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يک بار که برای برای خريد وارد مغازه ای شده بودم، زنی را ديدم که با حالتی از 

خشم دستانش را روی میز کوبید و با فرياد به مغازه دار، که شوهرش بود، گفت: 

»ياالاَ مهريه ام رو بده. پول الزم دارم!«

سريع به مغازه دار نگاه کردم. اندوه سنگینی را بر چهره اش ديدم. سکوت کرد و 

چیزی نگفت. خیلی متأسف شدم. سرم را پايین انداختم. ديگر مکالمات آن دو را 

نشنیدم. فقط ديدم مرد کلیدی را به زنش داد و او هم با عصبانیت بیرون رفت. 

دلم می خواست به آن مرد بگويم آنچه در رفتار همسرش ديدم فقط خشم يک 

کودک عصبانی بود. کودکی که شايد احساس کرده مورد بی مهری قرار گرفته. 

که  کودکی  نکرده.  دريافت  داشته  نیاز  که  توجهی  و  عشق  شايد  که  کودکی 

رنجیده و ناراحت است. 

ما.  ی  همه  زندگی  بزرگ  و  کوچک  اتفاقات  از  است  ای  آينه  روز  آن  رويداد 

و  عشق  زن  يک  عنوان  به  وقتی  می شويم.  کودک  مردها  و  زن  ما  از  خیلی 

به عنوان يک مرد توجه و احترامی که نیاز داريم را دريافت نمی کنیم کودکی 
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رنجیده می شويم. اما کودک درون ما حاال مثل بزرگ ترها رفتار می کند. ضعف 

درونی اش را پشت قدرت بزرگ سالی اش پنهان می کند. همان کودکی که ديروز 

وقتی رنجیده می شد گريه می کرد، حاال خشمگین می شود. همان کودکی که 

ديروز وقتی مورد بی توجهی قرار می گرفت صادقانه از احساساتش می گفت حاال 

کینه توزی می کند، فرياد می زند و وارد بازی خطرناک لجبازی می شود. لجبازی 

ما بزرگ ترها شکل های جدی به خود می گیرد و تبديل می شود به جمله هايی 

شبیه به اين: "مهريه ام را بده"، "نمی گذارم بچه ات را ببینی!"، "حق نداری سر 

کار بروی!".

اما  است  مهم  ما  همه ی  برای  داشتن  دوست  و  عشق  است.  عجیب  خیلی 

زيرين ترين اليه ی احساسات ماست. درست از کسی که بیش از همه دوست 

داريم بیشتر می رنجیم. از کسی که بیش از همه به او نزديکیم بیشتر کینه به 

دل می گیريم. به اين ترتیب از عشق ما احساسات نامطلوب ناراحتی و خشم بر 

می خیزد. اما ما فقط بیرون ترين اليه ها را می بینیم. ما خشم و ناراحتی را ديده 

از آن به نفرت تعبیر می کنیم. دست به مشاجره می زنیم و به خشونت، لجبازی، 

کینه توزی و انتقام متوسل می شويم. به اين ترتیب دعواهايی زندگی شیرين ما را 
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تلخ می کند که اتفاقًا خودش از عشق برمی خیزد. اما ما آن روی سکه ی اختالف 

که عشق و نیاز درونی خودمان است را نمی بینیم. اختالفاتمان را بیش از حد 

بزرگ جلوه می دهیم، همسرمان را متهم می کنیم و نهايتًا نتیجه می گیريم آن 

قدر  که آرزو داشتیم خوشبخت نیستیم.

در زندگی هر زن و شوهری زمان هايی هست که شیرينی عشق به خشم، دعوا و 

حتی نفرت تبديل می شود. زمان هايی که يک گفتگوی ساده به دعوا می انجامد، 

زمان هايی که دلخوری ها و رنجش ها کم کم روی هم انباشته شده يک روز سر 

باز می کند. اما هیچ يک از اين ها به معنی پايان رابطه نیست. هیچ يک به معنی 

اشتباه بودن انتخاب ما نیست. بلکه تنها به اين معنی است که عشق هرگز برای 

خوشبختی کافی نیست. بلکه به اين معنی است عشق نیاز دارد با آموزش پخته 

شده با رفتار صحیح پرورش يابد.  

می دهد.  نشان  را  جا خودش  سايرين همین  با  موفق  زوج های  کلیدی  تفاوت 

تفاوت در عدم وجود اختالفات و نارضايتی ها نیست. بلکه تفاوت در رويکردی 

است که زوج ها نسبت به نارضايتی  اتخاذ می کنند. برخی از زوج های ناموفق خود 

را به بی تفاوتی می زنند و در هاله ای از احساسات نارضايتی، ناامیدی، افسردگی، 
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تنهايی و عدم اعتماد فرو می روند. آن ها زندگی شان را به حال خود رها کرده 

باور می کنند که در ازدواج خوش شانس نبوده اند. دسته ی ديگر به سردی، تندی، 

دو  در هر  اما  و حتی خیانت روی می آورند.  گیری، طالق  کناره  نفرت،  خشم، 

خود  از  را  همسر  کنار  در  خوشبختی  طعم  چشیدن  فرصت  ها  زوج  اين  حالت 

می گیرند. در اين میان اما زوج های موفق رويکردی کاماًل متفاوت دارند. آن ها 

اختالفات، دعواها و نارضايتی ها را می بینند و می پذيرند؛ اما راهی برای کاهش 

و رفع آن پیدا می کنند. آن ها تالش می کنند تفاوت های ذاتی و حساسیت های 

فردی هم را بشناسند و به آن احترام بگذارند. آن ها زمان، انرژی و هزينه صرف 

می کنند تا رازهای ارتباط موفق با يکديگر را کشف کنند. آن ها می آموزند که در 

کنار هم رشد کرده اختالفات را مديريت کنند و برای داشتن يک زندگی خوب 

سرمايه گذاری کنند. آن ها دريافته اند که خوشبختی را در آسمان ها به قرعه به 

کسی هديه نمی دهند، بلکه خودشان هستند که بايد آن را بسازند. 

من اين کتاب را برای زنان نوشته ام چون به عنوان يک زن می دانم بخش مهمی 

از زندگی هر زنی عشق و خوشبختی است. چون می دانم اشتباهاتی هست که در 

اغلب ما زن ها مشترک است و باعث می شود از عشق زياد زندگی خود را نابود 
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کنیم. مثاًل ممکن است به خاطر ترس از دعوا و اختالف از خودمان بگذريم؛ به 

خاطر ترس از طرد شدن تنها شويم؛ بیش از حد عشق و محبت گدايی کنیم 

و نهايتًا با اشتباهات ساده شیرينی زندگی را از بین ببريم. درعین حال، می دانم 

باشیم می توانیم شادی،  آگاه  از آن  اگر  داده که  الهی  به ما زن ها قدرتی  خدا 

خوشبختی و عشق را به زندگی دعوت کنیم و نه فقط به خود بلکه به همسر 

و فرزندانمان نیز هديه دهیم. و آن قدرت، هنر و درايت زنانه رازی است که در 

اين کتاب به آن پرداخته ام.

کتاب "هفت راز دلبسته کردن شوهر" ريشه در يک حقیقت دارد. اينکه رفتار ما 

و همسرمان نسبت به هم رشته ای کنش و واکنش است. وقتی ما رفتار درستی 

در مقابل همسرمان اتخاذ کنیم او هم رفتار مناسبی با ما خواهد داشت. وقتی 

ما خودمان پیشاپیش خواسته ها و نیازهای خود را قربانی نکنیم او هم خواهد 

نیازهای  و  ها  خواسته  به  ما  وقتی  کند.  توجه  نیازهايمان  و  ما  به  که  آموخت 

شوهرمان توجه کنیم، او هم به ما محبت و عشق بیشتری خواهد داشت. اين 

خصلت مردان است که وقتی نیازهايشان مورد توجه قرار گرفت آن وقت تازه 

می شوند منبع انرژی، احساس، توجه، عشق، محبت و قدردانی از زن. آن وقت 
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حاضرند با عشق، افتخار و لذت زندگی را به پای زن بريزند. نمونه ی آن مرد 

اجتماعی  های  شبکه  از  يکی  در  را  کتاب  اين  از  هايی  بخش  که  است  جوانی 

خوانده و اين پیام را در زير آن درج کرده بود: 

نیازمند هنر و ذکاوت زن است. هنری که فقط  اين عشق  اما بدست آوردن   

ُمردن  از خود و  با گذشتن  به دست نمی آيد. هنری که  با گفتن دوستت دارم 

برای مرد بدست نمی آيد. بلکه هنری که با به کار بستن رازهای ارتباط با مرد و 

دلبسته کردن او به دست می آيد. 

اين کتاب شامل هفت راز هنرمندانه برای ما زنان است تا زندگی شاد و عاشقانه 

ای در کنار همسرمان بسازيم. بتوانیم بذر عشقمان را به ثمر بنشانیم و محبت 

و عشق مرد را در زندگی زنده و پويا نگه داريم. و نهايتًا بتوانیم با هنر و درايت 

زنانگی کانون گرمی برای رشد خود، شوهر و فرزندانمان بسازيم. 

مرضیه فاطمی – مدرس عزت نفس  

 »اگه یه مرد چنین همسری داشته باشه کوه مشکالتم نمیتونه او رو

واسه  جونش  از  خوشبختی  احساس  با  مردی  چنین  کنه.  خم 

همسرش مایه میزاره«


