودة فتتاح لك فرصةُ الطلبِ يف كل حلظة، فإن مل تكن 

  .موجودة فقد يؤخر الطلب إىل ما بعد املقدمة اجليدة
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إذاً اليوم يا صديقي سوف تبدأ يف عادة صعبة على الرجال 
عام، ولكنها مجيلة وهلا تأثري على العاطفة كما للماء تأثري بشكل 

له كما أردت مىت أردتشكالعادة .  على الطني فيجعله طرياً ت
العادة "هي أن تخربها بكل ما تفعله يف وقته وهذه هي 

مثالً يف الصباح الباكر بعد ذهابك إىل العمل، قم ".  الصعبة
أترك هلا رسالة صوتية، تقول ببعث رسالة نصية إىل اهلاتف، أو 

  ".  إنك وصلت إىل مبىن العمل: "هلا
  

وبعد البدء يف العمل واليوم الشاق، يف كل فرصة جتد فيها 
جماالً، قم ببعث رسالة، أو اتصل إذا كانت قد صحت من 
نومها، ولكن انتبه ال تزعجها، أي ال تبعث أو تتصل يف الساعة 

اء الساعتني لتبعث رسالة، واستعمل مرتني، أو تنتظر إىل انته
  .أسلوب املفاجأة يف هذه العادة الصعبة

  

 مع أسلوب املفاجأة يف " العادة الصعبة"امسح يل أن أصيغَ لك
  .ثالثة أيام، واستعمايل فيهن بعضاً من أساليب الكتاب

  



  ٦٧  ـبعة أيامحـبـها يف س  

أنا : "بعد وصويل إىل مقر عملي، أبعث برسالة أقول فيها"
".  يف شوق االنتظار لسماع صوتك وصلت إىل العمل، وأنا

وبعدما تصحو الزوجة من النوم وتقرأ الرسالة ستتصل، وسوف 
أكلمها ملدة قصرية إذا كان عندي جماالً، وإن كنت يف اجتماع، 

  .  سوف أُخربها بأين سوف أُعاود االتصال ا الحقاًً
  

ويف منتصف وقت عملي، أو قبل الذهاب إىل البيت سوف 
ا وأقول هلا أحاول أن أجد َاً من العمل، ألتصل هل : "يل وقت

هي على ما يرام؟ وهل تحتاج إىل شيٍء مين وأنا قادم إىل 
ويف املساء وأنا جالس مع أصدقائي، سوف أبعثُ هلا " البيت؟

وهكذا يكون قد انتهى ".  أحبك"رسالة أقول هلا يف الرسالة 
  . يوم املثال األول

  

ثال وبعد وصويل إىل مقر عملي لن أبعثَ ويف اليوم الثاين من امل
رسالة، ولكن سوف أبعثها قبل دخويل إىل االجتماع، 

أنا داخلٌ لالجتماع اآلن، وال أعلم مىت أنتهي، : "وسأكتب فيها
  ".  ولكن كل الذي أعلمه أنين مشتاق إليك
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هنا الزوجة سوف تضع اهلاتف باجلوار منها تنتظر مىت أنتهي من 
سوف تنتظرين ويف كل حلظة تنقضي يزيد . ألتصل ا اجتماعي
وبعد انتهائي من االجتماع، جيب علي أن ال أنسى .  شوقها يل

فإن نسيت " أُحبها"أن أكلمها ولو لنصف دقيقة، أقول فيها إنين 
ولنقُل أنه حصلَ موقف .  ومل أتصل وضعت نفسي يف ورطة

 مع من أعملُ معهن مجيل معي أو مع أحد أصدقائي، أو حىت
اً ألتصل ا  من النساء، وبعد انتهاء املوقف، أجد لنفسي وقت

بأن موقفاً مجيالً حصل، ومل : "وأخربها باملوقف، وأبدأ املكاملة
أستطع االنتظار إىل الرجوع للبيت ألخربك عنه، ألنين أريد أن 
أجعلَ من كل حلظات حياتك بسمة وسعادة ومشاركة لكل 

  ". فراحيحلظات أ
  

ويف اليوم الثالث من املثال، وقبل ذهايب إىل العمل أحضر ورقة 
من وضع هذه الرسالة جمع كل ما فيه من : "وأكتب فيها

إحساس، ووظَف كل مشاعره، ورتب كل ألفاظ معامجه، فلم 
، يصف ا ما فيه من فرحة، "أحبك"جيد أفضل من كلمة 

به، وكل ما يتمناه، هو أن تكوين لوجودك يف حياته وإىل جان
وأضعها يف درج ".   راضية عنه، وتبادليه اإلحساس واملشاعر
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من األدراج، وبعد وصويل على مقر عملي، أبعثُ برسالة أقول 
اذهيب يا زوجيت وافتحي ذلك الدرج، وأخربيين ماذا : "فيها

  ".  ستجدين فيه
  

وأخبارها مبا يف وإذا خريت ما بني عملني، أقوم باالتصال ا 
: وإن مل يكن لدي وقت أتصل وأقول.  االثنني وأجعلها تقرر

، "ما واحد وما اثنان؟: "، فإن سألت!"اختاري واحداً أم اثنان"
تاري رقماً اآلن، وبعدما أرجع للمنزل ـاخ: "أقول هلا

تهي اليوم ـوهنا ين".  تاج إىل املساعدةـسأخربك، اآلن أنا أح
  . ث من املثالـالثال

   

وقم مبثل هذه األمور ما بني إخبارها أين أنت، ومىت دخلت؟ 
ومىت خرجت؟ وماذا تفعل؟ وما أنت حمتاج إليه؟ لتشعرها إذا مل 

أنا : "تزعجها بكثرة الرسائل، أو توقظها من نومها لتقول هلا
ت، وماذا فعلت، ـا معك حيثما كنـ، بأ!"وصلت عملي

كل شيء يهمك، فهي معك  بأن هلا من وجودها يف حياتكو
رح معك، وهي يف حياة ـأينما كنت، وهي تقرر عنك ومت

  .املفاجأة كل حلظة
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حاول قدر االستطاعة أن ال تقلل هذه العادة من رسائل أو 
مكاملات قصرية عن ثالثة يف اليوم الواحد، وأن ال تزيد عن 

ال تزيد عن ذلك فتزعجها، ألنك تقول هلا من هذه . ست
نعم أعلم أن هذا .  دة أا يف خيالك ويف تفكريك كل وقتالعا

صعب على الرجال، ولكنه كما قلت لك حمبوب جداً من قبل 
النساء، افعلها وسوف جتد زوجتك كالطني املخلوط باملاء 

  .يتشكل كما أردت
   

مع بداية هذه العادة يبدأ اليوم الرابع، وقد وعدت يف اليوم 
ة تغري ما مل يعجبك ا بدون أن تذكره، الثالث بشرح عن كيفي

وألا تعلم ما ا من ". أسلوب العكس"وهذا هو ! اذكر عكسه
  .أخطاء ستشعر بأا جيب أن تغريها

   

لنقل إا تستعمل ما يعرف : "لنسرد مثاالً لتوضيح الفكرة
بالكذب األبيض، وهذا كما هو معروف بأنه عبارة عن كذب، 

أنت تكذبني، أو : "مساؤه أو ألوانه، فإذا قلت هلاولو تغريت أ
خفت أن تغضب، أو : "فقد تقول لك".  أنك مل تقويل احلقيقة

أو تقول ما شابه " هذا كان مزاحاً: "وقد تقول لك!". تحزن
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وتأخذ عليك مأخذاً وهو أنك ال حتب مزاحها، وأنك .  ذلك
من أجلك ا فعلت ذلكشعرها بأإنك : "قد تقولو.  ال ت

وهذه أجوبة ال تريد مساعها منها ألا سوف تترتب !". أناين
ولنأخذ أبسط الكذب .  عليها مواقف بعد ذلك ليست جبميله

نقلُ "األبيض كما يسمى كمثال على هذا املوقف، وهو 
املوضوع أو القصة، وسردها بأسلوبِها، ووضع بعض اجلمل 

ولكن كالنا يعلم أن مع تغري ".  واأللفاظ لتحسني سرد القصة
اجلُمل اليت استعملت أصالً يف القصة احلقيقية قد يتغري معىن 

.  ومفهوم اجلملة، وقد تتحول من مدحٍ إىل ذمٍ، أليس كذلك؟
فقد تنفجر باكية ".  إنك غريت يف اجلملة: "ولكن إن قُلت هلا

مبا أن أسلويب يف سرد القصص ال : "يف وجهك وتقول لك
  ".  يعجبك، فلن أقول أو أسرد عليك قصةً مرة أخرى أبداً

  

هنا أنت خرجت من املوضوع األساسي وهو الكذب األبيض، 
 ،ا يعجبكوهو إثبات أن أسلو ،معها يف نقاشٍ ثان ودخلت
وقد تحتاج إىل االعتذار ومفاجأة، وقد تضطر إىل بداية هذا 

ا شيئاً عن سردها األسبوع من جديد، ولكن إن مل تذكر هل
  . للموضوع بطريقة خاطئة، فلن تدخل معها يف هذا النقاش
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معي  لِكيف تقول هلا ال تستعم.  فإذاً، ماذا تعتقد احلل؟
هناك .  الكذب األبيض وال مع غريي، إذا مل تقل هلا ذلك؟

طريقة سهلة، وهي أن تزرع فيها االعتقاد بأا تفعل العكس 
، ومع مرور األيام "أسلوب العكس"وهو الصواب، وهذا هو 

  .  سوف جتدها من نفسها تقْلع عن العادة السيئة وحتاسب نفسها
  

عقلها الباطين، ففي موضوع إذاً أنت اليوم جيب أن تحدث 
أنا أعلم أن زوجيت حبيبيت ال تكذب : "الكذب قد تقول هلا

أبداً، وهذا الشيء من بعض الصفات اليت تعجبين فيها، وحىت 
من كثرة حرصها على أن ال تستعمل الكذب يف كالمها، فإا 
حىت لو نقلت مجلةً ال تنقلها إال كما سمعتها، وهذا ما يدفعين 

 أن أُصدق كل كالمها وأستشعره، وأعيش بني أبطال إىل
ولكن انتبه ال تأت ذه ".  املواقف اليت تخربين عنها كأين معهم

اجلُمل بأسلوب االستهزاء ولكن كن جدياً بكالمك، أو بعد 
  . انتهائها من سرد قصتها مباشرة لكي ال جترح شعورها

  

ال أنا : "لكزوجتك هنا ستبدأ ختجل من نفسها، وقد تقول 
بلى وإن أخطأت يف بعض املواقف، : "فقل!". لست كما تعتقد
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وأنا مل أشعر ا، فإنين متأكد أنك لن تكرريها مرة أخرى، 
، ابدأ "ال "فإن كان ".  نعم"تأكد أن جواا ".  أليس كذلك؟

هذا النقاش يف اليوم اخلامس كقانون إلزامي، ولكن يف األغلب 
أنت هنا أحسستها بأا ".  نعم"يكون اجلواب وأكثر األحيان س

أنت هنا أحسستها بأنك قد .  نقية يف صفاا، ال تعرف اخلطأ
تتغاضى عن بعض أخطائها ألنك حتبها، وال تريد أن تجادهلا يف 
كل شيٍء، وأنك تعرف بكل ما هي تفعله، وإن مل تشعرها 

ال ينتظر اخلطأ بذلك، فتجد فيك الرجل الراشد العاقل، الذي 
ليبدأ معها يف النقاش والنقد احلاد، وأنه مؤمن بأا ال ختطيء 

وأا لو أخطأت فإنه يلتمس هلا العذر، .  معه ألا حتبه وحتترمه
ألنه يرى فيها إنسانه ومن طبع اإلنسان وطريقة خلقه أنه نساء 
وخطَّاء، وليس من احلكمة تصحيح كل األخطاء، ولكن من 

  .ة غَفر كل األخطاء اليت مل تتعد املعقول أو املمنوعاحلكم
   

واآلن وبعدما قلت كل ما أعجبك فيها، وأقنعتها مبا ال تحبه 
لتوقف الغري " أسلوب العكس"فيها بأا ال تفعله، واستعملت 

مرغوب به، يبدأ أهم ما يف اليوم الرابع وهو ذكر ملاذا اخترا؟ 
بدأ األسلوب العذب معها، ـهنا ي.  ؟وملاذا هي اليت أعجبتك
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كلما أحسنت يف ذكر مجاهلا، أحسنت يف إدخال حبك إىل 
قلب زوجتك، وكلما عرفت كيف تناقش عاطفتها، سهل 

  .عليك وضع القوانني
  

اآلن بعد كل ما مضى من أيام وكل ما بينت هلا من إحساس، 
يف وصف ملاذا وبدأت اليوم معها بالعادة اجلميلة الصعبة، ابدأ 

هي اليت اخترا، وال تقل يل أن أهلي هم من اختارها يل كما 
فإن .  هي العادة، فأنك أنت من اخترا، وأنت من وافق عليها

مل تكن تعرف كيف أنت من اختارها فهذه مصيبة؟ أنت من 
وافق عليها، وأهلك من أرشدك إليها، فهم من أخربك عن 

قِ اليت يف البنت، وقد يكونون احضروا لك الصفات واألخال
.  منها صورة، أو أم أروك إياها، فأنت من اختار وهم من دلَّ

فقد أعجبك فيها مجاهلا، وأعجبك فيها ما وصفوه لك من 
. أخالقها وإحساسها، وطريقة تعاملها مع الناس وثقافتها وغريها
ذا أليس كذلك؟ وإن مل يكن أعجبك كل هذا فيها فلما

تزوجتها إذاً؟ أو قد تكون تعرفها من قبل، كأن تكون إحدى 
بنات عمك، أو خالتك، أو تصلك من جهة الرحم، أو من أي 
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طريقة كانت، املهم أنت من وافق عليها، وأنت من رضي أن 
تكون هذه البنت أماً ألطفالك .  

  

وهي كذلك قد اختارتك، ولكن اليوم ال تسأهلا ملاذا هي 
و ماذا أعجبها بك، دع هذا لليوم السادس ففي اختارتك، أ

جزء من اليوم السادس سوف تدعها تعرب عن عقلها معك، وأما 
  . اليوم السابع سوف يكون للتعبري عن العاطفة

  

املهم بعدما وضعت توقيعك يف عقد القران، وبدأت معها 
مشوار احلياة، تبينت لك أمور مل تعجبك يف زوجتك، أو أن 

لك مل خيربوك ا، وصفات أخرى مل خيربوك عنها أعجبتك، أه
.  أو أم أخربوك بأا غري مجيلة، وأنت تعجبك هذه الصفات

ا بعض من صفاا اجلميلة،  وبعدما رأينا يف اليوم الثالث ووضحن
مع الصفات البسيطة الغري " أسلوب العكس"واليوم استعملنا 

 الصفات الصعبة أو املمنوعة، مرغوبة، وغداً نضع القوانني يف
سنتحدث فيما بقى من هذا اليوم وهو الرابع، يف ذكرِ كل هذه 
الصفات اجلميلة واألخطاء املعكوسة على سبيل املدح، يف مجل 

  .قصرية وسريعة، وننهيها بغزل مجيل وعذب
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ضع كل ما تستطيع أن تصفَه اليوم من غزلٍ وعبر وتفنن يف 
وال حتفظ الشعر وتردده هلا، بل احفظ الشعر اختيار األلفاظ، 

وقله بأسلوبك، استعمل الصور املأخوذة من الشعر، وال تأخذ 
األلفاظ املستعملة يف الشعر، فهي ليست معلمة للغة العربية أو 
الشعر، وتستمع لك لتقَدر إذا كنت حافظاً للشعر أم ال؟ ولكن 

اعرك وهو يعرب هي عاطفة، وتستمع إىل صوت إحساسك ومش
هلا عن ما فيك من إحساسٍ هلا، وما يف عاطفتك من تقبلٍ هلا، 

  . وما يف قلبك من حبٍ هلا، وما يف انتظارك من شوقٍ هلا
  

اية هذا اليوم لن سرد مثاالً عن طريقة تلخيص اليومني ـيف
الثالث والرابع، وما فيهما من تقبل وتغري يف أسلوا، وإائه 

يل، وبكلمات بسيطة بعيدة عن صور الشعر، واختيار بغزل مج
  .  ملـجـأسهل ال

  

إذا أردت أن أذكر كل ما فيك وما أعجبين، فقد : "فقد تقول
ال انتهي اليوم، ولكن سوف أذكر بعض ما حملته فيك، فإن 
أردت أن أتكلم عن شخصيتك، فهي قوية، أستمد منها ثقيت 

فأن أص فهو أسلوب قيادي،  بنفسي، وإن أردت ،أسلوبك
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قادرةٌ على متيز الصواب من اخلطأ، وقادرة على قيادة 
أصدقائك، فهذا ما مييزك عن النساء األخريات، ومن هذا 
وذلك، شعرت بأنين أستطيع أن أضمن ألطفايل أماً صاحلة، 

  .  قادرة على تعليمهم مواجهة احلياة
  

أجِد فيها من اخلجل ما ومع كل هذا فأنت فيك من األنوثة ما 
يسعد الفؤاد، ومن احلياء ما يشعر باحلنان ومن تعاملك ما يثبِت 
 لُكني كل إحساسي، وتشغلنيمكيف ت االحترام، فقد عرفت
كل أوقايت، فأنت معي حيثما كنت، وأما عيين فقد سحرا عن 
غريك، فأنا ال أرى امرأة غريك، وال أشعر بإحساس الرغبة 
 ال تكذبني فأنت ،فأنا أنتظر حمادثيت لك و أما أسلوبك ،لغريك

  .  معي، وال تحرفني اجلُمل
  

فأصبحت كلما أرى القمر بدراً، أرى وجهي فيه، فأشعر بأنين 
أنا القمر وأنت الشمس، وكما نعلم أن الشمس هي مصدر نور 

ت القمر، فأنت مصدر فرحي، وأنت مصدر قوة شخصييت، وأن
من أفرح وأنتظر رؤييت هلا، لم يف وجهك من نقاء الطفل 
الرضيع، فأنت كطفل رضيع مهما رأيته ال تشبعني من رؤيته، 
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وكل ما رأيته تشعرين بسعادة، وأنك حمتاجة إىل أن تضمينه إىل 
  ".صدرك

   

ل وضعع  وأكمضو ،ف زوجتكِصيف و يف أسلوبِك ما أردت
ك ما أحببت، وأمجع صفاا لتكون هي من صورك وصور غري

 ،والبسمة يف شفتيك ،واهلواء يف تنفسك ،كاملاء يف شرابك
فعندها تثْبِت هلا بالكالم، بأنه ال يوجد غريها يف الوجود 

حبك أن ال تكون "وهذا حقاً ما جيب أن يكون، .  لتجذب
فهي زوجتك ،فنن وأشعرها"غريها امرأة يف وجودكأبدع وت ، 

حببك، وهكذا وبعد كل هذا الغزل، وكل كلمات الغرام، وبعد 
أن بينت هلا ملاذا هي اليت اخترا، وبينت أمجل ما فيها، إنه اليوم 
 مر يف العادة الصعبة، فهي حلياتكستنسى أن تالرابع، وال ت

  . كلها، وليست لليوم فقط
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   امس اليوم اخل
~~~~~~~~  

  

اخلامس وقبل البدء معها، جيب أن تكون قد يف بداية اليوم 
حددت األمور اليت تريد أن تغريها، ووضعت القوانني 

جيب أن تكون قادراً على حتديد .  واملمنوعات واألهداف
األهداف، كأن يصبح أطفالك جامعيني، أو املمنوعات فهذه ال 
ميكن القيام ا، والقوانني فهذه قابلة للتعديل وعلى حسب 

  .ة يف وقت استعماهلااحلال
  

يف هذا اليوم سوف نبين كيف تضع القوانني أو املمنوعات، ال 
املهم اليوم سوف تحدد مصري .  ما هي املمنوعات والقوانني

حياتك بنفسك، فاألمر املرغوب عندي قد يكون ممنوعاً عندك، 
 غري من طبيعة عاداتكوالعكس صحيح، ولن تقرأ أي مجلة قد ت

ولكن .  تقاليدك، فلكل منزلٍ قوانينه، ولكل عائلة ظروفهاو
ر قاعدة وثالثة مشكالت شائعة يف كل جمتمع،  اليوم سنذكُ
وتناقشوا عنها يف التلفاز واإلذاعة وكيف ميكن حلها بطريقة 
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أساليب الكتاب، بدون أن تجرح زوجتك، وتقنعها بأن تفعل 
  .  لك ما تريده أنت

  

ولكن .  وم بأسلوب اإلقناع مع عاطفة البنتسوف نتحدثُ الي
أن البنت تعشق الفارس الذي : (دعنا أوالً نبدأ يف القاعدة، وهي

هو قوي الشخصية، قائداً، ال يترك جماالً لآلخرين بأن يستهزئوا 
به، وشديد خارج املنزل، أن يكون ليناً معها، وقد يصل لينه 

فإا ترى ).  بني يديهامعها إىل معاملتها كطفلٍ يمرح ويمزح 
 ولكنه قوي ،وُألنوثتها مزح ،مأنه حلبها النَ، وملشاعرها اهت
شديد تستطيع  الوثوق به، واالطمئنان لوجودها جنبه،  فال 
يستطيع أحد أن يتجرأ عليها أو على أطفاهلا، خوفاً منه لشدته، 

  .واحتراما له لقوة شخصيته
  

ون عبارة عن مشكلة ومنوذج حل وأما املشكالت الثالثة، فستك
هلا، وليس بالضرورة أن يكون احلل هو احلل الصواب، ولكن 

وقبل البدء يف سرد املشكالت، .  األسلوب هو املهم يف احلل
أريد أ ن أوضح أمراً، وهو أنين لن أجعل الدين كحلٍ ألي من 
مناذج احللول، ليس ألن يف الدينِ عيباً أو نقصاً، ولكن إن 
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لديك زوجة ناضجة، تعلَم وتعملُ بالدين وأحكامه، فلن كانت 
جتد صعوبة معها يف وضعِ القوانني، فهي عارفة لكل هذه 
اً لك ا، فهي  ن تقوهلا هلا وعاملةٌ ا، وهنيئ القوانني من قبل أ

ولكن إن مل تكن على قدر كبري من اإلميان، فهي .  أفضلهن
تريد يف االلتزام أو يف تصلي وختاف اهللا، ولكن ليست كما 

طاعتك، ومنهن كثري، وقد تكون أنت مثلها، فإن كنت 
وكانت كذلك، فهل احلل أن ال تفعل شيئاً، أو أن تجربها على 
فعل ما تريده ، فتفعل لك ما تريد أمامك وخلفك تفعل ما 
تريده هي، فلتستفد من العاطفة يف إقناعها وحثها على طاعة اهللا 

  .اعتكمث ط
  

  .   ولنبدأ يف املشكالت الثالث
  

  .طريقة لبِسها للثياب: كلة األوىلاملش
  

فهي تغطى كل جسدها وال يظهر شيء منه غري الوجه 
فإن   .والكفني، ولكن ثياا ضيقة أو ما شابه ذلك من النقصان

ال جيب أن تلبسي هذه : "بدأت معها يف نقاشٍ معتاد كأن
: وإن قلت هلا".  ذا جديد اللبسه: "فقد تقول لك" الثياب
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هذه ليست بثياب من تزوجت وسوف تصبح أماً، وإن مل تكن "
: وإن قلت هلا". إنين مازلت صغرية: "فستقول".  حىت اآلن

ال يظهر مىن شيء، فماذا تريدين أن افعل : "،  قالت"تستري"
رى ما تلبس هذه وتلك؟ أال ترى ماذا ـبعد كل هذا؟ أال ت

ريات، فأنا أفضل منهن بكثري يف ما ـات األخيلبسن البن
وسوف تبدأ تسرد عليك مبا هي أفضل، وملاذا ال جيب !".  ألبس

رفض أو تمن ـأن ت تسناقش ما هي تلبسه، ولكن من ما لَم
نعم جيب أن ال ألبس هذا : "يب الكتاب قد جتعلها تقولـأسال

  ".اللباس مرة أخرى
   

من أحبها قليب، واشتاق هلا خيايل، أنت : "دعنا نقرأ منوذج احلل
وفرحت عيين لرؤيتك، فأنت أفضل من رأيتها ختتار الثياب، 
وتحسن يف جتميع األلوان، وأن لك من الذوق أمجله ، ومن 
حسن االختيار أفضله، ولكن يف بعض األحيان حترقني غرييت مبا 

لو تلبسني للخروج، وأنا ال أرضى بأن تلمس مشاعرك و
امرأة ومل يرى منها غري وجهها،  ألن الرجل إذا مر علىبكلمة، 

، فريى فيه براءة األطفال، أما إذا مر "ما أمجل هذا الوجه: "قال
ما أمجل : "على امرأة ووجد من جسدها ما جذبه فسيقول
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جسدها، فريى فيها سريرها ونومها، فاختاري ماذا تريدين أن 
أنا : "قبول كقوهلا فإن بدأت الزوجة بنقاش وعدم".  يقال عنك

إن الرجل ينظر إىل الوجه : "أقول هلا".  ال أهتم مبا يقوله الناس
إذا مل يجذبه شيء آخر، وإن جذبته منطقة الصدر رأي الصدر 
ونسي الوجه مهما كان مجيالً، وإن جذبته منطقة ما حتت 
البطن، نسي كل ما عداها، فاختاري ماذا تريدين أن يرى منك 

كيف يفكر فيك؟ وما قد يسببه كل هذا يل من غرية الرجل ، و
  ".وحسرة يف فؤادي

  

فلن تجِد الزوجة ما تقوله، ألا قد مسعت البارحة يف يوم التهيئة 
يف اليوم الرابع أا امرأة عفيفة خجولة، مصدر أنوثتها احلياء، 
وأا ال ترضى اإلهانة، ال هلا وال لزوجها، وأا أم صاحلة، 

": بأسلوب العكس"وأكملُ معها .  مستقبل أطفاهلا تفكر يف
فأنا أعلم أن شخصيتك العفيفة لن ترضى ذا التفكري ا، وإا "

تعلم بأن ليست الغرية هي الوحيدة اليت سوف تحزِنين، ولكن 
ما قد أنا أُصف به بسبب لبسها، فإن كانت شخصيتك العفيفة 

ا ال ميكن أن أُصدقَه، فهي تهتم ال تهتم مبا يقال عنها، وهذا م
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وال اعتقد أا قد تجِد ".  مبا يقال عين، وأنا زوجها الذي يحبها
  . جواباً بعد هذا النقاش، أليس كذلك؟

  

  .أا تضع من مساحيق التجميل الشيء الكثري: املشكلة الثانية
  

 ال جيب: "وهنا أيضاً إذا بدأت معها يف النقاش نفسه أال وهو
فعل هذا، وال ميكن أن تكوين أنيت وتلك غري السوية يف املقدار 

، وغريها من األساليب فلن تنفع ، ألا قد تقول لك كما "نفسه
أنا أفضل وأقل يف وضعي للمساحيق من : "قالت من قبل

، وأغلب األحيان سوف تقَلل من وضع املساحيق أو "غريي
اً وهذا حىت تمتنِع عنها ألجلك دون اقت ناع، وقد تراه أنت حسن

علم بأن هذا نذير ملشكلة أخرى، ألا إن مل اما أردته، ولكن 
تقتنِع ومل توقف الفعلَ من نفسها، فأا ستكون مجربة، وإن مل 
تشعرك بذلك فسوف تالحظه يف أمور أخرى، فقد ال تكون 

من أنوثتها لك كما تريد يف أمور احلالل، فَتقَلل عليك بعضاً 
 شعر أنتن ت كعقاب لك، وحىت يف بعض األحيان بدون أ
بتقليلها، ألا لن تكون مرتاحة، وعقلها الباطين يشعر بأنه 

  . مظلوم، وأنك تجربها على ماال تريده هي
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احلل بسيط وهو أن تستعمل ما يف اإلقناع من .  إذاً ما احلل؟
نس العادة الصعبة، قوة مع مقدمة مجيلة ا غزل سريع، وال ت

، فإن نجحت "بأسلوب العكس"وبعدها ناقشها واسأهلا وانهِها 
فال تقرأ منوذج احلل، فالنجاح يف اإلقناع هو مغزى اليوم 
اخلامس، وإن مل تستطع أو أنك تريد املعرفة فأكمل واقرأ 

  .األسلوب يف منوذج احلل هلذه املشكلة، فإىل احلل
  

"رسها من رموشك يا أمجل ما قد ياتفُرش مه خيايل يف لوحة
الطويلة، وألواا من امحرار خدودك وسواد عينيك وبياض 
إخالصك، لوحة لو حبثت بني أفضل لوحات إحساسي، مل أجد 
 أرق وأنقى من بشرتك، البشرة اليت حيزنين تغطيتها بكل تلك

وأدع هلا اال .  املساحيق، فهي ترهقها أليس كذلك؟
أال ترين : "اب، وإن صمتت أعيد عليها السؤال مث أقول هلاللجو

من هذا ".  أن املساحيق تلفت النظر، وجتعل الكل يراك مجيلة؟
نعم، أنا أريد الناس أن يروين : "السؤال أريد استدراجها لتقول

مجيل ما تقولني، ولكن : "، فأقول هلا"مجيلة مبساحيق التجميل
 حبزن لو رآك رجلٌ، فهو يحرك يف أال ترين أن هذا قد يشعرين

صدري من الغرية الشيء الكثري، وكما تعلمني فأنا أغار عليك 



    سلسلة هندسة احلب  ٨٦

من اهلواء الذي يلمس جسدك، وال أشك يف إخالصك يل ولو 
إذاً لنتخيل أننا كنا : "فأقول هلا". نعم: "فتقول".  للحظة

ن يزيل نظره  جالسني يف مطعم، وبدأ رجل ينظر إليك بدون أ
،اذهب إليه وقل له: "، فستقول"فماذا جيب أن أفعل عنك :

  ).  ماذا تريد أيها الرجل أو ملاذا تنظُر إىل من معي ذه الطريقة؟(
  

وهذا جواب متوقع منها، فأنا صاحب الشخصية القوية الشديد 
قد أذهب إليه ويبدأ : "فسأقول.  خارج املنزل، أليس كذلك؟

ر إليها أمل ت: (معي يف نقاش بسيط، وهو ضع تلك املساحيق لينظُ
فإن !".  نعم"، فماذا تتوقعني جوايب غري )الناظر ويقول مجيلة؟

وأنا رأيت من معك بكل تلك : (كان كذلك فقد يكمل بقوله
املساحيق بغاية اجلمال، فأعجبتين ومل أستطع أن أبعد ناظري 

وأصمت ).  عن كل هذا اجلمال املصطنع، فبماذا قد أجيب؟
فهي تجملت يل، وأنا : (حىت إن قُلت له: "ة مث أقول هلالربه

فإن كان : (فقد يقول).  زوجها، وال حيق لك النظر إليها هكذا
هذا حقاً لزوجها فقط، فهذا اجلمال املصطنع يكون يف بيت 

فلن أجد جواباً له أو حالً غري أن أضربه ).  زوجها أفضل وألزم
ليه، ولكن أهم ما وأُلزمه عند حده، وهذا قد يؤد ى لم يؤدى إ
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قد يحدث يف تلك اللحظة أن تلك األمسية اجلميلة قد انقطعت 
مبا ال نحب، واألعظم من ذلك، هو اجلرح الذي سوف يسكن 
فؤادي، ففي أعماقِ مشاعري وإحساسي، أعلم أن كالم الرجل 
صحيح، وإن مل أُظهر ذلك، ألن هذا ما أنا قُلته يف عمق حزين 

فال أعتقد أنك تريدين يا : "ا رأيت صاحبة الثوب األمحربعدم
ليه تلك، وال  زوجيت اجلميلة أمسيةً مجيلةً أن تنتهي مبا انتهت إ
أعتقد أن زوجيت حبيبيت قد ترضى بذلك اجلرح يف فؤادي اليت 

وألن أمجل ما يعجبين فيك براءتك، وأمجل ما .  هي من سكنته
هنا ". نت أمجل ما فيك طبيعتكيف الرباءة نقاءها وصفاءها، وأ

  ".أقف وال أزيد يف الكالم إال إذا هي ناقشت
  

وال تتوقَع منها أن تغري من وضعها للمساحيق يف اليوم التايل أو 
توقفه ولكن توقع أن يقلل وضعها للمساحيق يف اليوم التايل، 
ومثل هذه األمور ال تتغري يف يوم وليلة، ولكن هذه األمور قد 

صل إىل ما تمع التغريات، ت غري مع األيام، وبطريقة تعاملكت
تريد، وقد ترجع كما هي اآلن أي جبملة أخرى ترجع معها إىل 

  .نقطة الصفر إذا مل تعرف كيف تتعامل مع التغريات
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املهم إذا بدأت ختفف وضعها ألي صنف من املساحيق فيجب 
ت لونه من بارز إىل أن تالحظه وتذكره باالسم أو حىت إذا غري

باهت  أو خفيف، أو غريت طريقة الوضع، جيب أن تالحظه، 
وتبني هلا أنك مهتم وتشجعها، ومادمت تالحظ وتشجع، فهي 

  .سوف تقلل وتقلل ليستمر هذا املدح واالهتمام
   

  .ال تعرف كيف تطبخ وال تريد أن تتعلم: املشكلة الثالثة
   

بدأت معها فناقشتها قد  كما حصل يف املشكلتني السابقتني إذا
أنا مل أتعلم الطبخ يف بيت أهلي، وكنت معززة : "تقول لك

مكرمة، فقد كنت أُخدم فلماذا أنت تريد أن تحرمين هذه 
اخلدمة، وأنت قادر على توفريها يل؟، أو أنك تريدين خادمةٌ 

".  لك يف بيتك، بعد أن أخذتين مكرمة معززة من بيت أهلي؟
: أو قد تقول هلا.  كون اجلواب بعد هذا النقاش؟فماذا قد ي

، فقد "هذا من بعض واجبات الزوجة جتاه بيتها وزوجها"
إن : "تجيبك الزوجة جبواب تضعك به يف مأزق، كأن تقول لك

أمي مل تكن تطبخ، وأن كل األكل كان يطبخ ويقدم على يد 
، أفال اخلدم، وكل ما كانت تفعله أمي هو اإلشراف والتصحيح
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تعتقد أن أمي كانت زوجة صاحلة ومقدرة حلقوقها جتاه زوجها 
إن أمك "فأنت اآلن بني نارين إما أن تقول ".  وبيتها وأطفاهلا؟

، وتنجح يف إقناعها بأن تطبخ كما "مل تكن مقدرة حلقوق بيتها
أنت تعتقد، وأنت هنا قد خسرت كل شيٍء فقد ذَممت أمها، 

ن ترضاه الزوجة مهما كان السبب ولو كان وهذا ما ل
صحيحاً، وكذلك يف الوقت نفسه نلت سخط احلماة، وكالنا 

وأنا اضمن لك أا لن تطبخ، .  يعلم ماذا يعىن سخط احلماة
وإن فعلت فسوف يكون لزمن قصري، أو أنك قد تقول مع 

إن أمك كانت مقدرة لواجباا وكانت : "اخلوف من احلماة
ا بلسانك خالفت الذي قلته منذ قليل عن "منِعم اُأل ، وأنت هن

  .واجبات الزوجة أليس كذلك؟
  

ن تقنعها بالطبخ؟ وقد تكون  إذاً ما احلل؟ وكيف ميكن أ
تصفحت الكتاب وقرأت املشكلة بدون أن تقرأ أياً من األيام 

ملاذا كل هذا التعقيد فاحلل بسيط، أقول : "السابقة، وتقول
أن  ن مل تريد، وإفيجب أن تطبخِ أن تأكلِ تإن أرد: (لزوجيت

، املهم أن أرجع للبيت يل وال تأكلِ تطبخِ فيجب أن تأكلِ
، وهذا أبسط )وأجد ما آكله مطبوخاً يف املنزل وأنت من طبخه
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وهذا الكتاب مل يكتب ليبني لك ما قد . تعامل وهو اإلجبار
بسبب هذا التعامل، ولكن لي جده من زوجتكا تأ ني لكب

ستكون جمرد طباخة يف املنزل، وليست البنت اليت حلمت ا 
وتخيلت أمجل حلظات السعادة الزوجية معها، وقد تكُّن لك من 
الكره ما ال يعجبك، كأن تنتظرك لتشم منها رائحة الطعام أو 
غريه، ولو حىت وجدت منها أحلى الطعام وأشهى املأكوالت ، 

ن لك أنك لن تجد حالوة طعمه ألا أعدته لك بال فأنا أضم
إحساسٍ وجلست تأكلُ معك وكل مشاعرها تقولُ هلا إنه 

  .ظَلَمك جبربوته، فيصبح األكل بال طعم
  

إذاً لنقرأ منوذج احلل يف طريقة التعامل مع هذا الوضع، ووضعِ 
فسكمع ن جلسأن ت منك هذا القانون، ولكن قبل ذلك أريد 

وإن كنت .  للحظة، وتفكر كيف تستطيع حل هذه املشكلة
ناقشت هذا املوضوع من قبل مع زوجتك، أريدك أن تتذكر 
وتحاول أن تقارن ما حصلَ يف نقاشك معها مع ما قرأت منذ 

  .قليل، وبعد هذا اقرأ أسلوب حل الكتاب
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إنين : "إذاً حلل املشكلة سوف أبدأ هذا النقاش مع زوجيت بقويل
أُحب الطعام املطبوخ يف البيت، وإنين أكره كل مأكوالت 
املطاعم ألنين ال أتذوق فيها اإلحساس، وأن أمجلَ األحاسيس 
اليت شعرت ا كانت منك، بعدما شعرت بدفء إحساس 
األمومة من أمي، وبعده إحساس االهتمام من أخوايت وإخواين، 

ه يل أيب، وأهم إحساس أنا وال أنس إحساس األمان الذي وفر
أعيشه اآلن هو إحساس احلب الذي غَمرتين به بوجودك معي، 
وأنا واثق بأن حبيبيت زوجيت أفضل من يشعرين بإحساس نكهة 

: ، فستجِيب مسرعة بعد كل هذا الغزل والكالم اجلميل"األكل
  ".  أنا ال أعرف مهارات الطبخ"
  

جلواب، ولكنها ال تعلم ما أُخبِئُه وهي هنا تظن أا نجت ذا ا
هلا، فأقول هلا بصوت متشوق وخافت، ألشعرها ببعض من 

ولكنك لو كنت تعرفني ملَ بخلت علي ولو : "احلزن واحلسرة
بكعكة أو حلوى ولو كانت جمهزة مسبقاً وتحتاج فقط إىل 

: فتقول الزوجة". بعضٍ من التنسيقِ أو التسخني، أليس كذلك؟
إذا كانت على الكعكة : "، وهي تقول يف قرارة نفسها"عمن"

، ويف األغلب لن تجد بنتاً "فأمرها بسيط، ولن أقصر عليه ا
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أنا ال أعرف كيف أُجهِز بعض احللويات أو أطبخ : "تقول
  .فإن يتفاخرن بذلك" كعكة

  

إذاً هذا أول املشوار، وهذا قد تراه هي بسيطاً، أدعها تفعل ما 
ريدع هلا االختيار، فقط  تيل من الكعك، وأد طبخيف أول مرة ت

أقول هلا ما الذي ال أُحبه يف الكعك، وأدع هلا اختيار نوعه 
ت زوجيت يل الطبق آكلُ منه ما استطعت، مدوشكله، فإن قَ

فبعد .  ومع كل لقمة أصف شيئاً وأستعمل التفصيل بالشرح
الطبق، وبعد اللقمة الثانية اللقمة األوىل أصف شكل ما يف 

أصف لونه، وبعد اللقمة الثالثة أصف مقدار السكر، وهكذا إىل 
أن أشبع، ولكن ال أنس أن آخذ قطعة صغرية يف كل لقمة، كي 
أستطيع أن أصف كل شيٍء فيه قبل أن ينتفخ بطين، وال أنس أن 
اً أساهلا كم من الوقت أخذت يف اختياره ويئته وطبخه، وأخري

أأمضيت كل هذا الوقت فقط إلرضائي، : "تنسيقه، وأقول هلا
ولكي أكل طعاماً صنع بيدك وفيه إحساسك العذب، وكل هذا 

  ".  التعب من أجلي أنا
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يا صديقي أتعرف ملاذا سألتها، وأجبتها بتلك اجلملة بدون أن 
أحدد الوقت إن كان قصرياً أو طويالً، لكي تشعر زوجيت أا 

اً واهتماماً، فتتشجع إىل القيام تقَّ ن تعبها يلقَى مىن ترحيب در، وأ
.  بذلك جمدداً، ألا تعلم ما سوف تجده مين بعد قيامها به

اباً  وهكذا أبدأ معها، أي أبدأ بتعليمها الطبخ فمثالً قد أجلب كت
لتعليم الطبخ، وأبدأ معها يف الطبخة األوىل أو أبدأ معها يف 

 اخترناها معاً أو اليت شكلها مجيل، املهم مزج بعضٍ الطبخة اليت
  .  من اللهو اجلميل يف االختيار

  

يف البداية أطبخ معها وأكْثَر الطبخات سوف يفشلن، وبعد أن 
تفشل إحدى الطبخات ال أذهب معها مباشرة بدون نقاش أو 
شرط إىل املطعم، ألنين هنا مل أفعل شيئاً ولن تتعلم زوجيت 

طبخ أبداً، ألا رأت أن بعد كلِ فشلٍ هناك مكافأة وهي ال
املطعم، وإذا أردت أن أضع نفسي يف مأزقٍ، أذهب معها إىل 

.  مطعم يعجبها، لكي أعيش على أكل املطاعم طوال حيايت
لذلك أبدأ يف كتاب الطبخ، وآخذ الطبخ على أنه مزحة أو لعبة 

أجعل له أياماً معينة يف أقوم ا معها كل يومني أو أكثر، أو قد 
األسبوع أتفق معها عليها، فهي لن ترفُض مادمت معها، فهي 
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تراه كأنه إحدى مداعبايت هلا، وإن كانت يل خادمة يف املنزل 
أخرجها من املطبخ يف تلك الليلة اليت نكون معاً يف املطبخ ألفعل 
ما حيلو يل مع زوجيت أثناء طبخنا، وأستعمل معها أسلوب 

إن فعلت هذه الطبخة : "فال بالترغيب باجلائزة فأقول هلااألط
، ومبا أا ال تعرف كيف "بشكل صحيح لك مفاجأة أو هدية

 طبخ، فأنا يف احلالتني، إن زوجيت طبخت أو مل تطبخ، حمتاجت
إن : "إىل مطعم، فأصيغ هلا اجلائزة على هذا النحو بأن أقول هلا

لتالية إىل املطعم لنتعشى، وإن جنحنا يف طبخة، نذهب يف الليلة ا
مل ننجح فإننا سوف نتعشى يف الليلة التالية يف البيت، أي نطلب 

، "ملاذا أهو عقاب؟: "فقد تقول يل".  العشاء ونأكله يف البيت
ال هذا ليس بعقاب، ولكن بعد جناح طبخة وأكلها : "أقول هلا

األكل، فنذهب كلها، فإننا حنتاج يف اليوم التايل إىل التقليل من 
إىل املطعم وال نأكل الكثري، ولكن بعد فَشلِ طبخة فإننا قد ال 
نتعشى ذلك اليوم، ففي اليوم التايل سوف حنتاج إىل طعام كثري 
لنعوض ما قللناه يف ذلك اليوم السابق فنطلب الكثري وال يرانا 
أحد، فنستطيع اإلكثار من األكل كما نشاء، ولكن ال نستطيع 

  ".  أليس كذلك؟.  من األكل يف املطعماإلكثار 
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فما تراه هي من هذا املوضوع كله وجودي إىل جنبِها يف 
املطبخ، ولعيب معها طوال وجودي إىل جنبها، وأنا أرى من هذا 
اً لعدم  كله تعليمها الطبخ، فال جتعل من عدم معرفتها للطبخ سبب

  .دخوهلا املطبخ
  

 بدأت تتقن الطبخ وبعد ذلك وبعد أن تأكدت من أن زوجيت
مبزاحي معها يف املطبخ وإحساسها بأن كل طبخة فشلت كانت 
بسبيب، وكل طبخة جنحت كانت بسبب موهبة الطبخ اليت 

معها، كأن أقول هلا " ألسلوب العكس"ولدت معها، باستعمايل 
من قال إنك ال تعلمني أساليب الطبخ، : "بعد كل طبخة ناجحة

عرفني كيف تقدرين املقادير، فأنا أرى أين لو قرأت ـوال ت
خة لعدة ـتاب الطبخِ عشر مرات وحاولت هذه الطبـك

  ".  مرات لن تنجح
  

قد أستعمل معها حادثة ألقنعها بأنه كلما جنحت طبخة كانت 
بسببها، كأن أتفق معها يف ليلة أن تذهب إىل بيت أهلها أو أن 

ؤكد هلا أنه كلما ال تدخل املطبخ يف إحدى ليايل الطبخ ُأل
جنحت طبخة كانت بسبب وجودي فيها، باختياري ليومٍ يكون 
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بعد آخر عشاء ناجح طبخناه معاً، ويف تلك الليلة الناجحة أقول 
" ال بل كان بسبيب: "فتقول".  لقد كان هذا النجاح بسبيب: "هلا

إذاً يف ليلة الطبخ القادمة أنا : "أي بسبب زوجيت، فأقول هلا
ذه الطبخة للمرة الثانية لوحدي وال أريد أي سوف أقوم 
منك الطبخة ولكن فشالً بسيطاً ".  مساعدة لَ تلكفَش دمعفأت

لكي ال ينكشف أمر تعمدي، ومن الطبيعي أا بعد أن ترى 
فشلي، ومن باب املزاح معي، لن تترك يل اال للكالم، ألا 

عن االحترام يف تلك  سوف تستهزئ استهزاء لطيفاً ال خيرج
  .الليلة علي بكل ما تراه وتتذوقه

  

وبعد إقناعها بأنه كلما نجحت طبخةٌ كانت بسببها وسبب 
 موهبتها، أبدأ معها يف الغداء، وألنين لن أكون معها أدع

ملاذا ال تطبخني يل يا زوجيت : "اخلادمةُ تساعدها فأقول هلا
اء من طبخك بعد كل املاهرة الغداء، فأنا أحب أن يكون الغد

إن طبخ الغداء صعب، وأنا : "ما لَمسته من موهبتك فتقول يل
: ، فأقول هلا"ال أعرف كيف أطبخه، وأنت لن تكون معي

اسأيل من أردت يف طريقة طبخ الغداء أو اقرئي كتاباً لتعريف "
اخلادمة تساعدك  أحبك، وال أريد أن أُتعبك، دعِ املقادير، وألين
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يع، لكن املهم أن يكون األكل من طبخك أنت، يف التقط
واملقادير من قياسك أنت، ألنين وجدت من طريقة طبخك ما 

بين وأسعدين، فأنت ماهرة يف الطبخ، ومهارتك مصدرها ـأعج
يقة، فالطبخ عندك مهارة ـيعتك الرقـإحساسك العذب وطب

ة ـرفة، واملهارة تولد مع الشخص، لكن احلرفـال ح
ها الشخصـيعلمت."  
   

وهكذا أستمر معها خطوة خبطوة، ولكن ألنين شخص مشغول 
وجيب أن أعمل ألكسب الرزق احلالل، وال ميكن أن أستمر 
معها كل ليلة على هذا املنوال، بأن أكون معها يف مطعمٍ أو 
مطبخٍ فإنين سوف أبدأ أُقَللُ من عادة الطبخ، ولكن لن أوقفها، 

أوقَفت مدحي لطريقة طبخها قبل مدحي فإن أوقَفتها أو 
 كُفا سوف تخت وأعدته يل، فإوتفصيل شرحي لطعم ما طَب
عن الطبخِ، فهي ليست طباخة يف بييت، وحىت الطباخة إذا 
 أوقفت عنها أجرها كَفَّت عن الطبخ، وهي كذلك إن أوقفت
 عنها تعبريي هلا عن استئناسي وإعجايب مبا تطبخ، كأنين أوقفت

ففي هذه احلالة أنا املالم وليست هي، وهكذا أستمر .  جرهاأ
  .معها إىل أن يصبح طبخها يف املنزل عادة
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هنا قد انتهى منوذج احلل للمشكلة الثالثة حيث كانت كل هذه 
املشاكل واحللول لتبين بعض مناذج احلل وأساليب إصدار 

وال جيوز  القوانني، فاألهداف سهلة يف وضعها، واملمنوع ممنوع
النقاش فيه، ومن البديهي ومعروف كخروجها عن األدب، 
وخيانتها لك، وأما القانون فهنالك أنواع من القوانني بعضها 
يوضع ويبدأ التنفيذُ به من اليوم التايل، مثل املشكلة األوىل فإنه 
ال توجد امرأة خلوقة ترضى بالنظر إىل جسمها قبل وجهها، 

نظرة الشهوانية، وال ترضى أي منهن أن يوصف فهن يحتقرنَ ال
سريرها قبل مجاهلا، فإن قَبِلت بالنظرة أو الصفة، فيجب إعادة 
النظر يف طريقة التعامل مع القانون، أو حىت التعامل معها، وقد 

  . تحتاج إىل مراجعة ماضيها والتأكد منه
  

أ النقاش والبعض اآلخر من القوانني قد يأخذُ فترة قصرية ويبد
إىل أن تصل معها إىل تنفيذه كما يف املشكلة الثانية، فيبدأ 

أما .  التخفيف تدرجيياً مع كل مالحظة وأسلوب غزل منك
املشكلة الثالثة، فإن حلها ال ميكن أن يكون يف ظرف يوم أو 
ن تتعلم  حىت أسبوع، فإنك حتتاج أوالً إىل تعليم زوجتك، أو أ
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الطبخ، فإن مثل هذه القوانني اسردها اليوم هي لوحدها كما يف 
  . كجملة وابدأ تنفيذها تدرجيياً

  

ا صديقي كل قوانينك اليوم اخلاصة ملوضوع معني والعامة  ضع ي
 طيعستال ت أنك عرتمنها، اسردها ولو كجملة، وحىت لو ش
إقناعها ا اليوم، أو أنك مل تستطع إقناعها، قل القانون ولو 

كلمة، قله وناقشها بعد ذلك فيه ولو بعد شهر أو  حىت كان
سنة، املهم قله وال تهتم ملا تقوله زوجتك أو ترفضه، ألنك 

فإن قلته اليوم استطعت أن تناقشه وترفض فعلها .  ستغريه الحقاً
أنا قد وضعت هذا : "إن مل يعجبك فيما بعد، وقد تقول هلا

  . حىت العقاب عليه ، وتستطيع"القانون لك منذ البداية
  

وقد تضع قانوناً أو طريقة للعقاب أو احلساب يف هذا اليوم، 
أنا قد أسامح : "وكمثال لطريقة احلساب، لنقل إنك قلت هلا

، أنت هنا "يف املرة األوىل والثانية، وال أسامح يف املرة الثالثة
 حددت مقياساً لعدد أخطاءها معك، فإا ستبدأ تعد على

ولكل شخصٍ قدرته على االحتمال فأنا مثالً .  نفسها أخطاءها
يل ثالث مرات، ولكن جيب أن أضع يف احلسبان عند اختياري 
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لعدد املرات، أن نفس هذا العدد قد تستعمله هي معي، فتعد 
  .علي عدد أخطائي املتكررة

  

 وأهدافك كل قوانينك عتووض ،بعد أن قلت كل ما لديك
ك، تأيت اية اليوم اخلامس بتأكيد على أن تقول كل ما وممنوعات

عندك من قوانني، وال تخف أو تتردد فإنك إن مل تضعها أو 
تقلها اليوم ولو كجملة وإن مل تنفذها زوجتك اآلن، فسوف 

فاستغل هذا اليوم .  جتد صعوبة الحقاً حىت يف نقاشها فيهم
  .بشكل صحيح

  

ك مفاجأة هلا، جيب أن ترسل هلا باقة ولكن بعد هذا كله هنا
ه هي لتخفيف ضيق زوجتك سورد هي مفاجأة ويف الوقت نف

وصدمتها مبا مسعته منك اليوم من قوانني وأحكام، فقد كان 
  .يوماً صعباً عليها وال أريد أن أذكرك بالعادة الصعبة ال توقفها
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  ادس اليوم الس
~~~~~~~~  

  

  .اليوم السادس
  !ل إىل اليوم السادسما أمجل الوصو

هل حيق يل سؤالك، ملاذا جيب أن تشعر بسعادة لوصولك إىل 
  !اليوم السادس ؟ أال تعلم ملاذا؟

  

أمل تتعب يف اليوم األول من الكالم، واليوم الثاين من االستماع، 
واليوم الثالث والرابع واخلامس من الوصف والتهيئة ووضع 

  حياتك معها؟ اجتاهحتديد القوانني، والنقاش الصعب ورسم و
  

كن يف تلك األيام حتاول أن تقول الرغبات، وقد ـأمل تغري أو ت
زاع على موضوع ـقاش حاد، أو يف نـتكُون قد دخلت يف ن

ريه مع مرور الزمن ـته لتغـيف اليوم اخلامس، ولكنك ترك
  .  ومرور األيام

  

مل مع الثمر بعدما أما هنا يف اليوم السادس والسابع، سوف نتعا
كنا نتعامل يف تلك األيام مع البذرة والساق، ودائماً القرب من 
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النجاح مفرح، ولكن انتبه، فأكثر األمور تحسم يف ايتها، 
  .وكل ما قبل النهاية كان مقدمة، وحيسب منه القليل فقط

   

ن لك قصدي، وهو أين لو رجعت بك أسرد لك مثاالً يبي دعنِ
األيام الدراسية، لوجدت نفسك تعملُ طوال السنة، وتحضر إىل 

احملاضرات واحلصص، ولكن االمتحان يف اية السنة هو الذي 
إذاً حنن يف . أليس كذلك؟.  يقرر إن كنت نجحت أم مل تنجح

 ضع كل ما لديكهذين اليومني يف أجواء االمتحان، فيجب أن ت
  .بدع يف ذلكعنها يف ورقة االمتحان، فأ

   

 االستعدادإن اليوم السادس سيكون يوم : قلنا يف بداية الكتاب
جلين الثمر، وقصدنا بذلك هو تلخيص شخصيتها وأهم ما يف 
عاطفتها، ووعدتك أن أُبين لك أنواع النساء وكيف تتعامل 
معهن، وماذا حيبنب أن يسمعن؟، ولكن قبل البدء يف أنواع 

مل معهن، أريد أن أوضح لك أن يف هذا النساء، وطريقة التعا
اليوم لن تقرأ ما يجب أن تقوله يف عاطفتها، وما يجب أن 
تشرحه وتفَصله هلا، وإن كنت ال تعلم ما تقوله هلا، ارجع إىل 
اليوم الثالث والرابع واقرأمها مرة أخرى، وكرر اجلمل مرة 
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الغرام مهما أن البنت ال تملُ من كالم "أخرى، وخذها قاعدة 
أعدته عليها، فقط أشعرها بأنه من إحساسك ال من لسانك، 

، فيكون صوتاً دخلَ أُذُا وذَهب إىل "كَلِّم عاطفتها ال عقلها
قلبها، ليفَِسره على أنه شعوراً ال ذبذبات صوتية تدخل األذُن 

  .وتذهب إىل العقل ليفسرها
 

ة بسيطة، وطريقة إتقان اليوم وقبل األنواع أريد أن أبين قاعد
هلا قد يجرح البنت، وقد  االنتباهالقاعدة سهلٌ ولكن عدم 

تكون إن مل تفعلها مع الرجل ذكياً، ولكن إن مل تفعلها مع 
بني املوضوعات  االنتقالعدم "القاعدة هي . البنت كنت غبياً

، فإن كنت جالساً مع جمموعة من "املختلفة يف املشاعر بسرعة
 باختالفان أحدكم قادراً على سرد املواضيع الرجال، وك

مشاعرها واالنتقال بينهم بسرعة، فهو تارةً يتكلم يف حزن وبعد 
قليل يف فرح وبعده يف عاطفة كغزلٍ، فقد تقول يف قرارة 

ما أذكى هذا الرجل، فهو يستطيع أن يتكيف مع : "نفسك
وضوع، طبيعة موضوعه بسرعة، فمشاعره تتغري بسرعة تغير امل

، ويف "فهو يف فرح بعدما كان يف حزن، أو شهوة أو غري ذلك
املشاعر يف املوضوعات، ألن  اختالفأكثر األحيان لن تالحظ 
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من طبيعة الرجل أن يأخذ من املوضوع سطحه، وال يتأثر به 
كثرياً، أو بكلمة أخرى، هو ال يتعايش مع املوقف الذي 

املواقف، وتأخذ وقتاً إىل أن أما املرأة فهي تتعايش مع .  يسمعه
تخرج من املوضوع لتدخل إىل موضوع آخر خيتلف عن األول 

ن تغري ما شئت من املواضيع .  يف املشاعر فإنك تستطيع أ
  .بالسرعة اليت تريدها، ولكن يجب أن تستقر على احلالة النفسية

  

وهنا يأيت التركيز على احلالة النفسية، وهناك اختالف بني 
ديث لنتيجة واحلديث للمشاعر، فإن كان احلديث لنتيجة احل

لوجدت الرجل ال يغري املوضوع إىل أن ينتهي، ويحصل على 
أما املرأة فهي على العكس، قد تتكلم يف عدة .  النتيجة

موضوعات وتتشعب لتصل إىل النتيجة، ولكن إذا كان احلديث 
إىل أخرى بسهولة،  للمشاعر فتجد املرأة هنا ال تتغري من حالة

  .  أما الرجل فيستطيع
  

هلا اال كما فعلت يف اليوم  واتركوإن أردت التأكد ناقشها 
الثاين، ولكن انتبه إىل املواضيع اليت ختتارها هي، فستجدها يف 
كل مواضيعها تشترك بنفس احلالة النفسية ولن تكمل املوضوع 
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ة، ولكن إال بعد أن تكون أدخلت عليه عدة مقاالت قصري
الحظ أا كلها يف نفس احلالة النفسية، فمثال إن كانت تتكلم 
عن مريض فستجد أن مضمون كل املواضيع كان عن احلزن 

  .واألسى والتعب وإن كثر األبطال 
  

م بنفس الوقت أو نفسيا باختالفانتبه ال ختلط موضوعني 
بسرعة، كأن تكون تتكلم وتناقشها يف وصف ما أمجلها وكم 

حتبها، ومن مث تذكرت موقفاً مجيالً حصلَ لك اليوم يف  أنت
العمل فتقوله، انتبه إىل هذه النقطة، فقد تشعر زوجتك بأن كل 
ما قلته من قبل يف الغزل جزء من مزاح، أو قد تصل هي إىل 

بأنك تستهزئ ا، واألخطر من ذلك انتقالك من  االعتقاد
الة كأنك سكبت ماًء بارداً الشهوة إىل املزاح، فأنت يف هذه احل

يف كأسٍ كنت قد مألته مباء ساخن، فمن البديهي أن الكأس قد 
  .  ينكسر أليس كذلك؟

  

دائماً صور عاطفة البنت كأا كأس قد متأله باملاء، وأنه حيتاج 
إىل فترة لكي يتغري من الربودة إىل السخونة أو العكس، فإذا 

، فيجب أن تنتظر إىل أن يصل أردت أن متأل الكأس بغري ماءه
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ن أردنا .  إىل حالة الدفء أو حالة االستقرار، مث تضع ما تريد وإ
أن نقيم درجات حرارة املشاعر، فنجد أن أسخنهن الشهوة، 
وبعدها الغزل، وبعدها احلزن، وأخرياً الفرح، وقس عليها ما 

  .أردت من املشاعر
  

تهيت من كالم الغرام، ماذا إذا ان: "قد تسألين سؤاالً وهو
وتذكرت املوقف اجلميل الذي يحمل مزحة بني سطوره، فماذا 

إذا بدأت معها يف شهوة فهذا معناه أنين : "أو قد تقول" أفعل؟
لن أستطيع أن أغري املوضوع، لكن لكل شيء اية يف الدنيا، 
والنهاية هي بداية مشوار آخر، إذاً كيف أستطيع أن أغري 

وأنا قرأت يف بداية الكتاب أنين جيب أن أكون ذا املوضوع، 
ال تغري املوضوع معها : شخصيات متعددة معها، واآلن تقول يل

ا بسيط" ؟ ن تغري حرارة : "فجوايب لك يا صديقي هن إذا أردت أ
الكأس الذي حيمل املاء بداخله، فماذا تفعل؟ أليس هناك 

  طريقتان؛ 
  

يدها، وهذا ىل الدرجة اليت ترأن تنتظر إىل أن يصل إ: األوىل
   .أسهل احللول مع الكأس
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والثانية أن تبدأ يف وضع ماء آخر بدرجة قريبة من الدرجة 
األوىل ومن مث درجة أقرب إىل اليت تريدها، لتصل إىل ما تريد، 

  .  واختر أياً من الطريقتني لتفعلها
  

 ما فقد تبدأ مع زوجتك يف تغري حالتها إىل أن تصل معها إىل
تريده، ولكن يف هذا قد تحتاج إىل خيال واسع، لتوجد 
املوضوعات اليت هي بني احلالتني، لتوصلها إىل ذلك الوضع، أو 

 االنتظارأنك قد تستعمل الطريقة الثانية واألبسط وهي أسلوب 
مبهارة، فقط اصمت وانتظر إىل أن تتغري حالتها،  افعلهولكن 

قة غري مباشرة، تقول لك فيها وهي سوف تعطيك إشارة بطري
  .  وتستطيع اآلن البدء يف حالة ثانية استقرتإن حاليت قد 

  

، انتبه ال تجاوا بغباء "ملاذا أنت صامت؟: "كأن تقول لك
غري احلالة النفسية عندك: "كقولكتلت ا كنت أنتظرك ، فأنت "أن

مع احلالة  أنا مل أكن متعايشاً: "مل تفعل شيئاً، وقلت هلا بلسانك
جيب "النفسية السابقة، وإين أستهزئ بك عودتولكن كما ت ،

أن تجاوب عاطفتها ال عقلها، وهذا اجلواب كان جواباً لعقلها، 
أنا كنت أحدثُ : "ولكن لعاطفتها قد يكون على هذا النحو
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إنه يجب أال أقطع إحساسي العذب، ألقول : نفسي بقويل
 اليوم، ألنين يف سعادة مجال املوضوع اجلميل الذي حصل يل

وحبك أو قد يكون على هذا النحو".  إحساسك ": ا كنت أن
إنين ال أريد أن أقطع إحساسي الدافئ، : أحدثُ نفسي بقويل

ألقول املوضوع اجلميل الذي حصل معي اليوم، ألنين يف حرارة 
هنا أنت وضعت العنوان يف مجلة هي تراها جزءاً ".  شهوتك

اليت كانت عليها، فتشعر أنك مازلت يف احلالة النفسية  من احلالة
نفسها، ومازلت غارقاً يف ذلك الشعور، مع أا قد خرجت 
منه، وتغريت حالتها النفسية، ومن فضوهلا للموضوع اجلميل 

 قله"ستقول لك."  
  

 لك نيبعد هذه املالحظات، أريد أن أيف بوعدي وهو أن أب
  : نبعض أنواع النساء وه

  

  العاطفيات - ١
  

 وهو النوع األول وأمجل حب حبهن، وقد ذكرت العاطفية لك
يف اليوم الثالث يف ردة فعلها على مفاجأة املطعم، حيث إن من 

األعمى، نعم قد  اإلتباعالنساء اللوايت تقودهن عاطفتهن إىل 
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تصلُ معك إىل عدم معرفتها مباذا تقول هلا، فهي بأجواء العاطفة 
ت احلب تنجذب، وكلما أكثرت هلا من الكالم اجلميل وكلما

إليك أكثر، ففي هذا النوع أكثر معها من كالم الغزل،  اجنذبت
وعبر يف صور اجلمال، وقل فيها وهلا ما استطعت من حب 
وغرام، فهذه قد تمل إذا أكثرت معها يف املزاح، ولكن لن تملَ 

ت إنصاا ابدأ معها يف غزلٍ إذا أكثرت معها يف الغرام، فإذا أرد
  .وضع هلا ما أردت على شكل قصة غرامية

  

  الدلوعة - ٢
  

يعشق اهلدايا، وتحصي اهلدايا  )املدللة(الدلوعة وهذا النوع 
بعددها ال بثمنها، فإن أحضرت هلا هدية بألف درهم عدا 
هدية واحدة، وإن أحضرت هلا هدايا كثرية كل واحدة بعشرة 

دا بعددها، ولنقل كن عشرة  هدايا، فهي تعدهن دراهم ع
عشرة هدايا وليست مئة درهم، فألزم نفسك على أن تحضر هلا 
 هدية من فترة إىل أخرى، ويف مناسبة وغري مناسبة، فإن أردت
منها شيئاً اهدي الدلوعة يف البداية، مث ضع ما أردت على شكل 

  .هدية تطلبها منها
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  املتحدثة - ٣
  

فهذه . ة الكالم، مرحة األلفاظ، ميأل املزاح أسلوافهي كثري
جيب أن تكون قادراً على أن تجد هلا مزحة كل فترة، إن مل 

وال تقل من أين يل بالنكت، فما أكثر هذه .  تكن كل يوم
الكتب، وإن كنت ال تريد أن تقرأ هذه الكتب أو تستعمل 

لك من النكت، فابتدع واحدة من عندك، أو اسرد ما حيدثُ 
رحاً يف أسلوبك ـاملهم أن تكون م.  أولـأحداث أوالً ب

كن "لوب، ـأبسط أس فاستعملئاً ـد شيـمعها، فإن مل جت
وإن أردت أن ".  طفالً بني يديها، وتكلم كما يتكلم الطفل

تطلب منها شيئاً، مازحها، مث اطلب ما تريد على شكل مزحة، 
  .أو يف وسط مزحة

  

  املتحركة - ٤
  

وهي كثرية احلركة، قليلة اجللوس، ثقيلة  )النشيطة(ة املتحرك
وهذه جيب أن .  الكالم، كل مزاحها يكون باحلركة ال بالكالم

تجدد معها نوع اللعبة كل فترة، فهي تستمتع حبركتك ولعبك 
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 حمعها، وقلَّما جتدها جالسة، فهي دائماً يف حركة، وإن ص
  .  آخر، وحركتها سريعةالتعبري فهي دائماً تقفز من مكان إىل 

  

فإن أردت منها شيئاً، فيجب أن تتماشى مع حركتها، وجيب 
أن جتد هلا لعبة تشغل ا تركيزها، وتطلب ما شئت منها فتقول 

بة ـلبه على شكل لعـلك حاضر، أي ضع ما أردت ط
  .ؤدى إىل الطلبـت

  

  املتسلطة - ٥
  

لطة، وهذه والنوع اخلامس واألخري يف هذا الكتاب وهي املتس
كان اهللا يف عونك عليها، فيجب أن تطلب منها ما أردت على 

: أسلوب الطلب من الرجال بدون أي مقدمات، كأن تقول هلا
"يل الشيء التايل أن تفعلِ أنا أريدك."  
  

وتأتى شخصيات أخرى حتت هذه األنواع كاألنانية، فهي تأخذ 
ال تريد أن تبين  وال تشعر اآلخرين بامتناا، أو ترفض ألا

مشاعرها لآلخرين وتخفي حقيقة إحساسها وعاطفتها، فهي 
ينها ـفهنالك دائماً حاجز ب.  تخاف من أن تستغل عاطفتها
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تعامل معها بأا ـتعامل معها، فتشعر من تـني من تـوب
أنانية، ولكن إن نظرنا إىل شخصيتها ومسعنا صوت إحساسها 

وجدنا أا عاطفية، واملشكلة ليست ا، وشعرنا بردودها ل
عرف لغتها، أو كيف ـولكن مبن تعامل معها، فهي ال تت

  .عل العاطفية أو األنانية معهاـتج
  

وكذلك توجد شخصيةٌ أخرى وهي املتكربة، فهي تعودت أن 
ال يرد هلا طلب، وأا ما أرادت وما مل ترد فإنه يهدى هلا 

أفضل الناس، أمل تعرف حىت اآلن من  ومتتلكه، فهي تشعر بأا
أجل هي الدلوعة، تسمع لغة اهلدايا، وكما . أي نوع هي؟
قد تكون اهلدية عبارة ".  اهلدايا بالعدد ال بالسعر"قرأت من قبل 

عن كلمة أو لقب يعجب املتكربة، أو ورقة صغرية من أي 
كراسة ا كلمات مجيلة ووصف رقيق لشخصيتها أو مجاهلا، 

يف مضمون ما كُتب أو ما " هدية"جيب ذكر كلمة ولكن 
أهدى هلا، فهي كلمة السر إىل عاطفتها، وهكذا اربط كل 

  .الشخصيات حتت هذه األنواع
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تام هذا اليوم، إذا كنت حقاً تريد أن تستعملَ ـويف خ
تك بوجود هذه األنواع اخلمسة، أتقن التعامل مع ـمعرف

فال تتعامل مع هذا النوع من   .األنواع األربعة بدون املتسلطة
معها  فاستعملالنساء، وإن كانت زوجتك اآلن من هذا النوع 

ري نوع زوجتك من ـما سوف تقرأه يف بقية هذا اليوم، لتغ
  .متسلطة إىل ما تريد

  

ن تجعل من زوجتك أربع زوجات يف واحدة،  املهم إذا أردت أ
العاطفية :أنواع، وهم فما عليك سوى إتقان التعامل مع األربعة

والدلوعة واملتحدثة واملتحركة، وألن كل النساء من نفس 
اجلنس، إذاً كلهن ينتمني إىل هذه األنواع، ولكن الفرق يتمثل 
بأن هنالك صفة تغلب على الصفات األخرى، لذا كن مع كل 
واحدة من الصفات يف أسبوع وزد أسبوعاً آخر على صفتها 

ر عن  انتقلا مث الغالبة، ابدأ مع نوعه إىل ما أردت، وال تكث
أسبوع يف غري نوعها، وأسبوعني يف نوعها لكي ال تفقد اجنذاا 
ولتزرع فيها من كل نوع الشيء القليل دوء، فال تشعر 

ويف خالل فترة قصرية .  زوجتك بذلك، وال تتعب أنت أو متل
أقلمت مع كشهرين أو بالكثري ثالثة أشهر، ستجِد زوجتك قد ت
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األنواع األربعة إذا أنت أتقنت التعامل معها، فتجدها لك كما 
  .أردت يف كل حلظة

  

: وإذا أردت منها شيئاً فاسأل نفسك سؤالني قبل سؤاهلا، األول
إن كان األول : هل أنا قادر على أن أعطيها إياه أم ال؟ والثاين

  .بنعم، هل أعطيتها ذلك أم ال؟
  

إذا أردت من : يوم ذين املثالني، األولأختم هذا ال دعنِ
ا قادر على أن أمحل يف بطين  زوجيت أن تنجب يل طفالً، فهل أن

، ولكن هي قادرة، فأسأهلا بأسلوا "ال"الطفل؟ واجلواب أكيد 
  . على حسب نوعها

  

يل طفالً، ميأل الدنيا علينا  نجبِلم ال ت: "فالعاطفية أقول هلا
عرنا بأحلى األحاسيس واملشاعر بكوننا أباً إحساساً وحناناً، ويش

  ".وأماً، ويكون سبباً يف زيادة حبِنا ومثرة إخالصنا وعشقنا؟
  

لم ال تهدينين طفالً، يكون يل أمجل وأغلى : "والدلوعة أقول هلا
أفال . هدية أتلقاها من أغلى إنسانة يف حيايت ومنبع سعاديت؟

  ". دية؟أستحق منك يا زوجيت الرائعة هذه اهل
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يل طفالً، ميأل البيت جة  نجبِلم ال ت: "واملتحدثة أقول هلا
  ". وبسمة بصوته، ومتأل ضحكاته قلوبنا سعادة قبل أمساعنا؟

  

يل طفالً، ميأل البيت جة  نجبِلم ال ت: "واملتحركة أقول هلا
ا سعادة قبل غرفنا؟   ".وبسمة حبركته، ومتأل ألعابه قلوبن

  

 يتغري الكثري يف مجل الطلب، مع أننا كُنا وكما الحظت مل
نتعامل مع أنواع خمتلفة من النساء، ولكن كما يف اللغة العربية 

الفتحة والضمة والكسرة والسكون تأثري كبري يف  فالختالف
معىن الكلمة يكون الختالف األسلوب التأثري الواضح يف النساء 

 الطلب هي مبثابة وهذه الكلمات اليت غُيرت يف. بأنواعهن
احلركات اليت على الكلمة وحيث الكلمة هنا كانت الطلب 

  .واحلركات كانت األسلوب
  

واملثال الثاين الذي أردت أن أذكره يف سؤايل لنفسي قبل سؤايل 
فأغلب الرجال قد يتسرعون بالطلب من .  هلا هو جسمها

 الزوجة باالهتمام جبمال وجهها أو جسمها، وقد يغضب إذا مل
م الزوجة جبسمها، أو مل تهتجمل له، ولكن هل سأل هذا ـتت

هل يفعل هو الشيء نفسه؟ مىت هو اهتم جبمال "الرجل نفسه، 
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فأحرى به أن " بشرته؟ أو مجال وجهه؟ أو حىت مجال جسمه؟
ن يعاتب زوجته، فإن هلا من اإلحساس ما فيه  يعاتب نفسه قبل أ

ون له، جيب أن يكون هلا من إحساس، فكيف ما يريدها أن تك
  .هو كذلك أوالً

  

ا إىل اية اليوم السادس، وال تقم بأي مفاجأة،  هنا قد وصلن
ولكن استمر يف العادة الصعبة، واليوم سوف تزيد شيئاً يف العادة 
الصعبة وهلذا اليوم فقط، وهو تجميل كل مواضيع العادة الصعبة 

كل جزء منها، أي على األقل ثالث مرات يف " أحبك"بكلمة 
من اآلن إىل بداية حوار اليوم السابع، ستكون ذَكرت كلمة 

"هلا تسع مرات على األقل" أحبك.  
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  ابع اليوم الس
~~~~~~~~  

  

 ،عبكجين فيه مثار تها قد بدأنا يف اليوم السابع، اليوم الذي ست
بكل ما فيها من " أحبك"اليوم الذي سوف تسمع كلمة 

فئة، ميتلئ ا قلب زوجتك، هي كلمة من إحساسٍ ومشاعر دا
أربعة حروف، ولكن حتمل ما بني حروفها كل معاين التضحية، 

تلخص فيها " أحبك"كلمة .  وكل معاين اإلعجاب والتقبل
زوجتك أا تتقبل منك كل شيٍء ولو حىت كان خاطئاً، كلمة 

لى تقول لك فيها افعل ما شئت فقد ساحمتك يا زوجي العزيز ع
ولكن كيف ستجعل زوجتك .  كل شيٍء فعلته أو مل تفعله بعد

 تقول لك"بدون أن تسأهلا وبدون أن تطلبها" أحبك  .  
  

ذُكر يف الكتاب أسلوباً يف ما مضى استعمله، ولكن إن مل تعرفه 
األسلوب أن أتأكد  استعمالفلن أخربك به اآلن، ألين أريد قبل 

البارحة، واليوم أريدك  ه منكتلبمن أنك قمت بالواجب الذي ط
أن تبدأ معها يف شيٍء وهو سؤاهلا عن ماذا مل يعجبها فيك، وال 
 عتقديف سرد األشياء اليت ت ال للجواب، بل ابدأ أنتتترك هلا ا
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أا مل تعجبها، وال تسرد األشياء اليت ال تريد أن تغريها، وقل 
ات، واجعلها تؤكد إين سوف أغريها، واعتذر عن هذه الصف

كل األشياء اجلميلة اليت بك، ألا إن قالتها وإن مل تكن تعرفها 
أنت .  أو تعتقد ا، فسوف تقتنع وحتبها فيك مبجرد أا قالتها

ذا النقاش سألت زوجتك وحددت هلا اإلجابة فأقنعتها مبا تريد 
اول هنا أنت أشعرا بأنك متفهم وأنك حت.  أليس كذلك؟

 صبح على ما هي تريد، وألنك مل تسرد لزوجتكر لكي تيغالت
إنك قد أبعدت  األشياء والصفات اليت ال تريد تغيريها فيك، ف
هذه األمور عن تفكري زوجتك اآلن، وشغلتها بأمورٍ أنت حقاً 
ن تغريها، فهي من ما مضى من نقاش ترى أنك أيها  تريد أ

  .د تفعل كل شيءالزوج احملب من أجلها ق
  

 ه بنفسك، وأقنعتها بأنكتقُد بعد هذا النقاش السريع الذي أنت
 غري شخصيتكعليه وحىت ت قد تفعل كل شيٍء أنت قادر
وأسلوبك وصفاتك فقط من أجلها، ابدأ بالتعامل مع عاطفتها، 
 شعر بأنكباإلحراج أمامها، وكم ت رشعت ابدأ قل هلا كم أنت

قها، وكم أنت تتمىن فقط لو أنك تستطيع أن مقصر يف ح
 إياه، واعتذر عن تقصريك عطيها ولو قليالً من ما هي تعطيكت
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وعدها بأنك سوف تفعل ما تستطيع فقط من أجلها، فقط 
لتجعلها سعيدة يف حياا، فقط لتكون الزوج املثايل الذي يحلم 

ر ولو كنت ترى نعم اعتذ.  أن جيعل زوجته حبيبته أسعد بنت
قل اجلمل والكلمات وال .  أنك لست كذلك ولست مبقصر

ا مقصر: "تستحي، قل ا أعتذر: "، وقل"أن أنا أريدك : "، قل"أن
ألين أحبك :  "، وقل"أنا أحبك: "، وقل.."يا زوجيت أن تكوين 

  . وقل ما حيلو لك ولكن ال خترج عن هذا األسلوب.." 
  

 معاين الكلمات، كن واضحاً املهم أن تستعمل الكلمات ال 
، "أحبك"يف مدحِ زوجتك، وأكثر من كلمة  االستطاعةقدر 

يف كل مجلة فضعها، " أحبك"وإن استطعت أن تضع كلمة 
" أسلوب العكس"، ولكن "أسلوب العكس"واستعمل معها 

فقط، تقوهلا " أحبك"اليوم سيكون مزيناً مطرزاً بكلمة 
لتترك فعلها يسري يف دم وتصمت، مث تعيدها وتصمت، 

الزوجة، فيؤثر عليها ولكن ال تصمت إىل أن ينتهي مفعول 
الكلمة، أو تعيدها إىل أن تصبح مزعجة وبال فائدة، قلها 
 وأنت ،وعلى األكثر عشر ثوان واصمت على األقل مخس ثوان
هنا قد تتوقع مىت سوف تصل مع الزوجة إىل التأثري عليها، 
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 تقول لك لتجعل زوجتك"بكل معانيها، بعلمك " أحبك
باألنواع األربعة، فإن أردت ترتيب األنواع وسرعة ردة فعلهن، 
وقوهلن للكلمة واستسالمهن لكل ما فيها من معان، فكيف 

أجل املتحركة مث املتكلمة مث الدلوعة وأخرياً .  سوف ترتبهن؟
ا يكون منك إليه" أحبك"العاطفية، ولكن سرعة تأثُرهن بكلمة 

على العكس يف الترتيب مع سرعة ردة فعلهن، املهم كيف 
   ".أحبك"ن بدأت زوجتك تتأثر بكلمة إتالحظ 

  

إليك بعض املراحل اليت تمر ا البنت من التأثر إىل ردة الفعل، 
وحتتاج منك لقوة مالحظة، فاملراحل تكون واضحة عند 

من املتكلمة،  العاطفية أكثر من الدلوعة، والدلوعة أكثر
   .واملتكلمة أكثر من املتحركة، ولكن كلهن ميررن ذه املراحل

  

إذا بدأت مع زوجتك بالغزل واالعتذار يف هذا اليوم لتصل إىل 
جين الثمر بدون أن تقطفه أنت، فإنه جيب أن يقطَف بطريقة ما 

إذاً لنمثل الغزل اليوم واالعتذار .  ليصل إليك أليس كذلك؟
، وجلعل املطر يقطف الثمر، حنتاج إىل مطر غزير، فاجعل مبطرٍ

  .املطر غزيراً جبعل غزلك واعتذارك غزيراً
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  مراحل إذابة العاطفة عند األنواع -رسم 

  

بعد هذا الغزل واالعتذار، واحلب والكالم اجلميل، ستجد 
زوجتك إن كانت تتكلم فقد هدأت، وإن هدأت فقل يف 

ا املش: "نفسك واستمر يف ". وار، وحنن فقط يف البدايةلقد بدأن
غزلك، ال تدع أياً من صور الغزل دون استعماهلم اليوم، تغزلْ 
يف كل شيٍء يف زوجتك، من شعر رأسها إىل اية أظفار 
رجلها، وتغزلْ يف جسمها وشخصيتها، وتغزلْ يف حسنها 
ن تستعملَ كل ما قرأته حىت اآلن، وأمهه  ورقتها، وال تنس أ

التفصيل بالشرح، وغزل الشخصية بوصف ما مل تسمعه من 
  ".  أسلوب العكس"غريك، وأخرياً 
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فإن أكملت معها ستجد أا صمتت، وإن كنت جالساً معها 
ستجد أا بدأت بعد الصمت بإغالق عينيها، وبعد ذلك ستجد 
أن طريقة تنفسها بدأت تتغري، وبدأت تسمع شهيقها وزفريها، 

إىل هذه احلالة أوقف الغزل، وابدأ يف تكرار كلمة فإن وصلت 
"معها على اهلاتف " أحبك دوء وبصوت خافت، فإن كنت

قلها من أعماقك ببطٍء، وإن كنت معها جالساً فاقترب منها، 
فإن استطعت قرب فمك من أذُن زوجتك، وضع يدك يف يدها 

ا، كأنك تسرها باحلديث، وتحضن إحساسها بلمسك ليده
، قلها كما قرأت، وال تزدها عن "أحبك"وابدأ بقول كلمة 

اصمت " أحبك"عشر مرات، فإن مل تقل لك زوجتك كلمة 
ر من دقيقة وبعدها عد إىل  لبعض الوقت، ولكن ال تصمت ألكث

مرة أخرى بنفس الطريقة، وزدها بعشر أُخر، " أحبك"كلمة 
نفسك وصلت  فإن مل تقلها لك بعد كل هذا فاصمت، واعترب

 الزوجة يف هذه احلالة صمت إىل ما تريد، وافهم أن صمت
حياٍء وال صمت عناد، وإن كنت تريد التأكد فاسأل عاطفتها 

ما أمجل عاطفتك، وما أدفئ صوت عاطفتك، وهو : "وقل هلا
يقول يل أحبك".  
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  طريقة إذابة العاطفة -رسم 
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 فإن بعد كل هذا مل تقل لك"بأسلوب "سأهلا فا" أحبك
إن أذُين قد اشتاقت لصوتك يا زوجيت : "وقل هلا" العكس

حبيبيت وهو يقول أحبك، بعدما غارت من قليب، الذي مسع 
صوت قلبك وهو يقول له بدفء عاطفته أحبك، كلمة متلئني 

حةً، وشوقي حرارةً، وقليب فيها إحساسي حناناً، وشعوري فر
 ا آمايل، وتبتهج ا كلمة تسعد ا حيايت، وتكرب. حباً

  ".  يا زوجيت الغالية وحبيبيت، أحتبينين بقدر ما أحبك؟... أطرايف
  

ا قد قالت لك وبعد هذا كله اصمتواعلم أ ،"على " أحبك
مما قلته أنت هلا، ولكن  أكثراألقل نصف ما قلته هلا، إذا مل يكن 

ر تغيلال يف أعماق عاطفتها ال بتحريك لساا، واترك هلا ا
  .املوضوع إن مل تكن تريد زوجتك أن تقول لك أحبك اآلن

  

هذه املراحل تحصل لكل األنواع، لكن تختلف من إحداهن إىل 
األخرى بدرجة سرعة ردة فعلهن، فاحلركية تكون عندها 
سريعة وقد ال تالحظ ردة الفعل بسهولة، ولكن العاطفية ترى 

تاج إىل املالحظة القوية، فأنت فيها كل هذه املراحل وال تح
ز بني  تشعر ا وتتلذذ بشهوة العاطفة، فإن عرفت كيف تمي
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شهوة النوم وشهوة العاطفة، عرفت ملاذا ذُكر من قبل يف 
الكتاب أن حب العاطفيات أمجل حب، وهذه هي طريقة إذابة 

  .العاطفة
مة وهي أن بعد هذا كله أريد قبل أن أنه اليوم، أن أخربك مبعلو

أن ما يأيت بسهولة يذهب "بعضهن يعتقدن خاطئات يف احلب 
، فمنهن من أُقنعن من غريهن بأنه إذا قُلت له كلمة "بسهولة

"إىل غريك بسرعة، واألسوأ من " أحبك بسرعة، ذهب زوجك
أن : "ذلك، أن بعضهن يستعملن مع أزواجهن قاعدة وهي

ن تعب عرف قدر ما الزوج جيب أن يتعب ليلقى ما يريد، فإ
   .، فإن كانت منهن فغريها لترتاح"أراد وحصلَ عليه

  

وإن طبقت كل ما يف هذا الكتاب، ووجدت أا تتقلب، فهي 
يوماً على ما أنت تريد، ويوماً ا من احلزن أو الشجار الشيء 
الغريب الذي مل تعتد عليه، أو أنك رجعت للمنزل، بعدما 

لِ حالٍ، وبدأت زوجتك معك بنقاشٍ غريبٍ، فال تركتها بأمج
تحاول أن تغريها بأسلوبك أو بأسلوبِ ما قرأته يف الكتاب، 
فهذا كله لن جيدي نفعاً، ولكن اسأهلا مع من جلست أو مع من 
ن تعاجلَ  تحدثت، وناقشها يف مصدر املشكلة، ال تحاول أ
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كان املرض غري أعراض املرض ولكن عاجل املرض نفسه، ولو 
، "إنك تبخلُ عليها"كأن تأيت إىل البيت وتسمع منها .  أعراضه

ال تحاول أن تثبت هلا ملاذا ال جيب أن تقولَ هذا، ولكن اسأهلا 
إن أختها تعشت باألمس مع : "فقد تقول" مع من تكلمت؟"

، فابدأ جاوب عاطفة زوجتك، ملاذا مل تذهب "زوجها يف مطعم
 املاضيةباألمسِ إىل املطعم، ولو كنت معها الليلة اليت قبل  معها

يف املطعم ال تذكر هلا ذلك، ولكن اعتذر يف البداية، وقل هلا 
وإن مل .  ملاذا مل تذهبوا أمس للمطعم وأكمل حبوار العاطفة

  . تعرف كيف تكمل معها فاقرأ الكتاب مرة أخرى
  

أعراض املرض، لفهمنا أن املهم من املثال املاضي أنه لو حتسسنا 
الزوجة كانت حمتاجة إىل املال، أو حىت قد تكون حمتاجة إىل 
ذهاا إىل املطعم، ولكن املرض مل يكن كذلك، ألنه كان غريا 
 من أختها، فقد تكون األخت صاغت هلا احملادثة بغري قصد
بطريقة أشعرا بأن زوج األخت أفضل منك أيها الزوج احملب، 

فإن عرفت  ما املشكلة وناقشت عاطفة زوجتك الرتاحت حببك
هلا، ولكن ولو حىت ذهبت معها إىل املطعم ملدة أسبوع كامل، 
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 ا طلبت منكمعها أل ذهبت متوقعاً، فأنت جد هذا منكفقد ت
  .ذلك، ال ألنك تريد مفاجأا

  

انتبه هلذه األمراض ودائما عاجل املرض ال األعراض، وأعيد كلمة 
  .ناقش عاطفتها وأشعرها حببك إن كنت حقاً حتبها.  ماًدائ
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   النصيحة
~~~~~~~  

  

هنا أنا وأنت يا صديقي قد وصلنا إىل اية املشوار، الذي 
  .قضيناه معاً

  .من اليوم السابع انتهيناهنا أنا وأنت قد 
  .هنا أنت قد شعرت بتوفيق من اهللا بلذة إحساس العاطفة

 منك على هذه القواعد وبعد كل هذا أريد مرستأن ت
  . واألساليب وتتفنن يف العادة الصعبة واملفاجآت

  

هذا الكتاب مل يكتب الستعماله يف أسبوع فقط، ولكن كل ما 
كُتب فيه ينفع للحياة، استعمل ما فيه كفن اإلنصات، فَتفْهم ما 
تريده زوجتك وتسمع لغتها، استعمل أسلوب العكس، فتغري ما 

بدون ذكره أو جرحها، واستعمل غريمها  كرهت يف زوجتك
من قواعد وأساليب فتكون لك زوجة حمبة سعيدة، ألن هذا 
الكتاب إن أردت أن أصفه بطريقة أخرى فأمجل وصف له 

  ". كيف تسعد زوجتك بسبعة مراحل"سيكون 
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ولكن أهم ما يف نصيحيت، هو أن تستعمل هذا الكتاب وما فيه 
وكما ذُكر يف فصل الوعد أن .  تك، ولزوجتك فقطفقط لزوج

هلذا الكتاب سحراً، وهو سحر العاطفة، وإن استعملت هذا 
السحر يف غري حمله، واستهزأت بقوته، فقد يصيبك من األذى 

طورته ـبك من السحرِ احلقيقي، وخـبقدرِ ما قد يصي
فسأقول " أهذا ديد؟"وإن قلت .  كخطورة السحر احلقيقي

  ".  نعم هذا ديد"
  

وجيب أن تحذر من استعماله يف غري حمله، وال تعتقد أين من 
هذا الكتاب، أردت أن أشعرك بأن البنت غبيةٌ، وميكن خداعها 

حاذر من التالعب بعاطفتها، .  بشعورٍ تمثله عليها يف أسبوع
ألن البنت ذكية، وتعرف كيف تفرق بني صوت احملب الصادق 

ملتالعب الكاذب، احذر فإا هي العاطفة، وهي أفضل وصوت ا
 فرق بنيعرف كيف يسمع صوت العاطفة، وأفضل من يمن ي
اإلحساس واإلنكار، وهي أفضل من يجمع الكلمات مع بعضها 
البعض، وأفضل من تربط ردود فعلك الغري احملسوبة ومجلة قلتها 

  .ولو من قبل شهر
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ع، ووصلت معها إىل ايته، فإن بدأت معها ذا األسبو
 صر،وحصلت على مرادك، فأنت هنا قد تشعر خمطئاً بالن

وتكتفي وتبدأ بعدها بالرجوعِ إىل طبيعتك وأسلوبك، أو تكون 
 ولو خطاً واحداً، أو بدأت كاذباً معها منذ البداية، فإن أخطأت
 ،بذلك شعر أنتن ت هي معك بنقاشٍ قاده عقلها بدون أ

كتشفت بأنك كاذب، فأنت يف مأزقٍ كبري، وأرجوك ال وا
 ،دلُ على كتايب هذا أو امسي، واحترق بنارها لوحدكأو ت ذكرت

إين بريٌء : "فأنا ذه السطور أحذرك وأنا أقولُ لك منذ اآلن
  ."ف يف غري حملهامنك إن استعملت نقطة الضع

  

قد خاطئاً بأنك واعلم أن البنت أذكى منك، مهما كنت تعت
 حدائماً أُل اعها، وهلذا أنا كنتدخ ستطيعأذكى منها، أو قد ت
على أن تتعاملَ مع عاطفتها ال عقلها، فإن بدأت مع عقلها 
 من األسلوبِ الشيء اجلميل، وتكتب هزمتك، ولو كان عندك
وحتفظُ من الشعرِ الشيء الكثري، وكنت أفضلُ من يؤثر على 

، فتأكد أنك أمامها ضعيف ال حيلة لك، ألنك تستعملُ الرجال
سالحاً وهو أصالً سالحها، وأسلوباً هي من اخترعته، والسالح 

  .هو املكر، واألسلوب هو احليلة
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على العاطفة، وكل  اعتمدومن هذا وذلك وكل ما يف الكتاب 
ما عليك هو أن حتبها بصدق، وتعاملها بإحساسٍ عذبٍ، 

  .لك وتبادلك الشعور واإلحساس نفسهوستشعر هي بذ
  

خر نصيحة تقرأها هي إياك والشك ا، إياك والشك فقد تدمر آ
حياتك بيدك بعد أن كانت بأمجل ما ميكن، وتأكد أنك تغذي 
عاطفة زوجتك بغريتك عليها وتقتلها بشكك مهما أبدعت يف 

لُ إليه، ولكنها األسلوبِ، كنارٍ تشتعلُ وتكرب بكل شيٍء تص
مهما كان ا من حطبٍ، فلن تشتعل إذا كان مع هذا احلطبِ 
ماء، فإن أردت الفائدة من النار وإشعاهلا باحلطب وتوسيعها، 

فالنار هنا هي العاطفة، واملاء هو الشك، .  فابعد عنها املاء
وأخرياً احلطب هو الغرية، وغري احلطب مبا تشتعلُ به النار هو 

وهذا الكتاب أخذَ بعض .  اإلحساسِ من أسلوبكل ما يف 
وترك غريها كثري،  فاحبث عنها واستفد  لالشتعالاملواد القابلة 

لزوجتك منها إلثبات حبك.  
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   اخلـامتة
~~~~~~  

  

هذا الكتاب به رؤوس أقالم فقط، وهذا قليلٌ من كثري          
يف هذا عن كيفية التعامل بني الرجل واملرأة، فإن التزمت مبا 

 األمثلة، أضمن ر من خلفبكل الع الكتاب من قواعد، وفهمت
استعمل ما به ليكون أساس .  لك بإذن اهللا حياة عاطفية سعيدة

معاملتك لزوجتك، وتعود عليه إىل أن يصبح كل تعاملك معها 
  .ذا األساس

  

ا كانت وآخر مجلة أقوهلا لك، هي أن تقرأ الكتاب مرة ثانية، إذ
وأن تقرأه على األقل مرة كل ستة أشهر أو . هذه أول مرة لتتقنه

كلما شعرت أنك حمتاج إىل تنشيط حبها، وتقوم باملراحل 
  .واأليام كلها مرة أخرى، فتجدد حياتك وحبكما
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  دورة زراعة احلب –رسم 



    سلسلة هندسة احلب  ١٣٤

   املـلخص

~~~~~~~  
  

  املقدمة  •
  متطلبات األيام السبع  •
  شيء قلت قيمتهإذا كثر ال −
  اختالف طريق العشق بني الرجل واملرأة  −
  نقطة الضعف عند الرجل واملرأة  −
  الشجرة  •
  مراحل زراعة الشجرة وحبها يف أسبوع −
  اليوم األول  •
  صمت البنت مؤشر جيد −
  إن غارت متسكت بك  −
  أفضل املواضيع جلذا −
  طريقة التفصيل بالشرح ال باأللفاظ −
   الوصف بني الغزل والغرية والشك −
  اليوم الثاين  •
  األوىل املفاجأة −



  ١٣٥  ـبعة أيامحـبـها يف س  

  الواجب  −
  الفرق بني املستمع و املناقش  −
  التعبري بني الرجل واملرأة −
  اإلنصات بني الرجل واملرأة −
  أسلوب التوافق يف  الكلمات −
  اليوم الثالث •
  األيام اخلطرية يف الشهر  −
  أمهية قيادة األسبوع  −
  مىت وملاذا وكيف ؟ االعتذار −
  تقوية شخصيتها −
  يةغزل الشخص −
  اليوم الرابع •
  العادة الصعبة  −
  أسلوب العكس −
  اختراأنت من  −
  اليوم اخلامس •
  بعض من فارس األحالم −



    سلسلة هندسة احلب  ١٣٦

  اللبس، مساحيق التجميل، الطبخ:املشكالت الثالثة  −
  املفاجأة الثانية −
  اليوم السادس •
  االمتحان −
  احلذر من املواضيع خمتلفة املشاعر  −
  نظرية الكأس  −
  أنواع النساء اخلمسة  −
  ت باألنواعربط الشخصيا −
  أربع زوجات يف زوجة  −
  سؤال نفسك قبل سؤاهلا  −
  واجب تزيني العادة الصعبة −
  اليوم السابع  •
  ما يف األربعة حروف من معىن −
  قيادة موضوع إثبات تغيريك هلا −
  الفرق بني األنواع يف سرعة التأثر وردة الفعل −
  طريقة إذابة العاطفة −
  عالج املرض ال األعراض  −



  ١٣٧  ـبعة أيامحـبـها يف س  

  النصيحة   •
  الرباءة منك −
  اخلامتة •
 الشكر  •



    سلسلة هندسة احلب  ١٣٨

   ــكرش

~~~~~~~~  
  

لتشجيعي " عادل السعيدي"يف البداية أريد أن أشكر املهندس 
على فكرة كتابة هذا الكتاب، وبعده أخوايت الاليت كن معي 
ومع الكتاب فقرة بفقرة فهن من شجعنين على تكملة الكتابة، 

آفاق (صاحب دار النشر " حممد اهلرمودي"وأخرياً املهندس 
  .على نصائحه املفيدة) نشرلل
  

 الكتاب واستفدت ا صديقي القارئ إذا أعجبك كل ما أمتناه ي
منه ومن ما احتواه، أن تدعو لكل من شارك يف إيصاله إىل 
يديك ذه الطريقة لكي ينفعنا اهللا باألجر يوم ال ينفع مال وال 

  .بنون وال ينفع إال العمل الصاحل بعد رمحة رب العاملني
  
  ". م اجزي خرياً كل من ساهم يف إجناز هذا الكتابالله"
  



  ١٣٩  ـبعة أيامحـبـها يف س  

  تواصل

~~~~~~~  

 

إذا أردت التواصل معي الستفسار أو استشارة أو نقاش أو ألي 
سبب كان، فقط ما عليك سوى استعمال أياً من وسائل 

  :االتصال التالية
  + ٩٧١) ٠( ٨٤ ٦٨٠ ٦٨١: الرباق

    bushubs@eim.ae: الربيد اإللكتروين
  اإلمارات العربية املتحدة - الشارقة  ٤٣٢٨٠: . ب. ص 

 www.rashidbushubs.com: املوقع اإللكتروين 

 
 

 



    سلسلة هندسة احلب  ١٤٠

  املـحطات القادمة

~~~~~~~~~~~~~~ 
  

يف ما يلي بعض األعمال اليت أسعى جاهداً لتقدميها للمجتمع، 
لـتبقى علماً يستـفيد منه اتمع، وينـتشر بني القارئني منه 

ا إما بالبحث أو بالكتابة أو واملـثقفني، ونرتـق ي مجيعاً بسعين
  .  بتـثقيف من حولنا

  

، وأما بعضها اآلخر فهو بني تعبِطُبعض هذه األعمال، قد 
  .التجميع والتأليف والبحث، يف وقت طباعة هذا الكـتاب

  

  سلسلة هندسة احلب
  .حـبها يف سبعة أيام -  
  .بنت اهلاتف زوجة أم صديقة -  
  .ذوذ اجلنسيقراءة يف الش -  
  .االنطباع األول يف الزواج -  
  ليلة الزواج ، ماذا حيصل؟ -  
  ليلة الزواج، ملاذا حيصل؟ -  
  .طبـيعة شهر العسل –  



  ١٤١  ـبعة أيامحـبـها يف س  

  .صعوبات ما بعد شهر العسل –  
  .من زوج إىل حبـيب -  
  .يف بـيتـنا طفل مجيل –  
  .القيادة املنـزلية -  
  .امليزانية املنـزلية -  
  .الزواج نظرة مستقبلية يف -  
  .إدارة املشاريع املنـزلية -  
  .األنواع األربع من األزواج والزوجات -  
  .منهجية الـتفكري املنـزيل -  
  .حدود الشخصية الزوجية -  
  .أمهية تعدد الزوجات -  
  .طبـيعة اخليانة الزوجية -  
  .أسباب الطالق وأوقاته -  

  

  سلسلة احلكم املختصرة
  .ةحكمة يف احلياة الزوجي ٦٦ -   

  .املندوب -
  ملاذا ال يفهمين اآلخر؟ -



    سلسلة هندسة احلب  ١٤٢

  .قواعد البحث العلمي -  
  .قاعدة لألهداف ٣٠ -  
  .تأثري العاطفة على التجارة -  
  .أسس احترام الذات -  
  .فن احلوار -  
  .أسهل الطرق للفشل -  
  .أسباب الـتقدم والرقي -  

  
 


