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  ) .ج(و) ب(و) أ(على كل من الفئات ) دون إطالع الطرف اآلخر علیھا (واآلن ، لحساب النتائج ، على كل منھما أن یجمع إجاباتھ 

إلجابات عند أحدكما من الفئة أما إذا كان أكثر ا) . أ أ(، فعلیكما أن تنظرا إلى التحلیل  ) أ(إذا كان أكثر اإلجابات عند كل منكما من الفئة 
  .وھكذا ) .... أ ب(فعلیكما أن تنظرا إلى التحلیل ) ب(وعند اآلخر من الفئة ) أ(

  

  

  

  ) :أ أ(

زواجكما ھو زواج عقل ولقاء بین شخصین كان كل منھما یعیش حتى لحظة الزواج في حالة من الوحدة ویكتفي بذاتھ على تلك الحالة 
زواجكما متعقل ومنطقي وقابل . منكما باآلخر والقیام بالتنازالت الضروریة من أجل بناء حیاة مشتركة ثم قررتما االرتباط كل . 

ترم بما فیھ الكفایة مجال حلالستمرار ، فأنتما تعطیان األولویة للمشاریع الجدیة الرصینة ولتحمل المسؤولیات وكل منكما مستقل وی
تى وإن تظالن شخصین من النوع الرومانسي حومع ذلك ، . اوزات من أحد الطرفین حركة اآلخر وحقوقھ الخاصة فلما تحصل إذن تج

ال وجود في عالقتكما للمشاكل والصراعات والمشاحنات ، أو . كنتما غیر مستعدین أحیاناً لإللقاء بنفسیكما في لحظات الحب والرغبة 
قادراً على إعادة النظر بنفسھ أو على امتالك ما یكفي من الحدث وفي حال حدوث بعض المشاكل فإن كالً منكما یظل . أن ذلك قلیل جداً 

كل منكما معتاد على القیام بوظیفة الحكم ، وربما بشيء من البرود أحیاناً ، ولكنكما تظالن . للقیام بالخطوة األولى بھدف إصالح الخلل 
  .على ثقة من قدرتكما على أن تقطعا معاً مسافة طویلة 

  

  

  ) :أ ب(

تتقاسمان اإلحساس نفسھ بالمسئولیة والرغبة نفسھا وحتى النیة نفسھا ، لبناء عالقة من شأنھا أن تتماسك وتستمر ، وغالباً ما 
اآلخر تصرفاتھ لطیفة ویعرف كیف یعشق الحیاة ، . تمتلكان معاً حناناً ال حدود لھ ، واھتماماً حقیقیاً باآلخر وحرصاً على راحتھ ولذاتھ 

وھذا ما یفسر شكوك . في بعض األحیان إلى االنغالق في الرتابة ، ألن حّسھ السلیم أو تقالیده تدفعھ إلى الشعور بالخشبة ولكنھ یمیل 
، كل ذلك وفي حال وقوع مشاكل بینكما ، فإن طریقتھ في إظھار ثقتھ بنفسھ وآرائھ الجاھزة وانتقاداتھ غیر المناسبة . وتساؤالتك 



خصوصاً عندما یصمم أن یملي علیك تصرفاتك وأن یقرر بمفرده ما ھي القواعد . أموراً ال تطاق سرعان ما یصبح بالنسبة لك
وھذا ما یفسر حصول بعض اإلحساس بخیبة األمل، وسقوط بعض األوھام التي . والخیارات اإلجباریة أو حتى غیر المسموح بھا 

. دین األمل مطلقاً في تعلیمھ كل ما في المنطق الغائم واالكتشاف ولكنك ال تفق. كونتھا عنھ ، وحتى حصول بعض الصدامات المحزنة 
  .ومع تراكم المحاوالت واألخطاء مرة بعد مرة ، فأنك تتمكنین عموماً من جعلھ ینضم إلیك في فھمك لألمور 

  

  

  ) :أ ج(

فھو نزق ویعیش . األم لطفلھا ھ معاملةإال أن تعاملیإذا شئت االحتفاظ بذلك الرجل فما علیك. زواجكما ھو كزواج السمكة من األرنب 
غیر أنھ یظل ، على الدوام متمرداً . قد یكون مجنوناً الیوم ولكنھ لن یعود إلى الخضوع في الغد . حبیس أحاسیسھ وانفعاالتھ وأھوائھ 

ن یدیر لھ شؤونھ ویحدد لھ أطر كما أنھ یحتاج إلى م. مبدأ اللّذة یطغى عنده على مبدأ الواقع . على العقل وعلى المشاریع المستدیمة 
حیاتھ ویعینھ على تصریف أعمالھ وإال فإنھ یتشتت ویھرب نحو حصن آخر ، نحو مغامرات أخرى ویفعل ذلك بنوع من القسوة الھادئة 

ن ذلك إذا وربما أمك. ، ولكن من غیر المؤكد أن یستمر اإلعجاب بھ ) نصفك اآلخر(یمكنھ أن یشیع االنطباع بأنھ في منتھى الروعة . 
إنھ شخص أناني یمكنھ أن یأخذ . ولكن ذلك لن یكون ممكناً إذا ما قمت بتحطیم أحالمھ . كنت على قدر كبیر من الصبر وقوة الحدس 

فأنت أكثر عقالنیة منطقاً من أن. وأنت غالباً ما تشعرین بحیاتك معھ بأنك تقامرین بمستقبلك . الكثیر وأال یعطي إال القلیل في المقابل 
وعلى العموم ، فإنك ستدركین مع مرور الوقت ومن خالل الحیاة الیومیة ، ضخامة المشكلة وعدم القدرة . تتخبطي معھ لفترة طویلة 

  .على حلھا 

  

  

  

  ) :ب ب(

بال شك ھو وذلك . فأنتما تمتلكان الرغبة نفسھا ببناء أسرة وإنجاب أكبر عدد ممكن من األطفال . زواجكما سیجعلكما سریعاً أباً وأماً 
إعطاؤكما األولویة لألطفال ولرفاھیتھم وتربیتھم یمنحكما .ما یشكل فرصتكما الكبرى لمقاومة الضغوطات الیومیة ومعاكسات الزمن 

الصعوبات التي تواجھكما . وعلى إیجاد حلول لصراعات حیاتكما ) وابتالع بعض الغصات (القدرة على ستر إحباطاتكما الشخصیة 
صحیح أنكما تتفاھمان جیداً حول موضوع القیم وحول أمور من نوع غسل األسنان والجلوس بشكل صحیح . یومي تطرح نفسھا بشكل

إلى المائدة ، ولكن كالً منكما یمیل إلى سحب الغطاء إلى ناحیتھ وإلى المزایدة على اآلخر في حسن قیامھ بدور األم أو األب ، بفضل 
ومن ھنا قد تنشأ بینكما الصراعات على النفوذ ومیل على نسیان حبكما لبعضكما البعض من . اصة تقالیده العائلیة وتربیتھ وعاداتھ الخ

ولكن ربما ال تكونان قد وصلتما بعد إلى ھذا الحد ، ألن أطفالكما لم . أجل الحصول ، كل لمفرده ، على المزید من المحبة من األطفال 
  .یولدوا بعد 

  

  

  ) :ب أ(

ھو عازب من النوع الشدید التعلق بعزوبیتھ ، ولكنھ أحّب عینیك الدامعتین وأطباقك الشھیة ، فنسي حبھ للوحدة وشكوكھ الوجودیة ، 
واآلن حان وقت إنجاب األطفال وتحضیر قوالب الشوكوالتھ وأعیاد المیالد . وبات مولعاً بالدفء معك وبما تخّصینھ من اھتمام أمومي 

، وشدیدة المیل ) كوالدتك(على الثقة واألمل والرغبة باالستمرار ، وحتى لو كان یجدك أحیاناً مستبدة بعض الشيء زواجكما مؤسس . 
تأخذین علیھ أحیاناً جمود عاطفتھ وافتقاره إلى العفویة ، ألنھ یرید تحلیل كل شيء ، في حین . إلى التملك ، وغیر واقعیة إلى حد بعید 



ولكنھ یھتم بأمر المستقبل ویعمل من أجل توفیر .بالموضوعیة من اإلحساس بالمزید من الحب الجارف تفضلین عدم التمسك الشدید 
أما أنت فتنظرین إلى الحیاة ببساطة أكبر وتعتبرین أن ما كان حسناً لوالدیك یجب أن یكون . األمن لك ، وال یكتفي بالقناعات الجاھزة 

  " .جمیع المعطیات"د یتردد أحیاناً في تحقیق رغبتك في اإلنجاب بانتظار التأكد من توفر ولھذا ، فإنھ ق. حسناً بالنسبة لكما أیضاً 

  

  

  ) :ب ج(

حیاتكما الزوجیة فیھا شيء من األحاسیس المتبادلة بین األھل واألبناء ، ألنك تلعبین دور األم المستبدة بعض الشيء ، بینما یقوم ھو 
وبمجرد أن . وتتحملین مشاكلھ ونزواتھ وترفعین من معنویاتھ فأنت تنتبھین لكل شاردة وواردة . بدور الطفل المدلل أكثر مما ینبغي 

إنھ یحب . اسھ بالرضا واالطمئنان ، فإنھ یفلت من زراعیك المتملكتین ومن مواعظك ویمضي باحثاً عن مغامرات جدیدة یعود لھ إحس
فھو . وإال یكون شدید التبعیة لك ، فیتركك تمسكین الدّفة لتقرري كل شيء . عدم االلتزام بالقواعد والحدود وال یفعل غیر ما یحلو لھ 

تودین لو أنك . أكثر مما ینبغي ، وھذا یثیر أعصابك ، فتنھالین علیھ باللوم ، أو یجعلك تشعرین بالتعب إما صعب المراس وإما مطواع
وتعتمدي علیھ ، وأن . تتمكنین من التوقف عن حضانتھ ویأتي الیوم الذي یقرر فیھ أن یصبح شخصاً راشداً ، لتتمكني من أن تثقي بھ 

فأنتما تلتقیان بسعادة في خلوتكما وتقبعان في أحضان . كم الزوجیة قابلة لالستمرارومع كل ذلك ، فإن حیات! تتنفسي الصعداء 
  .أحالمكما الحمیمة بعیداً عن ضوضاء العالم 

  

  

  ) :ج أ(

فھو یستطیع ، ولعلھ استطاع أن یستحوذ على اھتمامك لبعض الوقت ، ولكنھ لن یلبث أن . فھذا الرجل ال یناسبك بتاتاً ! الحذر الحذر 
. إنھ بارد ومنطقي وعقالني بقدر ما أنت شغوفة ونزقة ونزویة . سریعاً  لكتبھ الثقیلة واھتماماتھ الجدیدة ومھنتھ ، وأعمالھ یعود

أما من . واألكید أنك تستطیعین التكّیف معھ إذا كنت على استعداد ألن تقتلي ما فیك من طبیعیة وعفویة ، وألن تضحي بكل حریتك 
وضمن ھذه الشروط ، فإن المستقبل لیس مفتوحاً . یتمكن من تملكك ، إلى أن یتجاھلك وأن یغض الطرف عنك جھتھ ، فھو یحتاج لكي

شیئاً لتزیین سھراتھ . إال إذا أصبح ھو القائم على أمرك وأصبحت أنت شیئاً من أشیائھ . أمام حیاتكما الزوجیة على مصراعیھ 
. ، أعلى مقاماً وأكثر استحقاقاً لحیاة أفضل من حیاة اآللة أو الحیوان المنزلي األلیف وال شك أنكما . ولمرافقتھ في نزھاتھ وتجوالتھ 

فكالكما یتمتع بشخصیة خارجة عن المألوف ، وتمتلكان ما یكفي من النباھة لتقوما . ویبقى أن المعجزة تظل ممكنة على الدوام 
  .بالحفاظ على حبكما دائماً 

  

  

  ) :ج ب(

وفي ظل ھذه األدوار ، فإنك تذیقینھ األمرین ، ألنھ . أب یدلل ابنتھ وفتاة یدللھا أبوھا . حیاتكما الزوجیة شبیھة بحیاة الفتاة مع أبیھا 
وإذا لم یكن كذلك فإنھ ال یمكنھ أن . علیھ أن یستجیب بكل ما یخطر ببالك من مطالب وأن یواسیك في متاعبك وأن یضحك لكل تراھاتك 

وعلى العموم ، فإن عالقتكما قد . یكتم أنفاسك ، وینتقد سلوكك ، ویومك دائماً على أخطائك الحقیقیة أو المفترضة . ال قاسیاً یكون إ
شرط أن تعرفي ، . تدوم إذا كان تصرفھ أبویاً تجاھك ، أو عاشقاً انتھازیاً إلى الحد الذي یمكنھ أن یطلق لك العنان عند الضرورة 

ین اللعبة ولو بالحد األدنى إلنقاذ الماھر ، ومساعدتھ على االحتفاظ بثقتھ بك ، ومالطفتھ بقدر اإلمكان ، وقیادتھ من بالطبع ، كیف تلعب
ال بد من العطاء المتبادل ، وإال فإنھ قد یضجر مع مرور الوقت من أنانیتك ، ویشعر بأنھ مغبون . خالل تعاملك معھ بوصفھ سیدك 

  .جدین نفسك عاجزة عن تحمل فورات غضبھ وعبوس وجھھ وفورات میولھ التسلطیة أو أنك قد ت.وخاضع لالستغالل



  

  

  ) :ج ج(

تنتشیان بجمیع ملذاتكما وتستمتعان بتحقیق رغباتكما ، وتجذالن بكل حواسكما ، وتعیشان حیاة . أنتما زوجان من أتباع فلسفة اللذة 
أن الحاضر سیستمر إلى األبد ، وال تعیران أي اھتمام لبناء حیاتكما تتصرفان نوعاً ما وك. تشوبھا لحظات الفرح واللھو والشھوة 

. مثالكما األعلى لیس تأسیس أسرة بقدر ما ھو تقاسم الرغبة الجامحة بالعیش وباالستفادة من الحیاة . وحبكما على أسس راسخة 
لكنھ غالباً ما یكون عرضة لتدمیر نفسھ . كل شغف یضع جانباً كل ما عدا ذلك من أشیاء العالم ویبتعد ، خصوصاً ، عن جمیع المشا

وإال فإن حاجتكما إلى . الفتقاره للمشاریع وااللتزامات الملموسة ، إال إذا كانت اإلمكانیات متوفرة لقضاء الحیاة وكأنھا عید دائم 
وذلك من شأنھ أن یفضي إلى اإلحساسات القویة وإلى التغییر المتجدد على الدوام ستتعایش بصعوبة مع ضغوط واقع رتیب ومحدود ،

.ر األواني لعنف الشعور بالضغینة المشاجرات لكثرة اإلحباطات ، إلى الصراخ لشدة اإلحساس بالقھر ، وإلى تكسی

  مع تمنیاتنا لكم بالسعادة 
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هل أنتما زوجين مناسبين لبعضكما ؟؟



التقيتما منذ فترة قصيرة أو منذ سنوات ، هل يمكنكما أن تعيشا معاً ، وكيف ؟ ليجيب كل منكما بشكل منفصل على هذه الأسئلة ، واكتشفا نوع العلاقة بينكما .



1- أفضل طريقة لتربية أطفالكما هي :

1. إجبارهم على تحمل مسؤولياتهم .

2. معاملتهم بالطريقة التي سبق وعاملكم بها أهلكم .

3. الإصغاء إليهم على الدوام .



2- لكي تسير الأمور على ما يرام أنت بحاجة إلى ممارسة الحب :

1. مرة أو مرتين بالأسبوع .

2. مرة كل خمسة عشر يوماً .

3. ثلاث مرات أو أكثر بالأسبوع .



3- لقاؤكما الأول :

1. يمكنك تذكر جميع تفاصيله بدقة .

2. لم تبق منه غير ذكريات غامضة .

3. لا تعودان إلى ذكره معاً .



4- ما الذي يمكنه برأيك أن يقتل الحياة الزوجية ؟

1. أن يعيش الطرفان كل كما يريد .

2. الإكثار من الانتقادات .

3. الاحتقار .



5- أنتما تتشاجران :

1. أحياناً .

2. نادراً .

3. غالباً .



6- من الذي يرجع في الاختلاف بينكما ؟

1. حسب الظروف ، كل منا يتراجع بقدر الآخر .

2. أنا لا أتراجع على الإطلاق .

3. كلانا لا يتراجع .



7- ماذا تقول (أو تقولين ) عن نفسك ؟

1. أقل ضغينة منه (أو منهما) .

2. يمكنك أن تسامح (أو تسامحين ) .

3. شديد (أو شديدة) الضغينة .



8- في جلسة عاطفية :

1. يكون الشعور بالانسجام متبادلاً .

2. لا تتحرك مشاعرك .

3. يكون أحدكما متأثراً أكثر من الآخر .



9- تحبين :

1. التكاسل بعد ليلة حميمة .

2. إنهاء الجلسة الحميمة في أسرع وقت ممكن .

3. إشباع رغبتكما .



10- أسوأ ما يمكنه (أو يمكنها) القيام به تجاهك :

1. الخيانة .

2. الهجر .

3. الضرب .



11- لا سعادة في الحب من دون مقدار من :

1. الإرادة .

2. الشجاعة .

3. اللذّة .



12- أفضل التعابير التي يمكن قولها من أجل الإقناع بعد الافتراق :

1. لنحاول البدء من جديد .

2. هل فكرت بمصير الأولاد .

3. أنت الطرف الخاسر بالتأكيد .



13- بأي وسيلة يكون الردّ على الآخر في حالة الغضب الشديد منه ؟

1. بالخروج والبقاء خارج المنزل مدة ثلاثة أيام من دون الاتصال به .

2. بالتحطيم ما في المنزل من أوانٍ ثمينة .

3. بالبكاء .



14- يكفي للشعور بالحقد على الطرف الآخر وهجره أن :

1. يمد يده إلى محفظتك أو إلى جيوبك .

2. يذكر والدتك بالسوء .

3. يتحدث بالشكل المثير للغيرة الشديدة .



15- في المطعم ، الطرف الآخر :

1. يدعوك لتذوق الأطباق التي يختارها .

2. لا يطرح أي مشكلة لأنكما تتناولان الأطباق نفسها في أغلب الأحيان .

3. يصر على أن يكون هو الذي يختار ما يريد لك وله .



16- عندما تنامان :

1. يدير كل منكما ظهره للآخر .

2. يتقوقع كل منكما على نفسه .

3. تنامان متعانقين .



17- في حال وقوع مشاكل بينكما :

1. تتكلمان عنها بصراحة بينكما .

2. تتكلمان عنها مع أهلكما .

3. تطرحانها أمام أصدقائكما المشتركين .



18- في الصغر ، كان البوح بالمشاكل للأهل :

1. أمراً سهلاً .

2. أمراً صعباً .

3. أمراً مستحيلاً .



19- الحياة الجنسية هي بشكل أساسي :

1. علاقة عاطفية .

2. من أجل إنجاب الأطفال .

3. من أجل اللذّة .



20- الكلام عن الحياة الجنسية مع الأشخاص المقربين هو بالأحرى :

1. أمر شيق .

2. أمر مزعج .

3. أمر مثير .



21- بعد علاقة حميمة ،تشعران :

1. بالارتياح والاسترخاء .

2. بالوحدة والعزلة .

3. بالحزن والضيق .



22- هل تحلمين :

1. بزوجك .

2. بطليقك .

3. بشخص غريب .



23- هل هنالك نية بإنجاب طفل آخر ؟

1. لا أعرف .

2. أجل ن في غضون سنة .

3.  لا .



24- تعتبر (أو تعتبرين ) :

1. أن الحب يمكن أن ينمو شيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم .

2. أن الحب يمكن أن يستمر بالحياة الزوجية من دون رغبة جنسية .

3. أن الخيانات العابرة تجعل الحب أكثر قوة .









والآن ، لحساب النتائج ، على كل منهما أن يجمع إجاباته (دون إطلاع الطرف الآخر عليها ) على كل من الفئات (أ) و(ب) و(ج) .

إذا كان أكثر الإجابات عند كل منكما من الفئة (أ) ، فعليكما أن تنظرا إلى التحليل  (أ أ) . أما إذا كان أكثر الإجابات عند أحدكما من الفئة (أ) وعند الآخر من الفئة (ب) فعليكما أن تنظرا إلى التحليل (أ ب) .... وهكذا .







(أ أ) :

زواجكما هو زواج عقل ولقاء بين شخصين كان كل منهما يعيش حتى لحظة الزواج في حالة من الوحدة ويكتفي بذاته على تلك الحالة . ثم قررتما الارتباط كل منكما بالآخر والقيام بالتنازلات الضرورية من أجل بناء حياة مشتركة . زواجكما متعقل ومنطقي وقابل للاستمرار ، فأنتما تعطيان الأولوية للمشاريع الجدية الرصينة ولتحمل المسؤوليات وكل منكما مستقل ويحترم بما فيه الكفاية مجال حركة الآخر وحقوقه الخاصة فلما تحصل إذن تجاوزات من أحد الطرفين . ومع ذلك ، تظلان شخصين من النوع الرومانسي حتى وإن كنتما غير مستعدين أحياناً للإلقاء بنفسيكما في لحظات الحب والرغبة . لا وجود في علاقتكما للمشاكل والصراعات والمشاحنات ، أو أن ذلك قليل جداً . وفي حال حدوث بعض المشاكل فإن كلاً منكما يظل قادراً على إعادة النظر بنفسه أو على امتلاك ما يكفي من الحدث للقيام بالخطوة الأولى بهدف إصلاح الخلل . كل منكما معتاد على القيام بوظيفة الحكم ، وربما بشيء من البرود أحياناً ، ولكنكما تظلان على ثقة من قدرتكما على أن تقطعا معاً مسافة طويلة .





(أ ب) :

تتقاسمان الإحساس نفسه بالمسئولية والرغبة نفسها وحتى النية نفسها ، لبناء علاقة من شأنها أن تتماسك وتستمر ، وغالباً ما تمتلكان معاً حناناً لا حدود له ، واهتماماً حقيقياً بالآخر وحرصاً على راحته ولذاته . الآخر تصرفاته لطيفة ويعرف كيف يعشق الحياة ، ولكنه يميل في بعض الأحيان إلى الانغلاق في الرتابة ، لأن حسّه السليم أو تقاليده تدفعه إلى الشعور بالخشبة . وهذا ما يفسر شكوك وتساؤلاتك . وفي حال وقوع مشاكل بينكما ، فإن طريقته في إظهار ثقته بنفسه وآرائه الجاهزة وانتقاداته غير المناسبة ، كل ذلك سرعان ما يصبح بالنسبة لك أموراً لا تطاق . خصوصاً عندما يصمم أن يملي عليك تصرفاتك وأن يقرر بمفرده ما هي القواعد والخيارات الإجبارية أو حتى غير المسموح بها . وهذا ما يفسر حصول بعض الإحساس بخيبة الأمل، وسقوط بعض الأوهام التي كونتها عنه ، وحتى حصول بعض الصدامات المحزنة . ولكنك لا تفقدين الأمل مطلقاً في تعليمه كل ما في المنطق الغائم والاكتشاف . ومع تراكم المحاولات والأخطاء مرة بعد مرة ، فأنك تتمكنين عموماً من جعله ينضم إليك في فهمك للأمور .





(أ ج) :

زواجكما هو كزواج السمكة من الأرنب . إذا شئت الاحتفاظ بذلك الرجل فما عليك إلا أن تعامليه معاملة الأم لطفلها . فهو نزق ويعيش حبيس أحاسيسه وانفعالاته وأهوائه . قد يكون مجنوناً اليوم ولكنه لن يعود إلى الخضوع في الغد . غير أنه يظل ، على الدوام متمرداً على العقل وعلى المشاريع المستديمة . مبدأ اللذّة يطغى عنده على مبدأ الواقع . كما أنه يحتاج إلى من يدير له شؤونه ويحدد له أطر حياته ويعينه على تصريف أعماله وإلا فإنه يتشتت ويهرب نحو حصن آخر ، نحو مغامرات أخرى ويفعل ذلك بنوع من القسوة الهادئة . يمكنه أن يشيع الانطباع بأنه في منتهى الروعة (نصفك الآخر) ، ولكن من غير المؤكد أن يستمر الإعجاب به . وربما أمكن ذلك إذا كنت على قدر كبير من الصبر وقوة الحدس . ولكن ذلك لن يكون ممكناً إذا ما قمت بتحطيم أحلامه . إنه شخص أناني يمكنه أن يأخذ الكثير وألا يعطي إلا القليل في المقابل . وأنت غالباً ما تشعرين بحياتك معه بأنك تقامرين بمستقبلك . فأنت أكثر عقلانية منطقاً من أن تتخبطي معه لفترة طويلة . وعلى العموم ، فإنك ستدركين مع مرور الوقت ومن خلال الحياة اليومية ، ضخامة المشكلة وعدم القدرة على حلها .







(ب ب) :

زواجكما سيجعلكما سريعاً أباً وأماً . فأنتما تمتلكان الرغبة نفسها ببناء أسرة وإنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال . وذلك بلا شك هو ما يشكل فرصتكما الكبرى لمقاومة الضغوطات اليومية ومعاكسات الزمن .إعطاؤكما الأولوية للأطفال ولرفاهيتهم وتربيتهم يمنحكما القدرة على ستر إحباطاتكما الشخصية (وابتلاع بعض الغصات ) وعلى إيجاد حلول لصراعات حياتكما . الصعوبات التي تواجهكما تطرح نفسها بشكل يومي . صحيح أنكما تتفاهمان جيداً حول موضوع القيم وحول أمور من نوع غسل الأسنان والجلوس بشكل صحيح إلى المائدة ، ولكن كلاً منكما يميل إلى سحب الغطاء إلى ناحيته وإلى المزايدة على الآخر في حسن قيامه بدور الأم أو الأب ، بفضل تقاليده العائلية وتربيته وعاداته الخاصة . ومن هنا قد تنشأ بينكما الصراعات على النفوذ وميل على نسيان حبكما لبعضكما البعض من أجل الحصول ، كل لمفرده ، على المزيد من المحبة من الأطفال . ولكن ربما لا تكونان قد وصلتما بعد إلى هذا الحد ، لأن أطفالكما لم يولدوا بعد .





(ب أ) :

هو عازب من النوع الشديد التعلق بعزوبيته ، ولكنه أحبّ عينيك الدامعتين وأطباقك الشهية ، فنسي حبه للوحدة وشكوكه الوجودية ، وبات مولعاً بالدفء معك وبما تخصّينه من اهتمام أمومي . والآن حان وقت إنجاب الأطفال وتحضير قوالب الشوكولاته وأعياد الميلاد . زواجكما مؤسس على الثقة والأمل والرغبة بالاستمرار ، وحتى لو كان يجدك أحياناً مستبدة بعض الشيء (كوالدتك) ، وشديدة الميل إلى التملك ، وغير واقعية إلى حد بعيد . تأخذين عليه أحياناً جمود عاطفته وافتقاره إلى العفوية ، لأنه يريد تحليل كل شيء ، في حين تفضلين عدم التمسك الشديد بالموضوعية من الإحساس بالمزيد من الحب الجارف .ولكنه يهتم بأمر المستقبل ويعمل من أجل توفير الأمن لك ، ولا يكتفي بالقناعات الجاهزة . أما أنت فتنظرين إلى الحياة ببساطة أكبر وتعتبرين أن ما كان حسناً لوالديك يجب أن يكون حسناً بالنسبة لكما أيضاً . ولهذا ، فإنه قد يتردد أحياناً في تحقيق رغبتك في الإنجاب بانتظار التأكد من توفر "جميع المعطيات" .





(ب ج) :

حياتكما الزوجية فيها شيء من الأحاسيس المتبادلة بين الأهل والأبناء ، لأنك تلعبين دور الأم المستبدة بعض الشيء ، بينما يقوم هو بدور الطفل المدلل أكثر مما ينبغي . فأنت تنتبهين لكل شاردة وواردة وتتحملين مشاكله ونزواته وترفعين من معنوياته . وبمجرد أن يعود له إحساسه بالرضا والاطمئنان ، فإنه يفلت من زراعيك المتملكتين ومن مواعظك ويمضي باحثاً عن مغامرات جديدة . إنه يحب عدم الالتزام بالقواعد والحدود ولا يفعل غير ما يحلو له . وإلا يكون شديد التبعية لك ، فيتركك تمسكين الدفّة لتقرري كل شيء . فهو إما صعب المراس وإما مطواع أكثر مما ينبغي ، وهذا يثير أعصابك ، فتنهالين عليه باللوم ، أو يجعلك تشعرين بالتعب . تودين لو أنك تتمكنين من التوقف عن حضانته ويأتي اليوم الذي يقرر فيه أن يصبح شخصاً راشداً ، لتتمكني من أن تثقي به . وتعتمدي عليه ، وأن تتنفسي الصعداء ! ومع كل ذلك ، فإن حياتكم الزوجية قابلة للاستمرار. فأنتما تلتقيان بسعادة في خلوتكما وتقبعان في أحضان أحلامكما الحميمة بعيداً عن ضوضاء العالم .





(ج أ) :

الحذر الحذر ! فهذا الرجل لا يناسبك بتاتاً . فهو يستطيع ، ولعله استطاع أن يستحوذ على اهتمامك لبعض الوقت ، ولكنه لن يلبث أن يعود سريعاً  لكتبه الثقيلة واهتماماته الجديدة ومهنته ، وأعماله . إنه بارد ومنطقي وعقلاني بقدر ما أنت شغوفة ونزقة ونزوية . والأكيد أنك تستطيعين التكيّف معه إذا كنت على استعداد لأن تقتلي ما فيك من طبيعية وعفوية ، ولأن تضحي بكل حريتك . أما من جهته ، فهو يحتاج لكي يتمكن من تملكك ، إلى أن يتجاهلك وأن يغض الطرف عنك . وضمن هذه الشروط ، فإن المستقبل ليس مفتوحاً على مصراعيه أمام حياتكما الزوجية . إلا إذا أصبح هو القائم على أمرك وأصبحت أنت شيئاً من أشيائه . شيئاً لتزيين سهراته ولمرافقته في نزهاته وتجولاته . ولا شك أنكما ، أعلى مقاماً وأكثر استحقاقاً لحياة أفضل من حياة الآلة أو الحيوان المنزلي الأليف . ويبقى أن المعجزة تظل ممكنة على الدوام . فكلاكما يتمتع بشخصية خارجة عن المألوف ، وتمتلكان ما يكفي من النباهة لتقوما بالحفاظ على حبكما دائماً .





(ج ب) :

حياتكما الزوجية شبيهة بحياة الفتاة مع أبيها . أب يدلل ابنته وفتاة يدللها أبوها . وفي ظل هذه الأدوار ، فإنك تذيقينه الأمرين ، لأنه عليه أن يستجيب بكل ما يخطر ببالك من مطالب وأن يواسيك في متاعبك وأن يضحك لكل تراهاتك . وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يمكنه أن يكون إلا قاسياً . يكتم أنفاسك ، وينتقد سلوكك ، ويومك دائماً على أخطائك الحقيقية أو المفترضة . وعلى العموم ، فإن علاقتكما قد تدوم إذا كان تصرفه أبوياً تجاهك ، أو عاشقاً انتهازياً إلى الحد الذي يمكنه أن يطلق لك العنان عند الضرورة . شرط أن تعرفي ، بالطبع ، كيف تلعبين اللعبة ولو بالحد الأدنى لإنقاذ الماهر ، ومساعدته على الاحتفاظ بثقته بك ، وملاطفته بقدر الإمكان ، وقيادته من خلال تعاملك معه بوصفه سيدك . لا بد من العطاء المتبادل ، وإلا فإنه قد يضجر مع مرور الوقت من أنانيتك ، ويشعر بأنه مغبون وخاضع للاستغلال.أو أنك قد تجدين نفسك عاجزة عن تحمل فورات غضبه وعبوس وجهه وفورات ميوله التسلطية .





(ج ج) :

أنتما زوجان من أتباع فلسفة اللذة . تنتشيان بجميع ملذاتكما وتستمتعان بتحقيق رغباتكما ، وتجذلان بكل حواسكما ، وتعيشان حياة تشوبها لحظات الفرح واللهو والشهوة . تتصرفان نوعاً ما وكأن الحاضر سيستمر إلى الأبد ، ولا تعيران أي اهتمام لبناء حياتكما وحبكما على أسس راسخة . مثالكما الأعلى ليس تأسيس أسرة بقدر ما هو تقاسم الرغبة الجامحة بالعيش وبالاستفادة من الحياة . شغف يضع جانباً كل ما عدا ذلك من أشياء العالم ويبتعد ، خصوصاً ، عن جميع المشاكل . لكنه غالباً ما يكون عرضة لتدمير نفسه لافتقاره للمشاريع والالتزامات الملموسة ، إلا إذا كانت الإمكانيات متوفرة لقضاء الحياة وكأنها عيد دائم . وإلا فإن حاجتكما إلى الإحساسات القوية وإلى التغيير المتجدد على الدوام ستتعايش بصعوبة مع ضغوط واقع رتيب ومحدود ، وذلك من شأنه أن يفضي إلى المشاجرات لكثرة الإحباطات ، إلى الصراخ لشدة الإحساس بالقهر ، وإلى تكسير الأواني لعنف الشعور بالضغينة .

مع تمنياتنا لكم بالسعادة 
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