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اإلھداء
أُھدي ھذا العمل المتواضع:

إلى أمي (سامیة أمین) التي ساندتني دائًما ومھما فعلت لن أُوفي حقھا.
إلى أبي وأخواتي (ھیثم وھبة وھند) وأقول لھم أحبكم كثیًرا.

إلى زوجي (أسامة رفعت) وأشكره على دعمھ لي.
إلى أصدقائي وبخاصة (إیمان النقلي) وأقاربي وخاصة بنات خالي نبیل أبو سالمة (نھى- نھاد -

نھلة - نرمین- إیمان- نورا) وزوجتھ فاتن نور.
إلى كل أحبابي وأخص(منى كامل) لھا خالص الشكر والتقدیر.

وأصدقائي الذین طالما وقفوا بجواري ومنھم زینب وأریج ونعمت.
وأقول لھم جمیعًا أحبكم حبًا جًما ولوال أنتم ما كنت أنا.



كلمة المترجم
السالم علیكم ورحمتھ وبركاتھ

أعزائي القراء:
أُحب أن أُعرفكم تجربتي الناجحة من ھذا الكتاب؛ فأنا تزوجت من حبیبي منذ ست سنوات وكنا في
َعراك دائم، واكتشفُت أن كل ھذا بسببي أنا؛ ألني كنت مضحیة للغایة، وحتى كنت ال أفھم ماذا
تغیر فنحن نحب بعضنا؛ فماذا حدث؟! الذي حدث أنني كنت أتعامل بسذاجة، لدرجة أنني لم أعد
أفھمھ، وكنت أجھل بماذا یفكر، وماذا یشعر، وكنت أقول لنفسي ھل ھو یشعر بما أشعر بھ؟ ھل
ھذا طبعــھ أم یریــد أن یســیطر علـى؟ ھـل یوجـد تـأثیر خـارجي علیـھ؟ ھـل یحبنـي بالفعل ؟ھل
أحبھ أنا بالفعل؟ حتى وصل بنا الحال أننا نرید أن نترك بعضنا وننفصل في الحقیقة ھو یعشقني
وال یستطیع العیش بدوني، وھذا أوضح ما في قلبھ؛ وكذلك أنا، ولكن ماذا أفعل حتى أُصلح
الوضع بیننا من جدید، فقمت بالبحث على (اإلنترنت) في البدایة، ووجدت موضوعات كثیرة
بخصوص ھذا الموضوع ومن بینھا؛ البسي كذا، تصرفي ھكذا، في الحقیقة لم أقتنع بسھولة ولكن
حاولت، ولم أرى نتیجة ترضیني وكان من ضمن ھذه المواضیع نصیحة تقول: أن كتاب "لماذا
یُحب الرجال الواعرات؟" جید في ھذا الموضوع فبحثت عنھ، ووجدت المائة نصیحة فقط،
وأعجبني ھذا الكتاب، ولكن لم أفھم مقصد النصائح وِلَم الكاتبة "شیري أروجوف" تقول ھكذا،

وظللت أبحث عنھ كثیًرا حتى أتت بھ صدیقة عزیزة لي، فقررت أن أُترجمھ.
وكذلك كان السبب في ترجمتي لھ أیًضا أختي ھبة، فلقد كنت أبكي وأقول لھا أني ُمتعبة وأشعر
أنني سأموت في المطبخ، وتعبت من رعایة أطفالي وزوجي، أنا ال أجد نفسي ھنا وأشعر أن ھذا

لیس مكاني فقالت لي: "سأقول لِك شیئًا
جربیھ حقًا؛ اغتنمي من یومك ساعة، افعلي فیھا ماتُحبي، وتكون ھذه الساعة لِك أنِت فقط، ولكن
افعلي شیئًا ُمحببًا إلى قلبِك"؛ فسمعت نصیحتھا وشرعت فــي ترجمــة ھــذا الكتــاب الشــیق ومـن
حینـھا حیـاتي انقلبـت رأًسا علـى عقـب، فنسیت الحزن، حتى أن المنزل أصبح أفضل، وتحسنت
َعالقتي الزوجیة، وكل یوم بعد ما أنتھي من الترجمة أشعر بطاقة إیجابیة تفوح في جسدي، أتمنى

أن تفعلوا مثلي بھذه النصیحة الرائعة الذكیة.
وأُحــب أن أُعــرفكم أیــًضا أن ھــذا الكتــاب صــدر عـام 2000م، وبـیع منـھ قُرابـة الملیون
نسخة، والكاتبة حائزة على عدة جوائز، ولھا ُكتب عدیدة في ھذا النمط مثل كتاب: "لماذا یتزوج
الرجال الواعرات ؟" وأنا شخصیًا أعتبره مرشًدا خاصة لي في عالقتي الزوجیة، حتى أني

أصبحت أُعطي نصائح عن وعي،
وأُحب أن أُنوه أنھ كتاب أمریكي أى أنھ یوجد بھ أشیاء تتنافي مع عاداتنا، ولكن عندما تُكملي
قرائتھ ستجدین أن الدین یحافظ علیِك، مثًال عندما یُقال للمرأة على الحجاب فھذا ألن الرجال
ینظرون للنساء على أنھن ُدمى یُلعب بھا فأراد هللا أن یصونك ففرض الحجاب، وعندما یقول أن
الزنا من الكبائر فھذا الكتاب یوضح لِك من وجھة نظر علمیة لماذا علیِك الحفاظ على نفسك من
ھذه الجھة؛ في النھایة أُحب أن أقول لِك عزیزتي علیِك أن تحطاطي، وأحبي زوجك ولكن بعقلِك
ولیس بقلبِك، واجعلي نور هللا یُرشدك، واجعلي أكبر مساحة في قلبِك � فھو الذي لن یخذلِك أبًدا،



وتقربي لھ، لكن لیس بھدف إیقاع قلب زوجِك في یدِك، بل بھدف التقرب إلى هللا، وتََذكري أنھ "إذا
أحب هللا عبًدا نادى جبریل أن هللا یُحب فالنًا فأحببھ فیحبھ جبریل فینادى في أھل السماء أن هللا
یحب فالنًا فأحبوه فیحبھ أھل السماء ثم یوضع لھ القبول في األرض" وأقول لِك أیًضا أن السعادة
والراحة النفسیة قرار؛ ولكن یحتاج إلى تدریب، و یكون عبارة عن عدم التفكیر فیما یُحزنك

وفعلِك ألشیاء تحبینھا، ومن األفضل أن تكون مفیدة.
وبفضل هللا بعد بیع ھذا الكتاب بصورة مذھلة فقد بِیع أكثر من سبع عشر ملیون نسخة على
مستوى العالم العربي و لكن قد ُسرقت النسخ األصلیة ولِك أمیز ھذه النسخ فقد قمت بتغیر اسم
الغالف من "لماذا یحب الرجال العاھرات" إلــى "لمــاذا یحـب الرجـال الواعـرات" فكلمـة واعـرة
تعنـي الصـعبة و لكـن باللغـة المصریة وباألخص الصعید ھو مصدر ھذه الكلمة، وأما عن
محتوى الكتاب فقد قمت ببعض التغییرات بالترجمة و لكن تحمل نفس المعنى الذي تقصده الكاتبة.
وأحب أن أُنوه إلى أن ھناك قواعد ثابتة للرجال والنساء في الشرق و الغرب على حٍد سواء ولكن
ھناك اختالفات فیظل الرجل رجًال واإلمرأة إمرأة؛ فمثًال الرجل یُفكر بعقلھ سواء إن كان شرقي أو
غربي، و المرأة تفكر بقلبھا و تنساق وراء مشاعرھا سواء إن كانت شرقیة أم غربیة؛ ولكن
االختالفات تكمن في أن الشرق لدیھم عادات وتقالید والغرب منفتحون وال یرتبطون ال بكالم
الناس و ال بعقوبات صارمة إذا قام أحدھم بعالقة مع أحد سواء إن كان رجًال أو إمرأةً على حــد
ســواء فــھناك الرجــال و النســاء سـواسیة فـھم لـدیھم الحریـة الكاملـة فـي حیاتھم الخاصة من
سن المراھقة وال أحد یستطیع التحكم بھم حتى وإن كانو أھلھم، أما الشرق مختلف تماًما فیفرقون
بین الرجل والمرأة فھناك مقولة تقول: "الرجل رجل وال یعیبھ شيء،"؛ وأنا معترضة تماًما على
ھذه المقولة فالرجل ال یعیبــھ ســوى أخالقــة، ولكــن اعتراضــي لــن یغــیر شـیئًا؛ ولكـن أُكـرر
قـول ھنـاك أساسیات وقواعد تسري على أي رجل في الكون وفي ھذا الكتاب تتكلم الكاتبة عن
ھذه القواعد واألساسیات ولكن بأمثلة من مجتمعھا الغربي التي ال تتناسب أحیانًا مع المجتمع

الشرقي ولكن ستجد الحكمة أو المقصود بمعنى المثال.
تمنیاتي باالستمتاع واالستفادة

وشكًرا
مع تحیاتي

ھدیر القصاص



المقدمة
لماذا یحب الرجال الواعرات؟ ھو دلیل العالقة للمضحیة، وكلمة العاھرة التي في العنوان ال تُؤخذ

كما ھي، استخدمتھا بطریقة ساخرة حتى تتجانس نغمة عنوان الكتاب.
العنوان والمحتوى ھو: تفكیر من بعض النساء ولكن ال یعترفن بھ، كل إمرأة مضغوطة من
التظاھر باالحتیاج للرجل، كل إمرأة تشعر باالنجذاب للرجل الذي تحتاج إلیھ كثیًرا، وفي نفس
الوقت التي تھتم بھ تفقده، كل إمرأة تعرف ذلك، فھذه مشكلة شائعة بین أكثر النساء المتزوجات

والعازبات على حد سواء.
إذًا لماذا یحب الرجال العاھرات؟ البد من المھم أن نفرق بین االستخدام المعتاد لكلمة "العاھرة"،
وبین الطریقة المستخدمة ھنا، وبالتأكید أنا ال أحبذ أن تكون المرأة لدیھا میوًال وقحة، فالعاھرة
التي أتكلم عنھا لیست العاھرة التي بالشارع أو شــخصیة بخیلــة "كجــون كولــینز" –للممثــل
جونــي دیــب_ و ھـو یلعـب دور الساللة الحاكمة، وال ھذا مكتب دعارة یجبر أحًدا على العمل

بھ.
المرأة التي أصفھا ھنا ھي نوع من أنواع القوة، لدیھا ذكاء حاد، ال تستلم أبًدا عن حیاتھا لمطاردة

رجل؛ فھي ال تدعھ یعتقد أنھ یمتلِكھا 100%، كما أنھا تعتمد على نفسھا عندما یتخلى عنھا.
ھي تعرف ماذا ترید ولیس لدیھا حل وسط لتحصل علیھ، و أنوثتھا "كمانغولیا للصلب " ناعمة
جًدا من الخارج وصلبة من الداخل؛ فھي تستخدم ھذه المیزة بإسلوب أنثوى، كما أنھا لیست مثل
المضحیة التي تنساق لسحر الرومانسیة و تســتخدم عقلــھا؛ وھـذا یقودھـا إلـى ممارسـة قواھـا
عنـد الضـرورة؛ فـھي تلعـب بمساواة معھ بإالضافة إلى أنھا تظل بأعصاب باردة تحت الضغط

فھي تفكر بــالعقل، تعــرف متــى تنســحب، فــي حــین أن المضــحیة تعطـي وتعطـي حتـى
تُستنزف.

من خالل آالف المقابالت التي عقدتھا مع الرجال لتألیف ھذا الكتاب؛ ففوق ال90% ضــحك
ووافــق علــى العنــوان فــي خــالل ال30 ثانیــة األولــى، كمــا أن المواضیع مكررة َطوال
الوقت، حتى أن كانت صیغتھم مختلفة جزئیًا، ولكن الرسالة ال تتغیر؛ فقالوا "أنھم یُعجبون بالمرأة
الغامضة التي ال یعرفون عنھا إال القلیــل" واتضــح لـي شـیئان مـن خـالل المقـابالت؛ أوال: كلـھم
یفضـلون التحـدي العقلــي وھــذا تعبــیر عــن المــرأة التــي ال تلبـي احتیاجاتـھم، ثـانیًا: كلمـة
عـاھرة أطلقوھــا كاختصــار للتحــدي العقلــي وقــوة الشـخصیة، وبـذلك یحصـلون علـى
الجاذبیة، عندما استخدمت كلمة التحدي العقلي مع الرجال یفھمونھا على الفور بالقصــد الــذي
أعنیــھ، ومـن ناحیـة أخـرى عنـدما قـابلت آالف السـیدات فـھن لـم یفھمن نفس المعنى؛ ففھمن أنھا
ذكاء وأخریات اتخذنھا على أنھا عدم االحتیاج، وأنا ال أُؤكد ذلك بالحدس عبر مقابالتھن، لكنھن
أكدن إحساسي بنفس المعنى؛ فیجب أن تكون ھناك أسراًرا تخص المرأة ال یجب أن یعرفھا

الرجل.
عناوین ھذا الكتاب عبارة عن األشیاء التي ال یریدھا الرجل، وال یقولھا لشریكتھ فھو ال یقول: "ال
تكوني ممسحة أرجل، و ال تقولي نعم دائًما ال تحومین حولي،" سوف تجدین رسالة واحدة
واضحة في فصول الكتاب و ھي: "نجاح الحب ال یتعلق بالشكل، ولكن یتعلق باإلسلوب"، اإلعالم



جعلنا نؤمن بالعكس؛ فالبنات في سن المراھقة یقرأن في المجالت "اجذبي انتباه الشباب"، فیتعلق
المحتوى عن المالبس أو الشكل: كلون األظافر أو لون الشفاه، وسیندھش" و المجالت تُؤكد علــى
ھــذا، فمــاذا ســتتعلم الفتـاة حینـھا؟ وكـیف یسـتحوذ ھـذا علیـھن؟ وھنـاك موضوع آخر، وھو
كیف لوسائل اإلعالم التعامل مع الشیخوخة؟ فالمرأة في سن المراھقة تتطور من سن العشرین إلى
إمرأة واثقة بنفسھا؛ ووسائل اإلعالم تقذفھا بصورة سلبیة عن الشیخوخة كالتجاعید والخطوط
البیضاء والترھالت فیحبطوھا، فیكونوا مثل التجار الذین یقللون من شأنھا لیبیعوھا بنصف الثمن،

وھي ماذا تتعلم؟ تتعلم كیف تستقبل الرفض من أكثر من شخص، إذًا ما ھي الرســالة مــن ھـذا
الكتـاب؟ ھـي قلیـل مـن االسـتخفاف ضـروري لكسـب احتـرام الذات، لكن لیس االستخفاف
بالناس، ولكن باعتقاداتھم الخاطئة، العاھرة ھي المتسلطة التي تستمد قوة ھائلة من قدرتھا
باإلعتماد على عقلھا، كما أنھ یوجد جزًءا مــن العــالم مسـتمر فـي تعلـیم المـرأة كـیف تكـون
مسـتقلة بـذاتھا وتكـون نفسھا فقط؛ ألنھا ال تعیش حیاة أحًدا آخًرا، فالمرأة التي تطبق قوانینھا
الخاصة لدیھا إحساس بالثقة والحریة والقوة، وھذه المشاعر أود أن تكتسبھا المرأة من خالل

قرائتھا لھذا الكتاب.
المرأة التي لدیھا خبرة جیدة مع الرجال تمتلك صفات داخلیة سأشرحھا في الكتاب: الحس الفكاھي
والقیادة فكأنھا تقول :"أنا أسوق القطار وسوف أخبرك متى أستمر ومتى أتوقف؟"، كما تتحكم في
عقلھا لتقدم أفضل اھتمام وبطریقة مثالیــة، تقــول أنــا ال أحتــاج وجـودي معـك؛ ولكـن ھـذا
بـاختیارى، فـالعاھرة لـھا اھتمام شیطاني فالرجل یمتلكھا من الخارج ولیس من الداخل فھذا ھو

السحر؛ لذلك الرجال یحبونھا كثیًرا.



(1)
من ممسحة أرجل إلى فتاة أحالم

تصرفي وكأنِك جائزة وھو سیصدق ھذا
"%50 قوتك الجنسیة وما تملكنھ، و50% ماذا یعتقد الناس أنِك تملكنھ"

_صوفیا لورین
*مقابلة المضحیة:

كل الناس تعرف المضحیة أنھا تلك المرأة التي تعطي أكثر من الالزم، فتفعل كل شيء بمجرد
معرفتھا بحاجتھ لھ، بدون أن یبذل أدنى مجھود للحفاظ على العالقة معھا، ھي نفس المرأة التي
تعطي بدون تفكیر للحفاظ على العالقة و تعطي كل تركیزھا للعطاء لھ، ھي نفس المرأة التي
تعطي أي شيء سیفكر بھ الرجل أو یعجب بھ؛ ألنھا ترید الحفاظ علیھ مھما كلفھا األمر، اعتقاًدا

منھا أن كل إمرأة تفعل ما تفعلھ.
بالتأكید مجالت الموضة تنصح المرأة بنصائح سخیفة، وبالنظر لھذه النصائح تجعلنا نفھم، لماذا
النساء یتطلعن للعطاء: "أعمِل بجھد للحصول على رضاه، أطبخ لھ أربع وجبات، أخبز لھ حلوى
الفانیلیا مع أشیاء صغیرة غیر اعتیادیة (مثــل مــارتا ســتیوارت)، ال تنســي الفراولـة الطبیعیـة
التـي حصـلتي علیـھا بعـد ساعتین، ثم قدمي كل ھذا لھ في الموعد القادم، والبسي أسود ألمع

"النتیجة ؟ كارثة!".
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أي شيء تطارده في الحیاة یھرب منِك
خصوًصا عندما یتعلق األمر برجل، مثال: لو طاردتیھ بمالبس مثیرة؛ أوًال سیقیم عالقة معِك،، ثم

یھرب.
ما الذي یجعل الرجل یھرب في ھذا الموقف؟ ألن تصرف المرأة ھنا ال یوحى أنھا تُغلى من قیمتھا
لنفسھا؛ ألن العالقة طارئة ولیست عمیقة في الحقیقة؛ وھي أعطتھ أفضل ما لدیھا الحقیقیة في
عطائھا أغلى ما تملِك لشخص غریب سیفكر في شیئین؛ بأنھا إما أن ترید اقامة عالقة مع أي
رجل، أو أنھا ترید تصحیح خًطا ما أو یعتقد كالھما، وبالتالى سیضع أشیاء كثیرة في تفكیره
فیصــعب أن یكمــل معــِك، و ســیرى أنــِك غـیر محترمـة ألنـِك قللـِت مـن نفسـك، وعندھا تضیع

رغبتھ للتقرب منِك؛ فھل ھكذا تكوِن مثیرة أم ال؟!
من ناحیة أخرى فتاة األحالم ال تقتل نفسھا لیعجبھ، لھذا السبب سیقع في حبھا بدون األربع
وجبات، ذلك لن تجدھا تجمل نفسھا، لكن عندما تطبخ لھ وجبة واحدة (فشار) مثًال ال أكالت
خیالیة، وتحضر من شركة تبرویر حافظة طعام، وبعد ستة أشھر من آخر طبخة تسخن لھ

الشوربة فیقول ببالھ: "یا رجل إنك عزیز علیھا!"
ھذا ال یھم إذا كانت الباستا مع جبن علیھا بقطع لحم مقطوعة علیھا فسیقول: "إنھا أحلى باستا

أكتلھا في حیاتى."
ھو حالیًا یشعر وكأنھ الملك وبعض األحیان یشعر باالختالف، كما أنھ لم یحصل على ذلك

اإلحساس بسھولة، وحتى یحصل علیھ سیقوم بالعطاء أكثر.



نصیحة الجاذبیة 2#
المرأة التي تجعل الرجل یفعل المستحیل ألجلھا؛ ھي في الحقیقة

ال تظھر اھتمام كبیًرا لھ
المسالة ھنا لیست عن كیفیة لعب لعبة، أو كیفیة التحكم في شخص ما، أنما ھي عن رغبتك في
االحتیاج، وعن احتیاجك لمعرفة أنِك شریًكا مماثل لھ في العالقة، وكیف یكون لدیِك القوة لكونِك
جزًءا من ھذه العالقة ماذا سیحدث لو جعلتیھ یعرف من الیوم أنِك قابلة للتغییر، فھو یختبرك لیرى
مدى قابلیتك للتغــییر، فــھي طبیعــة بشــریة أن یختبــرِك لیعرفـِك جیـًدا وأكثـر تـوقع لـدیھ أن
ستتغیري، فھو یراِك كبطاریة دوریسیھ"ما أقصى مدى ستخضِعین لھ؟ ما أكبر شيء سأخرجھ

منھا؟"
فالمضحیة تعرف أن عطاءھا غیر المحدود أو أن تكون لطیفة للغایة لتسعده فھذا اعتقاًدا منھا أنھ
بھذه الطریقة سیحترمھا؛ أما العاھرة تضربھ ضربھ قویة و تضــع حـًدا للعالقـة، فمعظـم الرجـال
ال یحبـون المـرأة التـي تتجـاوز الصـعوبات، كالتي تعطي لھ التحدي العقلي، المرأة الذكیة تعمل
من الخطأ الصغیر درجة كبیرة من االھتمام؛ لكن التحدي العقلي صغیر مع المضحیة (سأستھزأ
بھا إذا وجدت كل شيء متاًحا لدیھا، فلدینا إذًا مشكلة )، التحدي العقلي عموًما غرضھ االحترام،
ھذا یعتمد على ردة فعلك، وھذا یتوقف على معرفتھ بأنِك لن تخافي بأن تكوني بدونھ، المضحي،
تجعل األخطاء متاحة من البدایة طوال الوقت، وتقــول: "أنــا ال أریــد المشـاكل"؛ لـذلك تجعلـھ
یظـن أنـھا خائفـة أن تكـون بـدونھ وبعدھا سیؤمن أنھ یمتلكھا 100%، ومن ھذه النقطة تبدأ المرأة
في التذمر و تبدأ بالشكوى و تقول: "ال یملك الوقت الكافي لي، ولیس رومانسیًا كما یجب أن
یكون،" أما العاھرة تختار مایكون متاًحا لدیھا، فبعض الوقت متاحة و بعض الوقت اآلخر غیر
متاحة، وھي طیبة بما فیھ الكافیة، تضع لھ حد ویترجم ذلك أنھا غیر مضمونة 100% وماذا عن
المرأة التي تتخِل عن كل شيء من أجل رجل؟ ھنا الرجل یترجم ھذا على أنھ یمتلكھا %100،

وبعد عدة مقابالت یأتي مع أصدقائھ في منتصف اللیل ویكلمھا لتأتي المقابلة في منتصف اللیل.
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المرأة التي تقوم بالتحدي العقلي؛ تضع حًدا إلحساس الرجل بامتالكھا %100
طریقة استغالل وقتك تخبره ما نوعك؛ فالمضحیة بعد أسبوع من معرفتھ تقعد علــى الكرسـي، و
تفـرغ عقلـھا بـالكامل لالھتمـام والتفكـیر بـھ، بینمـا ھـو یشـاھد مباراة على التلفاز، أو ینظف
حوض السمك، أو یلعب على الجیتار، أو یصلح شیئًا في السیارة، وعندما تعلم تستاء حینھا وال
تبوح بھذا، وتحاول فعل ما ھو أفضل، فتحسن من نفسھا لتكون برفقتھ، ومن ناحیة أخرى نجد
العاھرة تعمل ضجیًجا، و في الحقیقة ھذه ھي طریقتھا ولیست شیئًا سیئًا؛ إلنھ سیعلم حینھا أنھ لن
یستطیع التعدي علیھا،لكن اعلم أن التحدي العقلي یجعلھا تتعارك معھ، وكل شيء سیتوقف على
ردود أفعالِك وما الذي ستتنازِل عنھ، مثال: قال لِك أنھ یُعجب بالشقراء، وأنِت سمراء وسوداء
العین وشعرك أسود، غیراك في المرة التي تلیھا أنِك صبغِت شعرِك باللون األصفر ووضعِت
عدسات الصقة، فیترجم ذلك أنھ قد أمتلكِك 100% یُقال أن "طریق قلب الرجل معدتھ " وھذه
حقیقة، ولكن لم یقل أن تطبخي لھ 6 ساعات لیأكل، و في النھایة ممكن أن یأكل خارج المنزل أو
یطلب من الخارج، وتعتقدین أن عند امتالء المعدة ستكبر مساحة الحب، وھناك قاعدة لدیھم: إذا لم
یكن الطعام ساخنًا سیكون مضیعة للوقت، فقرأت للتو في مجلة للرجال، وكان العنوان: كیف تطبخ



الوجبات األربع؟ فكانت عبارة عن وجبات سھلة وسریعة، فأنا أتكلم عن مسألة الطبخ؛ ألنھ نوع
من أنواع العطاء التي تعطیھ المرأة بطریقة زائدة، وأنا ال أقول التطبخي لھ أبًدا، لكن اطبخى لھ
في المناسبات، أو في عید میالده، أو عندما تریدین شیئًا خاًصا من أجلھ في مواقف معینة وبعد أن

یعرف أن المعاملة الطیبة أن تطبخي لھ
وجبة واحدة، ولكن لن تكون طیبة عندما یفكر أن ھذا حقھ؛ ألن المرأة تحدد العالقة من بدایتھا،
وعكس "مارثا ستیورت" عندما قالت: "القادم سھل التعرف علیھ وأنِت ال تحتاجین اللعب بالورق
الذي تملكیھ"، تستطیعین طبخ وجبة خفیفة أو الفشار، العاھرة لیست بالمرأة التي تمكث في المنزل
وتعمل فوق طاقتھا لتبھر رجًال بمھاراتھا، ففي بدایة العالقة ستركز على أن تكون العالقة جیدة،
حتى تصل إلى أن تجعلھ یُنظف سطح البیت (أو المنزل)، في البدایة انتبھي و سجلي اآلتى: عندما
یتصرف بطریقة سیئة بعد وقوعة في الحب، ھو یریكى أنھ ال یملك شیئًا لیعرضھ علیِك في
المستقبل؛ وھذا التصرف ال یعتبر شیئًا لیجعلِك سیئة، أنھ سیعرض علیِك كل شيء وسینتظر ردة
فعلِك، إذا كنِت تعملي لوقت إضافي؛ فسیقوم بالتطاول علیِك، و سیكون أمامك خیاران، إما
مضحیة وتفعل وكأنھا تقول: "الذي أفعلھ ال یكفي وأنا ال أكفي" وإما عاھرة وتفعل وكأنھا تقول:

"أنا أكفي فتقبلني كما أنا أو ال یھم."

من الیوم األول یستنتج الفكرة األساسیة عنِك، منذ البدایة یكون حریًصا جًدا،
نعــــم حــریًصا جــًدا فــي محاولــة معرفــة حــدودك وكــم یمكنــھ أن یأخــذ منــِك، تصرفاتك
أثناء المكالمة التلیفونیة تخبره أیًضا، ھل أنِت منتظراه؟ ھل ستغیري طریقة كالمك معھ إذا لم
یتصل؟ أم ستتحدثین كما كان متوقعًا؟ إذا لم تعِطھ درًسا شدیًدا سوف تجعلیھ یعلم أنھ یمتلكك
100%، وأنھا ستكون رسالة جیدة لتعطیھا لشخص جدید في حیاتك، في الحقیقة أكثر الرجال ال
یتكلمون ھاتفیًا عمًدا؛ لمعرفة ما ھي ردة فعلِك، فإذا ضایقِك عدم اإلتصال ھنا یستطیع الرجل
التحكم في مشاعرِك بسھولة ویتحكم في رغبتِك واحتیاجاتِك، لذلك انسي كل الخرافات التي

بالمجالت عن: لماذا ال یتصل الرجل بِك؟



نصیحة الجاذبیة4#
التجاھل طبیعة الرجل لمعرفة ردة فعلِك لطریقت ه معِك، وھذا السلوك ستالحظیھ عند األطفال

والحیوانات األلفیة
الضغط أسلوب آخر للرجل لیتأكد من رد فعلِك، فھو ال یقول "حبیبتي أنا أحتاج لمعرفة حدودي
معِك" باإلضافة إلى أنھ سوف یعید نفس التصرفات لیتأكد من رد فعلِك، فعندما تُبدین أنِك عاطفیة،
فھذا یعطیھ إحساًسا أنھ یتحكم بِك، وإذا تصرفِت بعاطفیة مرة أخرى حینھا سیعرف أن لدیك القلیل
من التحدي العقلي، وإذا جعلتیھ ال یتوقع رد فعلِك دائًما فھذا سیولد التحدي العقلي، ھذا سیعطیھ
شیئًا ما یحتاجھ بالتأكید وما یحتاجھ ھو: حریة التنفس؛ إذا لم یتحدث معِك بصورة كافیة، أظھري
لھ ردود أفعال مختلفة، و ھذا التصرف سیجعلھ غیر متأكد أنِك مشتاقة إلیھ (أو بمعنى آخر غیر
محتاجة لھ) عندما ال یكون بجانبِك، وھذا سیعطیھ سببًا لیرید أن یكون بجانبِك؛ ألنھ ال یشعر أنِك
بحاجة إلیھ، حاول أال تقولین أشیاء معینة مثل: "لماذا التتصل بي؟" أو "لماذا لم أسمع منك... منذ
أسبوع؟" لو أنِت لم تقولي ھذه األشیاء ستالحظین أنھ یأتي إلیِك، لماذا؟ ألنِك لم تشعري بمرور

الوقت ألنِك تستمتعین بوقتك، حینھا الیشعر أنھ یمتلكك
%100، مجلة "توب تن" تعطي نصائح سیئة جًدا؛ فتقول: أن تضعي مالحظة صغیرة في أماكن
غیر متوقعة مثل حقیبتھ أو خزینتھ أو اكتبي لھ قصیدة وضِعیھا تحت مسَّاحات سیارتھ، و إذا لم
تكتفي بذلك لجذب انتباھھ أعطیھ قبلــھ المــوت... وســتحصلین علــى نتیجـة سـاحرة، كـل ھـذه

أخطـاء ناتجـة مـن مالحقتِك لھ.
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إذا بدأِت بمالحقتھ ھو سیبعد، فببساطة ھو یحارب من أجل امتالك األشیاء التي ال یمتلكھا
واكــرر فــھذه لیســت لعبــة تتعلمــین كــیف تلعبینــھا، بــل عـن فَھـم طبیعـة البشـر ولتتعلمي
طریقة المعاملة، فالرجل دائًما یرید ما الیستطیع أن یملكھ؛ فعندما یقابل إمرأة تبدو غیر مھتمة؛
فھذه سیصبح تحدیًا للرجل بمحاولتھ للتحكم بمشــاعرھا، إذا حــاول الحصــول علـى المـرأة التـي
تتجاھلـھ سـیغیر تفكـیره بـھا ویفكر بأنھا عروٌس مناسبة لھ، و یكون متحمًسا للعالقة ومتشوقًا جًدا
للعاھرة التي ستطھو لھ وتنظف لھ وتالحقھ، لكن إذا الحقتیھ فببساطة لن یضعِك بنفس القیمة
الغالیة، ھناك خطأ آخر تقع فیھ المرأة، وھو عندما تقابلة تتحدث معھ عن الحیاة المثالیة التي
تریدھا أو عن الوزن المثالي الذي ترید أن تحصل علیھ، إذا ما ھو التصرف الصحیح؟ أن ال
تجاملیھ، فھذا ھو الوقت المثالي لتُثبتین لھ من تكونین أنِت، فتتصرفین وكأنِك تقولي :"ھذه أنا ولي
جمالي الخاص وال أرید أن أكــون أفضــل مــن ھــذا"، وقولــي لنفســك ھــذه الجملــة حتـى
تصـدقیھا وحینـھا ســیصدقك، فــال تــھدري نفســك فـي التحسـین ألجلـة، نتیجـة المعاملـة السـیئة،
وتكون مشكلة نفسیة لدیك، فالحل: أن تتجردي من اإلحساس فكوني مزاجیة فستصححین المشكلة
على الفور، تخلي عن فكرة أنِك "مغصوبة"، فال تشعري أنھا نھایة القصة، وإذا لم یُعجب أحد بِك

فھذه مشكلتھ ولیست مشكلتك، لماذا؟
ألنِك باألساس ھكذا من قبلھ، إذا علم الرجل أن كل الرجال یریدون حبیبتھ فســیفعل المســتحیل
مــن ذي قبـل" وھـذا لـیس شـیئًا سـیئًا (فـأنِت لسـِت للبـیع) فالمرأة تحتاج لمعرفة أن الرجل عندما
یعتبرھا جائزة، یرى أنھ یفعل القلیل معــھا، كــالمثال الســابق فــھي قــامت بخــدعة بســیطة

فتصــرفت وكأنــھا جـائزة والشيء المضحك ھنا أنھ نسيَّ تماًما ما كان یبحث عنھ فیھا.



نصیحة الجاذبیة 6#
تصرفِك نحو نفسِك یحدد تصرف الرجل نحوِك

بالرجوع لبعض األعمال سنجد أن المرأة الجمیلة ستبدو قبیحة في عین الرجل إذا لم یكن لدیھا
الثقة في نفسھا، فھو یطاردك عندما یجدك جذابة وغامضة وغیر اعتیادیة، ولدیِك ثقة كبیرة
بنفسِك، وھذا یظھر بأسلوب معاملتِك، وعندھا ستكونین في نظره فائقة الجمال، التعتقدین أبًدا أنِك
غیر جذابة؛ ألن عندھا ستطاردیھ لتعطیھ أكثر فأكثر، واعلمي أن األذواق مختلفة، رأى رجل
إمرأة "قبیحــة" وأخـرى "جمیلـة" فـاللقاء األول یكـون االنجـذاب للشـكل، وعنـدما یقـع الرجــل
فــي حبــِك فأنجــذابھ حینــھا یعتمــد علــى تصـرفاتك، ویعتمـد عـن مـدى اعتمادك على نفسك،

وتصرفاتك نحو نفسك.
نصیحة الجاذبیة#7 تصرفي وكأنِك جائزة وھو سیؤمن بذلك

المرأة تقلل من شأنھا عندما تُقاِرن نفسھا مع أخرى، لذلك ال تغاري عندما تري إمرأة أخرى جذابة
تمشي في المكان، إذا أردِت أن تعطي المرأة 12 من 10 التي تأخذ 6 فقط الفتي بنظرك إلیھا،
ببساطة ماذا تفعلین بشأنھا؟ ال تعطیھا اھتمام، إذا فعلتي ھذا سیرى مدى ثقتك في نفسك ووقتھا
سینجذب إلیِك، وأھم شيء حدث حتًما أنھا ال ترید أن تكون جذابة جًدا، ولكنھا استمدت قوتھا منِك.
أول لقاء "لسامنتا" التي أخذت إلى مباراة بوكس محلیة، وطبیعي أنھا كانت مثــیرة للغایــة،
ومالبســھا مثــیرة وجعلوھــا تأخــذ لوحــات األشــواط، و بـدًال أن یتصرف كرجل نبیل مع إمرأة
أنیقة، فلم یأخذھا حتى بعین االعتبار، وعندما جاء الشوط الثاني أتت لصدیقھا فأستند على المقعد
وسألھا ببرود: إذا كانت ترید أن تشرب من زجاجتھ الخاصة فقالت لھ: "بالطبع ال" وشعرت أنھا
متوترة ومضغوطة، وفي نھایة الشوط الثالث ذھبت وھو لم یالحظ ذلك، والنتیجة النھائیة أعجب
بسامنتا، و خالل رجوعھ للمنزل كان یقول لنفسھ إنھا فائقة الجمال، والحقیقة أنھ كان یراقبھا،
وكان ال یبدو علیھ ذلك حتى ال یظھر علیھ أن یعطیھا اھتماًما كبیًرا لیعطي نوًعا من أنواع لفت

االنتباه.
تصرف صدیقھا یمثل عدم الرومانسیة، وھي لم تلحظ أنھ سیأخذھا لمكان غیر رومانسي في أول
موعد، فإذا أخذِك الرجل إلى مكان مباراة بوكس مثًال أو أي مكان للشباب فقط، فھو بذلك یخبرك

أنھ لن یستمر معِك طویًال، لذلك إذا أخذِك إلى مكان كھذا في أول موعد ال تذھبي معھ ثانیةً.
إذا كنِت في موقف غیر مریح فال تعطي اھتماًما كبیًرا للتفوق على إمرأة أخرى، بإالضافة إلى
أنِك لن تحتاجي إلى أن تركزي أكثر أو أن تشعري أن یجب علیِك العمل أكثر لجذب انتباه شھوة

الرجل.
أنا أعلم طبیعة المرأة أنھا تلبس مالبسھا بحذر، وماذا ترتدي النساء األخریات الآلتي من حولھا،

فقط أنِت ال تحتاجي لتقدیم العطاء الزائد عن اللزوم،
ارتــــداؤِك لمالبــس مثــیرة ال یســاعدِك لتكونــین أكثــر جاذبیــة بالنســبة للرجــل، فالمسألة ھنا
لیست عن نجاحك في إلفات نظره لِك، وھذا لن یكون الھدف السامي، فھو یستطیع إشباع رغبتھ
عن طریق ركوب دراجة أو النوم، ولكن المسألة ھنا عن رغبتھ بعد إشباع رجولتھ، ھذا ھو اللغز.
مكانتك في العالقة تبدأ من كیفیة تعاملِك لنفسِك، العطاء الزائد عن اللزوم ھو عطاء یتضمن كل
شيء من اتصالِك بھ كثیًرا إلى تجیھز الطعام لھ أربع وجبات إلى لبسك المالبس المثیرة من أجلھ،
تذكري دائًما المثل الذي یقول: الشمعة التي تحرق نفسھا مرتین إلضائة أفضل تعیش نصف



عمرھا، إذا ارتدیتي في الموعد القادم مالبس مثیرة للغایة، فھذا یعني أنِك ترتدین ھذا فقط ألجلھ،
وھذا سیحدد المعاملة، لذلك یقول الرجل: أنھ یرید المرأة في غرفة المعیشة وعاھرة في غرفة
النوم، لذلك ال ترتدي مالبس مثیرة لھ حتى یھتم أكثر، ال تجعلین إعالنات التلفاز تقودك، فالمرأة
التي ترید لفت شھوة الرجل؛ ھي إمرأة لم تكن واثقة من نفسھا، فالعاھرة ال تحتاج للمالبس
القصیرة المثیرة لتشعر بأنھا جیدة، فھي تؤمن بنفسھا كإمرأة، أما المضحیة تقول "البد أن یتقبلني
كما أنا!" سیتقبلِك؟ ال، كأختھ فقط، اصفعي نفسِك، فھو الیریدِك مجنونة، فالتقبل ھنا الیمثل شیئًا
جیًدا، ألنھ یتقبلِك كممسحة أرجل فقط، مع رغبتھ في فتاة األحالم، إذا أردتي التقبل إذھبي إلى أحد
یسأعدك؛ فنحن ھنا نتكلم عن رغبة الرجــل، وھــذا الشــيء ینمــو معـھ منـذ الطفولـة؛ فـھو
عنـدما یسـتلم ھـدیتھ فـي الِكریسماس فلم یسأل عنھا، فسیلعب بھا لمدة خمس دقائق ویلقیھا، أما
اللعبة التي أرادھا بشدة واشتراھا ستمكث معھ لشھرین؛ فتلك التي لم یحصل علیھا بسھولة كانت
توجد في المتجر على الرف األعلى وكل فترة یذھب إللقاء نظرة علیھا وعلى سعرھا ویدخر حتى

یحصل علیھا؛ فھذه ھي اللعبة التي ستمكث في ذاكرتھ إلى األبد.

و لكن ماذا عن العاھرة؟ فال یوجد مجال للتفاعل الجسدى، "أنا ال أعرف لماذا؟" ھذا تعبیر فرنسي
ویشیر إلى: "أنھ یوجد شیئًا ما ممیز" و ال یوجد لھ تفسیر، ھذا یدل على سحر خاص وال
تستطیعي التحكم بھ، وھذا یقودك إلى أن المرأة التي تحب طبیعتھا، ولیس لدیھا شعور بالسوء تجاه
نفسھا، وھذا لیس عن الشــكل الخــارجي فقـط؛ فـالمرأة الفاتنـة تـھتم بنفسـھا كـل یـوم؛ والـذكیة
تكـون غامضــة؛ فــالمرأة بكــل أنواعــھا مــن جمیلــة إلـى ذكیـة؛ البـد أن تتعلـم الغمـوض
واإلھتمام بنفسھا، إعلمي أنِك عندما تفقدین حذرِك ستفقدین لھیب الحب، فال تفكري بھ كثیًرا ؛ألن
أثر تفكیرك سیعود على معاملتِك، والحذر الزائد سیجعلِك غیر مھتمة، فاللمعان یوجد بینھا وھو
صعب المنال، مثال عندما یقول رجل: "ربما احتاج لوقت ألعید التفكیر في بعض األشیاء،"
المضحیة ستقول : " من فضــلِك ال تتــركني " أمــا العـاھرة فـال، حتـى أنـھا سـتعرض علیـھ

مسـاعدتھا فـي التراجع عن العالقة، لماذا (اختاري 1،2،3)، 1،ھي تحب المساعدة،
2، ھو ال یستطیع التراجع،

3، تحب نفسھا،
ملحوظة : االجابة الصحیحة ھي رقم (3) ؛ ألنھا تحب نفسھا بالفعل؛ فھي ال تریــد أحــد ال
یریـدھا، وسـتخلق لـھ أعـذار وتشـجعھ علـى الرحیـل، فـھي تسـوق القطار؛ فإحساسھا ال یریده أن
یكون محبًطا وترید أن تجذبھ إلیھا، فتتركھ وھذا یتحول إلى سحر، "ال أعرف لماذا؟" فھي شیطانة

مثیرة ال تھتم؛ فھي فقط ال تشعر بعدم اإلحتیاج إلیھ، وحتى أنھا أیًضا ال تركزي علیھ.
ملحوظة : إذا جعلتي شریكِك على خاصیة حظر المكالمات، في ھذا الوقت ُسیقبل قدمك لمجرد أن

یلفت انتباھك، تجاھلیھ سیھتم، اجعلیھ محور حیاتك سیھرب.



نصیحة الجاذبیة8#
أكبر اختالف بین العاھرة والمضحیة ھو الخوف، فالعاھرة ال تظھر خوفھا أن تكون بدون رجل

"مارغریت اتو ود" قالت: "أن الخوف لھ رائحة مثل الحب"؛ و ھناك مقولة تقول: "أن الحماس
والخوف یأتوا من نفس الجزء من المخ، فعندما یخاف الرجل من فقــدان إمــرأة تجــد حماسـھ
قلیـل"، والرجـل مثـل الزرع یحتـاج قـدًرا مـن المـاء والھواء لكي یتنفس، وماء الرجل ھو الثقة،
فإذا أسقیتیھ بماء غزیر سیقتلھ، من األشیاء التي البد أن تأخذیھا بعین اإلعتبار ھي: ماھي
العاھرة؟ العاھرة ھي تلك المرأة اللطیفة الجمیلة مثل شواطئ جورجیا؛ مبتسمة وجمیلة، كما أنھا
ال تأخذ قرارات مبنیة على خوفھا من فقدان رجل الفرق بین العاھرة والمضحیة لیست في
شخصیتھا أو شكلھا؛ فھذا لیس عن كیف تبدو المرأة، ولكن كیف تكون عاھرة بأفعالھا فھي ال

تتراجع أبًدا على حساب نفسھا.
نصیحة الجاذبیة9#

إذا ُخیرت العاھرة بین كرامتھا أو العالقة؛ حتما ستختار كرامتھا عن أي شيء آخر
العــاھرة تعــي لشــخصھا التــي تكــون علیــھا أثنــاء عالقتــھا بــھ، فــھي ال تخســر أصدقائھا أو
ھوایتھا أو عملھا، على عكس المضحیة فھي ال تحظى حتى على قدر كاٍف من اإلحترام، والعاھرة
تكون حذرة ومحافظة جًدا على احترامھا لنفســھا؛ ولــدیھا اعتقــاد قــوى بتحكماتـھا فـي قراراتـھا
الشـخصیة، فـھي لیسـت بخائفة، والغریب ھنا أنھ ھو الذي یخاف من فقدانھا، ألنھا ال تحتاجھ،

ومن ھنا سیبدأ حاجتھ إلیھا؛ ألنھا ال تعتمد علیھ، وأیًضا سیبدأ ھو باإلعتماد علیھا؛ مثل
المغناطیس العكسي؛ فالشخص األقل احتیاًجا لآلخر في العالقة سیجذب اآلخر إلیھ أتوماتیكیًا.

مقابل العاھرة "الجدیدة المحسنة" ھذا الجزء یحتوي على تعریف كلمة عاھرة أو "فتاة األحالم":
فھي ال تتحدث بصوت غلیظ، سھلة التعامل ومفھومة، ذو اخالق حمیدة وواضحة كالشمس؛
فتتعامل مباشرة مع الرجل في مستوى معین وھي من تضعھ، وتعلم ماذا تحب ولدیھا مھارة
الشرح المباشر، وھذه نتیجة أنھا عــادة تفعــل مــا تریــد، وھــذا ســیكون أســھل مــن المــرأة
العطوفــة ، ألن المــرأة الحساسة العطوفة تربك الرجل، وإلیِك الخصائص العشرة للتعرف على

العاھرة:
  1 - تُقدس اعتمادھا على نفسھا: فھي ال تھتم إذا كانت رئیسة في شركة أم نادلة في مطعم دنيء، 
فعندھا صدق وشرف في معیشتھا؛ وال تنتظر فارس األحالم الذي سیخرجھا من حیاتھا.  2 - ال 
تبالغ حیال رجل: فھي تعلم أن الشمس والقمر والنجوم ال یلتفون حولھ وال ھو محور الكون؛ لذلك 
ال تطارده أو تقضي كل وقتھا معھ.  3 - غامضة: ھناك فرق بین الصدق والفضائح، فھي صادقة 
ولكن ال تدلي بكل ما لدیھا، ال تكشف أوراقھا حرفیًا؛ ألنھا إذا فعلت ھذا ستكون ُمتوقعة ومُھانة؛ 
فھذا یولد الملل.  4 - تجعلھ ینتظر:ھي ال تراه كل یوم أو تترك لھ رسالة طویلة على سیارتھ، وال 
تكــون أول اســم علــى الئحــة المتصــلین علــى التوالــي لمــدة أســبوع، فـالرجال یفضلون 
التریث في الحب، فالتریث شيء حسن.  5 - ال تجعلھ یرى المعاملة الجیدة منھا، تتواصل معھ 
عندما تكون غیر راضیة عنھ و تبتعد عندما تھدأ، و بعد أن تُصفي ذھنھا وتتحدث معھ بصورة 
واضحة.   6 - تتحكم في وقتھا: تتصرف ببطء وخاصة عندما یریدھا ُمسرعة، أنھا تتحرك على 

حسب مزاجھا ولیس على أساسھ ھو، فھي تمنعھ من التحكم في وقتھا،



 7 - مرحة: إحساسھا بالمرح یجعلھ یعلم أنھا غیرعاطفیة، فھي ال یھمھا المعاملة باإلحترام قدر 
اھتمامھا بالضحك.   8 - تضع لنفسھا قیمة غالیة: عندما یقدم لھا ھدیة تشكره فقط وال تتحدث 
عنھا معھ ثانیًا وال تسألھ كیف یبدو ھذا، وال تضع نفسھا في مقارنة مع أخرى،   9 - متیمة بشيء 
ما غیره: عندما یشعر أنھ لیس وحده في سبب وجودھا، ھذا یجعلھ یریدھا أكثر، وكونھا مشغولة 
دائًما وال تغضب عندما یكون مشغوًال عنھا؛ فسیعرف أنھ ال یتحكم في تفكیرھا، وسیتمنى أن 
یكون في قائمة مھامھا.  10 - تعامل مع جسدھا وكأنھا آخر قطعة: فھي تھتم بشكلھا وصحتھا 
جیًدا، فاحترام الشخص لذاتھ یكمن في اھتمامھ بنفسھ كشكل وصحة، إذا أخبرھا مثًال أنھ ال یحب 

أحمر الشفاه األحمر، فستضعھ أینما ذھبت طالما ھذا یشعرھا بتحسن.



(2)
فك الشفرة،

لماذا یفضل الرجال العاھرات؟
ماذا تحتاج إلیھ كل مضحیة أن تعرفھ؟

"ما ھي السعادة؟ ھي عبارة عن سیجار جید، طعام جید ثم سیجار جید، ومن ثم إذا وجدت إمرأة
جیدة أو سیئة فھذا یعتمد على مقدار السعادة التي تملكھا"

(جورج برنز)
*تشویق المطاردة

یجب أن تعلم النساء أن الرجال یحبون "تشویق المطاردة" إلحساسھم بقمة النجــاح للحصـول
علیـِك، فـیحبون سـباق السـیارات، ویـھتمون بكمـال األجسـام والصید وإصالح األشیاء وتحویلھا
من معدمة إلى قیمة، یلعبون لعبة القط والفأر فتكون عند المرأة شيء مجنون للغایة، وعند الرجل
شيء ممتع للغایة؛ وھذا اختالف أساسي بین الجنسین؛ فطریق العالقة بالنسبة للمرأة ھو طریق

مصیري أما بالنسبة للرجل فھو طریق للمرح ال أكثر.
العاھرة تعلم أن طبیعة الرجل أنھ یرید الشيء بعد أن یخسره، حتى أنھ یریده أكثــر، فسـیبدأ بَسلـك
أكثـر مـن طـریق للوصـول إلیـھ، وھـذا جزء مـن اھتماماتـھ وتخیالتھ المشوقة، أما المضحیة
بالنسبة لھ تكون سھلة كالماء البارد؛ فالرجل یحب األشیاء أكثر عندما یتعب وال ینجح في
الحصول على ما یریده، ال أحد یحترم أي شيء في الحیاة ُمعطى لھ، فعندما یحصل الرجل على
المرأة بسھولة فھذا ال یبسطھ، الرجال الذین قابتلھم واعترفوا بأنھم أن حصلوا على المرأة بسھولة،

ھذا ال یكون جیًدا بالنسبة لھم، فمثل الصندوق األسود إذا أخذ الجائزة
الكبرى سیتخلص منھا بسھولة في لیلة واحدة، أما األشیاء صعبة المنال تكون مختلفة؛ فللحصول
علیھا یكسب بعض األشیاء ویُسخر بعضھا، ھذه ھي النقطة، كما في سباق الخیول یراھن على
خیل معین؛ ألنھ یشعر أنھ قریٌب جًدا من المكســب؛ طبیعــة الــذكر تــأتي منــذ الــوالدة فعنــدما

تضــربیھ یحــاول المكــوث والمثابرة، وعندما یشعر بالخسارة سیحارب أكثر فأكثر.
نصیحة الجاذبیة10#

أكثر شيء یثیر رغبة الرجل المتالك إمرأة ھو أال تكوني سھلة، وأال تكوني مطیعة وھادئة
مثال آخر عندما یذھب الشباب إلى رحلة صید، یخرجون لمدة أسبوع، ینام في خیمة ردیئة ویلدغ
من الناموس، ویأكل طعاًما ال یؤكل، لماذا؟ ألن في الصید یقتل حیوانات ضخمة مما تشعره
بالسعادة أكثر من وجبة كبیرة من أفخم األنواع، حتى أنھ یرید أن یحمل الحیوانات التي قتلھا على

عاتقة طوال الوقت (واآلن الحیوانات المصطادة دیكور لمنزلھ).
ملحوظة ھامة: عند وضع حیوان میت من نفس النوع الذي اصطاده عند الباب، فال یھتم لھ، مع
أنھ نفس الحیوان الذي اصطاده؛ لكن الذي اصطاده بنفسھ لھ تأثیر مختلف علیھ، وھذا مثل تأثیر
المرأة التي یطاردھا، أما تأثیر المرأة التي تطارد الرجل مثل تأثیر الحیوان الُملقى على بابھ،
الھدف من اللقاء ھو إعطاء الرجل تشویق المطاردة بواسطة التحدث البطيء، وأن تدعیھ یكون ھو

الرجل، كما یسھل علیِك فَھم طبیعتھ.



نصیحة الجاذبیة11#
لیحصل على أي شيء یرغبھ منھا البد أن یرضیھا أوًال

دائًما یذكر الرجال شیئًا وھو "الذي تریده دائًما ھو الذي ال تستطیعي الحصول علیــھ"، العــاھرة
ال تشــعره أبــًدا بأنـھا تحـت إشـارتھ، ولـذلك ھـو لـن یتـوقف عـن محاولة الحصول علیھا، ولن
یتوقف عن مالحقتھا، لذلك عندما یفعل المستحیل ألجلِك یشعر أنِك من حقھ الحصول علیِك عندما

یریدِك، وإذا كنت تحت إشارتھ فھذا لیس دلیًال على أنِك مضحیة.
الفرق بین المضحیة والعاھرة

الفرق في المواقف لیس في كیف تتعاملین معھ بقدر كیف تتعاملین مع نفسك، فتصرف العاھرة
یخبره بدون كالم أنھا ال تتخلى عن حیاتھا للبقاء معھ.

1.ھل تتضایقین عنما تقولین ال، أو للحظة تشكین في نفسِك؟
2. ھل حاولِت أن تخبري شریكِك أنھ یجب علیھ معاملتِك باحترام؟



3.ھل وجدتي نفسك تشرحین أو تلمحین لھ بما تریدي أو تحتاجي؟ ھل قاومِت النوم أو أضعِت
وقتِك الخاص لتلبیة احتیاجاتھ؟

4.ھل وضعِت لھ بانتظام مالحظات أو تحاولي دائًما اقناعھ بمساعدتِك؟
5.ھل وجدتي نفسِك تعیدین طلبِك أكثر من مرة اعتقاًدا منِك أنھ لم یسمع في المرة األولى؟

6.بعد الشجار، ھل تكونین دائًما من یبدأ بإالعتذار أو االتصال؟
7.ھل تجدین نفسِك تفعلي أو تتأثري أكثر منھ؟
8. ھل تشعرین أنِك مستنزفة بعد تواجدِك معھ؟

9. ھل تعتقدین أنِك بحاجة إلى انتباه أو ثقة أكثر؟
إذا كانت إجاباتك بنعم على خمس أسئلة، أو أكثر فھذا یعني أن عطائك أكثر من الالزم، وسأوضح

لِك لماذا ال تعطي نفسِك أحسن اھتمام بھذه الطریقة، المرأة
تستطیعِ الترابط بین العمل واللھو وااللتزام العائلي ووقت مخصص لألصدقاء، وھناك أن ترابط
بین العلم والعمل، وعندما یأتى الرجل فالمضحیة تترك كل شيء وتجعل الرجل محور حیاتھا، أما
العاھرة فیكون الرجل مجرد جزًءا من أجزاء حیاتھا وتحتفظ أكثر بحیاتھا الخاصة، و ھذا ما
یحدث من البدایة مع المضــــحیة؛ یتصــل بــھا ویســألھا "مــاذا تفعلــین فــي وقتــك الحــالي؟"
فتجــیب وتقول:"كنت سأشاھد فیلًما مع صدیقتي." ھنا الكالم في الوقت الماضي، ثم یسألھا: "ھل
تریدین مشاھدتھ معي؟ فتسكت ثانیتین و" توافق"، الرجل سیحاول أن یجعلِك أكثر قابلیة؛ ألن
تكون طبیعتك معھ ُمطیعة ویریدك ُمسخرة لھ أیًضا، وسیفعل لِك كل شيء لیقنعِك باتباعھ؛ فسیقول

لِك:
"ال أحب التخطیط لفعل شيء معین."

"أحب العفویة."
"أنا شخص تلقائي."

وھناك اختالف آخر بین المضحیة والعاھرة في مدى استسالمھا لھ منذ بدایة العالقة فكان یظھر
اھتمامھ بھا طوال الوقت، وبعد ذلك یبدو أكثر عفویة، في البــدایة ال تقبلــي ھــذا؛ ألنــھ إذا
تقبلتـي تلـك العالقـة دائـًما سـتتوقف علیـھ ھـو، المضحیة ستلغي میعادھا مع صدیقاتھا إذا أخبرھا
بخطة آخرى في آخر لحظة، أما العاھرة تبقى على میعادھا ببساطة، أعرف عاھرة حبیبھا یعشقھا؛

فإذا كانت تضع طالء أظافر ویتصل بھا فترد وتقول لھ: "أنا مشغولة."
نصیحة الجاذبیة12#

الرجل یعلم أن أي إمرأة تقبل العرض في آخر لحظة
في بعض األحیان یحصل الرجل على تذاكر شيء ما في آخر لحظة، ویخطط

لمفاجأة رومانسیة، فذلك شيء عفوي ولكن من الواضح أنِك لیس في أول أولویاتھ -وھذا شيء
سيء- أما إذا كان یتصل بِك طوال الوقت ویرید أن یراِك؛ فأنِت في منطقة جیدة، إذًا فماذا تفعلین
حیال موعد آخر لحظة أو مكالمتھ لِك في آخر لحظة لفعل شيء ما؛ ألنھ عفوي وال یملك خطة؟

في بعض األحیان ال تفرق المرأة بین العفویة وآخر لحظة بسبب المشاعر التي تكنھا لھ.



المثال الشائع حرفیًا أو "المكالمة العظیمة" أوًال: ینتظر الرجل رد من شخص ما آخــر قبـل أن
یـرتبط بموعـد آخـر، ویتصـل فـي الخامسـة ویقـول أنـھ سـیستحم ویكون في طریقة لمكان آخر،
وفي السابعة یتصل مرة أخرى ویتحجج بشيء آخر: "صدیقي تروى شیئًا ما أصابھ"، و یقول لِك
إنھ سینتھي من تروى مبكًرا وبعدھا یعرض علیِك أن یراِك، ویطلب منِك القدوم لھ، فال تذھبي إلیھ

مھما
كانت رغبتِك في رؤیتھ، البد أن تألخذي في اعتبارِك بجدیة أنِك لن تقابلیھ مرة أخرى، وإذا ذھبِت
ستنكشف مشاعرك لھ وكأنِك وضعِت قنبلة على جاذبیتك عنده، فصدیقتي "كریستا" مرت بنفس
الموقف وتصرفت بطریقة جیدة، ففي لیلة األحد و قبل منتصف اللیل، اتصل بھا "بریت" بصوت
حزین وطلب منھا أن تأتي إلیھ، فقالت لھ: "حسنًا حبیبى أنا في طریقى إلیك، أعطني خمس دقائق،
ألضع الواقى من المطر وسأكون عندك خالل أربعین دقیقة، و طلبت منھ أن ینتظرھا عند السلم و
یضع الشمسیة بسبب المطر" فأنتظرھا لمدة ثالث ساعات، وھذا بمثابة صدمة لھ فھذا غیر متوقع،
وبعدھا لم ترد علیھ لمدة أسبوعین، ألنھ لم یأتي ھو، وھو على بعد 23 میًال من مكانھا، كما أنھا
ال ترید الذھاب لمنزلھ وینفرد بھا، وفي الصباح استیقظت "كریستال " على عدة رسائل منھ
وواحدة من تلك الرسائل یذكر فیھا أنھ أُصیب بالبرد نتیجة وقوفھ تحت المطر، وھذا لیس خطأھا،
فكان البد علیھ أن یأخذ احتیاطھ للوقوف في المطر، أكرر مرة أخرى: العاھرة لطیفة للغایة مثل
شاطئ جورجیا، و بداخل جمالھا یوجد لدغة قویة، وھذا ال یعني أنھا تشرح شیئًا عندما ال
یحترمھا الرجل ، فھذا لیس نھایة الطــریق فــي العالقــة أو أنــِك تتقبلــین تصــرفھ، الرجـل

ً



ً إذا أمتزج االحترام مع الحقـیقي ال یریـد إمـرأة یعطیھا أسبابًا للبقاء معھ، فھذا ال یكون خطأ
الشروط التالیة:

الشرط1#
لدیِك قوانین مدروسة

المغزى: فوقتك وأولویاتك ذو قیمة عالیة، إذا عاملتي نفسك بقیمة عالیة، فمن الطبیعي أنھ
سیحترمك، مثال إذا أتصل بِك و قال: "متى أستطیع أن أراكي؟" ال تقولــي لــھ: " فــي أي
وقــت"، فــیقترح علیــِك یــوم الجمعــة فتقولـین: "موافقـة"، الثالثاء؟ "موافقة" األحد؟ "موافقة"

بإالضافة إلى أنِك ستقولین بأدٍب أن لدیك
لیلتان مناسبتان لِك و تخیریھ وعندھا یستطیع اختیار أحدھما، ھناك دكتور أنا أعرفھ بدأ في فتح
عیادة جدیدة خاصة بھ، فقال للسكیرتیرة: "نحن في البدایة وتوقعي حدوث أي شيء"، وأمرھا أن
تقول للمرضى "نحن جاھزون في الساعة ٢٬15 أو في الساعة4٬٣٠ أي وقت مناسب لِك"؛ الناس
یعطون قیمة أكبر للدكتور الذي یبدو منشغًال دوًما، وال یریدون ذلك الدكتور المتواجد طوال الیوم

حتى في منتصف اللیل -ھذا سرمن أسرار اإلقناع-.
الشرط2#

ال تقابلیھ عندما تكونین غیر مشغولة
المغزى: ھو أنھ لن یأتي قبل إنھاء مھامھ (أي في وقت فراغھ) إذا قال لِك أن تقابلتھ في التاسعة
مساًء وأنِت ال تریدین التأخر لیًال، ببساطة أخبریھ أنِك تفضلین اللقاء في وقت أبكر من ھذا، وإذا
كان ال یستطیع بسبب أنھ یعمل لوقت متأخر ال تبالي لھذا األمر و اقترحي علیھ موعًدا آخر في

یوم آخر.
الشرط3#

إذا كنِت ال تستمتعین معھ أو ھو شریك غیر جید، أنھي اللقاء فوًرا وأعطیھ سببًا لفعلِك ھذا األمر.
المغزى: أنِك تضعین حدوًدا لطریقة تعاملھ معِك، مثال: في أول لقاء أصبح (سكرانا)، ویتصرف
بسوء، أوًال: ال تركبي السیارة معھ أبًدا، واحتفظي دائًما ببطاقــة االئتمــان فــي جیبـِك أو بعشـرین
دوالًرا، وأخبریـھ أنـِك سـتذھبِن مبـِكًرا للبیت، و استأذنیھ ألن تذھبي للمرحاض واطلبي الشرطة،
صدیقة لي تُدعى "كیلى" أعجبت بشاب یلتف النساء حولھ، وھي ببساطة أظھرت عدم رغبتھا
بالتحدث إلیھ، وھو رجل كان ناجًحا جًدا ووسیم جًدا ولدیھ شخصیة خالبة، ورأى "كیلى" أول مرة

عندما كان یتناول الغداء في الكافیتریا وكانت ھي تأكل،
وقام ھو بكل ثقة واصطدم بأخرى لیلفت انتباھھا فكسرت "كیلى" القاعدة، فھو الذي كان یحاول
لفت انتباھھا عندما كانت تستمتع بطعامھا وكانت متأكدة تماًما أنھ كان یراقبھا، فتظاھرت أنھا ال
تالحظ، وفي النھایة سألھا أن یخرج معھا في موعد، فتوقفت لحظة وقالت لھ: "سنصبح أصدقاء
في البدایة، ثم نتتظر إلى ما سیقودنا ھذا"،ھا ھو الرجل التي تتصارع النساء ألجلھ، شعر مع
"كــیلى" بشــيء مختلــف وھـو "التحـدي " وجعلتـھ یعلـم أنـھا غالیـة وغـیر سـھلة المنال، وبھذه

الطریقة حافظت على نفسھا.
نصیحة الجاذبیة13#

مھما كان ما تملكین من قواعد وشروط أو تملكین من اختیارات، فستقدمین نفسِك حینھا إما
كممسحة أرجل، أو فتاة أحالم



"القواعـد والشـروط" فكـرة درامیـة بالنسـبة للمضـحیة، أمـا بالنسـبة للعـاھرة فـال تغادر المنزل
بدونھم أبًدا، ال تفھمیني على نحو خاطئ: فالحب غیر المشروط شيء جمیل جًدا، ولكن تأكدي أن

ال تعطیھ ھذا الحب إال بعد وضع شروطك الخاصة.
*اندماجك باألمومة:

ھنـا سـنتكلم عـن السـیكوباتي وعـن إعجـاب الرجـل الـذي یفتعـل مشـاكل دعونـا ننسى الخیال
المجنون، ونتجھ إلى الواقع لنفھم أكثر طبیعة رجالنا، أفكار الرجل عن شبیھتك األھم وھي أمھ،
كلمة "االندماج" ھي عكس كلمة عاھرة، فھي تعنى إمرأة یستطیع القیام بعالقة معھا، فیوجد إمرأة
یریدھا، وواحدة یتركھا ألنھ یشعر تجاھھا مثل المشاعر التي یكنھا ألمھ؛ ألنھا ال تفتعل أي تحدي
وتكون دائًما موجودة بجواره، فیبدأ بتجنبھا وعندما تسألیھ لماذا؟ یقول:"ھي لطیفة للغایة، ولكن ال

یوجد تفاعل بیننا" األمان+ ملل+ أمى=ال یوجد لمعان، إما شيء
غیر منسق + شىء غیر متوقع+ عشیقة= أعمال ناریة، كلما كانت المرأة مستقلة بــذاتھا
ومعتمــدة علـى نفسـھا وال یسـتطیع الحصـول علیـھا؛ كلمـا حـاول جاھـًدا الوصول لھا، ثم یجعلِك
أمھ غیر یدك أن تطھي وتنظفي وتلبي رغباتھ، أعرف سیدة أفسدت المالبس الداخلیة الخاصة
بزوجھا في بدایة الزواج، فأخذت تیشیرت أحمر مع جمیع مالبسھ الداخلیة البیضاء وغسلتھا بماء
ساخن جًدا، فاصبح لونھا وردى، وال یوجد رجًال محترًما یرتدي مالبس ھذا اللون، فأخبرھا
زوجھا شیئًا أرادتھ ھي بشدة "أال تقترب من مالبسھ الداخلیة مرة أخرى" ما یجب أن تعرفھ
المضحیة عن مدى تأثیر أن تكون خادمة لھ، إنھ یرید شبیھة أمھ الماكثة خلف األبواب المغلقة،
لماذا؟ ألن احتوائھا لھ كأم سیبعد الرجل، مع أنھم یقولون إنھم یبحثون عن شبیھة أمھم، وھذه فكرة
جمیلة ولكن ال تعني أن تســرعي بغسـل مالبسـھ الـداخلیة وتعاملیـھ وكـأنِك خادمـة، ھنـاك أربعـة
أشـیاء تجعل الرجل یشعر بأنِك أمھ أو باالختناق، ومن ثم یبتعد عنِك، وھذه أشیاء أساسیة حتى فال

تظھري أمومتك:
   - ال تظھري أبًدا اھتمامك بھ وال تطلبین منھ أبًدا أن یھتم بِك.    - ال تتوقعي منھ (بدون أن 
تطلبي) أن یقضي كل وقت فراغھ معِك.   - ال تطلبي منھ أن یحسب الوقت الذي مضاه بدونِك.    

- ال تتصرفي بشكل مبالغ فیھ، اتركیھ بال قیود فسیأتي إلیِك.
ال تظھري أبًدا أنِك قریبة منھ، وإذا كان یتحدث مثًال مع عمتھ "ماى" مكالمة طویلة المدى، فال
تالحقیھ فوًرا بأسئلة لتعرفي مع من كان یتحدث، ألنھا نفس تأثیر المطاردة وتطبیق قواعد األمومة
كالمراقبة؛ ألنھ سیتھرب، ھناك عبارات تقولھا المرأة لھ بصوت حنون كاألم بدون قصد: "خذ
قسًطا من الراحة"، "ال تتــــآخر"، "اتصــل بــي حــین تعــود"، " كــل شــیئًا قبــل الخــروج "؛

ھــذا ســیشعره باالختناق، وال یشكل فارقًا ألنِك بعد عامین ستقولین لھ "خذ قطعة حلوى بعد
الغفوة" أن تسألي عنھ و یسأل عنِك، ھذا شيء أمومي للغایة، ربما یتأخر نصف ساعة لیساعد
صدیقًا لھ في إصالح شیئًا ما، أو قابل صدیق لھ، فبكل ثانیة مع صدیقة یفكر ماذا سیقول لِك؛ فھو
یشعر أنھ فقد حریتھ، وسوف یؤلف لِك قصة كاذبة مع أنھ ال یحتاج لذلك فقط لحمایة حریتھ؛ فإنھ

یشعر أنھ محاصر.
نصیحة الجاذبیة14#

إذا جعلتین نفسِك أًُما لھ؛ سیضع خطة للدفاع عن حریتھ



ال تجعلیھ یشعر وكأنھ بحاجة إلى إذٍن منِك على أشیاء یومیة یرید القیام بھا، فیشعر أنِك تراقبیھ
عن كثب، وأنھ تحت المیكروسكوب، وأنھ ُمقید؛ وبالتالي سیرغب بالھروب منِك، عندما یقوم
بالحالقة وھو متأخر عن العمل؛ فال تالحقیھ للحمام لتراقبیھ، وال تقومي بالبحث في حقیبة سیارتھ
وكأنھ یوجد شیئًا ما، وال تبحثــي فــي المحــادثات الخاصــة بـھاتفھ، ال تأخـذیھ للمطبـخ كثـیًرا،
وال تـدعي أشیائك الالمعة في حمامھ وكأنِك تضعي بصمتِك، ال تطلبي منھ أن یقضي كل وقتھ
معِك، وال تقولي لھ "اشتقت إلیك" إذا ُدمتي ساعتین بدونھ، وال تقولي "غیّر مالبسك" أو" اغسل
یدك" أو "اغسل شعرك"، ال تسألیھ ھل أنت جائع ثالث مرات في الدقیقة الواحدة، ال تضعي یدِك
علیھ لتعلمي إذا كان یشعر بالبرد أم ال_ فأنِت تھتمین كثیًرا وكأنِك تُعاملي مریض_ فإذا فعلِت كل
ھذه األشیاء فأنِت تطاردیھ بغباء، ال تخطِط كل أجازاتك األسبوعیة لتقضیھا معھ، ألنھ سیكون
مضطًرا أن یأخذ اإلذن منِك إذا أراد أن یذھب لیصطاد _ دعیھ یصطاد سمكتین_ من ناحیة أخرى
سیبدأ بإلغاء مواعیده معِك، لماذا؟ ألنھ یتصرف وكأنھ محاًطا بأمھ التي تحمیھ، فال تجعلیھ یعطیك
معلومات مفصلة عن وقتھ فیما أفناه، إذا كنِت مضحیة وأمضیتي وقتك األساسي كلھ معھ، أنِت في
ھذه الحالة تسلبین كل شيء غاٍل وتصنعین فجوة كبیرة بینكما، فال تجعلي نفسِك رخیصة؛ ألنِك

حینھا ستبعثین لھ رسالة بأن یتراجع، مھما كنِت تَُحسنین من نفسِك، بنظرة
سیشعر وكأنِك كعملھ، ولكن إذا لم یستطع رؤیتك بصورة مستمرة ھذا سیُغلي من قیمتِك عنده.

نصیحة الجاذبیة 15#
عندما تطلب المرأة من الرجل عدة أشیاء لیفعلھا من أجلھا، فمن األفضل أن تعطیھ الحریة فیما

یرید عطاءه، ثم احكمي علیھ
الرجــال مثــل األشــیاء الصــعبة جــًدا، مثـل سـواقة الـدراجة الناریـة، كـالقفز مـن الطائرة،
كتسلق الجبال؛ فھم مثل فعل المستحیل عندما یأتي لرؤیتك یكون أكثر سعادة، ولن یریدك أن تكوِن
مثل عملھ، فالمطاردة تتمثل في فعل أي شيء مثل: مكالمة تلیفونیة أو الوقت الذي بینكما أو
العالقة الحمیمیة أو االطمئنان علیــھ فــي نــھایة الــیوم؛ لكـن إذا جعلتیـھ یشـعر دائـًما أنـِك شـیئًا
مـا فـي حیاتـھ؛ فسیشعر دائًما بالرغبة بِك وأنِك عشیقتھ ولسِت أمھ، وسینتظرِك بدل الھروب منِك،

ودائًما سیأتي إلیِك.
   - ال لقفص القیود             

عندما یشعر الرجل بالضعف، یصبح حزینًا وخائفًا ومصدوًما ، وعندما یقابل المضــحیة وتقــول
لــھ أنـھا معـھ لألبـد وتقولـھا كثـیًرا جـًدا وتتصـل بـھ 911 مـرة وتُّحرم علیھ الجنة؛ فھو یفكر أنھا
فازت بھ وترید الزواج وانجاب األطفال، بینما تأتیھ كوابیس بأطفال جمیلة فیشعر أنھ یرید التحكم
بنفسھ وبزمام األمور، بعــض األوقــات أو" أنــھ ال یریــد التقییــد"، فالمفضــل لــدیھ ھــو الجسـد

األنثـوى المتبوع بالرقة.
نصیحة الجاذبیة 16#

العاھرة تعطي للرجل مساحة من الحریة، لذلك ھو ال یخاف منھا أن تحبسھ في القفص، وعندھا
سیحاول ھو وضعھا فیھ

الرجال یخافون حتى الموت من خسارتھم لحریاتھم بوضوح، وھذه الخسارة تبدأ من مطارداتھم
فیشعرون بالخوف، إذا تصرفت المرأة على أنھ حبیبھا على الفور، وھو لیس كذلك فتوقع أنھ



سیخاف ویھرب، المضحیة تخرج معھ عدة خروجات، ثم یضعھا في القفص و یبدأ "بوضع
القفل":

مــع المضــحیة یــذھب السـحر فجـأة ویشـعر بـالقلق حیـال حریتـھ، وسـجنھ فـي قفص، أما مع
العاھرة یكون أكثر تفتًحا، فھي تھتم أقل ولم تسلب منھ حریتھ ولم تضعھ في الحبس.

*ھذه بعض األشیاء التي تجذب الرجل للعاھرة:
اسألي نفسِك األسئلة القادمة..

   - ھل حاربِت أنِت وھو حرب الوسادة، أو أكثر من ھذا؟    - ھل الحظت عندما تتحدثي مع 
رجل آخر یكون خائفا علیِك؟   - ھل الحظِت عندما یتخطى حدوده معِك وأنِت متعنتھ، إنھ یرید أن 

یتقرب منِك؟    - ھل الحظِت أن الرجال الذین ال تھتمي ألمرھم لم یتوقفوا أبًدا عن مطاردتك؟
 - ھــل الحظــِت عنــدما تواعــدین رجــًال وأنـِت ال تعیریـھ اھتمـام، ھـو یـھتم أكثـر ویطاردك؟    

- ھل الحظِت غیرتھ علیِك وأنِت تلعبین مع حیوانِك األلیف؟ 
الذي نفھمھ من ھذه الحاالت أننا ال بد أن نركز على الحقیقة في االجابة الكاذبة: سنجدھا في قناة
الحیوانات، الرجال یصطادون أي نوع یحبونھ من الفرائس، ویــھتمون أكثــر بتلــك التــي تكـون

صـعبة المنـال؛ لـذلك بطبیعتـھم یحبـون تلـك العاھرة؛ ألنھم یشتاقون إلحباط عزیمتھا.
دعونا نلقي نظرة في كیفیة فعل ھذا، "نانسي" طالبة بالثانویة تدرس بالفترة المسائیة، ولدیھا زمیل
مھتم بھا، و بدأ یجلس بالقرب منھا أكثر فأكثر، إلى أن طلب منھا أخیًرا أن یخرجا معًا، وقالت:
"نعم أحب ذلك، ولكن أثناء وجودنا في الفصل فأریدك تعرف أن ھذا شیئًا خاص بیننا" وكانت
واضحة للغایة، ولكن كان ال یوجد كیمیاء بینھما لذلك كان ردھا عنیفًا علیھ، وبالنسبة لھ ھي

أصبحت فریسة صعبة یود اصطیادھا.
نصیحة الجاذبیة17#       

عندما تخبریھ أنِك لست مھتمة بالدخول في عالقة جدیة؛ سیستمر في محاولة تغییر رأیِك.
طریقة تھدأة من روعك ھو أن تقوِلي لنفسك "بجدیة" أنِك لست مھتمة بأي شيء بالرغم من أنِك
مھتمة، فھو لن یأتي إلیِك طالما یعتقد أنِك دائًما قابلة للتغییر بطریقة ما؛ ألن الرجال ُمقنعین جدا،
ولكن عندما یقابلون امرأة ترید عالقة ولكنھا ال تبوح بذلك؛ فكأنِك تدخلین قرًدا في قفص مغلق وال
یتوقع ماذا سیحدث بعد، أشیاء تستطیِعین قولھا حتى تتجنبِي القفص عندما تقابلیھ في أول موعد

أخبریھ "أنِك ال تریِدي الجدیة في العالقة في الوقت الحاضر"_ فأكید
األشیاء ستتغیر مع الوقت_ إذا كنِت تعملي معھ قوِلي: "أنا ال أعلم إن كانت ھذه العالقة جیدة لنا
فدعنا ال نخلط بین الحب والعمل"_ أنِت حینھا بحاجة إلى بعض اإلقناع_ ، وعندما تكونِین بعالقة
طویلة المدى قوِلي: "أنا لست متأكدة أن العالقة الطویلة_أنجح_- التشكیك جید في ھذه الحالة- ھذه



ھي الطریقة التي تجعلِك على مقعد السائق في القطار، أما إذا جلسِت في الخلف وجعلتیھ ھو
السائق فلن یوجد تشویق أو مطاردة؛ بل عندما تقوِدین أنِت بالتأكید سیوجد مرح؛ إلنھ لن یتوقع
ماذا سیحدث الحقًا، (أُأوكد لِك ھذا، فمثًال عندما تكون أختِك األصغر أنانیة یكون شیئًا مضحًكا
للغایة)، أیًضا العكس صحیح، فمثال على ذلِك إذا كنِت ال تحبیھ وتتمني أن یتوقف عن االتصال
حاوِلي أن تقوِلي لھ: "أحــب األطفــال جــًدا! أنــا أریــد علـى األقـل نصـف دسـتة أطفـال،
وممكـن أكثـر، والوقت یداھمنى لفعل ذلك، وأود إنجابھم قریبًا جًدا، ومن اممكنل أیًضا أن أنجب
ستة أطفال في األربع سنوات القادمة" تكلِمي دائًما عن األطفال؛ فھذه الطریقة المثالیة إلبعاده عنِك
دون أن تحرجیھ" ھنا اإلحباط سھل الحصول علیھ، ولكن تأكِدي أنِك على مساحة خضراء حتى ال
یموت ألنھ سیقفز من الشرفة، (تجنبِي حینھا الشرفات المفتوحة والمرتفعات)، ألنِك إذا لم تجعلیھ
محبًطا، سیأتي إلیِك مرة آخرى، تفكیره بِك كأنِك لن تحطمي بھ شیئًا فسیأتي إلیِك، ولكن إذا رغبت
بھ وحاولِت معھ؛ سیھرب، وھذا دلیل على: لماذا یحب الرجال العاھرات؟، عندما یقابل امرأة
وتكون غیر متاحة أو عاھرة صغیرة، یضع لنفسھ سببًا بأنھ یرید التقرب منھا ویقول لنفسھ: "إنھا
عاھرة؛ ولذلك ال أرید الجدیة، ولكن سأتقرب منھا ألكتسب القلیل من المرح"، المرح ھنا یتنازل
عن حریتھ، حتى یمتلِكھا، فالرجال ال یختارون الحب، فالحب عندھم یحدث الحب بالصدفة، و إذا

وقع في الحب سیرید الھروب بسرعة.
نصیحة الجاذبیة18#                

دائًما أعطیھ مساحة من الحریة؛ فھذا سیوقعھ بِك.
سیكون مرتاًحا أكثر إذا حاصرتھ أقل؛ فسیصل لمرحلة ال عودة منھا، عندما یكون مجنونًا بالحب؛
ال تحتاِجین أن تسألیھ: "إلى أین أنت ذاھب؟" أو"ماذا تفعل؟" سیخبرك كل شيء تریدینھ؛ ویود

حینھا قضاء وقتًا كبیًرا معِك ودائًما یعود إلیِك.
•      قوة االختیار 

من ذا الذي ینسى قدوم األمیر "إیدى مورفي" إلى أمریكا، فتوقف قبل الزفاف الملكي مع عروستھ
الجمیلة، وقبل كتب الِكتاب أخذھا للغرفة الخلفیة وسألھا: "مــاذا تحبِیــن؟" فــأجابت "أي شــيء
تحبــھ" فســألھا: "مــاذا تحبِیــن أن تـأكِلي؟" فأجابت: "أي شيء تحبھ" مع أن إجاباتھا أصبحت في
خدمتھ أكثر فأكثر، فطلب منھا أن تقعد كالكلب وتقفز على رجل واحدة؛ فعندما فعلت ذلك أیقن أن

ھذا الزواج لن یكتمل.
الرجال یریدون امرأة لھا عقلھا ورأیھا الخاص بھا، ولتثبتِي نفسِك دعیھ یرى مدى ثقتك بنفسك،
دعیھ یعلم أنِك تسطیِعي وضعِ نھایة للعالقة، وتسطیِعي أن ترِدي لھ أى ضربة صغیرة یضربھا
لِك كرد فعل مماثل؛ فھو یحترم المرأة التي تعاملھ بالمثل وتعتمد على نفسھا، ال توافِقي على كل
معتقداتھ؛ فالرجل یقع في الحــب عنــدما یقــابل منافســتھ، عنــدما تقــوِمین بشــراء شـیئًا فبقـوة ال
تخـافِي وأخبریھ بھ، عندما یسألِك "أى فیلم تودین مشاھدتھ؟" ال تدعیھ دائًما أن یختار الفیلم، فما
رأیِك في أن تقوِلي "لقد شاھدت فیلمین من اختیارك من قبل؛ لذلك سنشاھد فیلًما من اختیاري

اللیلة".
فالرجال ینجذبون للمرأة التي تقول الذي ببالھا، مثلما یوصف لنا رجل متزوج ویقــول: "بعـض
الـوقت ھـي تلبـس للخـروج وتخبـره أن یجلـس مـع الصـغار فـي المنزل، فال تسألیھ؛ أخبریھ،"

وھناك آخر یقول شیئًا أكثر منطقیة: " ال أعتقد أن



أكثر الرجال یریدون التحكم إذا كانت المرأة تفعل ذلك في المنزل دون علم أحد،" لذلك ابدأي أي
when harry ' عالقة بالصوت، وال تعطیھ عنِك انطباًعا أنِك متسرعة، وتذكري مشھد في فیلم
met sally'عندما كانت "میج رایان" تأخذ حوالي ساعة في طلب الساندوتش الخاص بھا، ھل
لدیك فكرة عن ھذا؟ ھذه قاعدة كونِي مھذبة ولكن ال تخافِي من التعبیر عن مشاعرك، مثال أنِت
في محل الفیــدیو لتختــاِري فــیلمین فــي الحـال، ال تأخـذي ھـذا الـذي شـاھدتیھ مـن قبـل
وتقولــي: "ســنشاھد ھــذا الفــیلم الــذي شــاھدتھ مـن قبـل إذا لـم تشـاھده أنـت،" اصفِعي نفسك
وقوِلي: "ھناك أفالًما آخرى جیدة، ماذا لو نحصل على فیلم ال أنا وال أنت شاھدناه من قبل؟" إذا
اقترح علیِك طعاًما ھندیًا وأنِت ال تحبیھ؛ قوِل: "ھا ھنا مطعم جید بالفعل في الجھة المقابلة" وأریھ
أنِك ال تخافین االقتراح أو االعتراض؛ فالرجال یریدون أن یكونوا نبالء دائًما لذا علیھ أن
یرضیك، العاھرة تطالب بمواقف مماثلة، أما المضحیة فال، إذا كان یقر الرجل دائًما أى فیلم أو أي
مطعم طوال الوقت وال یھتم بما تحبین، فالعاھرة ال تتعامل مع ھذه الشخصیة، وعدم تعاملھا معھ
لیس ألنھ یختار فیلًما معینًا أو طعاًما معینًا، و لكن ھذا ناتج عن أنانیتھ؟ سأعرض مثاال سخیفًا لكنھ
یوضح الِكثیر، صدیقتى "أنّا" من السوید بینما تتناول العشاء مع رجل ما، فطلب اثنین من
السوبیط، فأتى النادل إلیھ باثنین حیین على المنضدة وسألھ: "أمناسبان لك یا سیدي؟"، صدیقتى
لست نباتیة، ولكن ھي تخاف من رؤیة األشیاء حیة فقالت: " ال أقدر على تحمل ھذا أكثر من
خمس دقائق؛ فطلبت تغیر الطلب،" أنّا اعتقدت أنھ لن یتصل بھا مرة أخرى ولكنھ اتصل، وكل
یوم یحاول أن یرضیھا أكثر بإرادتھ، فھو رجل نبیل، تذكِرین ھذین المثالین "أنّا" وعروس"إیدى

مورفي" و تصرفِي على أساسھما.
نصیحة الجاذبیة19#

سیراقبِك إذا كنت معتمدة علیھ عاطفیًا أم ال، أكثر من أى شيء آخر.
ھذا ال یعني أن تعترِضي طوال الوقت أو توافقي طوال الوقت فھذا أو ذاك خًطا؛ فھو یرید المرأة
التي ال تخاف من التعبیر عن رأیھا إذا كان باالعتراض أو الموافقة، في أول موعد سیسألِك "ماذا
تحب أن تفعِل؟" ال تتحمِس وتقوليِ "أمم تعرف بعض األشیاء"، ال تحتاجيِ أن تقوِلي القفز من
الطائرة أو تسلق الجبال، ومن ثم نذھب للمنزل سویًا، و لكن أریھ أن لدیك متعتِك الخاصة في
الحیاة، ھذا كلھ عن كیفیة التعبیر عن آرائك مثل: "ھذا كتاب اقرأه" لیس مثل: "ھذا كتاب رائع
اقراه، كاتبتھ"سوزان فلیدى"، وھو كتاب شیق جًدا، و ھي كاتبة رائعة،" الفھم األمثل للماذا ال
یحب الرجل المرأة التي تحتاجھ؟ ضِعي مثاال في عقلِك، عندما یكون لدیك صدیقة دائًما تحوم حول
رجل، تُخذل منھ؟ فھي منذ شھرین كانت تبِك على كتفیك من فراق حبیبھا وبعد شھرین وجدتھا مع
رجل آخر، في الواقع أنِك ال ترید رفقتھا؛ ألنِك تشعِرین أنھا تحتاج إلى صداقتك فقط، وھذا ما
یشعر بھ الرجل عندما تعتمِدین علیھ؛ فیشعر بالملل كثیًرا، فھو بشًرا مثلِك تامى لھ مشاكلھ

الخاصة؛ لذلك أریھ أنِك شریك مماثل لھ ولدیك أشیائِك الخاصة.
نصیحة الجاذبیة20#

البد أن یعرف أنِك اخترِت أن تكوني معھ ولیس بسبب حاجتك إلیھ، فعندھا فقط سیعلم أنِك شریك
مساٍو لھ في العالقة.

الحقیقة الشائعة ھي أن العاھرة تقدر على حمل خفیف، وأنھا تضع الرجل في مكان معین وتعِطھ
انطباًعا أنھا ال تحتاج ألن تكون معھ، وتستطیع االعتماد على نفسھا؛ لذلك بدًال من شعوره بفقدان



حریتھ فھو یشعر أنھ مع امرأة قویة، فالعالقة حینھا تكون قوى متبادلة بدًال من أن تكون معرقلة،
ھذا سبب آخر ألھمیة إعطائھ مساحة، فیشعر أنِك فخورة بنفسك ولسِت بمحبطة، و ھذا یولد

التحدى العقلي بینكم، لماذا؟ ألن وجودك معھ باختیارك ولست بسبب حاجتك
لھ، فأنِت كاملة دونھ أو معھ، وھذا ھو أكثر األشیاء أھمیة: االعتماد على النفس ولیس علیھ.



(3)
متجر الحلوى
كیف تستغلین قوتك األنثویة والجنسیة إالستخدام األمثل.

"الجنس صفقة صغیرة، لنرى ماذا ستحصِلین من خاللھا"
_ماي ویست

المتعھ في وقتھا المناسب:
إذا أمعنِت النظر ستجِدین الرجل یبحث عن امرأة جذابة، ودائًما تحصلین على إجابة تقلیدیة ومملة
وأساسیة؛ "نتائج الدراسات تتضمن أن الرجل یبحث عن المظھر والتفاعل مع امرأة التي تعتمد
على نفسھا،" وھذه تكون صدمة بالنسبة لِك،" -أغلِق الصفحة- واشتِري أحمر شفاه جدید،،
استرجِعي جمیع مستحضرات التجمیل خاصتك واستخدمیھم،،،، امألي شفاھك بالِكولجین،،،" ھذا
سیوقعھ في یدیك، صحیح؟ ال، فھذه لست حیاة، ارجِعي إلى خط بدایتِك، ولكن دون محدد
الحواجب، تخیِلي لماذا دائًما الشاب الجیورجي أن یتزوج تلك الفتاة التي تسكن أمامھ؟ فمن وجھة
نظرِك فكانت تخطط لذلِك؟ أما من وجھ نظره إنھا "جمال طبیعي"؛ ھذا لن یكون بسبب اللحظات
الخیالیة التي كانت بینھما في حدیقة السیدة "باكمن باتش" في سن السادسة؛ ألنھ عندما یذھب معھا
للفراش یكون أسعد من فأر سمین في مصنع الجبن، ھناك شیئًان ال بد أن تفعلھا المرأة لیقع الرجل
في حبھا بشدة بعد أن یعجب بھا؛ أوًال: تأتي في مخیلتھ جنسیًا، ثانیًا تنتظر فترة قبل تطور العالقة؛

وھذا یقوده "لمتجر الحلوى"؛ فھي ال تتخلى عن كل الحلوى فتعِطھ فقط شیئًا منھا.
نصیحة الجاذبیة 21#

إذا جعلتیھ ینتظر قبل أقامة عالقة حمیمة معِك، سیراِك أكثر جماًال، و أیًضا سیأخذ وقتھ لیعرفِك
جیًدا

الرجال تُقَسم النساء لـ: "نساء لألوقات الجیدة فقط" أو" نساء للمنفعة "، وفي اللحظة التي یضعك
الرجل في خانة "األوقات الجیدة فقط" فلن تخرجي منھا أبًدا، العاھرة ھي التي ال تنام مع رجل
كثیر أو بطریقة مستمرة، فھي تفعل ذلك في أوقات قلیلة، ھذا یعني أنھ یضعھا في خانة "نافعة"،
وبإسلوب العاھرة التي "تقود القطار" بذكاء؛ فھو یعلم أن لدیھا محطات وقوف، و یعلم جیًدا أیًضا
أن الرجال ال یستطیعون الحصول علیھا، و في الحقیقة ھو لم یكن متأكًدا من الحصول علیھا،
لذلك سیقدم الرفاھیة لھا لیستطیع وضعھا في خانة "األوقات الجیدة" لیكون برفقتھا دائًما، أما
ممسحة األرجل التي تبدو أكثر إثارة؛ فھي تحب أن تنام أكثر معھ ألسباب خاطئة؛ لیكون قریبًا
منھا جًدا، وھذا لیس كل شيء فھي دائًما تظھر متشابھة، حیث أن مظھرھا دائًما تكون عبارة عن
جیب مثیرة تبدو وكأنھا فتاة لیل في حفلة؛ والنتیجة كارثة: وھذه بدایة خساراتھا الحترامھا أمامھ.

براد یصف ھذا فیقول: "أن ھناك نوعان من النساء المثیرة؛ إمرأة تحاول أن تكون مثیرة وأخرى
ال تحاول أن تكون مثیرة-وھي مثیرة بالفعل-وأكثرالرجال یجدون النوع الثاني ھو أكثر إثارة، مع
أنھ ال یبوح بذلك، ولكن التي تحاول بجدیة أن تكون مثیرة تأخذ منك مجھوًدا أكبر ألنھا مھتمة بك
أكثر، أما تلك التي ال تحاول، ھذه ھي الفتاة التي نتخذھا على محمل الجد، أكثر شيء مثیر أن



براد حدیث التخرج من الجامعة، وھو شاب في أوائل العشرینیات و لدیھ نظرة ثاقبة وواثق بنفسھ
كتلك التي یقابلك بھما الكثیر من الرجال، الجدول

القــادم یوضــح كــیف یحكــم الرجـل سـریعًا علـى نوعـك مـن معلومـات بسـیطة، مالحظة
النوعان مثیران، ولكن واحدة تظھر احتیاجھا لھ واألخرى فال:

تریثي على القیام بالعالقة الحمیمیة ألكبر وقت ممكن، على أقل تقدیر انتظري أول شھر؛ حتى
تعلمي عنھ أكثر، فأنِت ال تریدي أن تعلمي أنھ متزوج بعد القیام بالعالقة معھ، أو أن لدیھ مشاكل
مع حبیبتھ ویتھرب منھا لبعض الوقت، أو ابنھ عمــھ ضــربتھ عنـدما الحـق أختـھا الكبـرى مـن
األم، ال تعطـي كـل متجـر الحلـوى خاصــتك، أعطــي فقـط شـیئًا واحـًدا منـھا، وھـذا لـم یكـن
عـن أنـِك تبحثـین عـن أسراره أو لتتأكدي من عاداتھ، ولكن تبحثي عن الطریقة التي تحبین أن
یعاملِك بھا، وھذا أیًضا لم یكن عن ممارسة الجنس في االتجاه الصحیح؛ ولكن عن كیفیـة اسـتخدام
أوراقـك فـي الطـریق الصـحیح؛ لـذلك، ھـذه األشـیاء الصـغیرة مھمة للغایة، وھذا یجعلھ یمسك
یدِك في كل مكان، ویكلمك عدة مرات لیلفت انتباھك، ففي تفكیره أنِك أجمل شيء رآه في حیاتھ؛

ألنھ یشعر أن لدیك لمعان سحري والرجل یعیش ألجلھ.
نصیحة الجاذبیة22#

العالقة الحمیمة واللمعان ال یكونان نفس الشيء
   - االنتصار األحلى 

إذا شعر الرجل بفكره أنھ حصل علیِك؛ بطبیعتھ الرجولیة؛ سیعلو علیِك، الرجال أنانیون ویودون
معرفة أن الرجال اآلخرین ال یصلون بسھولة إلى ما ھو یحاول الوصول إلیھ، یكون مثل كابتن
"كیرك وكریتوفر كلومبوس" كلھم نفس الشيء، یود أن یفعل عدة أشیاء بضربة واحدة فقط، ویود
أن یعرف مدى سرعتك لالستجابة لھ، في الحقیقة نادًرا بین عموم الناس من لم یمارسوا الجنس

مع أناس آخرین، الذي لم یفعل یكسر المعتاد، ولكن ھذا اسثناء ولیست القاعدة.
بـیرتني مـن الصـدیقات المقـربین لـي، ھـي صـیدالنیة جمیلـة مـن النـوع "النـافع" والعالقة
المستمرة معھا لألبد، مع أنھا عاشرت الرجل الذي یحبھا في أوائل مواعیدھا معھ، في الحقیقة ھي



عاشرتھ ألنھ معجب بھا حقًا، وبعد العالقة أوضح عن أفكاره فنظر إلیھا وسألھا: "ھل فعلت ھذا
من قبل مع رجال آخرین؟" وصــفت لــي مــاذا كــان إحســاسھا وقتـھا: "كـانت محرجـة

للغایـة!"، وفیشـك بـھا ویعتقد أن رجال من قبلھ كانوا مثلھ ولم یجبروھا أیًضا.
نصیحة الجاذبیة23#

قبل العالقة الحمیمة، الرجل ال یُفكر بوضوح على عكس المرأة، وبعد العالقة المرأة ال تفكر
بوضوح على عكس الرجل

عندما تحدث العالقة الحمیمیة بسرعة البرق، یكون الرجل قد حصل على ما یرید، ووقتھا
ستحصلین على عمل غیر مكتمل، ومن ثم تطاردیھ وھو یھرب،

أتحبین ذلك أم ال؟، ولكن علیك في البدایة أن تضعي قوانین للعالقة، ألنھ إذا حصل على ما یرید
ستفقدي كل قواك، أما العاھرة تأخذ وقتًا لتقرر إذا كانت ترید ذلك الرجل أم ال، فھي ال ترید أن
تتوقف أو أن تتخبط، فھو في البدایة یرید أن یقیم عالقة معِك وال یھتم بإسلوب حیاتِك أو أي نوع
سیارة لدیِك، أو ما تحبي على الفطار الدونات والقھوة في الصباح مع لبن الدسم، لذلك یشعر بعــد
العالقــة أنــِك شـخًصا آخـر، فـإذا جعلتیـھ ینتظـر سـیالحظ أنـِك "مختلفـة" ، وعندما یبدأ باالھتمام

سیالحظ أنِك تحبي القھوة بلبن خالى الدسم وبدون كریمر.
نصیحة الجاذبیة24#

كل الرجال یرغبون في العالقة الحمیمیة أوًال بغض النظر عن أنِك ستكونین حبیبتھ أم ال، فسیفكر
الحقًا

ولكــن ســتكوني حبیبتــھ إذا وجــد معــِك الجنــون، تخیــل المـوقف اآلتـى: رجـل أمریكي ذو
وجھ أحمر یشاھد مباراة نھائي لكأس كرة القدم ویكون المكسب 47/3ھذا لن یكون مثیًرا صحیح؟
ولكن إذا كان یشاھده في الوقت الضائع وھو علــى حافــة مقعــده لمــدة ثــالث سـاعات، وعنـدما
یكسـب فریقـھ یبـدأ بالصـیاح ویوزع المشروبات لالحتفال ألنھ كسب رھانھ، بعد عشر سنوات
اسألیھ عن ھذه المباراة سیوصف لِك كأنھا كانت البارحة، نفس الشيء مع النساء فعندما تستسلم
المرأة للرجل ببطيء، فستصبح أكثر شیئًا مثیًرا بالنسبھ لھ، أما إذا استسلمت سریعًا جًدا، تتوقف
الرومانسیة ویتوقف محاولتھ للحصول علیھا، ھذه ھي الحقیقة، إذا انتھي منِك سریعًا یصبح محبًطا
النتھاء الحرب الداخلیة، فھو یرید أن یمتلكِك، ولكنھ یعلم أن المرأه من المتعارف علیھ أن تجعلھ

ینتظر، و كلما أسرعِت معھ كلما ابعدتیھ عنِك.
في العموم ھناك بعض الرجال ال یظھرون أي تعبیر ویتبعون قاعدة "اللقاء الثالث" وھذه القاعدة
عبارة عن: إذا كانت المرأة ال تبدي أي اھتمام بثالث لقاء، الرجل البد أن یتوقف عن مالحقتھا،
وھناك آخرون یریدون أن یجدوا إمرأة یستطیعوا أن یمضوا أوقاتھم معھا مھما كلفھم األمر، أما
الذین یتبعون قاعدة "الموعد الثالث" فیفعلون ذلك باختیارھم؛ فھم یضربوا ثم یھربوا، وإذا اعتقدتي
أنھ سیتركك بسبب أنھ لم یحصل على شيء منِك، فتأكدي أنھ لم یرحل حتى یحصل على ما یریده
منِك، المضحیة تشعر أنھا خاصةً لھ أكثر، وأنھا تحت شروط أو مضطرة إلقامة عالقة معھ في
وقت باكر وتسیطر علیھا فكرة أنھا حصلت على الكارت الذھبي منھ، أما العاھرة تفھم أن الكارت
الذھبي ال یأتي إال عن الطریق الصحیح، ال تُخطيء في التفكیر عن حقیقة أن الرجل یرید العالقة
الحمیمة سریعًا، وإذا علم أنِك تفكرین في ذلك سیستغل تفكیرك ھذا لیحصل على ما یرید بسھولة،
و بعض الرجال یحددوا سعر المرأة لیحصل منھا على ما یریـد، فـیقول للمضـحیة بلسـان حالـھ:



"انظـر أنـا أنتظـر حتـى أنفـق علیـِك تكلفـة عشــائین وباقــة ورد وفــیلًما وكــل ھــذا ســیُكلفني
92’255$ و لــن أدفــع أكثــر، ویحسب تكلفة ما یقضیھ معِك، أما العاھرة تكون أذكى فھي تعلم
أنھ إذا لم یعطھا قیمتھا، أم یعطي قیمة لواحدة أخرى، فمھما كان العرض كبیًرا أو صغیًرا ھي
متأكدة أنھ ینفق علیھا ھي فقط ولیس على واحدة أخرى، وفي تفكیرھا أنھا أحسن عرض حصل
علیھ في حیاتك، عندما تسمع العاھرة قاعدة "المیعاد الثــالث"، تجعــل الرجــل یمشــي وال تریــده
كشــریك و ســینتھي بــھ المطــاف أن یتزوجھا وأن یلعب بقوانینھا ھي؛ فعندما ال تحدث مشكلة،

و تقول لھ أراك الحقًا، فھي غالبًا ال تعرف إذا كان یحترمھا حقًا أم ال.
نصیحة الجاذبیة25#

الرجل لدیھ إحساس عالي جًدا من أین تأتي العالقة الحمیمة؛ ھل من شعورك بعدم األمان، أم من
مكان الحاجة إلیھ أم لترضیھ

المضحیة تُسلم نفسھا عندما یتغلب علیھا اإلحساس بذلك أو تشعر بالراحة من ناحیة العالقة،
فتظھر مثیرة ألن ھذا كل ما تملكھ، وبعد التعمق في العالقة ال شــيء یتغـیر وھـو ال یعـرف متـى
أقـام معـھا العالقـة الحمیمـة، أمـا العـاھرة فـال یعرف متى سیعاشرھا لھذا الغموض والمطاردة لن
یذھبا ابًدا ولن یھدأ إحساسھ بامتلكھا؛ ألنھ تحت شروطھا ھي، عندما تحدث العالقة مبكًرا ألن
المضحیة ترید أن ترضي الرجل؛ ومن ثم تصبح تصرفاتھ متغیرة بالكامل، فعزائم العشاء
والشموع والورود كل ذلك سیصبح بال فائدة، وعندما یأخدھا إلى فیلم أو عشاء ســیكون علــى
علــم بمـا سـیحدث الحـقًا، عنـدما تجعلـین الرجـل ینتظـرك یكـون رومانسیًا طوال الوقت؛ وعزائم
العشاء والشموع والورود ستحصلین علیھم طوال الوقت، لماذا؟ ألنھ اعتاد على معاملتِك باحترام

قبل حصولھ على ما یرید.
نصیحة الجاذبیة26#

العادات السیئة أسھل من الحسنة؛ ألن العادات الحسنة تتطلب إدراك للتأثیر مع االنتظار للنتیجة
الجیدة

الرجل المحترف یحوم حولِك حتى یتأكد من شیئین وھما: أنِك تریدینھ فینتظر رؤیة إشارة منِك
بأنھ مازال في "اللعبة" كما یستطیع رؤیة نھایة العالقة وحینھا سیصنع طریقًا آخر لیكملھا، أم أنِك
غیر جادة في العالقة، مھما یكن ال تریدي أن یأخــذ وقــتًا لمعرفــة رســالة مختلطــة أو تشــعري
أنــھ غـیر جـاد، فـالجزء القـادم سیساعدِك في المعاملة والتصرفات التي تحتاِجھا لتتحكمي في

شعوره.
   - جزء من الخطة الشیطانیة: 

عندما تعطي اھتمام للحفاظ على العالقة خارج غرفة النوم، تذكري ذلِك أن
طریقتھ مختلفة عنِك؛ فأنِت تریدي أن تضعي قدمك على األرض وھو یرید أن یطیر، ھذا ال یجدي
نفعًا أن تسحبي قدمھ إلیِك، وبمجرد سماحك لھ بسھولة بإقامة العالقة كأنِك تعطیھ رسالة مختلطة؛

ألنھ سیكون ُمثاًرا جًدا، ویبحث عن أي إشارة خضراء منِك، البد أن تعرفي معنى اإلشارات:
. أحمر تعني ال.

. أخضر تعني َھیّا.
. أصفر تعني أنِك مھرجة وھذا یجعلھ یتجاھلِك.



على سبیل المثال: ربما تكوني في القمة أو یوجد ھناك فرصة بعدھا وقبلتیھ قبلــة حمیمیــة، وبعــد
ثــوان قلیلــة ســیفكر أنـِك مسـتعدة، فـھذا لـم یكـن الـوقت المناسب لتقولي لھ: "لست مستعدة" ألن
ھذا سیشبھ أخذ قطعة حلوى من طفل؛ فأنِت ال تسطیعي إرجاعھ من نقطة ال رجوع منھا و تقولي

لھ: "ال ، ألنى ال أشعر بالراحة حیال ذلك"؛ ألنھ سیفكر كیف أنِك في قمة اإلثارة وتمتنعي عنھ"
نصیحة الجاذبیة27#

إذا تھربتي من العالقة الحمیمة في آخر لحظة سیعلم أنِك غیر جدیة
ھنـا نحصـل علـى تعـریف سـاخن وغـیر ُمحمـس: فـھو یكـون لـدیھ رغبـة شـدیدة باللعبة ولكنك
أخذِت كل المرح منھ، ولیس بالبعید أن یشكرك على اللعب معھ ولكن مشاعره ستتغیرمن ناحیتك،
من شدید الرغبة بِك إلى شعور بالغضب واالنتھاء منِك، وإذا شعر باإلھانة من الممكن أن یتوقف
عن العالقة معِك نھائیًا، فَكري لحظة: أنِت ال تستطیعي أن تجعلي كلب یرى عظمھ لمدة ساعة،

ومن ثم تعِطھ قطعة خضار؛ إذا أردِت إحترام الرجل البد أن تلعِب بذكاء معھ: اإلرشادات
القادمة ستعرفك تنظیم الوقت قبل العالقة الحمیمیة بدون أن تظھري كمھرجة:

   - في البدایة ال تحاولي أبًدا أن تكوني معھ في مكان خاص بمفردِك وبخاصة في اللیل.    - 
كوني اجتماعیة وھذا سیتتطلب أن تتقابلوا في مكان عام، أو یأتي لیأخذِك لمكان عام.    - افعلوا 
أشیاء مرحة أثناء النھار؛ إذا ذھبتین لركوب الدراجة ھذا یعني أنِك أعطیتیھ إشارة حمراء، لكن إذا 
جلستم بالقرب من المدفأة مع مشروب في منتصف اللیل ھذا یعني أنِك أعطیتیھ إشارة خضراء.    
- أعطیھ قبالت صغیرة بإحساس، ولكن وأنتم بالخارج حیث أنھا لن تطول كثیًرا، وال تجعلیھا 
خالل تواجدكما بمفردكما.    - في المرات األولى التي تقابلیھ فیھا، من الممكن أن یرغب في أن 
یأتى إلیِك بمنتصف اللیل، إذا اعتقدتي أنھ سیفعل شیئًا ما أوقفیھ عند الباب وإذا كنِت تعیِش ببنایة 
قولي لھ عند الممر: "تصبح على خیر، وشكًرا لك على الوقت الممتع الذي أمضیتھ معك".   - 
ابتسمي كثیًرا واضحكي على نكانتھ وكوني شریكة جیدة، أنِت تریدي أن یفكر بِك كصدیقة 
وحبیبة، وإذا فكر كذلك ھذه عالمة جیدة، وخاصةً إذا شعر بارتیاح كبیًرا معك، وباألخص إذا كان 
شخًصا قلیل العصبیة، وإذا أعجب بِك سیقول لِك كل شيء.    - ال تتحكمي كثیًرا في تصرفاتك، 
لكن كوني على حذر من الُمزاح الجنسي، ألنھ لــن یكــون كـذلك أبـًدا، فمعظـم الـوقت الرجـال 
یسـتخدموه لتضـلیل كـذبھم، وال تفخري بالضحك على النكات أو اللعب الجنسي، وال تكوني 
مستسلمة لكونِك دمیة جنسیة لھ الوقت طویل، وإال سیرى كل ذلك كإشارة خضراء منِك،    - 

أظھري لھ عشقِك، اجعلیھ یشعر أنھ یرید أن یكون جید معِك، مثال تحسسي
 مالبسھ واستنشقي رائحتھ عندما یحتضنك، أو أخبریھ أنھ جذاب، بھذه الطریقة سیؤكد لِك أنكِ 
انتظرتي األسباب وأنِك ال تملِك شیئًا تفعلیھ حیال طریقتھ الجیدة معِك.    - أظھري لھ عاطفتكِ 
وحبِك؛ أمسِك یده أو ضعي رأسِك على صدره؛ سیشعر برجولتھ، ضعي قدمك على قدمة أثناء 
مشاھدتكما لفیلم، ولكن من دون إغراء حتى ال یراھا إشارة خضراء.   - حاولي أال تضعي نفسك 
بثقل في سیارتھ وأنِت تركبین بھا؛ وإال سیرید أن ینشغل عنِك، حتى الرجل الذي یمتلك سیارة "بى 
أم دابلیو" جدیدة یریدك أن تجلسي بخفة وال یرید أحد أن یلعب بسیارتھ.    - عندما یوصلِك في 
منتصف اللیل ال تقولي لھ "ادخل... لدقیقة"، ال تطلبي منھ الدخول لیرى قطتك، وال تعرضي علیھ 
قھوةً أو شایًا وال تریھ مكانك، فال یوجد شیئًا یسمى " لمدة دقیقة" بعد منتصف اللیل.   - ال 
تتسرعي، وال تخبریھ أبًدا أنھ سینتظر لمدة شھر، وال تشعریھ "باالطمئنان" و ال تعطیھ ثالث أیام 



لتحضریھ لمنزلِك؛ ألن ھذا یعني أنِك مستعدة لذلك عما قریب، فقط ال تخلقي الظروف المناسبة 
لحدوث شیئًا ما، إذا كنِت غیر جاھزة لھ.   - كوني شاعریة في األماكن العامة، ھذا یسمى األمان 

الجمیل؛ ألن تفكیره لن یذھب حینھا لبعید.
مثـال: للرسـائل المختلطـة بـالجنس حـدثت مـع صـدیقتي بـام: فـي آخـر الشـتاء، دعت صدیقھا
لبیتھا بعد اللقاء ألن الجو كان بارًدا حقًا في سیارتھ، فأعدت لھما مشروب الشیكوالتھ الساخنة
وارتدت مالبس البیت الواسعة المریحة، ومن ثم بدأ بتقبیلھا؛ ألنھ اعتقد أنھا أعطتھ إشارة
خضراء، وقد تفاجأت أنھ یرید أكثر من مشروب ساخن؛ فمالبس النوم ھي مالبس نوم بالنسبة

للرجل مھما كان شكلھا، إذا كنِت ترتدي "مالبس داخلیة قبیحة أو مالبس مثیرة" ھذه أیًضا
إشارة خضراء منِك.

إذا كــان یالحقــك وكـان معجـبًا بـِك حـقًا، فیوجـد شـیئًا مـا فـي أعماقـھ یریـد أن تعتقدي أنھ
حریص وبارد ووسیم، ویریدك أن تضحكي على نكاتھ وأنھ فكاھي، و یریدِك أن تشعري أنھ

قوي، ھو یرید.... إمرأة مذھلة.
   - الحلوى المركزة

عندما یكون ھناك عاشقان سیوجد ھنا أیًضا تحدي فاالختالف بین أن تكوني ممسحة أرجل أو فتاة
أحالم؛ھي أكبر األخطاء التي تقع بھا المضحیة فھي تقارن نفسھا مع واحدة أخرى، حتى أنھا
ممكن أن تسألھ: "ھل ھي جمیلة؟" أو ممكن أن تقارن نفسھا مع أي إمرأة إن كانت ھي معتقدة أنھ

معجب بھا: عارضة أو مذیعة أو نادلة تعري أو حتى ممثلة.
نصیحة الجاذبیة 28#

إذا جعلِك تشعرین بعدم األمان، دعي إحساسِك یقودِك
ربما یقال أن المرأة ال تصل إلى القمة إال بعد سن الثالثین، وھذا یضم الكثیر من النساء الالتي
یتغلب علیھن إحساس عدم األمان أو اإلحساس بالمقارنة مع واحدة أخرى، فالعالقة تصبح أفضل
عندما تخبریھ بما تحبین وتكوني أكثر إحساًسا باألمان، وتكون حریصة أكثر، حینھا تقود العالقة
ألنھا تملك اإلدراك التام، بعض النساء تشعر أنھا مجبرة أن تعیش وكأنھا كأُم لھ، وھذا غیر
صحیح العاھرة بعیدة قلیًال وصادقة أكثر، ھي تسأل نفسھا ماذا ترید، وإذا لم یفعل ما ترید
بالطریقة الصحیحة؛ ھي لن تكافئھ على تفكیره السلبى، و إذا كان ال یعرف كــیف یرضـیھا فلـن

تتماشـى معـھ؛ ألن العـاھرة تـھتم مباشـرة بسـعادة وإرضـاء
نفسھا، أنا ال أنصح المرأة أن تتصنع أنھا في القمة، ولكن ھذا درس صغیر لتعزیز إحساس المرأة
بالكمال، إذا جعلِك الرجل أن تشعري أنِك على مسرح وتمثلي مشھًدا؛ فال تُكملي العالقة معھ، ھذا
یكون عن معرفة الرجل عندما تكون المرأة نفسھا صادقة عن ماذا تحب وتكره، فالرجل یحب أن
یراھا راضیة عن طریقتھ؛ فیتحول أوتوماتیكیًا إلى شعوره بأھمیتھا، وكأنھ فاز في مسابقة بجائزة

مھمة.
نصیحة الجاذبیة 29#

الرجل المثالي ینبھر بالمرأة التي تحب العالقة بطریقة حقیقیة
أن تكونــي نفســك ھــذا نصـف إرضـاءه ولكـن ال تتـدعین ذلـك، الحقیقـة ھـي أن اھتمام الرجل
عبارة عن أن یكون جنون و صاحب أفعال صائبة، ولكن ماذا عن الوصول إلى إرضاءك، ھناك
بعض الشروط التي تحمل حقیقة ما خارج غرفة النــوم وھـي حقیقـة مـا یحـدث بـداخلھا: العـاھرة



تكـون أفضـل بالنسـبة لـھ ألنـھا تعرف ما یسعدھا، وھو یعلم بدون الحاجة إلى سؤالھا كیف یجعلھا
تحب كل دقیقة معھ، وھذا یُشبع رغبة الرجل، ألنھ ال یوجد شیئًا آخر، أما المضحیة تقع في خًطا

آخر أو تكون غبیة.
بطریقة أخرى- مثال: مع افتراض أن المضحیة أقامت عالقة مع شخص في الموعد الثاني وسألھا
كم عاشق كانت تعرف قبلھ، فتجیب علیھ بوضوح: "أنا كنــت مــع ثالثــة أشــخاص فقــط مــن
قبــل" ، "أنـا كنـت مـع ثالثـة عشـاق.. األول جرحني.. والثانى كان لیس جیًدا مثلك.. والثالث
أمضینا معًا وقتًا قصیًرا جًدا.. والرابع.. أو وه،نعم... ال یوجد رابع.. أوك، یوجد رابع ولكن
افترقنا سریعًا وال یحسب"، إذا أخبرتیھ بأن كان لدیك ثالثة عشاق وأنِت صغیرة سیعرف أنِك

كاذبة، أما العاھرة ال تفعل ذلِك فھي ال ترید عالقة إال بالطریقة الصحیحة، وإذا
سألھا نفس السؤال السابق تعطیھ إجابات مختصرة، أریھ بأفعالِك أنِك إمرأة كالسیكیة بأن تجعلیھ
ینتظر، وإذا أراد أن یعرف عن حیاتك الشخصیة قولي: "أنا لم أكن مع رجال مثلك كنت مع نساء
من قبل ،" إذا أصبحِت في وضع الدفاع عن نفسِك كما لو أن لدیك شیئًا تخفیھ ارفعي الرایة

الحمراء.
ماذا تفعلي عندما یتحدث بفخر عن أنھ كان قائًدا بالماِض؟ آخر شيء تفعلیھ ھو أن تسمعیھ؛ ألنِك
ستنبھري ومن الممكن أن تصدقیھ وتعتقدي أن بعضھ حقیقي، فتصرف العاھرة سیكون أنھا تنظر
إلى الساعة عندما یتحدث عن إمرأة أخرى، وھي تعرف جیًدا أن ھذا یكفي، وال تغیر الموضوع
وعندما ینتھي الوقت لدیھا تقول: "حبیبي أنا لست واحدة من أصدقائك، فأرجوك ال تخبرني عن

إمرأة أخرى كنت معھا في الماضي".
نصیحة الجاذبیة30#

أي وقت یقارنِك الرجل بإمرأة أخرى البد أن تضعي حًدا لھ
تذكري داخل غرفة النوم مثل خارجھا، الرجال یحبون المرأة غیر المضمونة، وھذا یكون أكثر
شيء ستكونین مختلفة بھ، أنِت تحتاجین إلى إیجاد طریقة لتظھرین بھا أنِك واثقة بنفسك و ال تھتم
بِكیفیة تحسین نفسك أو ماذا تمتلك إمرأة أخرى كي تستطیعي سرقة رجل منِك، عندما تأتي سیرة
أي إمرأة أخرى فــي حــدیثكما عـادة قولـي "أي إمـرأة تسـتطیعي سـرقتك منـي وأخـذِك بـالفعل،
وسیكون السبب أنني ال أریدك مرة أخرى." وابتسمي وَغیري الموضوع وقولي مثًال "أرأیت أي
فیلم جدید مؤخًرا؟" إذا كنِت ال تثقي بھ؛ توقفي عن رؤیتھ، ولكن حتى یعطیك سببًا بأال تثقي بھ
تصرفي وكأنِك تثقین بھ، وھذا یجعلِك تظھرین وكأنِك أخذتي احتیاطك للحفاظ على نفسِك، وأفعالِك

كأنھا تقول لھ: "أجل أنا أرید أن أكون معك"
نصیحة الجاذبیة31#

بوجود الصراحة سیوجد "لمعان" ، حینھا سیتواجد مفتاًحا واحًدا لألقفال
الرجل الجید یرید أن یشعر بالثقة؛ ألن ھذا یجلعھ یؤمن أكثر بشخصیتھ، وحتى یعطیِك سببًا بأال
تثِق بھ؛ كوني واثقة بھ، وإذا وقع في حبِك، فھو لن یخبرك أنھ یرید أن یكون معِك، بل أنِت
ستعرفین ذلك تلقائیًا، ألنھ سیتصل بِك كل یوم وسیصر على أخذ موعد معِك؛ ألنھ لن یرید أن

یقترب أحد من فتاة أحالمھ.



(4)
تصرفي كالثعلب

كیف تقنعیھ انھ ھو المتحكم في الدفة بینما أنِت المتحكمة بھا؟
"لدّي قناعة أن تعریف "الُضعف الجنسي" صیغت من قِبل نساء رغبن في نزع سالح الرجل

لتطغى علیھ".
(أجدین ناش)

   - دھاء الثعلب سیقود غروره بأیدي ناعمة. 
في الفصل السابق تحدثنا عن سبب قوة سعادة الحب عند الرجل التي تساوى نفس القوة عند
المرأة، أما اآلن... سنتحدث عن كثب، المحفز األساسي لعطاء الرجل أنھ البد أن یشعر بالسعادة
عندما یعطي، ھو یرید إحساس القیمة العالیة واالحتـــرام، اإلحســاس باألھمیــة یكــون الســبب
فــي انــدالع الحــروب وانشــاء الشركات الكبرى ولعبھم باألحمال الثقیلة في صالة األلعاب
والحصول على المال و أیًضا الوقوع في الحب؛ ألن كل ھذا یسبب شعورھم بأنھم كباًرا وأقویاء،
توصــــیل الرجــــل إلــــى ھــذا اإلحســاس ال یكــون بــالكالم،الرجل البــد أن یشــعر
"برجولتــھ"، فــال یــھم إذا أخبرتیـھ أن ھنـاك سـت طـرق ھـو فقـدھم حتـى یشـعر باألھمیة، فھو

سیظل یحاول حتى یصل، فالرجل ال یضیع أبًدا وھذا ھو المھم، ممكن أن..
 - "یستسیغ شیئًا جدیًدا"   - "یُغیر مصیره"    - "یبحث في جھة أخرى"    - "یجرب أشیاء 

جدیدة" 
ألنھ ال یضیع أبًدا، فال یستسلم لخوفھ وال یھمھ شيء، "یتفقد األشیاء الضائعة" حتى أنھ في آخر
الطریق یغیره ویحدد اتجاھھ ثانیًا، إذا أردتي أن یعطف على الیمین قولي لھ "أعتقد أنھ إلى
الیسار" في تفكیره أن لدیھ مھارة تحدید المكان دائًما وال یأخذھا من إمرأة، حتى یرضي غروره
أیًضا؛ فسینعطف للیمین، ثالث كلمات أساسیة لتحویل أي رجل "أنِت على حق " ؛ فأنِت لن تقنعیھ
أبًدا بأي طریقة أخرى، لذلك ال تحاولي بغیر ذلك، اجعلیھ على حق دائًما، وكوني ذكیة، فــھذا
ھــو دھــاء الثعلــب الــذي یُشــعر الرجـل أنـھ ھـو المتحكـم، وعنـدما تعطیـھ إحساًسا أنھ القوي

فكأنِك "شحنتى بطاریتھ"، ومن ثم أعطیھ ما یحتاج بدون علمھ.
نصیحة الجاذبیة32#

اجعلیھ یشعر أنھ المتحكم، فسیبدأ مباشرة بفعل األشیاء التي تریدینھا؛ ألنھ یرید دائًما أن یكون
"السلطان" في نظرك

بعض األوقات عندما یكون عطوفًا أو طیبًا، اجعلیھ یشعر وكأنھ رجل عظیم حتــى وھــو یلبــس
بنطالــھ، وفـي نفـس الـوقت سـیفكر، مـن تلـك التـي تفعـل مـا تفعلینــھ معــھ؟ صــدیقتي "أنـدى"
تعلمـت ذلـك بطریقـة صـعبة، فـأخطأت عنـدما أخبرت حبیبھا الجدید عن كیفیة قتلھا لثعبان كان
في الحدیقة، وھو سألھا "كیف قتلتیھ؟" فأخبرتھ بالتفصیل أنھا استخدمت جاروفًا كبیًرا في
"المعركة"، فشعر بالرعب ووضح على وجھة، وطوال اللیل لم یستطع استجماع نفسھ، فھذه

طریقة سھلة لكسر رجولتھ: وھي تصرفت كطرزان وھو یشعر أنھ جین؛ ال



تقتلي حتى حشرة عندما یكون بجوارِك، ال تبدلي األدوار، حتى ال تغیري مجرد لمبة؛ فكأنِك وقتھا
(حرمت علیھ الجنة) ألي رجل على مستوى البشریة ھناك تذكرة یریدھا و ھي: شعوره بإنھ
"رجل"، و ھذا ال یعنى أن تكون سھلة طوال الوقت، و بنفس الوقت تكوني ممتلكة "التحدي
العقلي"، وتذكري إنھ یرید أن یرضــي غــروره بــأن تظــھري دائــًما بــأنِك محتاجــة لــھ، أنــِت

البـد أال تظـھري لـھ "احتیاجك" للمساعدة منھ في:
   - اإلھتمام بمشاعرِك.   - حیاتِك الیومیة.    - إحساسك العاطفي.   - ثقتك بنفسك.   - قوتك 

الداخلیة   - إحساسك بكمال شخصیتك.
ألن ھــذه األشــیاء تعطــي انطبـاع الحاجـة لـھ، مـھما یكـن اسـتطاعتك بـأن تریـھ حاجتك

وتشبعین غرائزه، فعند شعوره بأنِك تحبي "رجولتھ" وتعشقیھ سیثق بِك.
نصیحة الجاذبیة33#

عندما توقفي غروره بطریقة لینھ؛ فھو لن یحاول أن یتعامل معِك بعنف
ثمن ما تفعلیھ ھو حصولِك على معاملة جیدة كما ترید منھ، ال تقولي لھ : "أنت معتاد أن تحضر
لي زھوًرا" من ھنا إلى ھناك تكون كل باقة زھور یحضرھا لِك "أجمل ما رأیت عینِك" وال
تجبریھ علیھا ألنھ ال یخرجك كثیًرا، باإلضافة إلى كل مطعم یأخذِك إلیھ یكون "غیر معقول!" أو

"فظیع!"، وعندما یسألِك إذا كنِت في
ھذا المطعم من قبل؛ ال تخبریھ أنِك كنِت ھنا على نفس الطاولة الرومانسیة من قبل ،(إال إذا كنِت

ال تریِد الذھاب إلى ذلك المطعم مرة أخرى)
نصیحة الجاذبیة34#

عندما تكوني أكثر أنوثة ونعومة؛ ستظھِر لھ وكأنِك بحاجة إلى حمایة، لكن عندما تظھري لھ أكثر
عدوانیة فسیشعر أنِك تجبریھ

عندما تشعري الرجل أنِك تریدي "ارتداء مالبسِك" أنِت تقریبًا ستحصلین على معركة، وعلى نفس
النھج، فمبارك_أصبحت معترضة معھ_، إذا أجبرك سیحاول أن یكســبِك وحــًظا ســعیًدا؛
احصـل علـى مـا تریـدي منـھ عـن طـریق رغبتـھ ھـو، الرجال یحتاجون القلیل من القیادة،
والطریقة التي تقودیھ بھا ھي مكافئتھ بمعاملتِك الجیدة ، "األفضل" ھي كلمة مفضلة لدیھم، حتى
أن قولتي "أفضل ما أكلتھ ھو المقرمشات" أو "لم أقابل أفضل منِك حیاتي" استخدام كلمة "أفضل "
دائًما؛ ستلفتي انتباھھ، تأقلمي مع غروره، مثال: أنِت تعیشي معھ وھو یرید مساعدتك في الدیكور،
ھذه فرصة مناسبة لتشعره بقیمتھ وھو یعلق شیئًا ما علــــى الحـــائط، وإذا وجــد شــیئًا یعتــرض
علیــھ، فســیستھزأ مــن تمثــال الفیــل األفریقي، أو لوحة سوبر بول 1986 ویقول أھذا فن؟
انظري لھ بقوة وقولي: "أجل فن من الثمانینیات، وجدى حارب من أجلھم، وحالیًا أضعھا كدیكور"
في حالة رغبتِك بأخذه جولة حول المنزل؟ اجعلیھ یشعر بأنِك بحاجة إلى_قوتھ مثًال_ أعطیھ
بعض المھام، فال یھم إذا وضع صورة على الحائط ویصنع ضوضاء بالِشنیور الِكھربائي، فھو

یرید أن یشعر أنھ مثل رامبو، وعندما تكون الصورة غیر متساویة، تَصنعي أنھا جیدة جًدا.
و بكل بساطة انتظري حتى یغادر الغرفة واعدلیھا، وعندما ینتھي من التعدیل، اشكریھ على عملھ

الشاق "لمساعدتھ الغالیة"، ومرة أخرى انتظريِ حتى یغادر
الغرفة وانظري جیًدا إلیھا لتتأكدي من أن كل شيء على ما یرام، تذكري عندما یتصرف كرجل
نبیل ویعاملِك جیًدا، ارِض غروره ببعض االحترام وكأنھ شخص مھم، وعلى األقل البد أن یشعر



وكأنھ "كونان البربرى" مرتین في األسبوع، أي شيء ھو یعملھ بیده في المنزل، مثل وضع رفًا
على الحائط؛ كافئیھ، و حتى إن كان ھذا الرف مائل 45 درجة واألشیاء تنزلق من علیھ، فصفقي
لھ بحرارة وبعد مغادرتھ أحضر متخصًصا لیصلح الوضع؛ ألنھ في اللحظة التي تقولین فیھا: "أنھا
فاسدة" فإنِك تُحبطیھ ولن یفعل شیئًا في البیت مرة أخرى؛ ألنِك جعلتیھ یشعر بالسوء، مثل طفل
صغیر أخبروه بطریقة غاضبة أنھ ال یملك أي مھارات فنیــــة داخـــل الفصــل، الرجــال لــدیھم
غــرور كبــیر ویحتــاجون إلشــباعھ، وھنــا تحتاجین "لدھاء الثعلب"، یوجد أشیاء صغیرة تفعلیھا

لھ لیشعر وكأنھ بطل العالم، وھناك خطوات أخرى لدھاء الثعلب لتشعره أنھ مثیر:
   - إذا أردتي أن تُخرجین كلبِك في نزھٍة، اطلبي منھ أن یأتي معِك ألنِك تریدي أن تشعري 
باألمان بجواره.   - إذا قتل حشرة كبیرة انتظري حتى یخبرك "باألمان التام".   - إذا سمعتي 
ضوضاء خالل اللیل(مثل صوت طائرعلى السطح)، تصرفي و كأنِك خائفة بالفعل، واطلبي منھ 
أن یتحقق من مصدر الصوت، بعد أن یتحقق منھ أخبریھ أنِك تحبي وجدوه معِك في المنزل ألنھ 
"یشعرك بأماٍن أكثر"    - اطلبــــي منــــھ أن یفتــــح لـــِك البرطمــان الــذي ال تســتطیعي 
فتحــھ_حتى لــو تستطیعي_أو یفتح لِك السوستة_حتى لو تسطیعِ الوصول إلیھا_أو اطلبي منھ 
حمل صندوق صغیر.    - عندما تشاھدا فیلم رعب مع بعضكما، احضنیھ بشدة، وعندما یكون 
ھناك عنف فأغمضي عینك واجعلیھ یخبرك عندما ینتھي المشھد.    - عندما یكون الجو بارًدا في 

الخارج، تدفئي بمعطفة و تقربي منھ طلبًا للدفء.
 - اطلبي منھ تحریك األثاث (حتى لو تستطیعي)، وعندما ینتھي أخبریھ عن مدى ثقلھا "وأنھ قويٌ 
للغایة ! وال تعلمي كیف فعل ھذا".    - اطلبي منھ أن یصف سیارتك إذا كان المكان ضیقًا، وإذا
قولتي لھ "أنِت تقود أفضــل منــي"؛ فحینــھا ســیحبِك ومــن الممكــن أن یغســل ســیارتك أو

ســیعبئھا بالبنزین.
أشبعي غروره، وھذا سھل مثل تعلیم طفل أ.. ب.. ت، عندما یأتي طفًال صغیًرا للمنزل وبیده
رسمة بالشمع من الحضانة - ال یھم مدى بشاعتھا- األم ال تنتقده وال تقول أبًدا "أھذا كلب أم بقرة؟
"ال تنسى وجباتك المدرسیة"، بإالضافة إلى أنھا ستقول لھ "ھذا جمیل للغایة!" وبعدھا الطفل
سیعتقد أنھ بیكاسو العصر وسیرسم عشر صور أخرى، المكافئة مھمة للغایة، عندما یدعوِك على
العشاء بالخارج قولي لھ "شكًرا" مرة واحدة أثناء العشاء، وفي النھایة قولي لھ: "تصبح على

خیر".
المضحیة تقول شكًرا مراًرا، وتكلمھ في الیوم التالى لتقول لھ شكًرا ثالث مرات في الرد اآللي
خاصتھ أن لم یرد، وكأنھا لم تحصل من قبل بوجبة ساخنة من أحــد، فــي البــدایة اجعلیــھ یـدفع
حسـاب العشـاء بـدون سـؤال، وبعـد فتـرة مـن المقابالت، فتسطیعي مراجعة الحساب، ولكن ال
تقسمي الحساب 50/50 أو توزعیھ علیكما؛ فھو لن یضیع مستقبلھ في الجامعة بسبب أنھ یدفع لِك
الحساب عنــدما یكــون الرجــل مجنــونًا بــإمرأة،فلن یــھتم بتقســیم الحسـاب، ولـن یقـول
لِك"علیِك السلطة التركي وأنا اللحم، فسیكون حسابِك كذا،" إذا كان یعشقھا فلن یفكر في الحساب،
ولكن سیفكر في كیفیة الحصول علیھا ھي، أما إذا كان ال یستطیع الدفع؛ اقترحي علیھ أماكن
رخیصة أو افعلوا شیئًا ال یكلف ماًال كثیًرا، مثًال قوموا بزیارة متحف أو اذھبوا لركوب الدراجة و
اقسموا طبق العشاء وال تطلبــي مشــروبًا مــھما كــان األمـر، أمـا إذا طلـب منـِك ھـو أن تقسـمي

العشـاء ال تقابلیھ مرة آخرى؛ ألن ھذه األشیاء لن تُكلفھ ثمنًا باھًظا، و في الحقیقة ھو



لیس مھتًما بأن یبھرك؛ وھذه إشارة غیر جیدة.
نصیحة الجاذبیة 35#

الرجل الذي یدع المرأة تدفع الحساب في أوائل اللقاءات بینھما، ھي تلك المرأة التي ستكون لدیھ
ممسحة أرجل، ولن یفكر بھا أبًدا كفتاة أحالم

ھذه المحادثة أتت في برنامج إذاعي: المتصلة تسأل: "ھل عليَّ أن أدعھ یدفع لــي؟ "فأجابتــھا
"نعــم فــي البــدایة" فــإذا اثنــین مــن المتــابعین الرجـل یـھرعون باالتصال ویقولوا: "ھذا لیس
عدًال،" فقمت باستھجاء "ع،د،ل" ففھمت وجھة نظرھم، ولكن أیًضا نحن نحصل على 60% من
راتب عملنا ونحن نرتدي الكعب العــالي المـؤلم ونحمـل ونلـد أطفـالكم؛ فـھذا لـیس عـدًال أیـًضا،
فكـن رجـًال نبیـًال، والشـيء المـھم عنـدما یـدفع، اجعلیـھ یعلـم فـي نـھایة العشـاء أنـِك تقـدري ذلـك
وجاملیھ بأن الطعام كان لذیذًا والمشروب كان جیًدا والمطعم نفسھ جید، وإذا كان غیر ذلك ال
تعلقي، دھاء الثعلب یقول أنھ من األفضل التقلیل من النقد؛ حتــى تكونــي غــیر متــذمرة كثـیًرا،
باإلضـافة إلـى أنـھا لبقـة مثـال: عنـدما یتـرك مالبسھ ملقیة على األرض بجانب السریر قبل أن
یخلد للنوم...ال تقلق حیال ذلــك فســیضعھم فــي الصــباح بمكانــھم، ثــم ســیلقیھم مــرة أخــرى،
وعــن ھــذه الجــوارب والمالبــس الملقیــة داخــل المــنزل، فــھذا خطـأِك ألنـِك اشـتریتي سـلة
المالبس بالغطاء -شيء معقد جًدا- اشتري واحدةً بدون غطاء وضعیھا دائًما في ركن واضح،
ومبارك، أنِت ھكذا نصبتي دائرة لیضع بھا مالبسھ، ھل أنِت دائــًما مــن یغــیر ورق الحمــام؟
ھــل ھــو دائـًما یسـتخدمھ كلـھ؟ بینمـا أنـِت التـي تحضریھ وتعلقیھ؟ وھذه األشیاء الصغیرة ال
یصلحھا ، في صباح یوم األحد سیأخذ الصحیفة معھ للحمام، ولن یالحظ عدم وجود ورق الحمام
لمدة 20 دقیقــة ألنــھ یقــرأ الصــحیفة، وبعــد أن ینتــھي مــن القــراءة سـینادب "حبـیبتى!

حبیبتى!" (ال ترد) فھذا دورِك إللقاء القمامة بالخارج، فتكون الشمس مشرقة
والــورود متفتحــة والطـیور تُغـرد، ویـأتي سـؤاًال فـي بـالِك: "كـم سـیستغرق مـن الوقت

لیستوعب أن ھناك المزید من ورق الحمام تحت الحوض؟"
إذا كان ال یساعدك في المنزل، فدھاء الثعلب ال یتذمر ویقول: "أنِت ال تقدر الثمن الذي یُكلفني في
إصالح المنزل، "بل ھي تأتى بأحد یصلحھ و تقول: " أنظر كیف كان سھًال،" و ال تقولي السعر
أمامھ، بل تدفع أمامھ فقط، مثال آخر لتوضیح "روعة" دھاء الثعلب صدیقتي شارون تجري حتى
تنظف وراء زوجھا وأطفالھا، وأرادت أن یأتي أحد لیساعدھا مرة كل أسبوع، وزوجھا اعترض
أن یدفع 50$ كل أسبوع، ألنھم بحاجة إلى ھذا المبلغ، فظلت تقول لھ "مرة في الشھر"، لعبت
شارون بدھاء الثعلب ووافقت على مرة في الشھر-نوًعا ما- فھي تأخذ منھ 50$ مرة في الشھر،
وباقى الثالث أسابیع تطلب من المتجر 50$ كاش من بطاقة اإلئتمان؛ ھي لن تتفادى خالفًا كل
أسبوع فقط، بل أیًضا ھو یأتي للمنزل كل أسبوع یجده نظیفًا وجمیًال، عقیدة دھاء الثعلب ھي

الخروج عن المألوف، فھو یسمح بالوصول للمستحیل وبال نزاع:
   - وافقي على كل شيء.    - بدون تفسیر.

وافعلي كل ما یحلو لِك، وھذا سیجعل الحیاة أسھل بكثیر، دھاء الثعلب ذكي كفایة حتى یحافظ على
نفسھ من ھم اإللحاح، مثال: فكرة حمام الضیوف أو الحمام الدیكور شيء غریب بالنسبة للرجال،
فھم یعتقدون أنھم نفس الشيء، فأدخلیھ الحمام األساسي و قولي لھ:"أھًال بِك في حمامك الجدید،
وھذه منشفةً وردیة لوجھك"، نادًرا ما تجدي رجًال نظیفًا، وأعلم عندما تشاركین رجًال حمامك



الخاص سیعم بھ الفوضى، بعد عشر دقائق من التنظیف الدقیق للحمام؛ ألنھ یرش الماء في كل
مكان، ومشاركتھ في الحمام یكون مثل (تربیة القط في

المنزل)، والعلماء الذین درسوا علم الحیوان لم یتوصلوا إلى اآلن لماذا یرش الرجل الماء في كل
مكان، لذلك من األفضل أن یكون لدیك حمامك الخاص، دھاء الثعلب یقسم بذكاء المساحة الخاصة
بھ في المنزل بالعدل، فھي تعطیھ 20% و الكــراج و شــيء أســاسي لــھ، وھـو أیـًضا المتحكـم
بآلـة تقطـیع الخشـب والســــیارات واآلالت، وتــــذكري الرجــــال أطفــال مزعجین؛لــذلك علیــِك

تنظــیم الحدیقة مثل معرض ھابیتات.
في الیابان یوجد شعار شائع مثیر لالھتمام وھو: النسر ال یُظھر مخالبھ، المرأة األمریكیة تفھم أن
المرأة الیابانیة خاضعة لزوجھا؛ألنھا تنحني للرجل وتسیر خلفھ في الشارع، حرفیًا األزواج
الیابانیون یعطون كل راتبھم لزوجاتھم، ألن المرأة في البیت، اآلن كشفنا سر الحقیقة وراء سیر
المرأة الیابانیة خلف زوجھا في الشارع؛ ألن جیبھا المليء بالمال یبطئھا، والفقیر ال یستطیع

اإلبطاء.
بإالضافة إلى أنھ یشعر أنھ على"صواب"، والرجل یرید أن یعتقد أنھا "فكرتھ"؛ لذلك تذكري
الفكرة دائًما فكرتھ حتى ولو لم تكن كذلك، أقنعیھ أنھا فكرتھ، عندما تكونوا وسط أصدقاءكما
ویذھب إلحضار المال وھي فكرتك ال تُركزي علیھا، فھو یرید أن یُظھر أنھ القائد، وال تُصححي
لھ وال تحاول وال توضحي أمام أصدقاءكم؛ ألنھ سیشعر بالعجز، مثل األم التي توبخ ابنھا الصغیر
أمام أصدقاءه في المدرسة، فھو یحتاج إلى "حفظ ماء الوجھ" إذا كان األمر ُملح للغایة، انتظري
حتى تكونا بفردكما، وأوضحي لھ ما یزعجك، اشرحي لھ على انفراد ولیس أمام الناس، وإذا كان
شیئًا غیر مھم ال تھتمي، اتركیھ یأخذ كل المال، ومن یھتم لذلك؟ دھاء الثعلب یعلم األفضل، فھي
أبًد ال تبدأ الِعراك على شيء تافھ وخاصة إذا كانت تعلم سلفًا أنھا لن تربح شیئًا؛ لفھمھا لمفھوم

"لین المعركة" فھي تُظھر أنھا خالیة تماًما من القوى، ولكنھا تبدأ بفاعلیة في اإلصالح.
نصیحة الجاذبیة 36#

الشيء المھم الوحید في اظھار القوة ھو أن تكون سًرا بینكما ولیس أمام العامة
ادعمیھ وأشبعي غروره، سیظھر لِك بمظھر رجولي أمام الناس، اجعلیھ یفتح لِك الباب ویرشدك
للمطعم، أي عززي مصدر قوتھ من ال شيء، عندما تكوني في الحقیقة تُدیري العرض، فال
تتباھي بھذا، إذا كان یعاملِك كفتاة أحالمھ، فأنِت حینـھا تملـِكین جمـیع القـوى التـي تحتاجینـھا،
تـذكري القـوة األُنثاویـة تكـافيء القــوة الرجــل، وھنــا بـیت شـعر یقـول: الرجـال یحكمـوا العـالم

والنسـاء یحكمـن الرجال.
إلیست إمرأة عجوز جذابة تزوجت من سنین طویلة، شاركتنا بھذه النصیحة: "مھما كنت أرید أي
شيء، أُقنع زوجي أنھا فكرتھ، وأقول لھ حبیبي ھل ترید أن نذھب لھذا المطعم أم ذاك؟ وھو یختار
دائًما، اجعلیھ یشعر أنھ اختیاره، وبعد انتھاءنا من الطعام أقول لھ: كم كانت فكرة عظیمة!" أكثر
الرجال یعلمون أن المرأة تحتاج إلى من یفعل أشیاء رومانسیة، ولكن النساء ال یفھمن أن إعطاء
الرجل إحساس القوة یعطي نفس النتائج، ھذا یلین قلبھم مثل الزبدة، ھذا یُكســب العالقــة قــوة
جیــدة، الرجــال یعلمــون أننــا مثــل الــورود، وھـم یحبـون ورودھم كثیًرا،معظم النساء ال
یعترفن بالسبب الذي یجعل الرجل یحضر لھا الورود؛ إلنھا تشبع غروره؛ ھو یرید أن یشعر
وكأنھ السلطان في نظرك، ویرید أن یرضیك، الرجل یعمل طوال حیاتھ من أجل إمرأة تنظر لھ



بعشق وتقول لھ "أنِت رائع" و"أنا معجبھ بِك"؛ حینھا سیتسلق الجبال من أجل أن تعجب بھ المرأة
التي یحبھا.

نصیحة الجاذبیة 37#
إذا أعطیتیھ إحساس القوة؛ فسیرید أن یحمیِك ویرید أن

یحضر لِك العالم أجمع
في العالقة أنِت مسئولة عن إعطاءه ما یحتاجھ (القوة) بدون أن یعلم، وھذا یــأتي بنتیجــة جیــدة
مـع الرجـال األذكیـاء، وھـذا مـا قالـھ ألبـرت أینشـتاین عـن زوجتھ في احتفالھما الخمسین بمناسبة
عید زواجھما: في أول زواجنا عقدنا اتفاقًا كاآلتى: في حیاتنا المشتركة أنا أتولى القرارات الِكبیرة
وزوجتي علیھا القرارت الصغیرة، وھذا المیثاق جرى خالل الخمسین عاًما ،وفي اعتقادي أن لھذا
السبب نجح زواجنا، ولكن الشيء الغریب في الحقیقة أن خالل الخمسین عاًما لم یكن ھناك قراًرا
كبیًرا واحًدا، دھاء الثعلب ال تكون "ُمطیعة" لزوجھا، مثلمـا أقسـمتي "أعـدك بـالحب والوفـاء
والطاعـة حتـى المـوت،" بـل لـدیھا قسـم للزواج خاص بھا "أعدك بالحب والوفاء وأن أظھر لِك
الطاعة بعض الوقت،" ھذا لیس درًسا عن كیفیة استخدام قواِك حتى تتحكمي بالرجل وتجعلیھ
یكرس طاقتھ لِك، الرجال یحتاجون لمساعدة صغیرة في األشیاء العاطفیة؛ ألنھم غالبًا ال یدركون
ما یحرك مشاعرھم، اجعلیھ یعتقد أنھ یعطیك؛ حینھا سیتناغم مع احتیاجاتِك وسیكون أكثر قابلیة
إلرِضاءك، وسیحفزه ذلك لالھتمام بِك، ووقتھا سیطلق العنان لِك؛ ھذه ھي النقطة: امتلِك كل

القوى التي تحتاجینھا.
   - دھاء الثعلب ھو مفاوض ذكي: 

تعي المرأة اآلن بقوة العمل، ویشعر الرجال أن النساء لیس بحاجتھم كما كان من قبل، لذلك مھما
عملوا بجھد فھم ال یشعروا بالتقدیر "كرجل البیت" كما اعتادوا دائًما، مثل "اریكا جونج" عندما
قالت "احذري من الرجل الذي یثني على حریة المرأة،ألنھ یرید ترك وظیفتھ" النساء الآلتي نجحن
في جھات أخرى من الحیــاة یقولن:"البــد أن أتاسـف لنفسـي ألنـي بُِت قویـة" فـھن "لـن یحصـلن

علـى رجال جیدین" ألن الرجل الجید یرید "إمرأة" جیدة، كونك عاھرة ھذا ال یعني
أن تفقدي أنوثتك، وأن تحاولي دائًما ارتداء البنطال في المنزل، لكن یعني أن ال تسمحي ألي أحد
بالتعدي علیِك، المرأة الكالسیكیة الخارقة ترید في العالقة أن یكون كالھما "متساویین"، وھذه
فكرة جیدة ولكن عن طریق التطبیق العملى، ستصبح عالقة من طرف واحد وجمالھا سیختفي

سریعًا.
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عندما تتصرف المرأة وكأنھا قابلة لكل شيء؛ فھي تتعرقل في الحصول على كل شيء
لھذا السبب كوني حذرة في وضع الحدود من البدایة، ال تبدأي أبًدا بشيء ال تریدي تكملتھ، فإذا
أردتي أال تطھي في اللیل ال تبدأي الطھي باللیل، وإذا أردتي أال تكوني دائًما من یذھب للسوق فال
تبدأي بالذھاب إلیھ، اجعلیھ دائًما من یبدأ، في البدایة یبني الرجال انطابعھم؛ لذلك ال یجاملوِك،
وھذا شيء جید عندما تساعدیھ في فعل العادات الجیدة، والحقًا عندما تفعلي كل شيء ألجلھ، ھو
لن یحاول أن یتغیر، مثال: إذا عرض علیِك الخروج لتناول الغداء أو العشاء دعیھ یفعل، إذا كان
یحب الطعام السریع أحضري لفافات البیض، وإذا سألِك إذا كنِت تریدي شیئًا ما من البقالة، دعیھ



یشتري لِك الحلوى التي تحبینھا، وھذا ال یكون عن إنفاقھ للمال ولكن ھذا یجعلھ سعیًدا بتلبیة
احتیاجاتِك، وھذا یعطیھ شعوًرا "أنھ قائد القطار" وفي الحقیقة أنِت التي تقودیھ.

أصعب درس على المضحیة ھو تعلیمھا كیف تأخذ، دعیھ یعطیك؛ ألن جزًءا من رجولتھ ھو
إحساسھ بالمسؤلیة، دھاء الثعلب عبارة عن أنھا لن تتخلى أبًدا عن قوتھا، و لكن ھي ببساطة تخلق

الشكل الذي تریده، وھذا یساعدھا كثیًرا في استخدام قوتھا؛ ألنھا بذلك تحصل على كل ما تریده.
ھناك مثال كالسیكي:إمرأة أعرفھا اسمھا میشیل، أخبرتني عن رجل تقابلھ، وفي

الموعــد الثــانى ســألھا "ھــل تســتطیعین أن تـأتي ھـي إلیـھ؟" ھنـا عملـت بـدھاء الثعلب
وتجاھلتھ وسألتھ بنعومة: "ھل تفضل أن نؤجلھا لیوم آخر؟ إذا كان ھذا الیوم ال یناسبِك، وأنا
سأتفھم ذلك"، میشیل كانت حازمة في سؤالھا، كما أنھا لم تغضب وأخبرتھ ماذا علیھ أن یفعل،
فببساطة أعطتھ خیارین، واحد منھما أنھ یأتي إلیھا الیوم والثاني أن یؤجل المیعاد لیوم آخر؛
وتركت االختیار لھ، الجمیل في دھاء الثعلب أنھ دائًما موافق ولبق وأسلوبھ مھذب؛ لذلك ھو
سیعتقد أنھ ھو المتحكم (حتى وإن لم یكن كذلك)، حتى إذا كان دھاء الثعلب یُظھر أنھ عفوي ولكنھ

واعٍ جًدا،وال یوجد فارق بینھ وبین مفاوضات العمل الناجح:
1-ھي لم تُخبره من أین أتت.

2-فھي إذا أرادت أن تنسحب ستفعلھا بسھولة إذا وجدت شروط لم تعجبھا بدون كالم دھاء الثعلب
یفعل، ھي ال تشاركھ بما ترید (أو ما تفتقره)، إذا كان العرض المعروض علیھا جید تقول "أنا
أحبھ" وإذا لم یعجبھا تقول "أحبھ و لكن أنا منھكة"، ترد بإعجاب عندما یتصرف كرجل نبیل معھا

ویتراجع عن كل الطرق المختصرة للوصول إلیھا.
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الرجال ال یستجیبون للكالم ولكن یستجیبون لعدم االتصال
كونِك تتصرفین بدھاء الثعلب ھذا یُھدأ من أزمة الموقف عدم االحترام، مثال على ذلك: دعینا
نقول أنِك تنتظري مقعًدا للعشاء في أول لقاء بینكما وقد وضع یده على أسفل ظھرك، كل ما علیِك

أن تتصرفي بدھاء الثعلب، وتمشي خطوة كما لو حدثت حادثة و قولي لھ: "من فضلك"
مثال آخر حدث مع صدیقتي تالیا كانت في العشاء والنادل أحضر الحساب على الطاولة، وحبیبھا

أراد أن یختبرھا وجعل النادل یعطیھا الحساب لیرى ردة
فعلھا، فنظرت حولھا نظرة قلق كما لو أنھا لم تسمع بھذا من قبل، وباتت تطرف بعینھا كما لو
أُصیبت بھلوسة، دھاء الثعلب ال ینطق باألشیاء التي یریدھا، من ناحیة أخرى المضحیة تنطق بكل
ما في قلبھا طوال الوقت؛ كما قال بأول: "المــرأة تتحــدث كثــیًرا، إذا كــانت محبطــة، وأشــعر
أننــي فـي حلبـة مـع "مـایك تایسون" في ماتشات متتالیة لمدة ست ساعات، مثل نفس شعوري مع
المرأة التي تتحدث مراًرا وتكراًرا"، فكري بآخر مرة تحدث فیھا الرجل عما بداخلھ، في البدایة
تشعري أنھ "مضمون" ولكن الدراما تأتي سریعًا، الرجال یریدون الضمان والتأكد من عمق

عالقتھم.
المكالمات التي تستمر لمدة ساعتین، ھذا خطأ فادح، فھو یحب ھذا في المرات األولى ألنھ یعلم
باھتمامك وبعد ذلك یكرھا، ال تجعلي المكالمات الھاتفیة طویلة للغایة، ال تدعي نفسِك مملة؛لكن

اجعلي المكالمات الھاتفیة قصیرة وَمرحة؛ وھو لن یتعب من مكالمتك أبًدا.
نصیحة الجاذبیة40#



التحدث كثیًرا جًدا عن "العالقة" یقودك إلى "المجھول"؛ ھذه خرافة
عندما تكوني غیر محتاجة لھ فلن تضطري للعب على جمیع االتجاھات إلنجاح العالقــة، وعنــدما
تكونــین منغلقــة علــى نفســك؛ لــن یشـعر أنـھ یمتلكـك 100%، وسیثق بِك ویفعل ما تریدي
منھ، أحذفي ھذه الكلمات من قاموسك: نحتاج للتحدث؛ صدیقتي جین شاركت معي في ھذه
المالحظة عن الرجال: "یجب أن تتسللي لھم، وتطعمیھم و تُعدي لھم مشروبًا، ومن ثم وبدون
قصد قِفي فجأة واذھبــي للبــاب الخلفــي ادخلــي واخــرجي، قبــل أن یعــي أن شــیئًا حــدث، وال

تتحـدثي كثـیًرا، "عنـدما یتحـدث الرجـال مـع بعضـھم البعـض، یقـولون علـى مـا
علیھم، والحقًا یرد اآلخر علیھ ویومئ برأسھ (عالمة الموافقة)، وأحدھم یقول سببًا والثاني یشعر
بصدمة، وأكثر شیئًا سیتذكره أنھ سمع جملتین فقط "ھل أنت أعمى؟" و "بدأ العھد"، معظم الرجال
یركزون في البدایة عن "الرقة" ویظل ھكذا لمدة دقیقتین، وفي الدقیقة الثالثة عقلھ سیبدأ بالتفكیر

وسیسأل نفسھ: "یا رجل بدأت أشعر بالجوع" ویسألِك "ماذا یوجد للعشاء؟".
نصیحةالجاذبیة 41#

الرجال یحترمون المرأة التي تتواصل معھم بطریقة ُمحكمة؛ ألنھا طریقتھم التي یستخدمونھا دائًما
في الكالم

العــاھرة تتواصــل مـع الرجـل بطریقـة مختلفـة عـن المضـحیة، فتخبـره العـاھرة بطریقة ُمحكمة
ومباشرة ومختصرة، أما المضحیة، فتُظھر مشاعرھا وتُخرج كل ما بداخلھا، وھو ماذا یفھم؟ ھو

یفھم حاجتھا لھ وھذا یبعده حقًا.
دھاء الثعلب معتاد على االحتقار؛ لذلك ھي ال تقول كل ما بداخلھا، وخاصة في أول اللقاءات
بینھما، فھي ال تستعجل حتى تظھر كل ما بداخلھا، في أول مقابلة ال تعطي بزیادة ولم تفتعل

أحادیث معھ، وال تتكلمي بھدوء دائًما.
كوني ھادئة وباردة؛ لیعطیِك جاذبیة أكثر، وال تكوني قابلة لغالظتھ، كنت في مرة على موعد مع
رجل أقابلھ ألول مرة، وبدأ یحكي لي عن تفاصیل آخر عالقة لــھ، وكنــت ال أرغــب فــي
االســتماع، و لــم أنتقــده ولــم أجعلـھ یشـعر أنـھ أخطـأ، وبإسلوب ُمھذب سألتھ "جون" ما ھي
خطة عملك لھذا األسبوع؟"؛ دھاء الثعلب ال یسأل "ھل لنا أن نغیر الموضوع؟"؛ ألن السمع غیر
ضروري ھنا، دھاء الثعلب ال یخبر عن عالقاتھ السابقة، أنِت "جائزة" وال یوجد لدیك قائمة طویلة
من خیبات األمل لتحكیھا، وھو لن یحتاج لمعرفة أن زوجك السابق سرق أشیائك، وھذا نتیجة

مشاكل نفسیة حدثت لھ أثناء الطفولة، وأن أخوه قام بخداعھ، وإذا كان
شخًصا تقلیدیًا فلن ینبھر عندما یعرف أن حبیبِك األخیر "مازال یحاول الوصول إلیِك مجدًدا وال
یستطیع فراقِك،" إذا سألِك عن حبیبِك السابق قولي "قسمة ونصیب" أو "كنا مختلفین في أشیاء
كثیرة" دھاء الثعلب مدرك تماًما "للغموض عموًما" خصوًصا عندما یسألِك عن معلومات ال تعنیھ
تماًما، مھما كانت المسافة بینكمــا، فــال تقــدمي معلومــات ســیئة عنـِك، فـھو ال یحتـاج أن
یعـرف أنـِك غـیر مطمئنة أو أنِك لن تقابلي أحًدا من برج معین، وستجدي عنده أسئلة فضولیة ال
یحتــاج لمعرفــة إجاباتــھا، الرجــل یــدرك اھتمـامك بـھ أُتومـاتیكیًا؛ وأنـِك سـوف تفعلین أي
شيء "لإلیقاع بھ"، وفي الحال حدوث ھذا سیفكر أنِك ستفعلي لھ ما یتمنــاه وســتنجبي لــھ
األطفــال، ولكـن الشـيء المـھم أن یـراك مختلفـة: أي أنـِك مرتاحــة ومنغلقــة علــى نفســك

وســعیدة معــھ أو بــدون، وھــذا یُعــرف "بـالخط السعید"، وھذا یُوضح.



نصیحة الجاذبیة 42#
عندما تكوني سعیدة دائًما؛ فسیكون لدیھ إحساس الحریة دائًما؛ فیشعر أنھ محظوظ

إذا أردتي أن یعرف نوع المثلجات المفضلة لدیك؛ اذھبي وأحضریھا لنفسك أمامھ، حتى لو السفر
أللمانیا، أما عن مشاكل عملِك أو خیباتِك فقولیھا لطبیب نفساني، وال تقولیھا لھ.

البد أن تجعلي بعض األسئلة عنِك مبھمة؛ ألن ھذا شيء عظیم، وفي الحقیقة ھذا ھو الصواب، أي
أحد یتكلم أو یفعل؛ فھو أو ھي یرید أن یعلم شیئًا ما، والشخص الذي یخبرِك بأفعالھ فھذا یكون

األھم بالنسبة لِك.
   - دھاء الثعلب یكون صادق مع نفسھ:

فــي عـالم الحـیوان الثعلـب حـیوان صـغیر؛ والحـیوان الصـغیر یتضـرع، أمـا فـي العالقــة
الثعلــب ُمجبــر أن یعــرف مـا ھـي نقـاط القـوة لـدیھ وخاصـة فـي بـدایة العالقة، وفي العالقة
المضحیة تُصدق كل ما یقال لھا؛ ألنھ یقال لھا بطریقة جیدة وھذا سیصدمھا الحقًا، أما الثعلبة تعلم

أن الرجل في البدایة سیعاملھا كوردة ویھتم بھا كثیًرا، ولكنھا تبقى مستیقظة دائًما.

سؤال تافھ: أي نوع من الرجال الذین یكسبون النساء أكثر؛ الرجل الذي یجذب انتباھــھن
بمعســول الكـالم، أم الـذي یقـول الكـالم كمـا ھـو؟ النقطـة ھنـا إذا كـان یمتلك أخرى فھذا آخر
شيء سیقولھ لھا؛ لذلك الثعلبة تحدد لنفسھا ماذا ترید، السبب الذي یجعل دھاء الثعلب ال تبوح بكل
ما تالحظت؛ حتى یظھر على حقیقتھ أسرع، ألنھ ال یُدرك أنھ بات واضًحا أمامھا، عندما یتحدث
الرجل عن نفسھ أو عن عالقاتھ السابقة، ألنھ من الممكن أن یرید مساعدتھا "لتعرفھ" أكثر،
باإلضافة إلى أنھ سیحصل على أسئلة وأجوبة صعبة، أما الثعلبة تبقى مثل ھذه األحادیث مفتوحة،
لماذا؟ ألن أصدق األشیاء التي تریدي معرفتھا، تعرف من األحادیث الماضیة والمزاح ومالحظات

ھنا وھناك، وإذا كان ھو ذئب تنكري كخروف وسیخضع لِك.
دھاء الثعلب عندما تشعر بشيء ما في شخصیة الرجل "ممكن أن یكون غیر صحیح"، ھي ال
تنتبھھ لذلك، واألحادیث التي بینھما تسمعھا بإذنھا فقط، مثلما قال الرئیس "لیندن جونسون": "تبدأ

بالفھم عندما تغلق فمك" إذا أخبرتیھ عما
بــداخلك؛ مــن الممكــن أن یتالعــب بــِك ویســمعِك مــا تــودین ســماعة وسـینفي شكوكك،
ویقول "أنِك غیر مطمئنة" أو "أنِك تحكِم علیھ قبل أن تعرفیھ"، ھل أنِت كذلك؟ ستكونین أفضل؟
الغلطة الوحیدة ھي أن تجعلیھ یعرف شكوكك، دھاء الثعلب أي تكون واثقة من نفسھا، وتحكم على
الناس من خالل تجاربھا معھم، وتھتم جیًدا بنفسھا، وتحصل على أفضل االختیارات؛ ألنھا ال تدع
الوقت یداھمھا، وتراقب الرجل كیف یتصرف، وتثق تماًما في مالحاظاتھا، وتثق أیًضا في

غریزتھا األُنثاویة.



ال یوجد حیوان مفترس یعطي "لشكھ أھمیة" إحساس الثعلب خطیر وعالي؛ الشخص الذي یظھر
قسوتھ ال یحبذ وجوده، وإذا قسى بطریقة عابرة؛ فھذا شيء عابر، أما الذي قسوتھ ھدف لدیھ؛
انتھت اللعبة معھ، یجب أن تعرفي ما تحتاجي لمعرفتھ، المتعة في البدایة وتنتھي...ولذلك احتفظي
بكروتك قریبة منــِك دائــًما، واألھــم خــذي وقتـك، وھـذا ال یجعلـِك ذكیـة كـالثعلب وحسـب بـل

سیساعدِك على االحتفاظ بحریتك.
المضحیة تفقد أھم وسیلة حمایة لھا عندما تصدق أن الحیاة عادلة أو أن األمیر الوسیم سیحمیھا
دائًما، بینما الثعلبة الذكیة األفكار الحالمة ال تسیطر علیھا أو الخیال الذي یحدث مثل "سندریال"؛
فھي تحتقر-تستخف- بالمظاھر، وتثق في نفسھا، وتراقب نفسھا؛ بأن تجعل الرجل مسؤول دائًما
بفعل ما تریدي، وھذا ما یفعلھ الحیوان في البریة للنجاة، لذلك لم یفتعل "ضجة"، ومع ذلك الثعلب

ذكي یفھم مبادئ الطبیعة: كل حیوان مسئول عن نفسھ.



(5)
القفز عبر الطوق ككلب البودیل

في السیرك عندما یبعد النساء أنفسھن بعیًدا ویصبحن محتاجات
"دعونا أال نمسح للخوف التغلب علینا"

_جون كیندي
فِكر جدید: من ھو رئیسِك؟

المضحیة عندما تقابل رجًال، تجعل حیاتھا حق ممنوع علیھا، وتبدو لھا وكأنھا شیئًا تافًھا؛ فتتوقف
عن روتینھا الیومي، وعن مقابلة أصدقاءھا، وعن الذھاب لدروس الیوغا، وعن الذھاب للعب
التنس في العطلة، وعن توفیر وقت لفعل أشیاء كانت معتادة علیھا وھي "بمفردھا"، وھا ھنا الذي

ستفعلھ:
   - تُلغي موعد تصفیف الشعر؛ لمقابلتھ.   - تتوقف عن الذھاب لصالة الریاضة بعد العمل؛ 
لتستطیع رؤیتھ.   - تتوقف عن قضاء الوقت مع أصدقائھا؛ لتعطیھ إحساًسا أنھ "ُممیز".   - تُلغي 
خططھا؛ لیكون ھناك فرصة لیتصل بھا.         - یتشتت تفكیرھا في الدراسة؛ ألنھا دائًما تتفقد إذا 
تلقت رسالة منھ أو ال.   - ال تركز في العمل؛ ألنھا دائًما تتفقد ھاتفھا لتعرف إذا استلمت رسالة 
منھ أم ال.   - تتخلى عن عملھا حتى تعزز عملھ وتشجعھ.    - تتوقف عن األحالم بعیًدا والحلم 

المتبقي لھا عن العالقة معھ؛ ألن الحلم الوحید لدیھا ھو.
العاھرة ال تتوقف عن روتینھا الخاص، وتكون نفسھا، وتمنع نفسھا من االنحراف عن المألوف

لدیھا، لیس مثل المضحیة التي تتنازل عن روتینھا الخاص.
نصیحة الجاذبیة 43#

ال تُفسدي روتینك الخاص؛ حتى ال تخلقي فجوة بینكما؛ ألنِك حینھا ستریدین استبدال ما تخلیتي
عنھ وستبدأي في توقع تلبیة حاجاتك الخاصة أكثر من قِبَل شریكِك

مثـال كالسـیكي: تـریزا كـانت تأخـذ حصـتین "سـالسا" أسـبوعیًا، وعنـدما قـابلت حبیبھا األخیر
توقفت عن التدریب؛ ألنھ ال یحب الرقص، وأیًضا توقفت عن لعب التنس؛ ألنھ ال یلعب التنس؛
تبدو وكأنھا تصرفت تصرفًا سلیًما، صحیًحا؟ ال؛ فھي تخلت عما تحب؛ بسبب خوفھا من أال
یعجبھ طریقتھا، وھذا یدل عن قلة ثقتھا بنفسھا، باإلضافة إلى تراكم إنقاص نشاطاتھا ویكون
خطًرا علیھا بالفعل، ومن ناحیة أخرى ھو یالحظ ذلك ویغیر أسلوبھ معھا؛ ألنھ یدرك تماًما أنھا
فاقدة اعتمادھا على نفسھا، ماذا سیحدث بعد أن تتخلى عن اعتمادھا على نفسھا؟ فدعونا نلقى
نظرة عن تریزا، التي تخلت عن دروس السالسا والتنس ألجلھ، قالت: "قضینا كل اللیالي تقریبًا مع
بعض ووصلنا لمنتصف العالقة في وقت قصیر جًدا، ولم یقل لى: "أن ھذا كثیًرا علیھ"، فقط بدأ
یبتسم أقل وأصبح غیر سعید، وأنا أصبحت ال أشعر باألمان، وظللت أحاول أكثر أن أكون

محبوبتھ، فقط أردت أن یرجع مثلما كان في البدایة".
نصیحة الجاذبیة 44#

معظم النساء یتعطشن بأن ینتظرن من الرجال إشباع حاجتھن بدًال من أن یُشبعنھا بأنفسھن



المضحیة تعتقد أنھا عندما تتنازل عن شيء؛ ستحصل على أشیاء أفضل مما تنازلت عنھ، فتتنازل
عن التحكم بحیاتھا، وحین یأتي الوقت التي تتوقع بھ الحصول على ما ترید؛ فتُحبَط وتصبح قلیلة
الحیلة وضِعیفة، نادًرا ما یالحظ الرجل مدى أھمیة ما تتنازلت عنھ المضحیة؛ ألنھا َكیّفت حیاتھا
على أساس إرضائھ؛ وھو لن یضحي نفس التضحیة؛ ألنھا كیّفت رسمت حیاتھا لتكون معھ فقط،
وبعد أن تتخلى عن كل شيء في حیاتھا؛ تبدأ بمطالبتھ بأن یفعل بالمثل، فھي تریده أال یرى أھلھ
وأصدقاءه، وتریده أن یقضي كل وقت فراغھ معھا، حتــى إن أراد الــذھاب للصــالة الریاضــیة
تریــد الـذھاب معـھ، ھـو ال یشـعر بـھذا الضغط مع العاھرة؛ لذلك یرید أن یبقى بجانبھا أكثر،
ویحترمھا أكثر؛ ألن لدیھا حیاتھا الخاصة، كما أنھا تقول لھ أحیانًا أنھا ال تستطیعي مقابلتھ؛ ألن
لدیھا درس شعر أسبوعي، فیحك رأسھ ویفكر"أنھا أیًضا تذھب لدرس الشعر وأنا معھا"وھذا ال

یجذب انتباھھ فقط، بل أیًضا یستمر في التفكیر بھا.
نصیحة الجاذبیة45#

عندما ترتبط المرأة بحیاتھا أكثر؛ ستبدو أكثر قوة في عین الرجل؛ ألنھ ال یستطیع إبعادھا عن
حیاتھا الشخصیة

عندما تحبي الحیاة بھ أو بدونھ؛ حینھا سیتقبلِك كما أنِت بالظبط ویعطیِك قیمة أكبر.
   - من ھو رئیسك؟

عندما تبدأ العالقة بسرعة البرق؛ یود الرجل الرجوع للخلف؛ لیحظى ببعض المسافات، وحینھا
تصبح المرأة بدون ثمن، وعندھا تظھر المضحیة حاجتھا لھ وتحاول "كسبھ مرة آخرى"، فتلعب
كالبھلوان لترضیھ، یخسر الرجل إحترامھ لھا و تحتاج لموافقتھ دائًما، وخاصة عندما تعطي زیادة
عن اللزوم لتحصل على موافقتھ، یحتاج الرجل إلى "تقدیم العروض"، حینھا یقدم احترامھ لِك
عندما یتأكد من لمعان حذائھ ومالبسھ جیدة وتكون أسالیبھ مبھرة، ویفتح لك باب السیارة



ویتصرف بطریقة مھذبة جًدا ویظھر أحسن ما لدیھ، في ھذا الوقت تظل العاھرة مستیقظة حتى
یظل یراقب تصرافتھ معھا؛ ألنھ ال یشعر بارتیاح في التعامل معھا.

نصیحة الجاذبیة 46#
عندما تجتھد المرأة كثیًرا لتحافظ على العالقة فھي بذلك

تُخفض مستوى العالقة
كلما تحكمت المرأة في نفسھا لتظل كما ھي؛ فسیحتاجھا، عندما یعتقد الرجل أن المرأة تتحكم في

نفسھا بالفعل؛ فبالتالي سیفكر في حقوقھا وعن طرق إرضائھا.
المرأة تمیل أكثر إللغاء خططھا، أما الرجال ال یتنازلون أبًدا عن "خروجة مع أصدقائھ" وال عن
أعمالھم وال عن نومھم وال عن طعامھم (وأكثر شيء ال عن أمھاتھم)، وفوق كل ذلك یحترمون
المرأة التي ال تتنازل عن أمورھا المھمة، متــى كــانت آخــر مــرة ســمعتي فیــھا أن رجــًال
اتصــل بحالقــھ وقـال لـھ : "أھـًال سام...أرید أن ألغي جلسة الحالقة التي في الثانیة والربع ؛ ألني
أحتاج وقتًا أكبر للراحة" ذلك لن یحدث أبًدا، فسیذھب للحالقة في الموعد؛ فالرجل قادر على تغییر
نفسھ من رومانسي إلى عملي، وكذلك العاھرة تستطیع فعل ذلك أیًضا، وتتحدث معھ بنفس لغتھ،
أما المضحیة فبحاجة ماسة بأن تدعھ یذھب وتقول: "ھو فَعل كل ھذا لیتباھى بنفسھ"، ھذا قد یكون

صحیح ولكن البد أن تمتلك القوة لتقرر بوضوح من ھو رئیسھا.
حتى خالل سباق السیارات البد أن تتوقف السیارة في موقف تزوید البنزین وتغییر اإلطارات؛
لتتمكن من االستمرار في السباق؛ وإذا لم تفعل ذلك لن تتمكن في التحكم في اتجاھاتھا وتخسر
السباق، الرجال ال یفكرون دائًما في جمیع اإلتجاھات؛ لذلك لو تركتي لھ التحكم في سرعة
العالقة؛ سیصطدم في الحائط، كما قال المثل: "الشمعة التي تحترق مرتین أكثر لتضيء أكثر؛
ستحترق أسرع"، لذلك البد أن تضعي مسافة بینكما وتحافظي على روتین حیاتك الشخصیة، ومن
ناحیة أخرى ھو سیرغب في أن تقفزي لھ كالبھلوان، وسیرغب في أن یراِك باستمرار وھذا ال
یھم؛ حتى أن كان البطل الخارق وتشعري بإنجذاب نحوه؛ ال تعطیھ كل وقتك؛ في البدایة حاولي

أن تقابلیھ مرتین أو ثالث مرات من طلباتھ
للمقابلة، ولبقاء ھذه الثالث مرات أنِت "البد أن یكون لدیك شیئًا آخر لتفعلیھ"، وال تجلسي منتظرة
مكالمتھ التالیة، وضعي في حسبانك ھذا لیس عن "أن تلعبي دور أنِك صعبة المنال" بل ھذه
حقیقة، حاربي نفسك لیستمر روتینك الــذي تعودتــي علیــھ قبــل أن تعرفیــھ؛ ألن عنــدما

تخسـرین حیـاتك سـتخسري توازنك النفسي وتصبحین بحاجة إلیھ أكثر.
جیلي رفیقتي في السكن السابق، كانت جیدة في ھذا، كانت تغلق على المتصل الذي ال ترید منھ
اتصال، وفي منتصف النھار إذا شعرت بتعب وأرادت البقاء في المنزل للمساء، فتلغي مواعیدھا
وترتدي النظارة وتقرأ كتابًا جیًدا أو تشاھد برنامجھا المفضل؛ فكانت جیدة حقًا بأن تجعل الرجال

یالحقونھا.
كونِك عاھرة ھذا ال یعني أن تُظھري تعجرفك الشدید، وبعكس ما یود اإلعالم أن نصدقھ، فال یھم
مدى "رقصِك" أو "شكلِك" أو "طھیِك"؛ ألن القوة الحقیقیة تكمن في تحكمك بنفسك، في الحقیقة
النساء یعملن بجھد كبیر لیكن طاھیات جیدات، وعادة ال تحاول تغییر مجرى حیاتھا؛ ألنھا تعمل

بجھد لتقنع نفسھا أنھا أقوى، وھي كذلك في األصل.



كما قال "جروسرى كروز": "عندما ال تكون منتظًرا ألحد؛ فھذا ألنِك تحتاج أحًدا، وھذا یثیر
الرجال"، انتباه المكوث في الشارع بدون أن تنتظر أحًدا فھذه قوة، أي رجل یدنو منِك لیقیم عالقة

معِك؛ فالبد أن یلبي طلباتك أوًال.
فــــأول شــــيء البـــد مــن الــوقوف عــن الشــعور لحــاجتك لــھ؛ ومــن ثــم ســیلبي احتیاجاتك،
مثال: لین بدأت بمقابلة جارھا، طبیب جراح یُدعى كیفن، وكانوا جــیران، وفـي لیلـة طبخـت لـھ
العشـاء، وأتصـل فـي آخـر دقیقـة؛ لـیلغي العشـاء المدبر لھ؛ ألنھ بدل موعد العمل مع الطبیب
جراح آخر، لین كانت بالفعل قد أعدت العشاء باتقان، وجاءت المكالمة قبل نصف ساعة من میعاد

حضوره، وكان من المفترض أن یتصل بھا في وقت أبكر من ھذا بالنھار بعد معرفتھ
ً فادًح وقفزت لھ بالمیعاد الجدید، حتى ال تتواصل في التعب والقلق، ھنا لین ارتكبت خطأ
كالبھلوان، وعرضت علیھ أن تطھي لھ نفس العشاء في اللیلة المقبلة ووافقــت أن تــذھب ھــي
إلیــھ، مــاذا كــان یجــب علیــھا أن تفعـل فـي مثـل ھـذا الموقف؟ أن "تضعي حًدا لھ" فكان یجب
أن تقول لھ: "العشاء جید جًدا ومن المؤسف إنھ سیفوتك"، لكن لین ذھبت لكیفن في اللیلة التالیة
وھو لم یقدر ذلك، وھذا جرح مشاعرھا كثیًرا، وبعد فترة توقفوا عن مقابلة بعضھما، عندما یعامل

الرجل المرأة بعدم احترام وھي تتقبل ذلك؛ سیبدأ بخسارة احترامھ لھا.
العاھرة تُفضل نفسھا عن أي أحد؛ ألن عندھا "ال" تعني "ال" و"نعم" تعنى "نعم" ، وھذا ال یعني
أنھا بغیضة، ولكن لدیھا القدرة على الوضوح، أنِت تسطیعین أن تكونــي طیبــة وواضـحة أیـًضا،
الرجـل یحتـرم المـرأة الواضـحة والمباشـرة فـي احتیاجاتھا بدون أي شعور بالحیرة، مثال: إذا
تأخر رجل على العاھرة فھي تغضب ألنھا منزعجة من ذلك، والغضب یختلف عن الحساسیة،
فالعاھرة تقول فقط:"ال تضیع وقتي، إذا تأخرت أخبرني حتى أستطیع فعل ترتیبات أخرى؛ ألن
لدى أشیاء أخرى أفعلھا بوقتي أفضل من االنتظار" إذا اختار أال یحترمھا في المرة القادمة فھي
تنتظر حوالي 15 إلى 20 دقیقة ثم تذھب بدونھ، فوقتھا وأولویاتھا مھمین جًدا بالنسبة لھا، ولیس
لدیھا وقت لتضحي بھ، عندما تكوني فــي مـوقف مشـابھ، اسـألي نفسـِك األسـئلة القادمـة: مـاذا

یكـون ھـذا مـن وجـھة نظره؟ ما ھي الرسالة التي أرسلھا لھ عن طریق رد فعلي لتصرفھ ھذا؟
   - قوتِك الحقیقیة تُبنى على اآلتى: 

   - إدراِكك لنمط حیاتِك، وماذا تغیر فیھ.   - معرفة َمن تكونین أنِت ، وماذا تقبلین وماذا ال 
تقبلین.

 - لــدیِك القــدرة علــى اتخــاذ القـرارات بـدون احتمـال تغـییره وبغـض النظـر عـن مشاعرِك.    
- تتحكمــــین فــــي نفســِك؛ ألن قوتــِك الحقیقیــة ھــي التحكــم بنفســِك عنــدما تتحكمین بنفسكِ 
فلن تحتاجي إلى أن تكوني عاطفیة طوال الوقت، وعندما تكوني وقحة قلیًال؛ ستظلي الرئیسة على 

نفسِك وبالتالي ستصبحین الرئیس علیھ. 
من حمقاء إلى وقحة:

كلما كانت المرأة عاطفیة أكثر؛ كلما كانت حمقاء أكثر؛ وھذا یكون كثیًرا جًدا على الرجل،
وخاصة المرأة حدیثة المعرفة بھ، العاھرة وقحة أكثر؛ مما یجعلھا أسھل بالنسبة لھ في التعاقد

معھا، وھذا یشبھ تماًما طبقة الصوت الفظة التي یستخدمھا مع رجل آخر.
رجٌل أوضح لي مثال مثالي بما یتلقون من العاطفیة الحمقاء كثیرة الكالم وخاصة في بدایة

العالقة؛ أنھ ینفر من تلقي دموع التمثیل الخاصة بھا وھما حدیثي المعرفة.
ً



مثال آخر: ھناك رجل یقرأ قصائد شعر التي تكتبھا لھ إمرأة تعرف علیھا حدیثًا باستمرار یقول لھ:
"رسائلھا طویلة جًدا ومستمًرا، وبعض الوقت یبدو قصیًرا وممًال، ولكن ھناك دائًما شیئًا مشترًكا
بین كل ھذا "حبیبتي إلى األبد" أو "قلبي مثقل بحبِك" ویخرج من صدري وتبكي حین تقرأ ھذا

الكالم، من حینھا وأنا أتجنب الرد على مكالماتھا.
ھناك رجل یصف مقابلتھ مع إمرأة ھو یعرفھا منذ ثالثة أسابیع، قال: "الرجل ال یحتاج إلى سماع
المرأة تقول لھ: "أنھا تحبھ كل ثالثین ثانیة، وھذه المرأة قالتھا كثیًرا جًدا، وكانت مثل البغبغاء

بحبِك..بحبِك..بحبِك..بحبِك!" الرجال یالحظون
أیًضا أنِك تحاولي بجھد لتحافظي على عالقة معھ، ھل لدیِك 12 كتابًا أحمقًا عــــن العالقــــات
والمشــــاعر علــــى طـــاولتك؟ ھــل لــدیِك برنــامًجا مفتــوًحا عــن الخصوصیات وتحددین
موعًدا على اإلنترنت لتشتركي فیھ؟ ھل لِك صدیقة تُحفزك للحصول علیھ كزوج؟ ھل كلمتیھ من
المنزل بعد المقابلة وتفتحین الرد التلقائي وتقولي: "أھًال صدیقتي ھناك حدث فرید سمعتھ وأنا في
السیارة أن ھــذا األحــد ســنحصل علــى قــھوة مجانیــة، وســمعت أن ھنــاك عزاب ســیأتون
وسمعت كلما أتیتي باكًرا كلما حصلتي على األفضل"، أن تكوني وقحة ھذا یعني أن لن تُتعبي
نفسِك في اللحظة التي یشعر بھا الرجل أنِك ستحاولي بجھد لینتــھي التحــدي، وفــي المــرة التــي
تحــدث بــالخًطا وتتجـھي نحـوه؛ علیـِك أن تحصلي على احترامك مجدًدا عن طریق إظھار عدم

انتظارك لھ؛ ألن لدیِك حیاتِك واھتماماتِك.
نصیحة الجاذبیة 47#

في أي وقت تقفزین عبر الطوق مراًرا وتكراًرا؛ ستكوني من وجھة نظره أنِك تعطي "كل" ما
لدیِك لھ

   - ال تتحدثي معھ بالساعات في التلیفون قبل أول مقابلة، ففي المكالمة كوني مرحــة وواضــحة 
أیــًضا واتفقـي معـھ علـى میعـاد لمقـابلتِك ومـن ثـم أنـھي معـھ المكالمة بأدٍب.   - ال تناقشیھ في 
مواضیع عمیقة في البدایة، ال تستخدمي كلمات طبیة مثل ُمسھل أو عالج أو نمتلكھ أو ابننا، وال 
تطبخي لھ شوربھ الدجاج وتقولي لھ "ھل لزوجتك طریقة أخرى؟"    - إذا كنِت مؤمنة باألبراج ال 

تخبریھ أنكم على توافق.
 - تجنبــي رؤیتــھ فــي البــدایة لیــالي متتالیــة؛ ابــدأي بـالخروج معـھ مـرتین فـي األسبوع    - 
ال تتذمري أو تشتكي عندما ال یتصل؛ اجعلیھ یفكر كل ثانیة ماذا تفعلي عنــدما ال یكــون معـِك، 
عنـد قیـامِك بتنظـیم الـوقت ھـذا یجعلـھ ینتظـر، ووقتـھا سیشحن بطاریتھ قبل مكالمتك.   - إذا 
أخــذِك إلــى مطعــم جمیــل ال تطلبــي "لحــم مــع زیــت وخــل" ُكلــي بــرفق كالعصفور، ال 
تتوتري كثیًرا أو تُركزي على إبھاره بأدب الطعام لدیِك، استمتعي بالحیاة الممتعة.    - في أول 
لقاء ال تحكي لھ عن طفولتك وأسرارھا.   - ال تُصححي أخطائھ أیًضا، أعرف إمرأة اشترت 
لرجل كتاب للنصائح؛ أعتقدت أنھ سیساعده في الصعوبات التي تقابلھ في العمل؛ فنتج عن ذلك 
نتائج نفسیة ضخمة تأتي من كونِك حمقاء جًدا ال تقارني تصرفاتھ معِك ومع أصدقائھ؛ فأنِت ال 
تحبي أن تكوني أحد الشباب.   - تجنبــي الســرعة الُمفرطــة، أیــًضا ال تُضــیئي كشـافات 
السـیارة لتـري إذا كـان موجوًدا أم ال.    - إذا اتصل بِك وطلب أن تذھبي لیًال بعد ما كان مع 
أصدقائھ؛ ال تذھبي فرحھ وأنِت تنقرین بالكعب مثل جولي أندرسون في فیلم صوت الموسیقى.   - 
ال تواعدي مدمنًا من أي نوع أبًدا؛ متأملة أنِك ستساعدیھ في العالج، دعیھ لیعالج نفسھ أوًال؛ ألنھ 



ببساطة إذا كان ال یعامل نفسھ جیًدا فلن یعاملِك أنِت بطریقة جیده أبًدا.   - ال تكلمیھ أكثر من مرة 
لعدة مرات متتالیة، وإذا كان الرد التلقائي رًدا سریعًا ال تتركین رسالة طویلة؛ فاجعلي رسالتك 
محبوبة قصیرة وجمیل.   - ال تراسلیھ أكثر من مرة في أوقات متتالیة، وال تُرسلي لھ رسائل 
إلكترونیة عن "مشاعرك" أو "مواضیعك" أو"احتیاجاتك"؛ ألنِك لن تحصلي على شيء، وإذا 

راسلِك ھو ال تردي في أول ثالثین ثانیة، وال تجیبي على مكالماتھ و رسائلھ في
 كل مرة أیًضا.   - ال تتوقفي عن الطعام أو النوم أو التمرین، حافظي على روتینك، إذا أراد أن 
یقضي وقتًا إضافیًا معِك؛ دعیھ ینضم إلى نشاطاتك، مثًال اجعلیھ یتنزه معِك أنِت وكلبِك أو یذھب 
معِك لركوب الدراجات في العطلة.   - ال تنتظریھ خلف الباب وال تفحصي رسائلِك وال تعاودي 
االتصال بھ، تریثي تحممــي وتنــاولي العشــاء وافعلــي روتینـك الـیومي ومـن ثـم عـاودي 
االتصـال؛ لیعرف أن لدیك حیاة یومیة.   - إذا كنــِت تتحــدِث معــھ علــى الــھاتف وجــاء إلیــكِ 
إتصــاًال آخـًرا ال تقولـي لـھ "انتظرني" ال تغلق! ومھما كان سأنھي معھ سریعًا" وعندما تعودي لھ 
على الخط ال تتعجلي بإخباره من كان یتصل بِك.   - عادة ال تذھبي في مواصالت بعیدة لرؤیتھ؛ 
حتى وإن كان لدیِك رفیقة في الحجرة وھو لدیھ مكانھ الخاص، تتطلعي على الخریطة والحظي أن 
المسافة بینك وبینھ ھي نفس المسافة؛ لذلك ال تشعري بالذنب أنِك ستجعلیھ یأتي إلیِك،    - ال 
تطلبي منھ مشاعر وال تستعطفیھ، وال تعطیھ مشاعر ال یعطیھا لِك؛ إذا كان یتجــاھلِك ال تحــاولي 
أكثــر معــھ وقولــي لــھ: "حبــیبي ھـل أسـتطیع أن أعطیـك أشیائك؟"    - ال تكوني عبده 
للتلیفون، وال تشغلي الرسالة الصوتیة إلى صدیقتك حتى تحدد موقفك، أعیري انتباھك للصورة 
الكبیرة، وھل ھو أضاف إلى حیاتِك؟ وھل تشعري بتحسن عندما یكون بجوارِك؟ إذا كانت اإلجابة 
بـ "ال"، أسرعي بإرسال رسالة وأزعجیھ و"امسحیھ" فوًرا.   - ال تحفظي رقمھ في أول أسبوع 
من المواعدة، أو تكلمیھ طوال الوقت وینھي ھو المكالمة، وال تجعلیھ یعرف عندما یرن ھاتفھ 
سیكون أنِت المتصل.   - إذا كان في مزاج سيء اعتذري منھ واذھبي لفعل شيء یخصِك.    - 

وأخیًرا اجعلي تركیزِك حول حیاتِك أنِت، وھذا ما یجعلِك وقحة من وجھة نظره.
نصیحة الجاذبیة48#

ال بد أن تبتعدي عن التوغل في الوحل؛ عن طریق التمسك بحیاتِك، ألن في النھایة العالقة عبارة
عن قدر

   - العاھرة األساسیة 101:
الرجل یالحظ بأنھا تحاول بجھد أكبر لتُعجبھ أو لتحصل علیھ أو لتكون مثیرة في أول رسالة
متروكة لھ منھا، مھما یكن فإنھا تُظھر حاجتھا لھ أو تحاول بجھد كبیر، فلھما نفس التأثیر علیھ،

والعاھرة ال تُحاول أن تعطي لھ أي اطباع.
عندما یتصل برقمھا ویجیب الرد التلقائي فیسمع صوت ینھج و كأنھا نصف نائمة یقول "أھال
وصلت إلى الرد التلقائي الخاص بي؛ أنا بالخارج أو بالداخل ومشــــغولة اآلن_قــــھقھ_من
دواعـــي لطفــك أن تتــرك لــي رســالة بعــد الصــافرة وســأحاول بأقصـي مجـھودي بمعـاودة
اإلتصـال بـك عنـدما أكـون متاحـة، فـإني جئت للتو من البرتغال وحتى لم أفرغ محتویات حقیبتي،
لذلك إذا كان لدى دقیقة ألتصل بك سأفعل، انتظر الصافرة....بیب...مع السالمة...قبالت...احظي
بیوم جید وادعي لي أن أتصل بِك مجدًدا.. بیب.. كل ما تحتاجین900 رقم وقواد وصدیقة یكون

ھذا عملھا.



كما قال بعض الرجال: "الرجال یحبون النساء الطبیعیة" ھذا لیس لھ عالقة بالمكیاج أو تصفیف
الشعر، والطبیعیة أیًضا ال تعني النباتیة التي تشرب عصیر األعشــاب، أو المـرأة التـي تضـع
أحمـر شـفاه طبـیعي، الطبیعیـة تُعـرف فـي تلـك اللحظة التي یتجاھلھا؛ ألن إذا ظھرت أنھا تحاول

بجھد كبیر ستبدو كالبھلوانة.
نصیحة الجاذبیة 49#

القفز عبر الطوق لھ تأثیر سلبي: فھو یرى أن من المناسب أن یحصل على الحلوى ویأكلھا؛ لذلك
عندما تكونین غیر متاحة لھ سیستمر في التصرف بأحسن ما لدیھ

دعونا نلقى نظرة عن العالقة في مرحلة النمو وبھا المرأة كالبھلوان، ھذا مشھد كالسیكي: سارة
اشترت تذكرة طیران لترى میكي، الذي قابلتھ مرة واحدة فقط مــن قبـل عنـدما كـانت فـي المـدینة
فـي العطلـة األسـبوعیة، وبعـدھا كـانوا علـى اتصال عن طریق المراسلة والتلیفون، واقتنعت أنھ
المختار، فقررت سارة أن تراه مرة أخرى، التذكرة كلفتھا 400$، ووافق میكي على دفع إقامتھا؛
مما انتھى بھ األمر إلى دفع 40$ لموتیل، وبعدما وصلت سارة ضاجعھا ھناك، ومن ثم أخذھا إلى
قھوة بھا كوبون لغرفة مجانیة وضاجعھا ثانیة وھو یشاھد مسلسل، اللحظة التي كانت في خیالھا،
لم تكن ھي، فلن تجد لعب أو شموع أو موسیقى ھادئــة، حتــى كــان نصــف نظــره وكــان
مســتمتع بالمكسـب أكثـر منـھا؛ أي رجـل _باألخص مع واحدة وقعت في القفص_ یشعر أنھ أخذ
كفایتھ منھا؛ من الصعب أن یكون رومانسي، وبعد یومین سیفرون من بعضھما البعض، اآلن
سنقارن بین عائدھما مقابل المال الذي دفعاه: ھو حصل على الطعام وإمرأة لمرتین وشاھد مباراة
(ولیس سیئًا البتھ أنھ دفع 40$)، ھي حصلت على 5 حبات من الفول السوداني على الطائرة على

مرتین في الطائرة ب400$؛ حتى وإن حصلت على أكثر فترید أن تمضي قدًما.
العاھرة لن تضع نفسھا في مثل ھذا الموقف أبًدا؛ فستطلب منھ أن یأتي إلیھا في فندق قریب منھا.

عندما تتصرف المضحیة كالبھلوان أو تخضع لھ وتعطى لھ أكثر من ما یستحق؛ فھي تفعل ھذا
ألنھا مستغرقة في األحالم بأنھ "سیكلمھا". ملحوظة: للحفاظ

على اللمعان في بعض األحیان ال بد من تجاھلھ حتى تَصلي إلیھ؛ فھذا یشحن بطاریة الرجل.
المضحیة تفشل في التحكم بنفسھا بسبب خیالھا أنھ ھو "المختار" أو أنھ "توأم روحھا" لكن ھذا

خیال كاذب كما یكون في نظرھا محور الكون في نفس الوقت.
الخوف سبب آخر لضغط النساء في العالقات، قالت ماري: "ال أستطیع أن أقول لحبیبي ’ال’،
فمثًال: أذھب إلیھ وأنتظره بالخارج في السیارة حتى یأتي للبیت من العمل وأتناول العشاء في وقت
متأخر وأظل مستیقظة لوقت متأخر مع أنني أستیقظ باكًرا وأشعر أنني ُمستنزفة في الیوم التالى"
وسألت ماري لماذا ال تقــول لــھ "لــیس الـیوم حبـیبي؛ ألنـي أحتـاج قسـًطا مـن الراحـة" فـأجابت:

"ألنـھ سیستاء وأشعر بداخلي بالخوف بأنھ سیحب واحدة أخرى"
العاھرة لیست محاطة بالخوف من خسارتھ؛ ألنھا تعلم أن الثمن الحقیقي الذي ُسیدفع ھو خسارة
نفسھا، فالنساء یَُسِلْمن أنفسھن فوًرا بطرق سھلة؛ النتیجة المتراكمة من ھذه الحقوق الممنوعة

الخبیثة تساوي مقدار المشاعر الُمستنزفة.
ھا ھي النتائج:

   - ھي تنظر إلى األساسیات التي یعطیھا لھا.   - بسبب خیالھا؛ تخلت عن احتیاجاتھا الیومیة.   
- تشعر بعبء أكثر فأكثر ولكن تُكمل وتحاول أكثرفأكثر؛ اعتقاًدا منھا أنھ المختار الذي سیعوض 



إحساسھا من جدید.   - ھي تشعر أنھا عندما تُجھد نفسھا طوًعا؛ سیعطیھا راحة أكبر.   - ھي 
تشعر ھذا ثم تعمل كالبھلوان لھ.   - ھنا تصبح النتائج وخیمة وتكون مستنزفة أكثر فأكثر.

الحل: تخلصي من الخیال، وإذا شعرتي بالسوء حیال شیئًا ما عندما تعطیھ لھ؛ ال تعطیــھ، أعطــي
فقــط مـا یُشـعرك بالراحـة بعـد العطـاء؛ فـھذا سـیجعلك ثابتـة بقدمیِك على األرض.

نصیحة الجاذبیة 50#
عادةً تُھمل المضحیة في نفسھا كثیًرا؛ ألنھا ترى أن سعادتھ وإرضاءه أھم من نفسھا

عندما تُكابدي في حیاتِك الیومیة؛ فنصیحة الجاذبیة #50 دقیقة للغایة، مثال: المــرأة ممكـن أن
تقسـم نفسـھا بـین العمـل وبـین الـوقت الُمخصـص لـھا؛ فتكـون ُمستنزفة حقًا، ثم یطلب منھا أن
یتقابال فیقول:"ما رأیِك في یوم األربعاء؟" فتخبره أن األربعاء ال یناسبھا ألن العمل مطلوب تقدیمھ
صباح الخمیس فتسألھ "ما رأیك في الثالثاء أو الخمیس؟" فیقبل؛ وتشعر وكأن احتیاجاتھا انزلقت
لتحت أو أسوء، فستقابلھ وھي قلقة ومثیرة؛ ألنھا تعمل كثیًرا بدون راحة، العاھرة ال تأخذ األشیاء
األصعب بل تأخذ األسھل، فستقترح علیھ وتقول: "ما رأیــك فــي أجــازة آخـر األسـبوع؟ سـتكون

أفضـل" وھـذا جیـد لكـل مـن یعرفـھا؛ فالعاھرة تمشي على طریقتھا ھي.
كاثي عندما كانت في أول موعد وجدت الشاب ال یدعھا تطلب ما ترید من القائمة، فقالت لھ "ال بد
أن تُجرب ھذا..."، كانت قویة ومھذبة وبالنھایة طلب لھا ما ترید، وبعدھا طلب زجاجة خمر بعد
ما أخبرتھ أنا ال ترید أن "تشرب وتقود السیارة"، فأتى بالكاسات و شرب نخبھا فھي لم تتعجرف
علیھ فخبطت كأسھا معھ ورشفت رشفة واحدة لتكون مھذبة معھ لیس أكثر ومن بعدھا لم یتحرك
ح نفسھا بالكالم، ھي فقط فعلت ما تریده؛ ألنھا كأسھا من مكانھ، المھم في ھذا المثل أنھا لم توّضِ

لم تحتاج إلى استأذانھ لیحترم رغباتھا ھي فقط احترمت رغباتھا.
حكت سیدة أخرى أعرفھا عن قصة مع رجل كانت تواعده، وبعد مرتین طلب منھا أن تأخذه
للمطار في الساعة الرابعة صباًحا (نعم في الرابعة صباًحا)، في اللقاء التالي نسق لھا الیوم بینما
ھي تستمع إلیھ:"استیقظي الرابعة صباًحا، وخذین في الخامسة، وسأصل للمطار في السادسة،
واذھبي للمنزل في السابعة، وتحممین واذھبي للعمل في الثامنة" (مدیر حلبة السیرك نظم األلعاب
للكلب) ھنــاك شــيء لــم یمــر علــى خــاطره أنــھ سـھل أن یحصـل علـى سـبع زنـوج لـھذا
التوشــیع_الذھاب واإلیـاب_ علـى أن ینتزعـھا مـن علـى السـریر فـي ھـذا الـوقت السخیف،
فقالت بأدب "آسفة سأكون منشغلة في ھذا الوقت" فقال لھا: "تعني أنِك ستكوني مشغولة في ھذا
الوقت، مشغولة بماذا؟ بالنوم؟" فقالت بأدب: "نعم" إذا كان یتصرف كذلك وكأنھ من الطبیعي أن



تكون كالبھلوانة، ال تجعلیھ قائدك، تجاھلي أقوالھ، عندما یقول: "أنا مرھف اإلحساس" ال تسمعي؛
فقط انظــري لتصــرفاتھ، ألنــھ إذا قــال ذلــك فــھو یقلــل مـن بعـض "فضـائحھ إال ثمـة" فاجعلي

مالحظاتِك تقودِك.
ھناك أسلوب آخر لتكوني كالبھلوان ھو "تحدید الوقت"، بینما یتصل بِك، فدائًما تنتظــــري
مكالمتــھ لكــي یقــابلِك، النســاء دائمــا تقــابل معاملــة قلیلــة المشــاعر؛ فتُستنزف ألنھا ترید

االنتظار "حتى یدافع عن نفسھ"، فال تُخطط أبًدا ألنھا ال
تستطیعي التصرف من دونھ، و ترى "بدون أى شٍك بھ" أى ما ترید أن تراه منھ، لذلك عندما
یتصل مجدًدا ویقول لھا "ھیا نذھب" تقول لھ: "حسنًا دعنا نذھب ولكن اآلن الساعة 10م"، إذا لم

تسمعي منھ أن ھناك حدود للوقت اقترحي أن یحترم وقتِك وھناك حل بسیط لھذا: ال تعطیھ شیئًا.
ھناك مثال إلمرأة جمیلة جًدا وتتصرف كالبھلوان _الجمال والشباب أكثر شیئان یجذبا الرجل_:
كارك كانت في سن التاسعة عشر وجمیلة لدرجة أنھا تُوضع على مجالت الشباب بدون میكیاج،
وذات مرة أتت وبكت على كتفي بسبب حقیقة أخبرھا بھا حبیبھا برات؛ فأخبرھا أنھ عندما یذھب
مع أصدقائھ یبدو وكأنھ في الستین من عمره، دعنا اآلن نستمع إلى وجھھ نظر برات:"أنا ال أحبھا
بنفس طریقـة حبـھا لـي" وحكـى لـى قصـة عنـدما غسـلت لـھ المالبـس التـي فـي شـقتھ "أحسست
أني غبي جًدا، كارك قالت لي بعد ما انتھیت من الغسیل أنجزت لك ثالث مھام أخرى، مع أني

كنت سأحترمھا لو قالت لي أنت معتوه وتركتني"
معلومة سریة: عندما تكوني عنده في أى یوم من األیام؛ ال تقومي بعمل أي أعمال منزلیة عنده،
فأي غسیل أو أطباق أو أماكن ستنظفیھا ستكون خاصتك، وإذا كان مكانھ بھ فوضى اذھبي إلى
مكانِك، وإذا طلب منِك أن تساعدیھ في التنظیف؛ كوني ماكرة وأخبریھ أن الخادم یأخذ أجازة أیام

األحد.
نصیحة الجاذبیة 51#

عندما تكوني كالبھلوانة لن تجدي العالقة في مجراھا الصحیح، ولكن عندما تكون العالقة أكثر
سھولة وأكثر عفویة ستدركین أنھا في مجراھا الصحیح

تذكِر: ھذا لیس عن وجدوك مع رجل؛ ولكن ھذه حیاتِك... وھي غالیة للغایة فال تُضیعیھا؛ افعلي
األشیاء عن اقتناع وخاصةً إذا كان یتعلق باختیار العالقات ومن الذي "سیدخل" حیاتك، وھذا

سیمنحك ارتجاع أفضل الستثماراتك في
الحیاة... وخاصةً في جزء الكرامة.



(6)
ال تذمر بعد الیوم

ماذا ستفعلین عندما یعند معِك والتذمر ال یُجدي نفعًا
"التصرف السلیم أفضل من الكالم"

_بن فرانكین
عاشقة َأْم أُم؟

ھناك حوار مألوف جًدا: المضحیة "تُضاعف سرعتھا" محاولة أن تُرضي َرُجلھا؛ فیأتي من العمل
فتحاول أن تتحدث معھ؛ فیسكتھا ویقول:"أنا ُمتعب"، فتطھو لھ العشاء ولكن ھو یأكل أمام التلفاز
یشاھد المباراة، بینما ھي تحاول الظھور أمامــھ بأبــھى ِصورھــا؛ وھـو ال یالحـظ ذلـك؛ ولكـن
یالحـظ مشـكلة ھـل مالبـس السباحة وصلت، فیتنفس سریعًا من الدھشة؛ وھي تشعر أنھ ُمستخٌف
بھا، مثل التسكع في الشارع وترى الفتة تقول المطعم سیفتح ھنا، ھنا العالمة للفت انتباھك،
وتقولي لن یكون ھذا مكان سيء بعد اآلن، وتذھبي وتجدي الفتة تقــول نحــن اآلن فــي اإلنشــاء
القــدیم، أنــِت تــذمرتي ھنــا عــن طـریق اإلنتبـاه، ومالحظتــــِك أنـــھ ال یعمــل، لــھذا الســبب
ســنشرح فــي ھــذا الفصــل الخطــوات المستخدمة لتغییر سلوكِك؛ ألنِك عندما تذمي الرجل

سینعزل أكثر عنِك.
تذكري جوھر الرجل وحتى وإن كبُر فإن بداخلھ طفل ذو ثالث سنوات، حیث أن لــدیھ عــجز
فــي اإلدراك وغــیر ُمنظــم، بینمــا أنــِت تتــذمري فــإنِك تتصــرفي بطریقتھ العشوائیة، ولكن

لدیك ثالثین ثانیة لوضع "سدادة الفم لھذا الطفل"
وھذا سھل سھولة تغییر قناة الرادیو في ثالثین ثانیة، ھو یقول لِك أُخرجي وال یكلمِك حتى تتوقفي
عن التذمر، وال یھمھ حتى إذا كان بنطالھ یحترق والغرفة ملیئة بالدخان، فھو ال یرید سماع كلمة
واحدة منِك؛ لھذا السبب تحكمي دائًما بتصرفاتِك وكلماتِك، كما أن الرجل ال یصف مشاعره كما
تفعل المرأة، وأي شيء من الماضي إذا قیل مرة أخرى یُعتبر تذمر، ال تسألي الرجل أن یفعل
الشيء مــرتین؛ ألنــھ ســیشعر أنــھ ُموبــخ مــن أمــھ الُمتســلطة، وأي وقـت تتـذمري فیـھ

سیتصرف بعند المراھق أو كالثائر المتمرد.
نصیحة الجاذبیة 52#

عندما تتذمرین سیلقي بِك للخارج؛ أما إذا تحدثتي بأفعالك ستلفتین انتباھھ
المرأة ممكن أن تقول: "الفتیان الصغار ُجمال جًدا وبعدھا یكون ُمزعجین!، ماذا تغیر؟" وفقًا
لفروید أنِك ستفقدین سنتین من عمرِك لتدریبھ على دخول الحمام، ولفھم أوضح الستخدامي
تعریف "سكاتھ الطفل"، ولمعرفة لماذا یأخذ الرجل المــرأة بمحمــل االســتخفاف، اآلن دعنــا
نعــیر انتبــاھنا لفحــص التصـرفات لـدى األطفال الصغار، الطفل ذو الثالث سنوات معتمد على
أمھ تماًما، ولكنھ یرید أن یلعب وأمھ مازالت ھنا في المنطقة، وھو یجرب دائًما مدى مقدرتھ على
البعد عن أمھ، ھذا الطفل المتمرد یضایقھا ویذھب للزاویة لیبعد عنھا، ویؤذي نفسھ ویتوقف لینظر
خلفھ لیتأكد من وجود أمھ، ھناك خطوة زائدة في المنتصف بالنسبة للرجل الناضج، فبعد أن



یضایقِك، وقبل أن یرجع ثانیًا؛ سینظر إلیِك في الخفاء لینظر "ماذا ستفعل أمھ؟ ھل ستتذمر؟ ھل
ستنزعج؟ ھل ستطاردني؟"؛ رد فعلِك سیحدد إما أن یتقرب إلیِك، أو سیبتعد عنك.

نصیحة الجاذبیة 53#
عندما یتركِك الرجل؛ سینظر خلفھ لیتأكد إذا كانت "تنتظریھ" أم ال

فكري في أن التذمر التذمر ال یفید؛ ألنھ یعطیھ تأكید بأن باستطاعتھ االبتعاد عنِك وأنِت معھ _ھنا
مفاوضة صغیرة بدون كالم_ فیجلس ویقول: "أنا أرید أن أكون كسول بالعالقة، ولكن أریدِك أن
تطھي وأضاجعك متى أردت، في الحقیقة أنــا شــخص صــلب وفـظ.. ھـل تریـدي أن أتركـِك؟"،
المـرأة التـي تقبـل كـل ھـذه الشــروط تكـون فـي ورطـة كبـیرة، فـھي تتقبلـھا كـل یـوم بـدون
تـوقف؛ وتسـأل نفسھا: "ما الخطأ الذي حدث؟"، ففي البدایة ھو یتصرف كرجل نبیل؛ یفتح لھا
باب السیارة ویدعھا تطلب أوًال؛ فھو یعرف جیًدا كیف یتعامل مع النساء، والذي یحدث أنھ یتكاسل
تدریجیًا بدون أي اتفاق بینھم وبالتأكید بدون أن تدري؛ وھي بدون وعي كامل یحدث ذلك بالتأكید؛
ومن ثم تتذمر وتحاول استرجاع حقوقھا، عندما ترى المرأة الرجل في حالة "الخمول" فھي تقع
في خطأ وھو أن تقول لھ: "أنت لم تُخرجني للخارج" أو "لم تُحضر لي الزھور" أو "نحن لم
نقضي وقتًا كافیًا مع بعضنا البعض"؛ فھذه إشارة لھ بأنھ في الطریق الصحیح الذي یرید أن
تكوني، فھو لم یشاركِك اآلن؛ ألن في تفكیره أن حضوره یعني لِك األمان؛ فیقوم بمزحة "أنا معِك،

ألیس كذلك؟".
للحصول على لھفة طفل ذي ثالث سنوات للرجوع ألمھ، ال بد أن تكوني خارجة عن سیطرتھ،
والسبب في أن التذمر یجعلِك تحت سیطرتھ؛ ھو أنھ یُشعره أنھا "منغلقة" ألنِك تنتظریھ؛ فأنِت
منتظرة منھ أن یعطي أكثر أو یشاركِك أكثر أو یالطفِك أكثر بطریقة ما، ولكنِك تزالین منتظرة،

ودائًما على االنتظار.
الشيء الوحید األسوء من أنِك سجینة في القفص، ھو اإلحساس الذي تشعرین بھ أنِك سجینة

بداخلھ، من ھنا ستحتاجین للتغیر 180 درجة، كما ھو معروض
في ھذا الفصل، عندما یقوم باالستخفاف بِك بینما أنِت تعطیھ حبِك كأُمھ أو جدتھ أو كأي إمرأة
قامت بتربیتھ؛ أنِت ھكذا ذو "تفكیر قدیم"، فال یھم مقدار صراخك بھ؛ ألنھ بذلك یعلم أنِك لن
تذھبي ألي مكان، ویقول لنفسھ: "فھي ممكن أن تعاقبني ولكنھا مازالت تحبني وأستطیع أن

أصالحھا بأي شيء ھي تریده،" وھذا شيء سيء جًدا وأنِت ال تریدیھ أیًضا.
الرجــال یعلمــون أنــھم یخطــئون، ولكـن یفعلـوا الخطـأ لـیعلموا مـدى اسـتیعابك ألخطــاءھم،
كمــا قـال لـي رجـل فـي مـرة: "الرجـال یـذھبون حـیث المكـان الـذي تدعیھم یذھبون إلیھ" ھذا ال
یعني أنھ ال یوجد رجال محترمون بالدنیا، ولكن اســتقامة الرجــل أو أي أحــد شــيء ُمكتســب،
واحترامــھ یكـون معیـار منضـبط الحترامك لنفسك، وأیًضا یجذب انتباه الرجل للمرأة التي ال
تسمح ألحد التعدي علیھا، إذا استخف بِك وأنِت قمتي بمنعھ بدون تفاھم فھذا یلفت انتباھھ لوقت
طویل ویجعلھ یتوقف عن االستخفاف بِك؛ فأنِت ال تتصرفي مثل ما ھو ُمتوقع منِك، وأنِت لسِت
أمھ، فھذا التصرف یولد رغبة بداخلھ لتكوني عشیقتھ: ولكن إن تصرفتي "كعقل ناضج"؛ فإنھ یتخذ

موقف عقلي بأنِك أمھ ویستخف بِك.
ما تشتكي منھ المرأة لیس فقط الفشل في جذب انتباه الرجل، ولكن تتذمر أیًضا من روتین عمل
المنزل، أكثر الرجال ال ینتبھون إذا كان المنزل نظیف أو ال، وأكثرھم یسعدون بالرجوع للمنزل



وإلقاء المعطف في أي مكان، وال یھتم أیًضا إذا كان الحوض مليء باألطباق من أول أمس أو
حذائھ یطبع قاذورات على كل سجادة.

نصیحة الجاذبیة 54#
إذا أصبح الروتین بینكما ُمتوقع فسیعطیِك حبًا مثل حبھ ألمھ، وحینھا سیتھزأ بِك أكثر فأكثر

عندما تراقبین الناس الذین لدیھم أطفال عن كثب، ستالحظین أن األم التي تسیطر على ابنھا ال
تتذمر أو تصرخ؛ فھي تقول لھ جملة واحدة أو تكتفي بنظرة البنھا فیتوقف؛ ألنھ یحترمھا وال
یتوقع ماذا سیحدث لھ الحقًا، كما ھو في الرجال فُھم ال یحتاجون للكالم لیعرفوا كیف یعاملونِك،
فقرصة صغیرة من السكوت أو البُعد فتكوني فعلِت بذلك حیلة ذكیة صغیرة، بعض الوقت كعاشقة
علیــِك وضــع قواعــد صـارمة، لمـاذا!؟ ألنـھ كرجـل سـیكون لـدیھ طفـل ذي ثـالث سنوات

حبیس بداخلھ لألبد.
كل التغیرات السلوكیة الموصوفة في ھذا الفصل تجعلِك ھادئة و فائقة الجمال وتصرفاتك لطیفة،
والھدف ھنا ھو أن تتحولي من أم إلى عشیقة لھ؛ الرجل ال یستطیع الربط بین أحاسیس جنسیة
وأمھ؛ لذلك احترسي من تعابیرك األنثاویة في حیاتك معھ، حتى تظلي عشیقتھ ال بد أن تجعلیھ
مستعد ألي شيء غیر ُمتوقع؛ ألنھ بھذه الطریقة سیظل مھتم بِك ویأتي إلیِك، كما أنِك بذلك
ستسعدیھ أكثــر، وھــو یبــدو علیــھ الراحـة عنـدما یتواصـل مـع القائـد ولـیس مـع أمـھ؛ ألنـھ

سیصبح عاشق لِك ولن یصبح عاشق لِك إذا كنِت مثل أمھ.
ھذا الفصل یعطیِك توازن وبصیرة تُعلمِك كیف تجعلیھ یطاردِك مجدًدا عندما ینحرف تفكیره إلى
مكان آخر، الرجال صیادون؛ فعندما یحصل من المضحیة على العطف والحمایة مثل حب أمھ؛
فھذا یقلل من رغبتھ بھا؛ فھو لن یطارد أمھ، فالذي تحتاج المضحیھ لفھمھ أنھا البد أن تلِقى
بالدفء إلى الخارج على غیر توقعھ، المضحیة ترید أن تؤكد لھ أو تحاول إقناعھ حتى تجذبھ لھا،
على عكس العاھرة تجذبھ لھا بتصرفھا غیر المضمون؛ فیشعر أنھا من الممكن أن تتركھ أو تبقى

معھ؛ وبعدھا ھو یجدد تفكیره بھا ویأخذ خطوة إلیھا، خذي نصیحة ھذا الفصل:
 - عندما یبدو علیھ الرضا.   - عندما یكون ھش لیُكون عالقة معِك.   - عندما یكون غیر محترم.   

- عندما یكرر تجاھلھ إلحتیاجك.
دعینا نبدأ ال نتوقف، فسنخطط لذلك الحقًا.

ملحوظة: عاملیھ كصدیق.
تذكري بدایة العالقة عندما قابلیتھ في أول مرة، فأنِت لم تتذمري حینھا علیھ، فاختارك وقتھا ألنِك
عاملتیھ أكثر كصدیق، فكنِت ھادئة وضحكِت وھزیِت معھ أكثر و شعرِت بالراحة خالل الكالم
معھ؛ فھو لم یكن حینھا "السبب الرئیسى" لوجودك، وعندما تبدأین بالتذمر فتبدأ تصرفاتِك تسرد
قصة أخرى وھي: "أنا أتأثر بكل حركة تفعلھا" لھذا السبب فقط التذمر یُبعده عنِك ولیس ألنھ غیر

ممتع ولكن یؤكد لھ أنِك تھتمي.
نصیحة الجاذبیة 55#

االنتقاد السلبي یظل انتقاد، وھذا یدع الرجل یعلم أنھ یمتلكِك حیثما یرید
ال یھم إذا كان لدیِك قوة قضائیة عالیة أو لدیِك القدرة على إعطاء اتفاقیة سریة، فھذا یدع تفكیره
یدور، التذمر یظل یؤكد لھ أین أنِت وأین ھو، وھذا ال یعطیھ شیئًا یقلق حیالھ أو یفكر بھ ملیًا،

وھذا لن یكیده أو یوقفھ باإلضافة إلى أنھ سیُلقي بِك إلى الخارج.



اآلن أنِت تریدین "التحدث" وھو یرید أي شيء غیر التحدث، وأنِت ممتلئة بالكالم وھو یلومك
أنِت.

كیف تُبدلي المھام؟
فھذه النصائح إلرشادك:

   - أوًال أخبرھــا أن الــوقت غــیر مناســب للمناقشــة، تــذكرین أنـھ ال یوجـد وقـت مناسب أبًدا.   
- قبل أن تسمع أي كلمة أخبرھا أنھا تفھم كل شيء على نحو خاطئ كما أنھا أصبحت "حساسة" 
للغایة.   - أعیدي التفكیر في رد فعلِك یوم اإلثنین واألربعاء كانت قویة، وكنِت یوم الثالثاء 
والخمیس قمِت "بالھجوم علّي بدون مناسبة"، وفي العطلة األسبوعیة "تتخیلین أشیاء غیر 
صحیحة"   - غیّر الموضوع وقال لھا: "ستبدأین في دورتِك، ألیس كذلك؟"   - ھذا ال ینفع، افتعل 
اشتباك، وكن متحفز للقتال، ولكن اثبت على إعادة نقطة أنھا من بدأت بالقتال.   - إذا كان لدیھا 
ست نقاط جیدة ولدیھا واحدة نصف جیدة صغیرة؛ فضعي كل النزاع على ھذه النصف نقطة 
الصغیرة.   - ال تنحرف عن ھذه النقطة وظل اسألھا عنھا مراًرا وتكراًرا، حتى تحصل على 
إجابة سریعة، فإذا ترددت فخذ ھذا الدفاع منھا وّحولھ لصالحك.   - إذا كان الحق معھا، ابحث عن 
خطأ ما لھا فعلتھ عن غیر قصد واستخدمھ ضدھا.   - استخدم خیالك في شخصیات خیالیة_أنتِ 
لست على معرفة بھم_ و قول: "حتى جون وجیم یتفقون معي، وأنِت تعتقدي أنِك خالیة تماًما من 
المسؤلیة"   - عنــدما تحــاول أن تفعــل معــك نفـس الشـيء ولكـن بإسـلوب مختلـف؛ اقلـب 

عینك،
 - القي نظرة في المنزل وقول: "ھل فعلِت ھذا لنفسك؟ لماذا؟".   - عد كم مرة كررت فعل شیئًا 
ما وذكرھا بھ.   - ھذا مثل لعبة البوكس؛ شمال یمین ثم إھرب..   - مثلمــا قــال محمــد علــي: 
"راوغ كالفراشــة واقــرص كالنحلــة"؛ راوغ بالحیلــة واسأل:"لماذا ال تستطیعي فعل ھذا؟"   - 
ارقص وركز الضوء على األرجل.   - تذكر أن الغلطة دائًما غلطتھا، بھذه الطریقة ستحافظ 

علیھا.
آخر شيء سیخرجِك للخارج، ویستطیع أن یرى تمتمِك ولكن ال یسمع منھا شيء، مثل عندما
تضغطتین على زر صامت في جھاز التحكم، وحینھا یتمنى أنِك تقومي "بلوم نفسِك" في النقطة

التي اشتكیتي منھا، وینتظر اللحظة التي تخرجین بھا للخارج.
المرأة لدیھا طرق مختلفة في المطاردة، ومن خالل مقابلتي مع الرجال والنساء فھم مختلفون في
طریقة الملبس والرائحة والحب، فكل واحدة لھا "طریقتھا الخاصة" في التذمر، وھنا بعض

األنواع التي أسمیتھم:
   - متذمرة المارثون: ھذه المرأة تتذمر لمدة طویلة ببراعة فتأخذ من ساعتان إلى ثالثة.   - 
متذمرة قویة وسریعة: ھذه المرأة تتذمر لمدة قصیرة ولكن بعاطفة مندفعة أكثر؛ لذلك تتعب أكثر 
وأسرع.   - المنتحبة القویة: ھذه المرأة تبدأ بالنحاب ثم تقوي بھ وتبدأ بالتذمر، وتبكي كثیًرا 
وتنحب كثیًرا بال توقف.   - المنتحبة المشرقة: فھي تبدأ مثل الشمس عندما تشرق في اآلفاق، 

فیفتح عینھ صباًحا فتبدأ بالنحاب، أو یظل نائًما حتى توقظھ مثل الدیك بالصیاح.
- المنتحبة لیًال: فھو یغرق بالنوم ثم تبدأ بالتذكر وتذكره بما فعلھ طوال الیوم.   - طریقة 
العصابات: فتذمرھا یشمل عنصر المفاجأة، فھي تمسك بھ في أي دقیقة في الیوم، في وقت ما كل 



شيء یجري على ما یرام ومن ثم بدون أي إنذار تندفع إلیھ وتضربھ بشدة.   - القناص: فھي تتعمد 
التذمر الُمدمر، فتترصد وتدم.

بعض األوقات عندما یُلقي الرجل اللوم على المرأة وھو ال یمتلك دلیل قاطع، فھي لم تتذكر إنھا
فعلت شيء ال یُعجبھ وھو كذلك أیًضا، بینما عندما ترید أن تُخبره بشيء لم یُعجبھا من قبل فال بد
أن تحافظ على ھدوءھا وتقول لھ: "ھل لــي أن أشــرح شــیئًا مــا؟" ھــي بحاجـة إلـى أن تفاتحـھ
فـي الموضـوع بـدون أن یحاول جرحھا؛ حیث أنھا تعلم أنھ لدیھ معرفة طفیفة بالموضوع، أونیل
قال: "ھــذه لعبــة قویــة عنیفــة؛ فــھناك أوقــات تلعــب بعنــف وأوقـات ال بـد أن تعـالج الجرح"؛
والسبب في معالجة الجرح ھو اتخاذك للقرار وعلى المدى الطویل كیف تتواصلي للتأثیر علیھ
برغباتِك أنِت، إذا فقدت المرأة انتباه الرجل؛ ھذا ألن المرأة تتبع روتین ممل وأصبحت كتاب

مفتوح أمامھ؛ لذلك:
التذمر=إمرأة قابلة ألن یُتنبأ بھا= إحساسھ بالواجب= إنقاص رغبتھ بھا،

االختالف= قلیًال یكون على علم برد فعلھا= یجدد اھتمامھ بھا
نصیحة الجاذبیة 56#

عاملیھ كصدیق أي بدون تكلیف، فسیأتي إلیِك؛ ألنھ یرید
الرومانسیة مع إمرأة یطاردھا

تخیلي أنھ مجرد صدیق، قبل ذلك كنِت تقابلیھ بدون تذمر قلیل أو كثیر، وال تقوِل لھ: "أھًال
صدیقي" ثم تشربین معھ بطریقة زائفة وتضحكین ضحكة بنكھة النعناع، وال كنِت تعرضي أن
تشاھدي فتاة معھ أو مضغ السكاكر؛ ال تبالغي، مرة أخــرى عاملیــھ كصــدیق وھــذا یعنــي
سـلوكك ال یوجـد بـھ انتقـادات، وإذا كنـِت تریدي إظھار إحساسك بشدة أو بدقة أو تظھري عادیة

أو مرتاحة أو غیر مھتمة ھذا غیر أن تكوني غیر ُمتوقعة.
مثال: إذا كان لدیھ العذر بأن ال یقضي معِك الوقت؛ فأنِت بحاجة ألعذار بأن ال تكوني معھ، أھذه
لعبة؟ ال، إذا كان مشغول جًدا وأنِت منھكة بالفعل وتریدین إخباره عن إحساسك؛ ھذا ھو الوقت
المناسب لتریھ أفعالِك التي تجعلھ غیر لبق لمدة أكبر، ألن شروطھ تكون أكثر استمرار للوصول

إلى النھایة_ وھذا لیس بسببك أنِت_،
نصیحة الجاذبیة 57#

ُصنع مسافة صغیرة بینكما مع إظھار التحكم بالنفس؛ تجعلھ قلق حیال خسارتك
ھناك طریقة كالسیكیة: إذا أردتي رؤیتھ أكثر، وتریدین أن تقترحي علیھ أن تذھبوا سویًا في عطلة
األسبوع، فسیقول:"ال، فأنا ال أستطیع بسبب العمل" , حرفیًا أنِت انتحبتي ألنھ ال یقضي وقت كافي

معِك، ماذا یجذب انتباھھ؛ إذا أردتي الذھاب للیسار ھو یعتقد أنِك تریدي الذھاب للیمین.
إذا لم تمارسي دور الشرطیة علیھ أو ظھرِت بأنِك غیر مھتمة بھ؛ حینھا سیھتم، فمعظم الرجال

معتادون على أن النساء یحیطون بھم طوال الوقت، فیظل
مھتم حتى عندما یكون مشغول، ویحاول معرفة الشيء الغامض لدیِك، إذا لم تعترضي وتتظاھري
بالنسیان، ھو ثاني احتمال لدیھ سیكون: "امم.. لماذا لدیھا كل شيء على ما یرام وأنا أعلم أن ھناك
خطأً كبیر؟" اآلن ھدفھ أو قوتھ معِك سیتحول إلى سؤال، ومن ثم ال یعلم إذا كان یمتلكك %100
أم ال، فعندما ال یتلقــي أى تــذمر منـِك أو نحـاب وھـو یعلـم أنـھ یسـتحقھ؛ فیبـدأ بالتسـاؤل مـاذا
حدث، مثال: ھو یراِك مرتین باألسبوع، ولكن ھو یحب أن یفعل أشیاء خاصة بھ فـــي عطلــة



األســبوع، فبعــض عطــل األســبوع یكــون معــِك وأخــرى یكــون مــع أصدقاءه ویتركِك ُمعلقة،
آخر شيء تفعلیھ أن تدعیھ یعتقد أنِك مستاءة.

أنِت تحتاجین الستبدال األدوار بإقناعھ بدون التحدث في تفاصیل أو تحذیر مسبق، بل استخدمي
نفس أعذاره التي یریدك أن تقبلیھا وأریھ ماذا یریِك، "أنا أحب أن أراك الثالثاء، ولكن ال أستطیع؛
فلدّي عمل كثیر، وأرغب في الذھاب للصـالة الریاضـیة بعـد العمـل، وبعـدھا سـأكون ُمنـھكة؛

فسـنكون سـویًا األسـبوع المقبل" في أشیاء بارعة جًدا؛ أنِت فعلتیھ بكالمك ھذا:
   - أوًال: بدون نحاب أو تذمر فأنِت أشعلِت بھ النار التي بالعالم أجمع.   - ثانیًا: أبعدِت قفل 
الروتین المعتاد؛ فقمِت بتغییر المعتاد.   - ثالثًا: أنھیتي القلق حیال الحصول على وقت أو استأذان 
من العمل؛ حینھا سیفكر في شيء مرح لفعلھ من أجلِك لتریدي أن تبقي معھ.   - رابعًا: عندما 

تكوني غیر متاحة سیتفرغ لِك لیقضي معِك وقت أكثر.
إذا سألِت أي مدرب بغباغان في كیفیة تدریبھ، فسیخبرِك بأن تربیھ على عمود على مستوى كتفِك؛
إلنِك لو وضعتیھ على مكان أعلى منِك؛ فیعتقد أنھ أفضل منِك وال یھم وقتھا مدى حب الطائر لِك
وإذا وضعِت إصبعك على رأسھ لتلمسیھ سینحدر أكثر لیعضِك وإذا حاولِت إخراج أصابعك من

فمھ سیصیبِك بشدة
وحینھا سیرید الحصول على ذراعك كلھ، وإذا وضعتیھ على األرض سیشعر أنھ ُمعــرض
للـھجوم ویكـون عنـیف، ھـذه دینامیكیـة الطـیور؛ فالمـدربین یقتـرحون اإلبقــاء الــدائم علــى
تــوازن تربیــة الطـیور؛ مثـل الرجـل فعنـدما یتصـرف معـِك بطریقة سیئة فأعیدین صیاغة

الطریقة والمساواة في العالقة.
نصیحة الجاذبیة 58#

یستھزأ الرجل بالمرأة عن طریق توقف اھتمامھ بھا بعد فترة
مثال: رواندا صدیقھا یستھزأ بھا، طلب منھا أن تأتي إلیھ في وقت متأخر لیًال، فتظاھرت أن لیس
لدیھا سیارة ألنھا في الصیانة، وبعد سبع دقائق أتى إلیھا وسألھا: "رواندا ھل سیارتِك جاھزة؟"
بعدھا أكتشفت أن السیارة بدون عجالت، رواندا تضایقت كثیًرا من الرجل الذي أرادت أن تُبقیھ
دافئًا طوال اللیل ولكنھ قاد السیارة سبع دقائق لیضایقھا فقط، حرفیًا كان لدیھا تذمر ولكنھا لم
تفعل، ففي المكالمة التالیة أتصل بھا فتكلمت بشكل طبیعي جًدا وكان ھو مستغربًا جًدا، وكان
یتطلع إلیھا أھي أُم أو حبیبة أو أكثر، وقالت: "جید أنني سمعت صوتك ھل لك أن تتصل بي
الحقًا؟ فأنا مشغولة اآلن" فاتصل بھا ثالث مرات وكانت تستحم، وبعدھا تكلموا كتابیًا بعد قلیل،
وألول مرة في ھذه العالقة مقامھ عندھا تغیر من حساس إلى ال فارق، وبعد وقت قصیر ینتظر
ھو مكالمتھا وكانت ھي التي تُنھي المكالمة فتقول:"سأتصل بك الحقًا، مع السالمة حبیبى" وعلى
الفور أصبح ھذا الرجل لطیف أكثر معھا، دعنا نتوقف ونفكر لحظة، ونعید ھذه اللعبة، ملحوظة

رواندا تصرفت ببساطة ولكن أخبرتھ بتصرفھا أنھ بحاجة لیعطي أكثر:
  1 - ھو لم یكن جید معھا.

 2 - ھو یعلم أنھ لیس جید معھا.  3 - ھو توقع أنھا ستتذمر.  4 - ھي لم تتذمر.  5 - بات غیر 
واثق من نفسھ.  6 - ھي ارتاحت وأعادت ثقتھا بنفسھا.  7 - فلم تعطي أي تعبیر أو تصرف.  8 

- قال لنفسھ: "ال بد أن أعطیھا أكثر".
نصیحة الجاذبیة 59#



عندما تتذمرین تصبحین مشكلة وسیحاول إخراجك من حیاتھ، أما إذا لم تتذمِر سیحاول حل
المشكلة نفسھا

عندما تكون ھناك مشكلة الرجال یفضلون إصالحھا، أما بالتذمر أنِت جعلتیھ یلجأ للكذب للخروج
من ھذه المشكلة، مثال مثالي لھذا: دایانا بدأت التذمر على زوجھا لیصلح لھا مزالج غرفة
الغسیل، وبعد ثالث مرة تتطلب منھ أثارت غضبھ لــدرجة أنــھ ال یوجـد قـوة علـى األرض
سـتصلح ھـذا العُطـل، وفـي المسـاء أتـى أصــدقاؤھم وأخـذ زوجـھا یتحـدث معـھم، فطلبـت دایـانا
مـن صـدیق زوجـھا أن یُصلح ھذا العُطل، فتحدث صدیقھ برقة وبصوت عاطفي وقام لیصلحھ
وطلب منھا المفك، فذھبت لتبحث عنھ وقبل أن ترجع للخلف أسرع زوجھا للعُطل وأصلحھ
بسرعة البرق، فلم یأخذ سوى دقیقتین، الرجال ال یحبون رجال أخرى تُصلح لھم األشیاء، وھذا
شيء أساسي، فإذا سألِت الرجل أكثر من مرة وھو لم یفعل شيء قولي:"حبیبى حسنًا ال أحتاجك
سأطلب من أحًدا آخًرا لیقوم بھ" إذا لــم یكــن لــدیِك جــیران أخبریــھ أنــِك ســتقولي لصـدیقِك

لیـأتي ویفعلـھ؛ وبـھذه الطریقة ستحصلین على ما تریِدي.
صدیقتي لوسي الحظت أنھا عندما تطلب من زوجھا بطرق مختلفة یتنبھ أقل، مثال: طلبت منھ أن
یساعدھا في إحضار شيء من البقالة بینما ھي آتیة من السوق، ودائًما یأتي بنصف األشیاء،
ویقول:"أعطني دقیقة" وتقول لھ: "الطعام سیفسد" وتظل تعید في نفس الكلمة وتقول لھ: "إذا كنت
ستفعل شيء افعلھ اآلن" وكل مرة یذھب إلى السوق یوجد صراع بینھما، حتى توقفت عن الطلب
منھ أن یساعدھا؛ ومن ھنا الحظت التغییر، فإذا بھا إذا ذھبت للبقال یسألھا إذا كانت ترید لمساعدة

وتقول لھ: "شكًرا حبیبى أنا فعلت ذلك" وفجأة أخذ یلح علیھا لیأتي باألشیاء من البقالة.
مثـال آخـر: ریـانا صـدیقتي التـي أصـبحت تتـذمر علـى زوجـھا لیوصـل األطفـال للمدرسة، فھو
دائًما یجد العذر حتى ال یقود السیارة، ثم توقفت عن التذمر ووجدت أب في آخر الشارع یأخذ

األطفال للمدرسة وعندما اكتشف زوجھا ذلك؛ أصبح السائق الخصوصي لألطفال.
نصیحة الجاذبیة 60#

إذا حرمتیھ من العمل الروتیني وجعلِت أحد آخر یفعلھ بد ال منھ، سیحاول ھو فعل الروتین بنفسھ
تــذكري الرجــال یحتــاجون القلیـل مـن المالطفـة، وھـم لیسـوا أكثـر موھبـة فـي تیسیر أمور
المنزل، فقبل أن یكون أبًا مسؤًال، فكان ُمرفھ في حیاتھ كأعزب، وتذكري أیًضا أول مرة كنِت معھ
فكان غیر متطابق معِك، وكان لدیھ لمبة ال حاجة إلیھا تصدر ضوء فضي في مكیف الھواء ذو
شكل مریب؛ أي أنھ كان غیر منسق تماًما؛ لذلك عندما یكون مسؤل ویوجد على عاتقھ وجبات
ثقیلة جًدا كھذه، ال بد أن تحافظي على ھدوءك وال تتذمري فھناك طرق أخرى أفضل، عندما

تُشعریھ بالذنب أو تتذمِر لتحفزیھ؛ فیشعر بالسوء، أما إذا أرضیِت غروره؛
فیشعر بشعور جید، ھو یحتاج للتشجیع، عندما یخرج مباشرةً لصندوق البرید ویعود فوًرا قولي
لھ: "شكًرا حبیبى!" كافئیھ بشتى الطرق ومن ثم ھو سیقول لِك:"لما ال أُصلح العُطل الذي یوجد في

غرفة الغسیل؟".
نصیحة الجاذبیة 61#

عندما تتذمرین تشعریھ بالضعف
حكت برابرا قصة مضحكة عن كیف جعلت زوجھا یساعدھا بلیلة یوم أحد وكان كسالن جًدا
حینھا، تسحبت إلى الجراج بدون أن یالحظ وقطعت طیار الكھرباء بالجزء الخاص الذي یتواجد



بھ، ثم تسللت للداخل وتصرفت وكأن لیس لدیھا أى فكرة عن ما الذي حدث للكھرباء وقالت لھ:
"حبیبى أنا خائفة! ماذا حدث في الطاقة؟" وھو لم یفكر أبًدا أنھا التي فصلت التیار، وقالت بصدمة
أنھ من الممكن أن یكون كابل التیار، فرجل البیت ذھب للتأكد، وساعدھا ألنھ أحس أنھا تحتاجھ
فھو"رجل البیت"، وجد الكشاف وذھب لكابل التیار وقال لھا: "إنھ شيء معقد جًدا، فأمسِك لي
الكشاف بثبات" وعندما فتح الكابل أظھرت فخرھــا وإعجابــھا بـھ وقـالت: "واو! أنـا ال أصـدق!

كـیف فعلتـھا؟" ثـم كلمـت أمـھ وقالت: "أمى! إنھ ذكي حقًا..."
عندما تشعریھ أنھ رجل وأسطورة والقوى وال یوجد لھ مثیل؛ فتستطیعي حینھا طلب أي شيء منھ
وسیفعل المستحیل ألجلِك، ولكن ال یفعل إذا تذمرِت، فھو یفعل أي شيء یرید فعلھ فقط، وحینھا
أیًضا یشعر بالراحة، كجون شارتن كولنز قال:"ال تأمر كمحق بینما ترید طلب معروف" التذمر
یجعلِك محقة؛ وسؤالِك كمعروف تجربة إیجابیة، فسیأتي مسرًعا لیساعد إذا كان سیحصل على
جائزة، ومثلما ترید المرأة أن تكون "فتاة أحالم" الرجل یرید أن یكون ھو "البطل" في أعین

المرأة.
- "األفعال" أفضل من "األقوال":

إذا كنِت تتذمري وتریدي لفت انتباھھ؛ َجّربي شیئًا جدیًدا، ال تظھري مشاعرِك لمدة قصیرة وال
تُفسري لماذا وال تخبریھ شيء، وال تقولي لھ "أنا بشخصیة جدیدة" وال تبالغي في التغییر؛ فاألفعال
أفضل من األقوال فال تتفوھي بما في داخلِك بعد اآلن "اإلحساس؟ ما اإلحساس؟"، سیكولوجیة
الكنیسة تطرح أال تظھري مشاعرِك، فیخبروِك "َعبّري عن نفسِك" وابدأي كل عبارة ب "أنا
أشعر.." مثل استرجاع المشاعر، ثم اجلسي في الدائرة وابكي وأعّدي نفسِك أنِك لن تفعلي ذلك
مجدًدا وبعدھا عیشي بسعادة إلى األبد، وإذا أردِت مساعدة اذھبي ألخصائي فھذه فكرة عملیة،
فسیشعرِك بالدفء والغموض ومعھ فقط فكري "بالتعبیر عن مشاعرِك" وال تلوِم نفسك فال یوجد
رجل یتغیر، الرجال یفكرون في األخصائیین مثل العمل األسود؛ یُكره علیھ، والسبب الوحید
الستقامتھم نصفھ في متابعة كسرھم والنصف اآلخر یأتي بالخدعة ویقول لنفسھ:"حسنًا أنا

األفضل"
التعبیر عن نفسِك عندما یستھزأ بِك ال یجدي نفعًا، فال بد أن تُریھ باألفعال، فتعبــیرِك عــن نفســِك
ال بــد أن یكــون مثـل المرافعـة؛ أي أنـِك تحتـاجي لمكیـدة ویكون لدیِك "دفاعٍ ُمحكم" عندما
ینخدع ألن األوراق غیر مكشوفة؛ سیحاول بجھد أن یرى باختالف؛ فھذا لیس بالحب الذي یتالقاه
من أمھ أو أختھ أو جدتھ، اآلن أنِت حاصلة على انتباھھ ألنھ یشعر أنھ لم یبق في منطقة "األمان"
الذي یسمح لھ فیھا بالحصول على الحلوى وأكلھا أیًضا، وھنا لم یكن المغزى إثارة الرجل بھذه
الطریقة، فكري في وضع معاییر لالھتمام حیث ینمي خیال الرجل: المرأة تمتلك قوة على الرجال
دائًما؛ فُمعلمة أو ممرضة أو جلیسة أطفال التي تُعطیھ الحلوى دائًما أو ضابطة بالكلبشات؛ كل

ھؤالء النساء بطریقتھن األنثاویة یمتلكن القوة علیھ ویستطعن إلحاق األذى بھ وھو ُمعجب بذلك.
عندما تخبرین الرجل بما تشعرین بھ، فأكثر الوقت ھو ال یفھم ما تتحدثي عنھ؛ فأنِت تحبطیھ

وتضایقیھ، وإذا نظرِت لنصیحة الجاذبیة #62 فتعرفین ماذا سیفھم.
نصیحة الجاذبیة 62#

ھو یتلقى مشاعر المرأة كخصٍم یسھل التغلب علیھ



مثال: صدیق لى اسمھ جیري ویلعب سباق السیارات حكى عن حبیبتھ التي تتذمر، بعد السباق كان
یجلس أمامھا على المقعد وأتت سیداتان اقتربا منھما وطلبوا منھم أخذ صورة ویقول:"أنا ال أصدق
أنھا تضایقت ألنني ال أُعرفھا بھن كحبیبتي، فأنا نسیت وھي ظلت تتذمر حتى أنھا غضبت مني"
وأكمل كالمھ باھتمام قائًال:"ھل تعلمین ما أكبر شيء أحبطني؟ التواصل في العذاب" نحن ال نعلم
إذا كانت بالفعل تصرفت بھذا رد الفعل القوي؛ ألنھ من الممكن تلقى منھا صفعة قویة، ولكن ما
أھتم بھ حقًا استخدامھ لكلمة "التواصل في العذاب"؛ فھي حاولت أن تُشعره بالذنب للتحكم
والتالعب بھ وھذا الرجل فھم أنھ ُمتالعب بھ، من ناحیة أخرى إذا كانت لم تتذمر فكان سیراھا

كعروس مناسبة لھ ذو كرامة.
نصیحة الجاذبیة 63#

التذمر یُولد عدم االحترام وھذا أسلوب ھذیل وضعیف وال یقدر على استیعاد االحترام مرة أخرى
عندما یكون الرجل غیر لطیف وأنِت بالخارج، كل ما تحتاجیھ ھو التصرف بأدب والذھاب للبیت
باكًرا وتقولي متثائبة: "لدّي یوم ُمتعب غًدا، وعلینا أن نعود للمنزل باكًرا", وعندما تخرجین معھ

المرة المقبلة سیتصرف بأدب أكثر.
مثال: سانتیا أخبرتني قصة مضحكة عن حبیبھا، ھم یرون بعضھم كثیًرا وفي لیلة ذھب لنادي
التعري، وكانت غیر سعیدة بارتباطھ بھناك وأرادت إحباطھ عن الذھاب مجدًدا، فھي لم تتذمر
وبعد یومین ادعت أنھا ذاھبة للعمل في نادي تعري محلي وقالت: "المرتب ھناك جید جًدا، ألیس
كذلك؟" وأخذت تتحدث معھ عن إیجاد مكان مناسب لھا، وفي موعدھم التالي وضعت أحمر شفاه
مثیر ومشطت شعرھا بطریقة مثیرة ووضعت أیًضا ظل جفون أزرق على كل جفنھا؛ فكأن نزلت
علیھ صاعقة ولم یأخذ وقت طویل حتى قال لھا: "أنا ال أحب امرأتي في مكان كھذا!" وأخذا
یتبادالن الحدیث حتى توصال إلى اتفاق "أنھم لن یدخال مثل ھذه األماكن أبًدا" _انظري لَم الجدال

وأنِت تستطیعین أن تجعلیھ ھو الذي یجادلك؟_
ھناك عدة مرات تحدث فیھا أمور جدیة وتحتاج إلى قرارات جدیة أكثر، فإذا ھذه األمور طرحت
نفسھا فكوني بعیدة عن التشدید على مكانتِك وبدون تذمر وال تُكرري نفسِك عدة مرات، وإذا
سألِك:"ھل ھناك شيء ما خطأ؟" خذي نفس عمیق وجاوبي بھدوء وقولي:"نعم ھناك شيء خطأ
ولكن ال أحبذ التحدث بھ اآلن حقًا، وسنتحدث بھ الحقًا" باإلضافة إلى صمتك ھذا فكأن صوتك
عالي ولدیِك ُمكبرات صوت، وفرصتِك الوحیدة ھي أال تبوحي بشيء، ألنھ اآلن ال یرید أال یفعل
ما فعلھ ثانیة وفي نفس الوقت یفكر كیف یرضیِك؛ وكل ھذا قبل أن تبوحي بكلمة واحدة، ھذا جید،
ألیس كذلك؟ ھذا مثل تطھیره من طریقتھ الفظة، فستجعلیھ ینظفھا بدون أي تذمر على اإلطالق؛

فقط ابتعدي وكوني نفسِك...بینما ھو "یصحح نفسھ بنفسھ".
نصیحة الجاذبیة 64#

ھو ینسى ماذا فعل بِك.. إال إذا ذكرتیھ بنفسك
بعض النساء یعتقدن أنھن بحاجة إلى "إنقاد العھد"، وتعتقد أن الرجل یتذكر بالتــذمر وھــو ال
یفــھم إال بــھ وتقولــي لنفســك: "أنــا ســأذكره" مــن اآلن َذّكري نفسِك:"أن الرجل بشر أیًضا"
وضعي نفسِك مكانھ، وتخیلي نفسِك مع شخص یتصرف مثل والدتِك؛ فھذا لیس شيء مریح؛

فاجعلي تصرفِك بدون كالم، دعیھ یعرف ماذا بِك بمفرده.



أخـــیًرا المــرأة القویــة ھــي حلــم كــل الرجــال ویــھیمون بــھا، وبالنســبة للرجــال فبیسبول
وھوت دوج أو فطیرة التفاح وعاھرة ال یكون في العالم أفضل من ھذا لیحصل علیھ.



7
أسرار أخرى عن "كتاب األلعاب"

ین بھا ولكن ال تسمعیھا أبًدا منھ أشیاء تُشّكِ
"ال تتعلم الخدع في التجارة، تعلم التجارة"

__مجھول
   - ماذا یفكر الرجال فیما یتعلق بالمرأة:

النساء یُخِطئن التفكیر بأن الرجال غیر "متواصلین" بمشاعرھم، وال یملكون مفتاح حل لغز الحیاة
الرومانسیة؛ ألن الرجال ال یحبذون التعبیر عن مشاعرھم والنساء تَُسِلمن بأن الرجال "ال یعلمون
مشاعر" الرجال لدیھم كره شدید للتعبیر عن مشاعرھم، حتى أنھم یتحاشون مشاھدة أفالم
"رومانسیة"، وصف لي مایك كیف یرى الرجال األفالم التي تحبھا النساء: "ھناك دائًما أُم أو أخت
أو أُم صدیق مقرب، وكل فیلم یكون في الحدیقة والممثلة تلبس طاقیة غبیة من القش ویعصرون
الطماطم أو أنھم على الشاطئ، وكل شخص یشكو طوال الوقت، شيء ممل، ومن ثَم األم تبدأ
بالبكاء ومجموعة من النساء یشتكین؛ فھذه لست بالحبكة الدرامیة وأنا ال أستطیع الجلوس ساعتین

أمام ھذا الشيء الغبي".
الرجــال یـرون اھتمـام النسـاء بالمشـاعر مثـل "نقـر العصـافیر"، والنسـاء تـرى أن الرجال
یھتمون فقط بتصلیح محرك السیارة، بالنسبة للرجال مشاھدة أفالم رومانسیة؛ عقاب قاسي، ھناك

رجًال یدعى تشارلز قال:"ھذا الشيء شنیع! وأنا ال
أشاھد ھذا القرف لمدة ثالث ساعات ألثبت أنني لیس أحمق" وھذه الجملة أُكدت لي من شاب
یجلس بجانبھ فقال:"أنا أشعر بك یا رجل، ھذا الھراء سيء للغایة مثل استماع مایكل بولتون، كلھم

یبكون وأنا ال أستطیع سماعھم".
أیًضا سنھتم بكیفیة تعبیر الرجل "لمشاعره" إذا طلبِت منھ نطق ھذه الكلمة بصوت عالي سیقولھا
بطریقة مروعة "مممشششاااعععر" ویبدو وكأن لدیھ عسر ھضم (وبعد شرح مشاعره یؤكد أنھ
مقموع) وإذا غیّرِت الحدیث عن مباراة ستالحظین تغییر تعابیر وجھھ، تخبئة مشاعره یؤدي إلى
تصدیق المرأة أن الرجل "ال یشعر بھا"، ولكن ھذا غیر حقیقي بالمرة، فأنا تحدثت مع آالف
الرجال بجمیع األعمار وأنا أبحث لكتابة ھذا الكتاب، فالصغیر كان بعمر الثامنة عشر والكبــیر
كــان بعمـر السـبعین، بعضـھم مـتزوج وآخـرین ُعزاب، وفـاجئني أنـھم ال یتحــدثون مــع

حبیباتــھم عـن مشـاعرھم، ووجـدت الرجـال مدھشـین وقـریبین وصادقین.
في ھذا الفصل تعادل، فأنا أخذت األحسن واألكثر إلھاًما واقتبستھ ووضعتھم فــي قائمـة ألسـاعد
النسـاء لـیتعلمن مـاذا یالحـظ الرجـال، وألقـیت الضـوء علـى األمثلة التي تجعل الرجال تعتقد أن
المرأة تحتاجھ والمرأة القویة وماذا یثیر الرجــل ومــا یُبعــده، المعلومــات ســتكون عبــارة عـن
نقـاط تؤكـد النصـائح التـي شرحتھا في الفصول األخرى، سوف ال تفھمین ما ھي النصیحة فقط

بل أیًضا فكرة النصیحة في ھذا الكتاب أیًضا.
   - أعلى خمس عشر عالمة تُبین أن المرأة تحتاج الرجل:



  1 - "إذا كانت ال تبوح بمشاعرھا وتكون أقل شاعریة وأكثر رعبًا، ھذا ال یجعل العالقة سلسة، 
مثال:"الرجل ال بد أن یذھب للعمل؛ ھذا ال یعني أنھ سیقضي

 وقت مع امرأة أخرى"  2 - "أحب المرأة الصامتة طوال الوقت ألني لم أكن واثق فیما تفكر، 
فھي تبدو منغلقة على نفسھا ومتحكمة أكثر بنفسھا وبمشاعرھا، فأرید البقاء مع شخص یفكر قبل 
أن یتكلم".  3 - "بعض النساء یبدین مندفعین أو واثقین بأنفسھن؛ فھذا یبدو أنھن غیر ذلك، فھناك 
امرأة أحبطتني قبل الذھاب حتى لموعد واحد؛ فكانت تؤكد أنھا تثق بنفسھا، أخبرتني ھذا أنھا لن 
تتحمل أي جرح في أول مكالمة لنا، وأعطتني تحذیر مبني على حدث من قبل مع حبیبھا األخیر، 
فنحن حتى لم نتقابل بعد، فأوقفت كل شيء قبل بدأه، وأنا حتى لم أنتھك اإلشارة وَحكمت عليّ 
بالعقاب، وكل ما فعلتھ أني طلبت منھا موعد فقط!"  4 - ذھبت مع امرأة تستجوبني؛ فأخذت 
انطباع أنھا ستحرقني، حقیقیًا فھذا لم یكن لذع بالنقد فقط، فال یوجد رجل یرید أن یشعر أنھ یدفع 
ثمن خطأ رجل آخر"  5 - "واعــدت إمــرأة تظــل تتحــدث كثــیًرا، فــأنام وھـي تتحـدث 

وأصـحو وھـي تتحدث، أنا أعلم أنھا لم تتحدث لتخبرني؛ ولكن بل ألنھا ال تستطیعِ أن تصمت"
نصیحة الجاذبیة 65#

بعض النساء لدیھن قلق حیال أن الرجل یعتقد أنھا غیر واثقة بنفسھا
  1 - "واعدت إمرأة كانت حقًا محتاجة لي؛ فكانت محتاجة للثقة في كل شيء؛ من قبل عائلتھا 
وأصدقائھا وعملھا، وكانت تقول لي:"أتعلم ماذا حدث لي الیوم في العمل؟" وھذا التصرف كاد أن 

یقتلني!"
 2 - "الحدیث عن المشاعر! ھي ال تكون كل شيء، وھناك نساء یتحدثن عن مشاعرھن بكثرة، 
حتى لو شعرت أنھا لیس لدیھا أي إحساس فتقول ذلك أیًضا؛ وھذا لیس جید، وھناك شيء متوسط 
بین ذلك و ذاك"  3 - "ھناك امرأة حاولت أن تُغیرني، فحاولت أن أتحدث عن "مشاعري" أكثر؛ 
فتركتھا ألني أعرف كیف أتعامل مع مشاكلي الخاصة"  4 - "إذا حاول أي شخص أن یجعلني 
أتحدث وأنا ال أرید التحدث؛ فال توجد طریقــة للحصــول علــى معلومــة منــي حینــھا؛ 
وســأصمت أكثــر؛ وأنــا ال أحتــاج "لمساعدة" من امرأة".  5 - "ما یجعلني سعید حقًا ھو عندما 
تدعني المرأة الذھاب مع أصدقائي بدون إبداء أي رد فعل منھا؛ وھذا مثل حصولي على تذاكر 
ماتش الھوكي في آخر لحظــة، وإذا تصــرفَت أنــھ ال یوجــد مشــكلة عنــدما ألغــي موعــدي 
معــھا؛ أفــوز باحترامھا، وأشعر بمدى ثقتھا بنفسھا، وأشعر أنھا مھتمة بسعادتي.  6 - "كــان 
لــدّي حبیبــة تتحــدث كثــیًرا جــًدا؛ فــأذھب لغرفــة أخــرى وھـي تظـل تتحدث، حتى في مرة 

ذھبت للحمام ظلت تتحدث معي من خلف الباب؛ أنا شعرت أن لدیھا شیئًا ما خطأ في الحقیقة".
نصیحة الجاذبیة 66#

التحدث في المشاعر بالنسبة للرجل مثل التحدث في العمل، وعندما یكون مع امرأة فھو یرید أن
یشعر بالمرح

  1 - "عندما یتحدث الرجل عن شیئًا ما یستغرق ثالثین ثانیة ال أكثر، أما بالنسبة للمرأة تتحدث 
كثیًرا جًدا، وھذا بالنسبة للرجل شيء مبتذل وسخیف للغایة، ویشعر ألنھ ھناك شيء یھدد حیاتھ 

بالضیاع؛ لذا یرد علیھا ویقول: "حبیبتي ال
 یھم" ولكن ھذا یحدث شيء أسوأ ألنھا ستعتقد أنھ ال یھتم".  2 - "أعتقد أن المرأة التي تتحدث 
أقل أكثر جاذبیة؛ ألنھا تكون غامضة أكثر، وأیــًضا لــیس جیــًدا أن تتحـدث بـدون نظـام؛ 



فـالعالقات تعتمـد علـى الجـودة ال المقدار، وإذا أنزعجت المرأة أو كانت غیر مرتاحة؛ فسیعرف 
ھذا بدون النطق حتى بكلمة واحدة"  3 - "ھناك امرأة ترید أن نكون سویًا دائًما، فحاولت تغیر 
وقتي وكل إنسان لھ وقتھ الخاص وردود أفعالھ؛ لذلك فعلت أشیاء ال أرید فعلھا، مثًال ھي تعلم 
أنني ال أھتم بالفن؛ فكان ال بد أن ال تجبرني أن أذھب إلى معرض الفنون أو المتحف؛ في النھایة 
إذا عامل الرجل المرأة بإسلوب جید ولكن ال یكتب شعًرا أو یشتري كروت غبیة لیُعبر عن 
مشاعره؛ ال تتركھ وحیًدا كعقاب لوقت كبیر".  4 - "ال أھتم بالمرأة التي تُغیر في دیكور البیت، 
لكن أھتم بالمرأة التي ال ینتابھا ھــواجس لتغــیّري؛ أریــد امــرأة لـدیھا ھـدف لحیاتـھا، لـذلك ھـي 

ال تضـیع وقتـھا للتحكم بي".
ما تفھمیھ من األشیاء السابقة أنھ ال یھم مدى إرادة المرأة في الشعور باأللفة، فھي لن تستطیعِ
إجبار الرجل على ذلك، كما لن تستطیعِ تغییر خططھ، والحظي آخــر اقتبــاس فقــال:"أن المــرأة
تضــیع وقتــھا" عنــدما تتحــدث المــرأة بطریقــة عاطفیـة؛ فـأكثر الرجـال یرفضـون ذلـك
ویعتقـدون أنـھ شـيء "خـاص بالنسـاء"؛ فاجعلي كالمِك ُمختصر وعن العُنصر األساسي، ألنھ لن
یسمع أي كلمة زیادة عن ھــذا، وأیـًضا المحاولـة الـدائمة إلجبـار الرجـل للتحـدث عـن مشـاعره

أو تلجیمـھ لتلفتي انتباھھ لمشاعرِك؛ فھذا ینتج نتیجة عكسیة تماًما؛ بسبب..
نصیحة الجاذبیة 67#

إجبار الرجل للتحدث دائًما عن مشاعره فھذا لن یبین لھ فقط أنِك بحاجة إلیھ ولكن ستفقدي
احترامك أیًضا، وعند فقدانِك الحترامِك سیعیر اھتمام أقل

لمشاعرِك
لذلك إذا شعرتي أنھ یتجاھلِك ال بد أن تتصرفي "بدھاء الثعلب"، إذا كان ال یُلبي لِك احتیاجاتِك
تجاھلیھ وانسحبي بانتظام وال تُفسري لھ أي شيء، كما شرحت في الفصل السابق "الرجال ال

یفھمون الكالم".
النساء یالحقن الرجال عن طریق محاولتھن على إجبارھم على الحدیث عن مشاعرھم، وبالتأكید

الرجال یھربون، مثل الطفل ینادي ألمھ عندما تتوقف عن مالحقتھ.
إذا كنِت ال تطلبیھ أو تطاردیھ أو تحاولي أن تُصابي "بالقسوة والحركات غیر اإلعتیادیة للنساء"؛
فستحصلین على احترامھ بالتأكید، وحافظي دائًما على سالحك أن یكون قصیر وجمیل وانسحبي
بانتظام وبطریقة غامضة وتجاھلیھ؛ ستظھرین أكثر إجالًال وسیعیر لمشاعرك اھتمام أكبر وفي

النھایة بدون النطق حتى بكلمة واحدة.
   - أعلى خمس عشر سبب للرجل "لیمثل أنھ ال یشعر":

سألت رجل:"لماذا یخفون مشاعرھم أو لماذا یمثلون أنھم ال یشعرون أو لماذا یبدون أنھم قاسیین؟"
فیفعلون ذلك بسبب أنھم ال بد أن یفعلو ذلك وخاًصا في التعامل مع النساء

تحتار المرأة لما یأخذ الرجل وقت طویل جًدا حتى یتصل بھا، مثال رجل سأل على رقم سیدة،
وأنتظر ستة أیام لیتصل بھا، ثم أخذھا في موعد وكان یوم لطیف ثم أنتظر خمسة أیام أخرى
لیتصل بھا؛ الھدف ھنا لیجعلھا تَُحك رأسھا وتسأل:"ماذا بھ؟" الرجال معتادون على االنطواء عن
بعیًدا عن المرأة؛ إلن ھذه وسیلة أخرى لیحموا أنفسھم، في بدایة العالقة یشعر بالضعف عندما

یُدلي



"بمشــاعره" لــیكون واضــًحا جـًدا أو "عـاطفیًا"، مثـًال یـوم الثالثـاء یقـول لنفسـھ: "أعتقد أن
أكلمھا الخمیس أفضل،" أكثر الرجال ال یملكون الدلیل على أن المرأة تُحبــذ أن یكلمــھا الثالثــاء؛
فیعتقـد أنـھ عنـدما یتـأخر یكـون أفضـل، لـذلك لمـاذا یفعلــون ھــذا؟ حتــى "ال ینجــرحوا"
ویعطــون للمــرأة انطبــاع أنــھم "ُمتحــّكون" بالموقف، مثال: ھناك رجل وسیم اسمھ استیفن
فاجئني بصراحتھ؛ فقال: "ال بد مــن مالحقــة المــرأة طــوال الــوقت وھــذا لــم یكـن شـيء كبـیر
بالنسـبة للرجـل، فالوقت الذي تتصرف فیھ كأنھا شيء مھم بالنسبة لك؛ فوًرا تشعر المرأة بذلك
وتعاملك بطریقة مختلفة" ھذا ھو السبب الذي یجعل الرجال ینتظرون قبل المكالمــة، ومــن ثــم
یعاملـھا ببعـض العجرفـة؛ العتقـادھم أن النسـاء ال یحتـرمن الرجال الذین یظھرون ُضعفھم أو

نقاط ُضعفھم.
ماذا تستفادي من ھذا؟ ال تأخذي أنھ ال یكلمِك لمدة یوم أو اثنین شخصیًا، وحتى وأن بدى لِك أنھ
یتجاھلِك أو یرفضِك؛ ھذا ممكن أن یكون اطراء ُمقنع، فــھو یریــدك جـًدا ولكـن ال یریـد أن
یظـھر واضـح جـًدا أمـامك، وبعـض األوقـات ینسحب الرجال بانتظام وتأني لیرى رد فعلِك؛ ألنھم
فضولیون ویریدون معرفة مدى اھتمامك، وإذا كنِت ال تصدقیني استمري في القراءة وسأریِك

شیطنة التعابین:
  1 - "الرجال یریدون النساء یعتقدن أن الرجال لدیھم بدائل أخرى، وحتى وإن كان ال یوجد، 
لذلك یبالغون؛ ویفعلوا ذلك لیكونوا أكثر جاذبیة".  2 - بالتأكیــــد الرجــــال یمثلــــون أنـــھم ال 
یشــعرون؛ ألنــھم یعتقــدون أن النســاء سیشعرن أنھم أكثر جاذبیة وإغراء، وأنا أعرف بعض 
الرجال یواعدون نساء غیر جمیالت لیجعلوا حبیباتھم غیر واثقات بھم".  3 - "الرجــال ال 
یریــدون االعتــراف حتــى ألنفســھم أن ھنــاك امــرأة تســتطیعي التحكم بھم؛ فھذا یقلل من 

غرورھم ، فنحن ال نرید أن نشعر أننا ال نتحكم
بأنفسنا"

نصیحة الجاذبیة 68#
الشيء الوحید الذي تحتاجینھ في البدایة ھو مقدار الوقت الذي تقضیھ معھ؛ ألنھ بعد فترة سیتوقف

لیرى ھل ستزول مشاعره تجاھِك
  1 - "من الممكن أال أتصل بِك كثیًرا في البدایة؛ حتى ال یعطیِك انطباع أنني ُمتلھف علیِك كثیًرا"  
2 - "الرجال حساسون مثل النساء، ولكنھم ال یظھرون ھذا؛ بسبب المجتمع یقول لھ ال ینبغي أن 
تفعل ھذا، وال بد أن تُظھر أنك مسیطر على نفسك".  3 - "عندما تتصرف الفتاة أنھا ال تھتم ھذا 
یخیف الرجل، المرأة تستطیع أن تصدم الرجل ولكنھن ال یعلمن ذلك، عندما تذھب المرأة ینصدم 
الرجل"  4 - "إذا أحب رجل امرأة حقًا، أكثر الوقت یحاول إخفاء ھذا، وقلیًال جًدا ما یخفق 
الرجال ویبكون أمام امرأة".  5 - "بالتأكیــــد الرجـــال یمثلــون أنــھم ال یشــعرون...حتى یلفتــوا 
انتبــاه المــرأة، وبالطبع نحن نُعجب بالنساء ولكن ال نریدھن أن یعرفن أننا متلھفون علیھن، وإذا 
أظھرت اھتمام زائد بھن؛ فسیفكرن أنك ضعیف".  6 - "بعض الوقت أتعمد تجاھلھا في البدایة، 

وأن ال أتصل بھا كثیًرا؛ حتى أجعلھا مھتمة بي؛ ألن ال یوجد رجل یرید أن یظھر أنھ ضعیف".
10. "الرجال یحتاجون للجنس أكثر بینما النساء یتحكمن في غرائزھن أكثر، كما أنھن متحكمات

في الغریزة الرجولیة أیًضا".



11. "الرجال یفعلون ھذا لیحصولوا على المرأة، أكثر الرجال یؤمنون أن الرجل الساذج ینتھي
سریعًا، والمرأة في مرحلة معینة ترید الرجل القوي"

12. "إذا أظــھرت ضــعفك النــاس یســتغلوه ضــدك، بعــض الرجــال یعتقـدون إذا أظھروا
ضعفھم كثیًرا للنساء؛ سیستخدمنھ ضدھم".

13. "إذا جعلت امرأة تعلم أنك لم تكن مع واحدة أخرى؛ ستأخذ انطباع أنك ُمحبط أو تحاول أن
تكون مع أي واحدة".

14. "النساء ھن المسیطرات؛ ألنھن المتحكمات بالجنس، في الحقیقة النساء لـدیھن القـدرة علـى
التحكـم أكثـر ممـا یعلمـن، وبعـض الرجـال یشـعرون أنـھ مـن األفضل أن یضعوا لھن حًدا لھذا".

15. "عندما یمثل الرجل أنھ ال یشعر، ھو یعتقد أنھ بذلك یُبھر المرأة بطاقتھ وقوتھ، ھو أیًضا
یحاول أن یكون على اطالع، وال یوجد رجل أن یكون مثل أم الولد أو یكون ضعیف".

نصیحة الجاذبیة 69#
الرجال یتعاملون مع المرأة مثل معاملتھم للرجال اآلخرون، فھم "یدَّعون أنھم ال یشعرون"؛ حتى

ال یُظھروا ضعفھم وبأسھم
   - أعلى خمس عشرة عالمة تبین أن الرجل یحافظ على الحیاة الرومانسیة:

عدًدا من الرجال تحدثوا معي عن حفاظھم على إحیاء الشغف وخاصةً إن كانوا متزوجین أو
ُمقبلین على الزواج، خالل ھذه الفقرة في المقابالت أحسست دائًما أنھا لعبة، فأقول "الرومانسیة"
أو "الشوق" أو "تجارب جدیدة" فیفكرون في الجنــــس، فحتــــى وإن قلـــت االختــالف یــردون
علــّى ویقــولوا: "ھــل تقصــدین الجنس؟" أكثر األشیاء التي أوضحھا الرجال إنھم یریدون المرأة

تحافظ على إحیاء التشوق مع االحترام،...والتخمین...والجنس! مع العلم أن الرجال قلیًال ما
یتحدثوا عن مشاعرھم ویظلوا بحاجة إلى إحساس متواصل مع الشخص الذي یحبونھ، وھذا مساٍو
أھمیة مع إبقائھم على "السحر الالمع"، عندما یتوقف الرجل عن الجنس یبدأ بالشك في رجولتھ،

ورغبتھ تتحول إلى أسئلة، وھذا لیس عن التصرف الجسدي فقط.
  1 - "الرجــل دائــًما یحتــاج إلــى أن یشــعر أنــھ مـرغوب فیـھ مـن قبـل زوجتـھ أو حبیبتھ، 
فنحن الرجال نحتاج إلى ھذا الشعور".  2 - "افعلي شیئًا مختلفًا في الفراش، أي شيء، وكلما كان 
مختلفًا عما اعتاد علیھ فھذا العنصر المفاجئ سیثیره، فكوني دائًما مختلفة".  3 - "التــأخر مســاءً 
كــل یــوم وتعــوِد منــھكة، ھــذا یصــقل العالقــة ویأخـذ منـھا التشویق؛ فال بد من تخصیص 
وقت لكما لتخرجوا للعشاء وإذا اضطرِت أن أحصِل على جلیسة أطفال".  4 - "الناس معتادون 
على خلق أعذار مثل المال والوقت والجلوس مع أطفالھم لــیتوقفوا عــن الرومانســیة أو العالقـة 
الحمیمیـة؛ مـع أنـھما أشـیاء ھامـة للغایـة ویبقیا على استمرار التشویق".  5 - "الرجال یحبون 
النساء المبتكرات وھذا لیس شيء تافھ، وإذا كنِت ُمتوقعة؛ بسبب تحدثِك طوال الوقت عن العالقة 
والخروج فسیمل سریعًا".  6 - "حالیًا أنا وزوجتي بدأنا أن ندع أطفالنا مع العائلة یوم في الشھر 
ونخرج سویًا مساء الجمعة أو األحد؛ فھذا حافظ على الرومانسیة، وال نأخذ األطفال ألن ھذا 
حدیث شخصي بمفردنا".  7 - "من السھل أن نقول: نحن ال نتحمل تناول الطعام بالخارج أو 
الخروج للخارج في العطلة األسبوعیة؛ ألن المال ال یكفي أو أنك تشعر أنھ من المفترض أن تنفق
 ھذا المال على أطفالك، ولكن في الحقیقة ال تتحمل أن ال یوجد بعض الرومانسیة في حیاتك فھذا

شيء مھم للغایة".



نصیحة الجاذبیة 70#
عنصر المفاجأة سواء داخل أو خارج الفراش فھو مھم بالنسبة للرجل و یزید أیًضا من اثارتھ

  1 - "أي شيء یفاجئ الرجل یزید من اثارتھ؛ وھذا مثل اكتساب خبرة جدید مع شخٍص ما".  2 
- "إذا استمر الرفض الجنسي لرجل ھذا حتًما سیمیت التشویق لدیھ، فالرجال یریدون الجنس 
مرتین في األسبوع على األقل ویكون أیًضا بصورة ممیزة، ویریدون المرأة التي ال یحتاجون أن 
یطلبوا منھا".  3 - "أریــد مــرة واحــدة أن تســحبني زوجتــي لغرفـة النـوم، فـدائًما الرجـال ھـم 
البادئون، ودائًما ما یعلمون حتى یجعلوا المرأة في "حالة اإلثارة"؛ فبعض الوقت یرید الرجل أال 
یعمل جاھًدا للحصول على العالقة".  4 - "أحب زوجتي تبدأ بالعالقة من حین إلى آخر، ممكن أن 
ال تكون أول الزواج ولكن بعد فترة؛ فھذا یجعل الرجل یشعر أنھ مرغوب بھ".  5 - تجزأة الوقت 
یحافظ على الرومانسیة في الزواج، فمن المھم أن أفعل أشیاء بمفردي وھي كذلك أیًضا، كما أنھا 
تعطیك ھذا الوقت بسھولة، وعندما أنتھي أشعر أني أشتاق إلیھا حقًا، وھذا شيء جید، ألیس 
كذلك؟".  6 - "بعض األوقات المرأة تستطیع أن تجعل الرجل یشعر بأھمیتھ؛ عن طریق أن تسألھ 
وتھتم بما یحب، وأیًضا عن تجربة أشیاء جدیدة مع بعضھما البعض؛ فأنا أقترح أن یخططا لعطلة 
نھایة األسبوع للذھاب لمكان یستطیعان النظر لبعضھما".  7 - "عطــالت نــھایة اإلســبوع مــن 
الممكــن أن تُفســد بواســطة بعــض األعمــال، كاالھتمام باألطفال واألعمال المنزلیة؛ أنا أعتقد 

أن یقسما األعمال على بعضھما
 فھذا سیحافظ على الرومانسیة، فبعض األحیان أخذ األطفال بینما ھي تُنجز أعمال المنزل وأحیانًا 
أخرى العكس، وفي المساء تمتلكوا أفضل وقت لتكونوا سویا، أیًضا ال أرید أن أرى زوجتي وھي 
تنظف األرض مرتدیة طوق الشعر".  8 - "شيء مریح جًدا عندما تجد زوجتك تفعل الِحیَل التي 
تحبھا في الفراش، ولكن بعد فترة ھذا سیصبح روتین ممل؛ فال بد من التغییر ألن األشیاء تصبح

بشعة بعد االعتیاد علیھا".
نصیحة الجاذبیة 71#

ال تُكرري دائًما نفس الشيء مراًرا وتكراًرا في غرفة النوم؛ نُوعي حتى ال یصبح روتین ممل
   - أعلى خمسة عشر شيء یبعد الرجل عنِك:

ھنــاك تعلیقــات مختلفـة قالـھا الرجـال التـي تجعلـھم یبعـدون عـن المـرأة، وھـذا الجزء من
الممكن أن یكون تفسیر شخصي للبعض حیث أنھم وجدوا أشیاء مبــھمة، إذا كــان الرجــل ال

یحــب أن یقــول األشــیاء مباشــرة؛ ال بــد أن تكتبــي مالحظات صغیرة عن األشیاء القادمة:
  1 - "ال بد من غلق باب المرحاض عندما تدخلیھ، فأنا أعتقد أنھ شيء مقزز جًدا أن أرى امرأة 
وھي بداخلھ، أیًضا ال تضعي أشیاء خاصة بالنساء أمامھ لینظر إلیھا، حتى أننا ال نحبذ رؤیة 
إعالنات ھذه المنتجات".  2 - "أبتعــد عــن المــرأة المادیــة جـًدا؛ والتـي تُعـیر انتباھـھا إلـى 
نـوع الحـذاء أو الساعة التي أرتدیھا أو نوع السیارة التي أركبھا؛ فھذا یضایقني".  3 - "المرأة 

الغیورة تبعدني عنھا، ففي مرة كنت في موعد وھناك سیدة شقراء
 وشعرھا طویل بالسیارة المجاورة لي، والتي كنت مواعدھا اتھمتنى أنني أنظر إلیھا؛ وھذا الشيء 
یبعدك كرجل".  4 - "الغموض مھم؛ فكنت أُھاتف إمرأة ألول مرة وبینما نتحدث قالت لي أنھا 
ذاھبــة للصــالة الریاضــیة حتــى تخسـر وزن لتضـاجعني، فـإلى أي مـدى یحتـاج الرجل للتحدث 
حتى یحصل على ما یرید؟".  5 - "ال أحب المرأة التي لیس لدیھا حیاتھا الخاصة أو عملھا أو 



مالھا أو صدیق قدیم الذي أحدث لھا مشكلة؛ أنا أحب المرأة المستقلة".  6 - "أحب أن أرى المرأة 
بدون أي ضغط أو إلحاح؛ فإذا كان الرجل تحت ضغط وھي تضیف ضغط علیھ سیبتعد فوًرا".  
7 - "ال أحب زوجتي تجعل الناس ینظرون إلّى نظرة سیئة، وإذا فعلت شيء تعاقبني بالبیت".  8 
- "عندما یأتي للمنزل بعد یوم طویل، اجعلیھ یفعل أشیاء خاصة بھ لمدة نصف ساعة، اعلمي 
بحضوره وأعطیھ قبلة وال تُقحمي احتیاجاتِك فوًرا".  9 - "المرأة ال بد أن ال تجعل الرجل یعلم 
أنھ مركز الكون لدیھا، ففي مرة إمرأة أخبرتني أنھا استغرقت ثالث ساعات لتجھز حتى تقابلني 
في أول لقاء؛ وھذا قلیل للغایة".  10 - "یخاف الرجل من أن تقص المرأة شعرھا بعد الزواج 
ویزید وزنھا وتتوقف عن اثارتھ".  11 - "ال یوجد إمرأة ترید أن تتورط مع رجل غیر محترم؛ 
بالمثل إذا كنِت تشربي في البار وجعلِت نفسِك حمقاء ھذا یُبعده كلیًا عنِك؛ فال یوجد أحد یحب أن 
یكون مع شخص ِسكیر".  12 - "ال تجعلي الرجل یعلم أنِك تمكثي في المنزل منتظرة مكالمتھ أو 
أنھ كل حیاتِك، وھو أیًضا یحب أن یعلم أن ھناك رجال یریدونك مع أنھم لم یلمسونِك".  13 - 
"عندما تطاردك المرأة ھذا سیبعدك".  14 - "عندما تكون مع إمرأة ترید تقریر كامل عنك ھذا 

مثل وقوف الوقت؛
 وھذا حتًما سیبعدك".  15 - "المرأة ال بد أن ال تُعلن قًطا أسرارھا لرجال سواء كان في المنزل 

أو العمل؛ ألن ھذا یشعرك بشيء ُمھلك".
   - خمسة عشر سببًا لیحب الرجال المرأة القویة:

قاموا بعمل غسیل مخ للمرأة عندما كانت في روضة األطفال بأنھن ال بد أن یكنَّ ُمضحیات، فقط
تذكري أغنیة الروضة التي كانت تقول: "البنات یعملون الحلو والحادق وكل شيء جمیل"، كما أن
ثقافة المجتمع ال تشجع المرأة على القوة؛ لذلك النساء یفضلن أن یكنَّ ساذجات ومطیعات وأن ھذا
كارت رابح، وعندما تفكر المرأة أن تكون مضحیة یكون في خیالھا شیئًا جمیل ولكن في الواقع
ھذه مشكلة كبیرة؛ ألن ھذا یعني أن المضحیة تُغالي في إنكار نفسھا، وكما قرأِت في ھذا الفصل
الرجل یبتعد عن المرأة التي ال تضع حًدا لنفسھا، وعندما تقرأین االســتشھادات التالیــة فســتكتمل
الرســالة، ومــن اآلن ســتسمعین مباشــرةً مــن الرجال: أنھم یقتربون سًرا من العاھرة أو من
المرأة التي تقف لنفسھا؛ وھذه نقطة أساسیة في ھذا الفصل، وھنا عن لسانھم أنھم یقتربون من

العاھرات وھذا أكبر سر یكتمونھ على اإلطالق:
  1 - "عندما تشارك إمرأة تستطیعِ التخلي عنِك؛ ھذا یقربك منھا".  2 - "أحب المرأة التي 
تضعني عند حدي، وإذا كنت مغفًال في شيٍء ما تنبھني؛ وھذا یجعلني أحترمھا".  3 - "روحنا 
الطفولیة تحثنا نحن الرجال بأن نحتال، والشيء الجید أن المرأة التي نُحبھا لن تتحمل ذلك".  4 - 

"نعم، أنا أعشق ذلك، فبعض األحیان أبدأ بالعراك مع زوجتي، وأنا لست
 متعمًدا أن أجعلھا تعیش أوقات عصیبة ولكن في بعض األحیان أكون مررت بــــیوم عصــــیب، 
واألحزان تحــب أن تتجمــع كلــھا، وعنــدما تضــع لــي حــًدا؛ أنــا أحترمھا".  5 - "أحب المرأة 
التي ال ترید أن تلعب لعبة معي؛ فثقتھا بنفسھا تقول أنك ال بد أن تعلم أنھ یوجد أشیاء ال أریدھا، 
ومن ثم أقول لنفسي: "ال بد أن تُحافظ على شخصیتھا".  6 - "عندما تكون المرأة دائًما لطیفة 
ومضحیة یكون شیئًا ممل".  7 - "إذا شعر الرجل إن إمرأةً ما غبیة؛ سوف ال یأخذ رأیھا بجدیة 
ألنھ ال یحترم رأیھا، وإذا كانت ذكیة حقًا وتُظھر أنھا تتصرف معھ؛ فھذا یُشبع غروره أكثر، ألنھ 

یرید أن یشعر أنھا معھ، وأشعر حینھا أني أمتلك شيء ذو قیمة".



نصیحة الجاذبیة 72#
الرجال ال یحترمون المرأة الُمطیعة بصورة عمیاء

  1 - "عندما تحاول االبتعاد عن إمرأة بطریقة خاطئة وأنت تعلم ذلك، وھي تقول لك: "لیس لدي 
وقت لذلك" ھذا سیقربك منھا_على حسب الموقف_؛ ألن حینھا تستطیع رؤیة ثقتھا بنفسھا".  2 - 
"تكون مثیرة حقًا عندما تكون غیر ُمتكلفة، وأیًضا ال تخاف أن ال أوافق أو تخبرني ماذا أفكر، 
ودائًما ال تحاول التقرب لي؛ وھذا یجعلني ال أعرف ماذا ستفعل".  3 - "ھي ال تُصدق أي كذبة، 

مع أنني أشتكي من ھذا بعض الوقت ولكن أنا أعشق ھذا حقًا، وھذا یقربني منھا".
نصیحة الجاذبیة 73#

ال تخافي من الدفاع عن رأیِك و عن نفسِك، فھذا لن یولد احترامھ فقط ولكن سیقربھ منِك أیًضا
  1 - "أحب المرأة التي تضعني عند حدي عندما أعلم أنني أستحق ذلك، فما المثیر في أن تكون 
المرأة مستھینة بمدى قوتھا أو أن تكون جبانة أو خائفة من إحداث مشكلة".  2 - "الرجل یحترم 
المرأة التي ال تسامح عندما تُعاملھا بسوء".  3 - "أعامل المرأة بالمثل لذلك أحب أن أنافسھا عقلیًا 
بسخریة، وأحب المرأة التي لدیھا التحدي العقلي بطریقة مرحة وعن طریق المزاح أو الفكاھة؛ 
ألنھ تنافس بطریقة مرحة".  4 - "أنا حقًا أحب المرأة التي لدیھا القلیل من الغضب؛ حیث أنني 
أعلم أنھا ال تسمح لي أن یكون لي أفضلیة علیھا؛ فأشعر أن عروسي المثیرة".  5 - "المرأة القویة 
مثیرة؛ فأنت تدرك أنھا ستضلك، ولكن مع المضحیة أنت تخاف من أنھا ستھرب للبیت وتخبر أمھا 

بما فعلتھ بھا".
نصیحة الجاذبیة 74#

الرجال یؤكدون أن العاھرة تكون أكثر جاذبیة والمضحیة أكثر خوفًا
   - أعلى عشر عالمات تُبین أن الرجل یحب:

منذ أن بدء الرجل في إخفاء مشاعره بإتقان؛ فأصبحت المرأة ال تعلم إن كان یحبھا أم "ُمضطر
على ذلك"، ھنا یوجد شيء مھم جًدا تذكریھ عندما تسألین

 9 - "عندما یرید فعل شيء خارج عن طبیعتھ لیُرضیھا، وعندما كان ال یفكر أبًدا في الزواج أو 
إنجاب األطفال واآلن یرید ذلك".  10 - "ھي ال تحتاج لتسأل؛ فھي تعلم ذلك في أعماقھا"

نصیحة الجاذبیة 75#
عندما یحب الرجل فسینحرف فجأة عن طریقھ ویتوقف عن التفكیر بھ وال یرید سوى غیر أن

یفعل أي شيء من أجلھا وال یرید أحًدا آخر غیرھا
أكثر النصائح المذكورة في ھذا الكتاب مبنیة على اعترفات الرجال قالوھا لي، في نقطة معینة
سألت فیھا الدكتور جورج: "لماذا ال یرید الرجل مشاركة أسراره مع شریكتھ؟" فأجاب: "ألنھ
معِك یا شیري لن یوجد عواقب، ولكن مع شریكتھ سیوجد عواقب" والعواقب التي یتحدث عنھا
الدكتور جورج ھي خسارة قوة الرجل، أو بمعنى آخر عندما یحدث إنجذاب للعاھرة أو القویة

فنادًرا ما یرید إخبارھا بشيء.
عرفت معلومة أن الرجال تخلو عن الحقیقة ولكنھا تبقى حمل ثقیل علیھم، ألن تقنیة "السكوت"
صعبة للغایة، الرجال عادةً طلبوا مني أال أستخدم أسماءھم؛ وقالو أن الرجال اآلخرون سیشعرون

بالخیانة ألننا فضحناھم.



بوضوح أكثر من المفید أن تعلمي كیف یفكر الرجل، ولكن معلومات ھذا الفصل لیســت
مقصــورة علــى إعطـائك طـرق لتعملـي أكثـر إلشـباع الرجـل، فالمضـحیة تشــــبعھ بطریقـــة
خاطئــة، مثــًال: إذا كــان ھنــاك بیضــتین فــي الطاســة ســتأخذ المكسورة لنفسھا، وإذا خبزت 2
كیك وھناك واحدة مقسومة ستأخذ المقسومة لنفسھا، المضحیة لیس لدیھا أدنى فكرة عن أنھا عندما
تعطى بطریقة زائدة عن الالزم؛ فستحصل على نتیجة عكسیة، وعندما تفعل ذلك مراًرا وتكراًرا،

فھي ال تعي أبًدا أنھا ستصبح ُمنھكة وتخسر نفسھا؛ والنتیجة أنھا تخسره ھو أیًضا.
واستناًدا للخمسین عالمة في ھذا الفصل أكرر ال تأخذیھم وتعملین أكثر إلسعاد الرجل، ولكن

اعملي إلرضاء نفسك...ألن في الحقیقة ھذا سیرضیھ في النھایة.



8
االحتفاظ بالعمل

      
أسباب امتالكِك لمالِك الخاص ألنھ سیعطیِك القوة

"األناقة لیست بارتداء ثوب جدید"
_كوكو شانیل

   - االستقالل المادي:   - من الذي یتحكم بِك؟
ھناك شيء وحید لتتحكمي في العالقة ھو أن ال تراقبي "المال"، بعض النساء یحلُمن بالحصول
على األمیر الوسیم ذو الدرع الالمع؛ لیدفع لھا كل الفواتیر، والجزء غیر المرئي لدیھن ھو ماذا
یحدث بعد الوقوع في الحب مع ھذا األمیر الوسیم، إذا كان ھو الذي دفع كل فواتیر ھذا القصر
الجمیل؛ سیتوقف إحساسھ كأمیر ویبدأ بالشعور أنھ خادم، ھذا الفصل یوضح ماذا یحدث عندما

تتخلین عن "عملِك" وتتوقفین عن إثبات نفسِك.
نصیحة الجاذبیة 76#

ھو لن یحترمِك أبًدا إال إذا كنِت مسؤلة عن نفسِك وتستطیعین االعتماد على مالك الخاص
عند امتالكك لسیارة باسمِك، وتكونین المالك القانوني لھا ویكون لِك أوراقك وشھادتِك الخاصة
بھا، مثل امتالكك للوظیفة فلن یوجد ھناك رھن عقاري أو دائنون وال یوجد دیون غیر مدفوعة،
وھذا یعني أنِك نظیفة وحرة، بمعنى آخر المرأة تحافظ على عملھا لنفسھا؛ ألنھ یعطیھا القوة في

العالقة.
بعــض األمــھات یخبــرن بناتــھن بــذلك: "إذا تخلــیتي عــن اســتقاللِك وأصــبحِت معتمدة مادیًا
على رجل؛ ستحصلي على اختیارات أقل في الحیاة وسینتھي بِك المطاف بشخص غیر مھتم بِك،
وستكونین تحت رحمتھ"؛ لذلك على المرأة أن تستقل مادیًا وتتمسك "بوظیفتھا" وتكون ِملًكا نفسھا.

عمل= مال= االحتفاظ بالوظیفة= القدرة على تحدید طریقة تعاملك= الكرامة
كیف یشعر الرجل حیال المرأة التي یعولھا مادیًا؟ بعد وقت طویل سیشعر أنھا زادت من مسؤلیاتھ

بدون أي عائد علیھ؛ ومن ھنا سیتوقف عن رؤیتھا كامتیاز في حیاتھ.
االحتفاظ بالوظیفة لم یمنع المرأة من مراعاة أطفالھا إذا كانت متورطة في عائلة، فال شك أنھا
ستقوم بواجبھا؛ حینھا لن یراھا كجسد بدین؛ ألنھ یعلم أن عملھا أصعب من عملھ، وفي ھذه الحالة
سیخطط األب لعمل أصعب عن عملھا؛ على الرغم من أنھ لن یستطیع مشاركتھا أعمالھا ولكن

سیحترمھا بالتأكید.
كلما كنِت تملكین خیارات خاصة بِك ومحتفظة بعملِك وقوتِك؛ واخترِت الفراق ستنزعین حقیبتِك
وترحلین بسھولة، كًال من "القوة" أو "اإلثارة" أو "أسلوب العــاھرة" التــي فــي العــالم أجمــع

لــن تُغــیر مفــھوم الرجــال بــأنِك لـن تحتفـِظي باحترامِك إال إذا حصلِت على رزقِك بنفسِك.
عندما تخلیتین سریعًا عن وظیفتِك؛ ھو شعر بالثقل بدًال من امتیازك في حیاتھ؛ ألنھ أصبح مسؤًال
عن شخص آخر، وھذا یشبھ وكأنھ متورط بِك؛ ألنھ مضطر یأتي بطعام وأشیاء منزلیة وشراء



أشیاء لشخصین بدًال من شخص واحد، ولن یأخــذ وقــت طویــل حتـى یشـعر أنـھ مضـغوط ألن
مسـؤلیتھ تضـاعفت فـھو لـن یتحمل نفسھ فقط بل سیتحملِك أنِت أیًضا.

تعتمــد العــاھرة عــادةً علــى مالــھا الخـاص وتُسـھم فـي العالقـة بطریقـة مـا؛ ألن غرورھا لن
یسمح لھا أن تشعر أنھا ثقیلة على شخص آخر، ولن ترید أن تضعِ نفسھا في موضع أنھا ال
تستطیع اختالق مشكلة، وال تستطیع تحمل شعور أنھا ال تُحترم بشكل الئق بھا، شيء مھم جًدا أن
تجعلیھ أن یعلم أن كرامتِك فوق كل شيء، وعندما تواعدین رجل ناجح جًدا في عملھ سیشعر
بذلك؛ ألنھ إذا أساء معاملتِك ستحزمین أمتعتِك من قصره وتذھبین إلى غرفة واحدة بدون تردد،
وسیشعر أنِك تفضلین السیارة البیانتو عن المرسیدس بنز، وسیشعر أنِك ال تتسامحین معھ لعدم
احترامھ لِك، وسیعلم أنِك تتخلي عن الحیاة المرفھة لمجــرد عــدم قبولــك إلســاءة المعاملــة،
عــادةً ھــذا یُثبـت بـاألفعال ولكـن بعـض األوقــات بــالكالم، مثــال: دعنــا نقـول أنـِك تشـاھدین
التلفـاز وفیـھ فـیلم السـریر الُمحتــرق وفــرح كــاویكت تلعـب دور المـرأة المظلومـة، وفـي كـل
مشـھد تكـون بكدمة جدیدة حول عینیھا من أثر الضرب، أنِت تستطیعي أن تستخدمي ھذا وتقولین
لھ: "الحب السخیف شيء سھل" وتعبرین بتاعبیرِك التحببیة لرجلِك، بینما ھو یأكل الفشار

واستدیري ببساطة وحدقي في عینھ وقولي: "أُحبذ أن أقلي البرجر في ماكدونلز قریبًا".
نصیحة الجاذبیة 77#

ال بد أن یعلم أنِك لن تقبلي سوء المعاملة وأنِك محافظة على
احترامِك لنفسِك

عندما یتعامل الرجل مع إمرأة مستقلة، سیكون منشغًال دوًما على أن یكون ُمرحب بھ من قبلھا،
ولكن مع المرأة الُمقیدة بھ مادیًا، سیفكر أن یتكاسل عنھا وھي ستقبل ھذا، وحتى إذا لم یكن من

النوع الذي یھین المرأة؛ ألنھ ینزعج عندما یشعر أنھا ستتقبل أي شي منھ.
أنِت لیس علیِك أن تكوِن غنیة، ولكن یكون على عاتقِك تحمل نفسِك، وھذا مرتبط باحترامھ لِك
دوًما طوال الوقت؛ ألنھ لن یقدر على شرائك بوجبة عشاء ألنِك جعانة، ولكن ستكون ھدیة ھو

اختار أن یعطیھا لِك وأنِت اختارتي أن تقبلیھا، وعلى ذلك النحو باقي الھدایا التي یقدمھا لك.
"جنتلین" أخبرتني عن كیف كان یشعر زوجھا السابق عندما كان یعمل وحده، فقالت: "أنھ كان
جراح وكان یكسب الكثیر من المال ولكن قبل أربع سنوات كنت ال أملك معطف، وشعرت أنھ
لیس من العدل أن أصرف آالف الدوالرات في شراء معطف جید؛ ألنني لم أحصل على أي مال،
لذلك كنت أرتدي الجاكیت الذي اشتریتھ منذ الثانویة أو أستعیر معطف، وفي اللحظة التي ذھبت
إلیھا لوظیفة نصف وقت، شعرت بإحساس جید بالنسبة لي؛ ألنني اشتریت أشیاء ولكن كنت لسُت

مضطرة أن أطلب منھ كل شيء.
إذا كنــِت تســتطیعي االعتنــاء بنفســِك؛ فكـل شـيء یعطیـھ لـِك سـیصبح شـيء إضافي، وھو لن

یكون مقید طوال الوقت بِك، وخالل األربع وجبات فلن یُجبر أن یعطیِك.
نصیحة الجاذبیة 78#

وظیفتِك شيء أساسي لتعتمدي على نفسِك _بھ أو بدونھ ھو
لم یشعر أنِك تحت رحمتھ كلیًا

سوزان أنطوني قالت: "لم أشعر أبًدا أنني أستطیع التخلي عن حیاة الحریة ألصبح خادمة لرجل"
ھذا لم یكن عن خدمة المرأة للرجل أو أن تكسب رزقھا بنفسھا، وأیًضا لم یكن عن بقائھا في



المنزل وتربیة أطفالھا وھذا في الحقیقة شيء صعب للغایة، ولكن عن االختالف في مقدرتھا على
العیش عندما تقرر الرحیل.

عندما یدعم الرجل المرأة بالمال كلیًا؛ فشيء من االثنین سیحدث:
  1 - سیشعر أنھ "محبوس" أو ُمكبل في محطة منغلقة.  2 - سیراِك كفتاة صغیرة.

نصیحة الجاذبیة 79#
عندما یشعر الرجل أن المرأة "فتاة صغیرة" أو أختھ وبحاجة إلى رعایتھ؛ فسیقل التشویق؛ ألنھ ال

یرید أن یقع في الحب مع أختھ
وأكــرر الرجــال یریــدون المــرأة القویــة ولیســت الطفلــة الصــغیرة، علمــیًا فـھذا یصطدم مع

رغباتھ.
نوعان من الحدیث:

أعرف زوجین لیس لدیھم أطفال، الزوج میخائیل "الُمعیل" یشتري كل األشیاء، وطوال الوقت
زوجتھ نانسي ترتدي حذاء جدید في المنزل ویقول لھا الحدیث الدائم: "لدیِك قدمین فقط، فلم
تحتاجي إلى الكثیر من األحذیة؟ وفي السنة 365 یوم، وأنِت لدیِك 100 حذاء، أي أنِك تملكین

حذاء لكل ثالثة أیام تقریبًا،
وأنا لدّي أحذیة خفیفة وبعضھا للعمل؛ فِلَم تحتاجین كل ھذا؟ ھل ترى الحذاء الذي أرتدیھ؟ فأنا
أرتدي حذاًءا بالي من عامین، فأنا ال أفھم، لماذا تحتاجین لكل ھذا؟"، إذا كانت تعمل، فھل كان

سیتحدث معھا ھذا الحدیث؟ ال.
لكن إذا أشتري الرجل كل األشیاء "فالمال یصبح مزحة وسیتغیر كل شيء" واألفضل أن تكوني
نادلة في محل داٍن لمدة یوم في األسبوع، وھو لن یتفوه بكلمة، فسترتدي حذائك وتتبختري بأشیائِك

ولن تضطري أن تشرحي "شیئًا ألحد".
نصیحة الجاذبیة 80#

امكانیة اختیارك لكیفیة المعیشة وكیفیة معاملتِك؛ ھذان الشیئان سیمدانِك القوة األكبر من األشیاء
المادیة على اإلطالق

عنــدما یــراِك كفتــاة صــغیرة؛ سـیُظھر لـِك بعـًضا مـن عـدم اإلحتـرام، وسـیعتبرِك "نصیب"، أو
سیخبرِك كم تنفقین من المال أو سیتحكم فیما تستطیعین شراءه ومــا ال تســتطیعي؛ وكــل ھــذه

القــیود تنعكــس علــى خسـارة حریتـِك وخسـارة امكانیة تحدید اختیاراتِك، والسبب:
   - القدرة على حفاظك على استقالل تفكیرك؛ ھذا یحافظ على اھتمامھ بِك والتحدي العقلي بینكما.   

- القــدرة علــى التحكــم بــاختیاراتِك فــي حیــاتِك الشـخصیة؛ ھـذا مـھم للغایـة إلعطائك القوة.
ھذا لیس عن أن یخبرِك ما یجب أن تفعلیھ فقط، ولكن الرجل الذي یشتري كل شيء سیبدأ بالتحكم
فیما تحبین أو تكرھین، وال یسألِك عن رأیِك، سیخبرِك ماذا یجب أن یكون رأیِك، فستكونین مثل

عروس الباربي التي یتحكم بھا كیفما
یشاء وھذا ما سیحدث حینھا:

   - سیبدأ بالتفكیر في أن لھ التحكم في الكلمة األخیرة.   - سیبدأ بالتصرف كما یقول.   - سیبدأ 
بالتحكم في سعادتِك وحزنِك.   - سیعاملِك وكأنھ الرئیس وأنِت المرؤوس.   - سیقوم بتلبیة 

احتیاجاتھ وأنِت تنتظرین
نصیحة الجاذبیة 81#



أي نوع من أنواع العالقات إذا أحس أحد أن اآلخر ال یعطي؛ ھو أو ھي یبدأ بعدم احترام ھذا
الشخص

أكرر ھذا لیس عن من سیدفع أكثر، ھذا عن مدى اعتمادِك على نفسِك، وإذا لم یكن لدیِك خیار
آخر؛ فیشعر أنھ "رجل البیت"، تذكرین ھو ال بد أن یشعر أنھ رئیس المنزل ویعیش في ُملكھ،

ولكن ال بد أال یشعر أنھ یملك مفتاح رزقِك.
القدرة على االعتماد على النفس تؤكد اآلتي:

  1 - التحدي العقلي.  2 - االحترام.  3 - إطالة عمر العالقة.  4 - الرغبة الجنسیة.
روكسان تستطیعین أن تُطلقي علیھا الُمنقبة عن الذھب، تعیش مع "ُكنت" في بیتـھ بوالیـة مـالبیو،

تملـك سـیارة مرسـیدس بـنز وتتسـوق بـانتظام وبإسـراف،
نجاتھا ورزقھا وكل معیشتھا ُمعتمدة على "ُكنت" الرجل الذي ال تھتم بھ؛ ألنھا تخلــت عـن
وظیفتـھا، ومـن الواضـح أنـھا تمتلـك كـل شـيء، فـي یـوٍم مـا ذھبـت لروكسان للغداء وقبل أن
نذھب فتحت روكسان الدرج وأخذت بعض النقود وقالت: "حتى تودع بعض المال في حسابھا"
وقالت أیًضا: "ُكنت یحافظ على كبریائي فیضعِ النقود في الدرج؛ حتى ال أطلب منھ" في ھذا
المثال: ال یوجد "حفاظ" على كبریائھا، فالكبریاء ھو... أن تملُكین حسابِك الخاص، وھناك شيء
واحد أفضل من ھذا "مع الحب" وھو "الدفع عند الحاجة" وفي ھذا المثال أیًضا ال یوجد مشكلة في
طلب المال، وكنت اقترح علیھا الحصول على وظیفة نصف وقت وقال لھا: "سأحترمِك أكثر إذا
كان لدیِك عمل" وھي ما زالت ال تبحث على وظیفة، وبعد أسبوعین أدمعت عینھا لیشتري لھا

شنطة جوتشي.
كونِك ُمنقبة عن الذھب ھذا ال یھم مثل قراءة عناوین الجرائد، فھي تُعاني من عــوائق كبـیرة
وھنـاك نسـاء تعمـل مـرتین أكثـر لتحصـل علـى مـال أكثـر وبـدون مساعدة مالیة من أحد، على
النساء أن توازن العالقة، بشراء أشیاء كھربائیة بمالھا الخاص، أو تحضر أشیاء من البقالة من
مالھا الخاص من حیٍن إلى آخر؛ فھذه األشیاء تُعبر عن العرفان بالجمیل؛ وبعدھا سیكون الرجل

سعید بشراء كافة باقي األشیاء، إحساسھ بالمساواة لیس المھم، المھم أن یشعر بالتبادل.
نصیحة الجاذبیة 82#

االحتیاج المادي مثل االحتیاج المعنوي؛ وفي كلتا الحالتین یشعر بأنھ یمتلكِك %100
أعرف إمرأة أخرى تُدعى میشیل، تعیش مع رجل منذ أربع سنوات، ومنذ ذلك الوقت ھو یشتري
كل شيء بدون أن یتذمر؛ ألنھ ال یوجد لدیھا أي مصدر مالي، ومن ثم أتى لھا إرث مالي، فأصبح

في حسابھا 120000$ بدون أن تعمل، وفي
مرة طلب منھا أن تساعده في شراء األشیاء ولكنھا رفضت، فھو لم یطلب منھا شــراء كــل
األشــیاء أو حتــى نصــفھا، لكنــھ طلــب أن تسـاھمھ فقـط، فاھتمامـھا بأشیائھا فقط تكفي أن تریھ
أنھا تشاركھ في بعض األشیاء، وما زالت میشیل معتمــدة علــى المــال عنــدما ال یكــون لــدیھا
مصــدر آخـر، وبعـدھا باختصـار ھـو "تــراجع" عــن العالقــة وھـي انتقلـت لمـنزل آخـر
وأُجبـرت علـى أن تصـرف علـى نفسھا؛ لذلك االشتراك في الدفع ھذا شيء صحیح لتفعلیھ، كما

أنھ شيء فعّال، ولكن ال تنظریھا من منظور مالي ولكن العالقة تكون أفضل إذا شاركتیھ.
ھناك ملیونیر اعتصامي یُدعى بینجي، قال وصف دقیق: شيء واحد "الرجل الناجح یالحظھ
سریعًا جًدا"، إذا كانت المرأة تنظر إلى مالھ، فالرجال مدركون أن المرأة تتمسك بالرجل من أجل



مالھ الكثیر، وكل ما یریده الرجل أن یكون بصحة ولدیھ سیارة جمیلة وبیت كبیر ومن ثم ال یھمھ،
الرجل الذي لدیھ ماًال وفیًرا؛ ال یحب المرأة الجاھزة أو عروس الباربي لتكون بیده، ولكن أمنیتھ
أن یحصــل علـى إمـرأة مسـتقلة وال تطـیع زوجـھا بـدون تفكـیر، ولكـن الرجـل الـذي یكون لیس
جید بما یكفي ویكون مع مرأة لیس لدیھا أي قوة؛ سیُحبذ أكثر أن یعاملھا بقذارة ألنھ یراھا مثل

اللعبة.
الذي یریده الرجل الجید ھي "إمرأة قویة"؛ ألنھ یرید شریكة لھ أن یحترمھا وتكون صعبة المنال
ومساویة لھ، ومن الممكن أن ینفق مال أكثر ومن الممكن أن تمكــث فــي المـنزل كـأُم ولكـن ھـي
تشـاركھ، بمعنـى آخـر ھـي لـن تأخـذ فقـط وتستطیع أن تعتمد على نفسھا؛ وھذا یعني أنھا في

المنزل بإرادتھا.
نصیحة الجاذبیة 83#

مھما بلغ جمال المرأة فھو لن یعزز احترامھ لھا؛ فالمظاھر ستوصلھ لمبتغاه ولكن استقاللیتھا
ستُبقیھ على اطالع بھا

الكرامــة والكبریــاء لیســوا بأخــذ المــال مــن الــُدرج أو الكــیس أو المحفظــة أو حصولِك علیھا
عن طریق البطاقة االئتمانیة أو سحب المال بطرق متعددة، فإذا كان لدیِك دخل مھما كان صغیر

سیعطیِك:
  1 - أن تعیشي بقواعدِك.  2 - أن تستطیعي تُغیري أفكارِك، باإلضافة إلى استطاعتِك على 
الحصول على شخص آخر.  3 - أنِت التي تحددین كیفیة معاملتِك.  4 - تحدیدِك لما تسامحین بھ 

أو ال تسامحین بھ.  5 - أن تتركیھ إذا لم تجدي ما تریدي معھ.
كل شيء في ھذه القائمة توضح تماًما لماذا "تُقّدر العاھرة أكثر"؛ فھي تحافظ على قوتھا بكل

الطرق الممكنة، مثل ھنري عندما قال: "القوة عقاٌر قوي مثیر للشھوة".
   - المال وال شعور:

بینمــا كنــت أبحــث لتــألیف ھــذا الكتــاب تفــاجئت عنــد قـرائتي لدردشـة عامـة: فالرجال ال
یھتمون بأخذ كثیر من المال أثناء المواعدة، ولكن یفكرون في كیف یھیمنون على النساء ویجعلھن
یتصرفن كما یحلو لھم أو كما یسمحوا لھم، عندما تتصرفین وكأنِك قبلِت شیئًا ما فأنِت أشعرتیھ
بقلة قیمتِك، ولكن األفضل أن تساعدیھ على إدراك أنِك الحظِت أنھ انحرف عن طریقِك وأنِت

ممتنة لذلك.
مــرة أخــرى الرجــال یشــرحون لـي عـن خیبـة أملـھم مـع النسـاء الالتـي یفتقـرن للعرفان

بالجمیل، ألنھن یتوقعن أن الرجال یدفعون آلیًا، وحتى أن بعض النساء
إذا كان عید میالد الرجل یأخذوھم بالخارج ویتوقعن أنھم سیدفعوا، وھناك بعض الرجال الذین
قابلتھم لتألیف ھذا الكتاب شاركوني قصصھم عن أعیاد میالدھم أو األجازات التي كانت النساء
فیھا یتوقعن أنھم سیدفعوا، مثال: ھناك إمرأة دعت أُناس آخرون لالحتفال بعید میالده وتوقعت أنھ
سیدفع للكل، وأتى الحســــــاب والنــــاس أخـــذوا یتفقـــدوا محافظـــھم فقـــالت: "ال یـــا شـــباب
مـــارك سیدفع" (غیر ضروري أن أقول أن مارك لم یكن سعید بذلك) فھذا شيء طبیعي أنھ شعر

بخیبة األمل.
بعض الرجال یحضرون الورود أو الھدایا فھل لِك أن تتصرِف بلباقة وإعجاب؟ أو أنِك قولِت
"شكًرا لك" بتمتمة ثم وضعِت الزھور في الماء؟ إذا أحضر لِك ورود كانت محفوظة في السوبر



ماركت منذ أسبوع وكلفتھ 2،99$ فقط خذیھا وقولي "شكًرا لك" وابتسمي وضعیھم في الماء، إذا
أعطى لِك ھدیة ال تُخطئي وترجعیھا أو تستبدلیھا؛ ألنھ سیتوقف عن إحضار لِك الھدایا أو
إعطاءِك تذكار، إذا اســتطعِت اســتبدالھا بشــيٍء ممــاثل وبعـدھا أخبریـھ أنـھ مثـل الـذي أتـى بـھ
وقولي لھ: "ال یوجد اختالف" (فھو لن یعرف أبًدا أنھ یوجد اختالف) إذا أردِت أن یُحضر لِك ُحلیة
ال تتفوھي أبًدا "بمحل المجوھرات" وإذا كان لدیِك ُحلیة ُمعطاه لِك من قبل صدیقِك السابق أو

زوجِك السابق ال تذكري ھذا أبًدا أمامھ.
العرفان بالجمیل ضروریة جًدا للرجل، جون ھذا رجل أعرفھ قطع عالقتھ مع كیت الفتاة التي كان
یواعدھا؛ ألنھ شعر أنھا غیر شاكرة بھدیة ھو أحضرھا لھا، ففي یوم ما عندما جاء إلیھا طلبت منھ
أن ینقل التلفاز القدیم من غرفة ألخرى، وكان ھذا التلفاز قیّم جًدا بالنسبة لھا؛ ألنھ من والدھا،
وبدون قصد أوقع التلفاز وكســره، وقـال "أحسـست بسـوٍء شـدید؛ لـذلك ذھبـت وأحضـرت لـھا
تلفـاز كبـیر ب26،000$ مع السماعات، وبعد أسبوع جاء أصدقاء إلیھا وقالوا: "واو، إنھ تلفاز
جمیل" فردت علیھم وقالت: "جون كسر واحد آخر"؛ فُصِعْقت بمكاني"؛ جون ترك منزلھا في

نفس المساء.
الرجال ال یصفون مشاعرھم، وھناك نساء تعتقد أنھ عندما یصرف المال فلن یعني لھ شیئًا، وأنھم
ال یستحقون أي شيء مقابل ذلك؛ وھذا غیر صحیح، لذلك إذا أعطاِك الرجل أي شيء اظھري لھ
احترامِك؛ ألنھ یستحق ذلك، وإذا كنِت تریدین المعاملة الجیدة، فال بد أن تُشجعیھ، بأن تجعلیھ
یشعر أنھ مھم وخاص بالنسبة لِك؛ وعندھا سیكون سخي ولبق وبعدھا لن یحتاج إلى حافز لیفعل

ذلك مجدًدا.
"فیني" بطبیعتھ رجٌل سخٌي، تحدث عن إمرأة تُدعى شوانا، كانوا یتناولون العشاء في مطعم غالي
وطلبت إخطبوط فقال: "أنا لست مھتم بطلبھا ولكن انزعجت عندما قالت أنھا لیست جعائة؛ فھذا

أزعجني".
مرة أخرى المسألة ھنا أنِك تتصرفین وأنِت متوقعة ومترقبة لما سیعطیِك إیاه، وتتصرفین وأنِت
ضامنة سماحتھ وطیبتھ، بعض الرجال یستمتعون بعطائھم كلما أثنیتي علیھم؛ إذا فتح لِك الباب
اجعلیھ یعلم أنِك تعشقین ذلك، فعندما یشعر أنِك تعشقین رجولتھ وعضالتھ القویة؛ فسیشعر بالفوز،

وھذه الطریقة حتى تشعریھ بقمة السعادة.
المال ھو البارومتر إلخبارك عن ماھیة الرجل أو ما یجذب انتباھھ، أعرف إمرأة تُدعى كارال
تواعد جوي الذي أوضح كل شيء، فكان ال یعرض علیھا أن یدفع المـال فـي المقـابالت، وكـان
دائـًما یقـدم لـھا سـببًا مفصـًال لعـدم اسـتطاعتھ علـى الدفع، فكل مرة كانوا یتقابلون فیھا كان كًال
منھم یدفع حسابھ، بوضوح ومن دون استثناء، ومرة ذھبُت معھ لمقھى مع بعض األصدقاء
وفاجأھا أنھ لیس لدیھ مشكلة في شراء شراب تلو اآلخر، وخالل عشرین دقیقة دفع 80$ دون
تردد، وینادي على النادل ویقول: "صدیقي ستیف یرید شاي مثلج كبیر آخر" ولكن معھا مرة
واحدة فقط طلب لھا إفطار كلفھ 7$؛ دون كالم ھذا أظھر لھا أنھ ال یقیم عالقة جیدة معھا؛ لذلك

توقفُت عن رؤیتھ، عادةً عندما یفصل الرجل
الفاتورة في المواعید األولى ھو یُریِك أنھ لن یستمر معِك.

بعض النساء یرفضن أن یُفتح لھا الباب أو یُدفع لھن، العاھرة لیس لدیھا مشكلة طــالما تُعــامل
بطریقــة جیــدة؛ لــذلك ھــي تســمح لــھ بــالعطاء وتقبــل منــھ، أمـا المضحیة ال تسمح لھ أن



یدفع لھا، في داخلھا أنھا ستقل في نظره لذلك تدفع لنفسھا، العاھرة لیس لدیھا ھذا التعقید وتقول لھ
بأدب "شكًرا" وال تشعر بالذنب أو أنھا مضطرة؛ ألن لیس لدیھا حل وسط.

إذا كان طالب أو یكدح للحصول على المال ولكنھ یرید أن یبھرھا؛ سیقترح علیھا أشیاء تُكلفھ قلیًال
أو فعل أشیاء ال تُكلف أبًدا؛ فیستطیع إحضار مشروب وبطانیة ویأخذِك إلى حدیقة جمیلة أو
إحضار تذكرة لفیلم أو دعوتِك لحفلة، إذا كان مھووس بِك لن یدعِك تدفعین أو تقسمي معھ

الفاتورة.
نصیحة الجاذبیة 84#

عندما یستنزفِك الرجل مادیًا بغیر انتظار الفرصة المناسبة؛ فھذه عالمة أنھ طّماع
أعرف زوجین دكاترة سوزي وجورج وھي حدیثة التخرج وما زالت تتخصص في مجال الطب؛
لذلك دْخلھا أقل منھ، فكانت تأخذ نصف مناوبة كممرضة، وجورج من ناحیة أخرى جراح ھام،
ودْخلھ المادي جید جًدا، كانوا یعیشون مع بعض في تالل ھولیود، وكانت سوزي تشتري بمبلغ
ضخم نصف األشیاء، وكانوا یقسموا كل شيء بالنصف، كالبقالة والكھرباء حتى أكل القطة، في
حین حصول جــورج علــى نصــف ملــیون فــي الســنة فُمحصــل سـوزي یـذھب إلـى

مصـاریف دراستھا ومصاریف المنزل، فھم:
 - دخلھ 500،000$   - دخلھا 25،000$   - یصرفون 25،000$   - یوجد قطة تعیش 

معھم.
في ھذا المثال دْخل جورج أكثر من دخل سوزي بـ 25 مرة، ولكنھا تشتري نصف المشتریات،
وھذا لیس كل شيء ولكنھا أیًضا تُحّول للبنك نصف إیجار المنزل؛ وھذا یثبت أنھا إمرأة متعلمة

وذكیة ومن المفترض أن تكون مضحیة.
الجزء المادي في العالقة ال بد أن یكون عبارة عن أخذ وعطاء، وال یكون إلزام على شخٍص
واحد، إذا أخذِك إلى مسرحیة غالیة أو مسرح بالیھ وال تملكین الوقت للعشاء بالخارج ألنِك
ستتأخرین على العمل في الصباح، اطلبي أكل صیني یصل حالما تصلوا للمنزل، أو أحضر تذاكر

للسینما وأنِت في طریقك للمنزل من صالة الریاضیة وفاجئیھ.
عنــــدما یأخــذِك بــالخارج ویریــدِك أن تُخططــي للمســاء، فضــعي فــي اعتبــارِك أفضــــالیتھ
مثــــل أفضــــالیتِك، "لینـــدا" ألحــت علــى حبیبــھا "بــیني" أن یأخــذھا لمسرحیة، وبیني "رجل
ككل الرجال" ویكره البالیة أو مشاھدة مسرحیة مباشًرا، فظلــت تُلــح علیــھ حتــى ذھبــوا،
فوصــف ھــذه اللیلـة فقـال: "أعطیتـھا البطاقـة االئتمانیة خاصتي وذھبت وأحضرت التذاكر وأتت
لي ببدلة سوداء وجلسنا في جــانب الشــرفات، وأنــا ال أصــدق أننـي أضـعت وقتـي فـي ھـذا
ومكثـت أحسـب الدقائق حتى ینتھي ھذا؛ لذلك ھذه آخر مرة أجعلھا تخطط وتأخذ البطاقة االئتمانیة

خاصتي".
عنــدما یطلــب منــِك الرجـل الـذھاب لرحلـة معـھ، راعـي حقوقـھ ومشـاعره، وإذا عرض علیِك
أن یدفع وطلب منِك أن تحجزي، تشاوري معھ عن أسعار فنادق مختلفة ودعیھ لیقرر، الرجال

یحبون أن یكونوا "مسؤلین" وأن رأیھم یُؤخذ
بعین االعتبار حقًا، وإذا دفع لرحلة فاجئیھ واحصلي على إفطار في الغرفة، أو خذیھ للعشاء تعبیًرا
عن شكرِك، أو اشتري لھ تیشیرت إذا كنتم ذاھبون إلى مكان استوائي أو سویتر إذا كنتم ذاھبون
إلى شالالت، أكرر ھذا كلھ یُظھر احترامك لما یعطیِك إیاه؛ فالرجال مثل النساء ال یحبون



االستھزاء بھم، وھذا أیًضا یجري على حالة إحضار لِك ھدیة، فإذا أعطاِك شيء تصرفي بإثارة
_حتى وإن لم یعجبِك_ وقولي لھ: "أحببتھا!"، صدیقة لي أھداھا زوجھا تیشیرت، وكان شنیع جًدا
فكان مقسوم وكأن علیھ رابطة عنق ومزركش وكان سیُخیف طفل صغیر، وھي لم تحب ھذا

التیشیرت؛ لذلك ارتده لھ في المنزل فقط لیشعر أنھ یعجبھا.
المضحیة تقع في خطأ العطاء الزائد، فتعطي بطریقة خاطئة؛ ألنھا تشعر أنھ "یحتاجھا"؛ فتھرع
لمساعدتھ مثل فریق إنقاذ الصلیب األحمر، وتعطي بتھور، مثال: آبي تزوجت من رجل إیطالي
یدعى فرانكو لتساعده على الحصول على الكــارت األخضــر، وبطریقــة مــا وأثنـاء وقوفـھم
علـى مسـرح الزواج أقنعـھا أنـھ مجنــون بــھا؛ واكتشــف أنــھا نباتیــة لــذلك كـان یُحضـر
الباسـتا ویـأكل النبـاتات؛ فأحبتھ بسرعة بالغة وھو استغل ذلك، وكانت "متدینة" فقرر أن یكون
"متدین" أیًضا، ثم ذھبوا للمقابلة في شركة ونجحوا في الحصول على البطاقة الخضراء لفراكو،
والیوم التالي حزم أمتعتھ وقال لھا: "أراكي الحقًا یا بیال" ثم ذھب بعیًدا وھــي حتــى لــم تحصــل

علــى خــاتم الزواج ووجــدت نفسـھا تمضـي علـى ورق الطالق.
أعرف مضحیة أخرى تُقرض مال للرجال، وعادةً ال تطلب مرتین استرجاع مالھا، فأقرضت مال
لرجل لیشتري سماعة لسیارتھ عندما كانت تحتاج لنفسھا أشیاء أساسیة ولم تأخذ علیھ إیصال

أمانة.
مثال آخر: شیرل التي تلعب ریاضة على الشاطئ أخبرتني بقصة: كانت تتقابل

مع ریك عدة مرات، ولكن لم تكن تقابلھ بانتظام ألنھ كان یسافر كثیًرا، ریك اتصل بھا من تاھوي
وقال لھا "أنھا حالة طارئة" وطلب منھا أن تقرضھ بعض المال عن طریق كتابة شیك لھ بألف
دوالر بمكتب ویسترن یونیون الذي یوجد على الناحیة األخرى من الشاطئ، وبعدھا أخذ یُغیّر في
القصة لماذا یرید المال وكانت واحدة منھم أنھ یقوم بدعم طفل مادیًا عن طریق إعطاء المال
إلمرأة، وھــذا الطفـل لـم یحكـي عنـھ قـط، وقـال لـھا أن تأخـذ المعـدیة للـذھاب للمكتـب وكانت
ستكلفھا 35$ على أي حال، وقالت لھ: "مستحیل! أنا سأكتب لك الشیك فـوًرا وسـأسرع إللحـاق
المعـدیة" ریـك لـم یفـھم إلـى حـد بعیـد. فاتصـل بـھا فـي المســاء بعــد الرحلــة وأخبرھـا أن
المـال لـم یصـل إلیـھ، شـیرل تصـرفت بـذھول وقــالت بإصــرار أنـھا حـولت لـھ المـال وقـالت
لـھ: "سـأذھب فـي الصـباح ألرى مـا المشكلة لدیھم، ولما لم یصلك المال؟" وفي الیوم التالي ذھب
ریك إلى المكتب لیأخذ المال "بالقوة" حتى انصدم كلیًا ولم یجد أي مال ُمحول لھ، شیرل لم یكن
لدیھا رغبة على نحو بیّن؛ ألنھا تجربة سیئة أن تُكلم أحد أنت حدیث المعرفة بھ ویطلب منك
شيء، وتذكرت حماقتھا وقالت: "أنا تخیلت أن الھواء النقي من الممكــن أن یجعــل ریــك

شــخص جیــد، وإذا فشــل كـل شـيء معـھ یسـتطیع أن یحصل على وظیفة في المعدیة".
نصیحة الجاذبیة 85#

ببساطة الناس یُظھرون احترمھم ألنفسھم عن طریق إثبات أنھم قادرون على تحمل مسؤلیة أنفسھم
ھذا ال یعني العاھرة؛ ھي فقط ال تتطوع في أي "نزوة"، وإذا أراد الرجل أن یحصل على العاھرة
لنزوة؛ فھي تختار أال تُكمل معھ، نعم عاملي اآلخرین كما تریدي أن یعاملوِك، ولكن في نفس

الوقت تأكدي أن الرجل الذي في حیاتِك
یعاملِك بنفس الطریقة، العاھرة ال تدع الرجل یفكر أبًدا أنھا معھ ألن لیس لدیھا اختیار آخر؛ فھي
مستقلة مادیًا وھذا سیذكره، وإذا لم یجعلھا تشعر بالرضا؛ فلن تبقى معھ كثیًرا؛ وھذا یؤكد أن



العالقة مبنیة على احترام وتعاطف متبادل... وكل شيء متبادل.



9
كیفیة تجدید التحدي العقلي

كیفیة استعادة "اللمعان"
"شئ من أشیاء المساواة لیس أن یُعاملِك الرجل بمساواةٍ، ولكن أن تُعاملي نفسِك بطریقة تعاملِك

معھ"
_مارلو توماس

الخطوة 1: بدًال من أن تطلبي منھ االھتمام بِك؛ اھتمي بنفسِك:
الذي یجعل الرجل یھتم بالمرأة المستقلة؛ أنھا مستقلة عنھ، عندما یكون معھا یشعر أنھ مع شریٍك
متساٍو معھ، أما عندما تتخلى عن نشاطاتھا الیومیة؛ یبدأ أن یقلل اھتمامھ بھا ببطء، وبدًال من

شعوره أنھ حصل على جائزة ثمینة، یبدأ بشعور أنھا ِحمل ثقیل علیھ.
أول شيء تفعلھ المرأة الستعادة "اللمعان" ھو إرجاع اھتمامھا بنفسھا بدًال من اھتمامھا بھ، ال بد
أن تتوقف عن االھتمام بھ كما كانت من قبل عندما كان شــــخص جــــدید فـــي حیاتــھا، الرجــال
یجــدون المــرأة التــي لــدیھا اھتماماتــھا ونشاطاتھا الخاصة بھا أكثر إثارة، فھم لم یجدوا أھمیة

الھتمامھم بھا طالما ھي لم تھتم بنفسھا.
نصیحة الجاذبیة 86#

كلما كنِت أكثر استقاللیة عنھ؛ كلما كان أكثر اھتماًما بِك
القصة التالیة تؤكد كالمي: روب رجل جاد جًدا وناجح ویستطیع الحصول على أي إمرأة یریدھا،
وكانت أكثر إمرأة تُحیره تلك التي ال تریده، فذكر لي لورا كانت "خبیرة حاسوب" ترتدي جیب
طویل بطیة، وبعد عدة مقابالت دعاھا إلى رحلة للمتعة، وروب كان واثق من ردھا بالموافقة،
وكان یعتقد أنھ سیعلم لورا كیف تستمتع بوقتھا وظن أنھ سیجعل "عالمھا مليء بالمرح"، لورا
أجابت: "ال أستطیع الذھاب ألنھا كانت تجھز لحفلة لتبرویر"؛ أخبرني روب بما حدث بعدھا فقال
لي: "ِظْلُت أتمنى أن تُغیر رأیھا، حتى وجدت نفسي ذاھب للرحلة وحدي، فانطلقت لمنزلھا في
الیوم التالي ألرى ماذا تفعل في حفلة تبرویر؟ فال یمكنھا أن تفعل ذلك، ببساطة أنا ال أصدق أنھا
ال تأتي معي في أجازة عالیة المستوى من أجل حفلة لتبرویر، فأعتقدت أنھا رفضت أن تأتي معي
من أجل رجل آخر؛ فأردت أن أرى بنفسي" وانطلق لمنزلھا وانصدم بأن لدیھا بالفعل حفلة
لتبرویر مســاء یـوم السـبت بـالفعل، وعنـدما حضـر الحفـل؛ سـعدت لـورا برؤیتـھ ودعتـھ للدخول
وعرضت علیھ ساندوتش، فأكل روب إخطبوط شائك أو طعام بحري غریب مع تسلیط الضوء
على منتجات تبرویر التي تحتوي على شكل دائرة وأخرى على شكل نجمة وأخرى على شكل
قلب، في نفس ھذه اللحظة كان من المفترض أن یكون فیھا مع أي إمرأة یریدھا ویشاھد عرض
عالمي في فیجاس، ظل روب ال یصدق ذلك "فھو بین ثرثرة نسائیة، ومشاھدة النساء یذھبن مع
علب بالستیكیة، وبینما كنت أشرب القھوة فكنت ال أصدق عیني فأنا ال آتي لمشــاھدة ھــذا"،
لــورا لــم تتنــازل عــن اھتماماتـھا للحصـول علـى شـيء أفضـل؛ فقــــال:"من ھنــا أخــذت
لــورا كــل انتبــاھي"، والشــخصان المتناقضــان أصــبحوا حمیمین، روب بالغ في تصرفاتھ حتى



تتخلى لورا عن روتینھا الیومي، وھي لم تُبدي أي رد فعل، العاھرة عكس المضحیة التي تندھش
بسھولة وتجعل رغبتھا مبنیة على العالقة؛ وبكل وضوح فھي تتقبل حتى سوء المعاملة.

نصیحة الجاذبیة 87#
إذا أوضحِت رغبتِك بالحصول على شیئًا ما؛ بعض البشر سیضعون العواقب والصعاب أمامِك

مباشرةً
"اجعلي حیاتك أكثر إثارة"؛ وھذا سیجعلِك أقل عنفًا وستكونین واسعة الصدر، فعندما تكونین ھادئة
ستسدین "حاجتِك"، وتظھرین أقل احتیاًجا؛ وھذا سیُغیر مجرى العالقة على الفور، إذا رغبِت في
تجدید التحدي العقلي فھذا یلزمِك على اســتمرارِك فــي النشـاطات التـي كنـِت تفعلینـھا مـن قبـل
أن یـدخل الرجـل علـى حیاتِك، وھو سیالحظ أنِك منشغلة عنھ وأنِك ال تستطیعي رؤیتھ ألن لدیِك
خطة لشيء آخر؛ وذلك الشيء سیلفت انتباھھ؛ وھذا سیحولھ عن طریقھ إلى طریقــِك وحتــى وأن
الــذي تفعلینــھ دون قیمــة فــي وجــھة نظـره، ففـي المثـال السابق: أنھا كانت تقیم حفلة لتبرویر
أي أن تحضیر الحفل كان عبارة عن ربط وتزیین الحدیقة وتحضیر شعر، فتأكدین أن غروره لن
یدعھ یخسر حتى لو كان سترتھ أو قدرة الزرع أو حتى كومة طین، ال یھم ماذا ستختاري ما
تھتمي بھ ولكن الذي یھم ھو شغفِك بشيء آخر غیره؛ وھذا سیرجعھ إلیِك، والضمان ھو أنھ
سیسأل نفسھ نفس السؤال الذي سألھ لنفسھ في أول العالقة: "إلى أي مدى ھي ترید فعل ذلك عندما
تكون معى؟"، عندما ال تُلغِ كل شيء لتكوني معھ؛ ستظھري أمامھ أنِك أكثر تفكیر في نفسِك وھذا

سیجعلِك أكثر قیمة في نظره وأكثر ثباتًا ویبدأ أن یأتي إلیِك ھو.
   - الخطوة الثانیة: تغییر الروتین:

شيء أساسي خالل تجدیدِك للتحدي العقلي ھو تغییر روتینك الذي تعود علیھ، فعنـدما یختفـي
التحـدي العقلـي یصـبح الـروتین معـروف ویصـبح یعـرف مـاذا

سیحدث وعقلھ سیذھب لمكاٍن آخر؛ ألن ال یوجد شيء یثیر تفكیره بِك؛ لذلك دعي اإلغراء یبدأ،
ھل تستطیعین؟ مثل ما قال ھاري ترومان: "إذا لم تستطیعي اقناعھم؛ أرفضھم"، كیف؟ بتغییر
جذري في الروتین، فال تعیّري لھ اھتمام وال تتــذمري، باإلضــافة إلــى إذا كنــِت تقابلیــھ
باســتمرار؛ قابلیــھ بشــكل عشــوائي، والعشوائیة تعني أنھ لن یستطیع أن یتنبأ بِك مثلما كان من

قبل فكان یشعر أن لدیھ جدول أعمال وكنِت ال تقولي لھ الحقًا وھو لم یسمع منِك كلمة الحقًا.
نصیحة الجاذبیة 88#

عند كسرِك للروتین وال تكوني متواجدة معھ طوال الوقت، فھذا یجعلھ یحوم حولِك؛ فالرجال ال
یستجیبون للكلمات إنما یستجیبون لعدم االتصال

ھذا ینطبق علیِك إن كنِت متزوجة أو مخطوبة، إذا كنِت بحاجة إلى تجدید التحدي العقلي؛ غیّري
الروتین، مھما كان یبین لِك أنھ راٍض عن حیاتھ؛ فقط غــیّري الــروتین، المــرأة العازبــة تعتمــد
علــى مكالمــة الرجــل لتضــعي خططــھا، والمتزوجــة تنتظــر زوجــھا یــرجع للمــنزل مــن

عملــھ؛ لـذلك المتزوجـة والعازبـة متشابھات بانتظارھن لھم.
تریسي استفادت من تغیر الروتین في زواجھا، فھي تعودت أن تفعل ما یفعلھ زوجھا، وإلین كان
یستھزأ بھا عندما یسافر للعمل في بلد أخرى، فتریسي كانت متعودة على انتظار اتصال من
زوجھا لیكلمھا مكالمة تلیفونیة طویلة طوال اللیل، حتى أنھا كانت تخبره عن ماذا ستفعل في
الصباح؛ فإلین كان یتوقع ماذا تفعــل تریســي وكـان یصـدق أنـھ إذا اتصـل بـھا سـتكون تفعـل



األعمـال المنزلیـة الروتینیة، وتتفقد األشیاء وھكذا، وكأنھ یعلم الوقت المحدد لكل شيء تفعلھ،
فكان یتصل بھا على7:30م وینھي سریعًا لیجلس مع زمالئھ، فقررت أن تفتعل مشكلة، كیف؟
فقط عن طریق أن تكون خارج الخدمة قلیًال، وعندما ذھب لرحلتھ التالیة أوصلتھ للمطار ولم تقل

لھ: "أتصل بي حالما تصل" في بدایة
الرحلــة أي منتصــف الــوقت كــانت متاحـة لیتصـل بـھا وبعـدھا كـان ال یسـتطیع الوصول إلیھا
ألنھا ذھبت لمقابلة صدیقتھا التي لم ترھا منذ فترة ولم تھرع للبیت لتنتظر مكالمتھ، وفي أول مساء
تریسي لم تنتظر مكالمتھ؛ وإلین رد علیھا برد فعل عنیف، ومن ثم تغیر إتجاھھ في الحال، وبالفعل
اتصل بھا على 7:30م وكل نصف ساعة كان یتصل بھا حتى 1:30م ثم ذھب لزمالئھ ورجع
سریعًا لغرفتھ لیتحدث مع زوجتھ ثانیًا، حتى أن تریسي ذھبت لتمشي في 10:59م وَجَدت زوجھا
یتصل في 11:01م مكالمتھ لھا كانت من قبل روتین ممل، اآلن أصبح إلین سعید باالتصال بھا،
وھي سعیدة أیًضا وخاصةً عندما تفحصت الرد التلقائي ووجدت 9 مكالمات (6 مكالمات منھ و3
غیر معروف) ووقتھا كًال منھم ذھب لفراشھ وھو سعید، وخاصةً أن إلین اشتاق لتریسي، لماذا؟

ألنھا فصلت حیاتھا الخاصة بعیًدا عن العالقة.
ال توقفي حیاتك أبًدا؛ اذھبي لدرس أو نّمي موھبة أو قابلي ناس؛ فاھتمي فقط بحیاتِك الخاصة،
والحقیقة ھنا أنِك مألِت حیاتِك بمحتویات لتھتمي بھا؛ وأنِت سعیدة بھ أو بدونھ؛ وھذا یجعلِك...

مشغولة عنھ.
مثال: سیدني متزوجة من إلین الذي یستھزأ بھا؛ فھي تطبخ العشاء دائًما لھ ولطفلیھا، ولدیھ عمل
واحد وكثیًرا ما یتأخر في عملھ وعادةً ال یأتي للعشاء، وسیدني ما تھتم بھ كثیًرا ھو التفكیر حول
العشاء بینما ھو ال یتصل بھا حتى إن كان سیتأخر على العشاء، وبعض األحیان تقوم سیدني
بتسخین العشاء ثـالث مـرات قبـل حضـوره، ودائـًما تقـول لـھ: "األطفـال یحتـاجون لرؤیتـِك علـى
العشاء" ویوم تلو اآلخر وجدت نفسھا تسخن الطعام لوقت طویل بعد خلود أطفالھا للنوم، وھي
مثل العدید من المضحیات؛ متسامحة للغایة، ومن الناحیة األخرى تقوم العاھرة بتغییر خطط
العشاء وتغیّر الروتین وتنظر لزوجھا في عینــھ بلحظــة حمیمیــة وتقــول بأناقــة: "حبــیبي أرى
أنــك ال تـأتي مبكـًرا خـالل األســبوع الماضــي؛ لــذلك ال أسـتطیع الطبـخ مـرتین؛ لـذلك إذا تبقـى

طعـام مـن
األطفال سأضعھ في الثالجة لك ومن األفضل أن تُحضر لك طعام من الخارج"؛ لعدة لیالي
سیحضر طعام لھ وھو عائد للمنزل، اللیلة األولى ممكن أن یحضر كنتاكي، واللیلة الثانیة سیحضر
أطعمة ُمعلبة، وبعدھا ساندوتش بسطرما بارد، ومن ثم سیحضر دواء للتخلص من حرقة المعدة،

ولم یستطیع البقاء طویًال ھكذا؛ فسیأتي للمنزل لتناول الطعام وھو سعید وسیأتي على الموعد.
إمرأة أخرى تُدعى ساندي أخبرتني كیف كان یُستھزأ بھا، فكانت تنظف أرض المطبخ وبعدما
انتھت من الطبخ لزوجھا وبدأ بالطعام فأتى لھا وقال: "لیس من المناسب أن تنظفي األرض اآلن
فھذا شيء منافي لألخالق، فھل تسمحین أن تنتظري حتى انتھى من الطعام؟"، فقاومت بشدة
إحساسھا باالختناق؛ ولباقي األسبوع ساندي توقفت عن معاملتھ وكانت تكلمھ بشكل سطحي
وأصبحت متحفظة على نفسھا، فسألھا: "ماذا بِك؟" حوالى 12مرة قبل أن تبوح لھ ماذا بھا،
فتحولت من "خادمة النحل" إلى "ملكة النحل" فقط في وقت قصیر، أول شيء تشعر بھ ساندي أنھا
خادمة؛ فاستاءت من ذلك، وبعدھا أخذت تضع الطعام على المائدة ویأكل زوجھا من دون أن



ینتظرھا أن تأتي ویقوم قبل أن تجلس؛ فقالت لنفسھا: "أنا ال أطھو لمدة ساعتین ألجلس لوحدي"؛
فقررت أن تذھب ألي مكان لتأكل فیھ وحتى وإن كان رخیص، وأقامت الحد علیھ ومنذ ذلك الحین

لم تصبح خادمة؛ وأصبح یأخذ منھا موعد كل أسبوع.
كًال من ھذه األمثلة مجرد "تغیر موعد العشاء" فقط؛ فالزوجات دعن أزواجھن یعلموا دون أي
كلمة أنھم لدیھم شيء لیخسروه، أفعالھن قالت: "ونحن أیًضا نتقابل في منتصف الطریق" ( وأنِت

لن تأكلي).
نصیحة الجاذبیة 89#

ال تكافئیھ على تصرف سيء
المرأة تقع في خطأ شائع وھو أن تقدم للرجل الطعام بصورة اعتیادیة، وحتى عنــدما یُســتھزأ
بــھا، والمثــال المثــالي ھنــا: لـوري اسـتعدت حـدیثًا لبرنـامج فـي الرادیو، وھي أم وحیدة ولیس
لدیھا من المال ما یكفي، وأخذت تبحث كثیًرا لمدة یومین عن قالب على شكل قلب؛ لتصنع كیك
لحبیبھا بمناسبة عید الحب، فسألتھا: "ھل تعتقدین أن الرجل یھتم إذا كان شكل الكیك قلب أم
دائري؟" فمن المحتمــل أنــھ یفضــلھ علــى شــكل غـیر متسـاٍو أو علـى شـكل جـھاز تحكـم، فـي
الحقیقة حول یوم عید الحب تستطیعِ الحصول على كیك شكل كرة القدم من المخبز، وكل ما
تحتاجینھ یوم عید الحب ھو احضار كیك على شكل كرة القدم وتقــدمیھ علـى طبـق غـیر متناسـق
وتقولـي لـھ: "عیـد حـب سـعید" انفقـي مـالِك أفضل من أن تضیعي یومین من البحث ألجل 12

دقیقة ال أكثر.
أي إمرأة تشعر أنھ یُستھزأ بھا ال بد أن تجعل األمر أسھل علیھا، وتحضر بیتي كركرز، وھذه
حقیقة عندما نقول أن "طریق قلب الرجل معدتھ،" و لكن ال یوجد دلیل یقول أنھ ال بد أن یكون
الطعام من یدِك أنِت الذي یدخل معدتھ حتى تعبري لقلبھ، السؤال ھنا الذي ال بد أن یُسأل: "ماذا
سنأكل؟" فسأقول لِك: "ھناك اختیــارات كثـیرة جـًدا ولكنـھا تتطلـب وقـت قصـیر" ممكـن أن
تطلبـا طعـام مـن الخارج أو تستطیعي احضاره وأنِت عائدة للمنزل، أو یستطیع أخذِك للخارج
ویجلب لك طعام بالباربیكیو مجرد أنھ "یرید ذلك"، فَِكري كم ھذا ممتع لھ عندما یقلي البرجر على
الجانبین وخاصةً عندما یستخدم قالیة أكبر یشعر برجولتھ أكثــر عنــدما یسـتطیع اسـتخدامھا،
وھـو دائـًما یقتـرح اسـتخدام القالیـة لیشـعر بشجاعتھ، ثم یعرض أن یغسل الصحون، وعندما یبدأ
بالطھي؛ اجلسي على الطاولــة مثــل إمــرأة كالسـیكیة وضـعي المنـدیل علیـِك وأمـامِك كوبـین

وأنینـة المائدة الفضیة، وتكون المائدة من دون مفرش، فقط ُصبي العصیر في األكواب.
لن یكون باكًرا إذا دعوتیھ لیقوم بأعمال المطبخ معِك، في الحقیقة اقتراح أن تربطیھ بھذا

الموضوع في بادئ األمر عندما یأتي إلیِك كثیًرا ھذا یصنع وءام
بینكما، خذیھ إلى المطبخ وكأنِك ذھبِت معھ إلى "برج إیفل" وقولي لھ: "ھنا الكوبــایات... وھنــا
المجــات... وھنـا األطبـاق... والمشـروبات ھنـا، وإذا احتجـت لشيء لو سمحت ال تترد في
مساعدة نفسك؛ فبیتي ھو بیتك"، بینما تجدیھ في مكان المشروبات، قولي لھ بطریقة لبقة: "لدى
طلب صغیر ومشكلة صغیرة، یا إلھي! كل ھذه األطباق تحتاج إلى الذھاب مباشرةً إلى غسالة
األطباق" وھو لن یستوعب أنِك تخبریھ أن یضعھم في غسالة األطباق، وال یوجد خادم لدیِك لیفعل
ذلك، كما إن أراد أن یشرب شيء أو یأكل وجبة خفیفة دعیھ أن یرحب بنفسھ ویحضرھم لنفسھ.
واجعلیھ یعلم أماكنھم، ال تحاولي أن تكوني "مساعدة سعیدة"؛ فلن یضع قیمة لمجھودِك الذي



تحملیھ على عاتقِك وھو الخدمة دائًما، مھما یكن إذا كنتم تتبادلوا نوع من اللطف وتعطیھ مثل ما
تأخذین؛ فحینھا سیفكر في كل شيء تعطیھ إیاه وكأنھا معاملة خاصة.

نصیحة الجاذبیة 90#
ببساطة ھو لن یحترم المرأة التي تُضاعف من مجھودھا إلرضائھ

بعــض األوقـات تغـیر الـروتین یتطلـب تغـیر مواعیـد العشـاء ألوقـات أخـرى، أي یعني أنِك
ستتغیرین تغیر بسیط في جدول أعمالك.

أتینا الطالبة الجامعیة ھي مثال لما یحدث للمرأة التي ال تُعیر انتباھھا ألحد في أي مكــان فقــط
تكــون نفســھا، فــأول شــعور لــدیھا أنــھا موضــوعة علـى "قائمـة االنتظار"، أتینا وصفت كیف
وضعت المواعید لدیف فتقول: "أرى دیف عدة مرات في األسبوع، ویتصل بي على تلیفوني
الخلوي بعد المحاضرات على حاولي الساعة الرابعة ونخطط ماذا سنفعل، ثم أخذ یتصل متأخًرا

أكثر فأكثر، فشعرت أني فقدتھ وأحسست أنھ غیر ضروري أن أحضر محاضرات بعد الظھر
إذا أخبرني بخطة للمساء، وتخلیت عن بعض نشاطاتي حتى أكون مستعدة دائًما لھ" انتھى المطاف
بھا أنھا دائًما "على استعداد"؛ لسبب بسیط ھي ترید أن تنتظره، وحالما یعلم أنِك تنتظرین سیجعلِك
تنتظرین لألبد، وھذا ھو الوقت الصحیح لتغیر الروتین، وفي حالة أتینا الحل على نحو دقیق أن
تجعل نفسھا مشــغولة بعــض الشــيء، وتنظــم الــوقت المتــاح لــدیھا لیتصــل بــھا بــاكًرا أكثــر
_ملحوظة ھو لم یعرض علیھا حتى السفر معھ_، كل ما تحتاج ألن تفعلھ ھو أن تســــــألھ:"ما
الــــــوقت المناســــــب لنكـــــون ســـویًا؟" ممكـــن أن یـــرد علیـــھا دیـــف ویقول:"سأتصل بِك
غًدا بعد انتھاء العمل" الخدعة ھنا أن ال تتركھ وتقفل بل تقول لھ ببساطة:"ممكن أن أكون مشغولة
وحقیقي أكره افتقادك، ودعنا نأخذ احتیــاطنا اآلن ونحــدد الموعــد" وأي إن كــان الــوقت بــاكًرا
أم متـأخًرا ال بـد أن تــوافق علــى الــوقت الـذي حـدده، وإذا أصـرَّ أن "یحـدد المیعـاد الحـقًا"
ببسـاطة تخبره أن الھاتف لم یكن یعمل حینھا وأنھا لیست خادمتھ وأنھا لن تستطیعي استقبال أي

مكالمات ھاتفیة غًدا.
نصیحة الجاذبیة 91#

إذا لم یحدد موعد سابق؛ ال تقابلیھ
بعض األحیان المرأة توبخ الرجل إذا قال لھا: "صدیقي سأراه غًدا، فأنا لم أقابلھ منذ فترة، ولست
متأكًدا من الوقت الذي سنتسغرقھ" فیستغرب الرجل ویبتعد، ولكن قولي ببساطة: "ال مشكلة،
اقضي وقت سعید غًدا" ومن دون اظھار أي "تعبـــیر"، وأخبریــھ أنــِك متاحــة فــي یــوم آخــر

وأكــرر الرجــل یســتجیب لعــدم التواصل.
التغیر یكون في أال تھدري ساعتین من وقتك في انتظار مكالمتھ؛ ألن في ھذه الساعتین تستطیعي

قضاءھم في الصالة الریاضیة أو فعل أي شيء مھم لِك،
والمرأة األكثر خبرة أو األم أو الطالبة التي لدیھا حیلة أن وقتھا مشغول وال تملك ساعتین في الیوم
حتى لنفسھا، ھن الالتي ال یقضین وقتھن في انتظار أي اتصال، تغیر الروتین یعني تغیر األشیاء،
فإذا كنِت تتصلین بھ مرتین بالیوم وھو ال یبدو سعید بذلك؛ فاتصلي بطریقة متقطعة أو أقل وإذا
كنتم تذھبوا إلى العطلـــة األســبوعیة فــي العمــوم؛ أخبریــھ أنــِك تســتطیعي مقابلتــھ فــي
نصــف األسبوع، فمرة تقابلیھ الثالثاء ومرة الخمیس ومرة السبت أي كل أسبوع یوم مختلف عن

األسبوع الذي قبلھ.



أعرف إمرأة سعیدة تدعى مارجریت أخبرتني أحد أسرارھا فقالت: "أي وقت أشعر فیھ أن زوجي
أخذ مسافة بیني وبینھ؛ فقط أذھب في نھایة األسبوع لزیارة أقاربي أو أھلي، وأجعلھ یعلم یوم
الخمیس أنني سأخرج في یوم الجمعة وسأرجع متأخرة یوم األحد، ومن الممكن أن أتصل بھ
ألخبره عن مكاني فقط، ولم تخفق أبًدا ھذه الحركة معي؛ وھو كعادتھ یعید حبھ لي عند عودتي

للمنزل".
   - بعض االقتراحات لتغیر الروتین:

   - إذا كنِت تتصلین بھ دائًما في مكتبة لتعرفي متى سیرجع للمنزل من حین إلى آخر، ال تكوني 
بالمنزل حین یأتي إلیھ.   - ال تخبریھ بمكانِك في كل وقت من یومِك.   - إذا اتصل بِك؛ ال 
تسرعي بالرد علیھ دائًما.   - إذا استدعاِك ال تتصلي بھ كل ثالثین ثانیة أو ال تتصلي بھ مجدًدا؛ 
دعیھ ینتظرِك في المنزل، وال تخبریھ مكانِك.   - إذا اتصل بِك ال تخرجي للخارج لتكلمیھ، دعیھ 

یترك رسالة، أو إذا كنِت تریدي أن تراعي شعوره أخبریھ أنِك سوف تكوني غیر متاحة.
 - إذا كنِت تتقفدین المكالمات التلیفونیة أو تطلبین "*69#" وتلتقطین أنفاسك إذا اتصل؛ فأطفأ 
صوت التلیفون واقرأي كتابًا أو شاھدي فیلًما.   - إذا كنِت تعیشي معھ؛ اتركیھ واذھبي للحصول 
على بعض المرح، وكوني بالخارج لعدة ساعات أطول مما یتوقع، إذا كان یتوقع دائًما قدومك في 

وقت محدد؛ فأحضر للمنزل بعد ھذا الوقت بوقت قصیر.
الوقت الذي ال یعلم بھ أین أنِت؟؛ سیبدأ بالبحث عنِك؛ ألنھ صائد سیتعقبِك؛ ألنھ بطبیعتھ الرجولیة
یحب أن یسیطر علیِك، ولكن إذا حاولِت بجھد كبیر فسوف ال تُشبعي حاجتھ؛ فسیمكث وھذا یعني

أنِك لم تجعلیھ ینتظر أكثر.
نصیحة الجاذبیة 92#

أحسن طریقة لحل المشاكل وتسویتھا عن طریق عدم اخباره أنھا ستحل، وعندما تُقللین من
وجودِك أو من روتینك فھذا سیجلب انتباھھ إلیِك

الخطوة الثالثة: استرجاعِك لروح الدعابة:
عندما تفقد العالقة روح الدعابة؛ یصبح الوقت "ممل"، وھذا یعني أنِك تستھلِك طاقة شریكِك
استھالك تام "في كل خطوة"؛ ویبدأ أن یتغیر وتصبحِ غیر راضیة بمــا أصــبحت علیــھ العالقــة،
حــس الــدعابة یُعطـي جاذبیـة جنسـیة _الرجـال ال یعترفون بذلك_، ولكن عندما تفقدي ھذه
"المیزة"، في البدایة من الممكن أن تمازحیھ أكثر، والحظي عندما یذھب التحدي العقلي؛ حس
الدعابة یرجعھ مرة أخرى، وأكثر طریقة إیجابیة تأتي عن طریق وضع الرجل في مكانھ الصحیح
أو الحفاظ علیھ عن طریق حس الفكاھة خاصتِك، فدعیھ یعلم أنِك تحبي المزاح واللعب؛ وھذان
الشیئان یدعوا الرجل لیعلم أنِك ال تعتمدي علیھ، حس الدعابة أكثر شيء لذیذ تقولیھ، ویدل على
السالم الداخلي للشخص، ویجعل الناس یروا الراحة في وجھِك ویجعلھ یراِك كصورة إیجابیة،

والھدف ھنا لیس الوقوع
من الضحك؛ ألنِك حینھا ستُظھرین أنِك تعملي أكثر من الالزم إلضحاكھ.

نصیحة الجاذبیة 93#
عندما تضحكین؛ تبدأین بالعالج

المزاح شيء مثیر للغایة؛ ألن روح الدعابة تعني أنِك مستقلة فكریًا، ولیس فقط مقدرتِك على
التفكیر فحسب ولكن تستطیعي أیًضا الضحك على ما یحدث حولــِك، حــرفیًا إذا كنــِت تمازحیــھ



بجـدیة حتـى لـو قلیـل فـھذا یـدل علـى عـدم حاجتِك إلیھ، عندما یضایقِك فإنھ یسألِك سؤال غیر
مباشر: "ھل ما زلِت تملكین زمام األمور؟" وروح الدعابة لدیِك یرد علیھ ویقول دائًما: "أنِت لم

تَصلي لمبتغاِك بعد".
صدیقتي قابلت شاب لعدة مرات وكان ینتقد دائًما لون طالء أظافرھا؛ فقالت لــھ: "قــدم اقتراحــك
فــي صـندوق الشـكاوي، وغـًدا سـننظر إلـى شـكوتك عنـدما تضعھا في الصندوق" وأشارت إلى
سلة المھمالت، وھذان الشخصان ال زاال مع بعضــھما إلــى اآلن وھـو متـیم بـھا، وإلـى یومنـا

ھـذا ھـي تضـع نفـس لـون طـالء األظافر.
روح الــدعابة ال تُخرجــِك مــن المــوقف فحســب، ولكـن تجعلـِك تضـحكین مثـل الوردة، توم
ھانكس ضرب مثًال على ذلك عند مقابلتھ لبرابرا والترز _سأعید صیغة ما قالھ_: "أنا ال أقصد أن
أجرح مشاعرك ھانكس ولكن أنت لیس مثیًرا؛ فرد: نعم وأنا أتقبل ھذا بكل سرور وأعتقد أن ھذا

یجعلني مثیر بطریقة أخرى"؛ نعم ھو لم یختار الكلمات التي تدافع عنھ ولكنھ لّطف من األمر.
إذا أصبحِت ال تدافعین عن نفسِك وبدأِت بالضحك على األمور التي یقولھا من حین إلى آخر؛

سیحترمِك أكثر؛ ألنھ سیرى مدى ثقتِك بنفسك، مثال: سیضحك
على طریقة صفك للسیارة، وھذا النوع من الھزار یجعلھ یشعر برجولتھ، وھنا تستطیعین الضحك

على نفسِك وھذا سیقربھ منِك؛ ألنھ سیعتقد أنِك مسلیة ومرحة.
ال یھم إذا كنِت ترتدین فستان فضفاض أو مالبس ضیقة، فقوة شخصیتِك ستفعل أكثر من إمرأة
ترتدي لباس أسود لیلي وتتصرف بیأس وتوافقھ على كــل شــيء، (نعــم وحتــى وإن كنــِت

مرتــدیة مالبــس مثـیرة وتتصـرفي بیـأس؛ ستفقدین نفسك).
الســیاسیون النـاجحون یتـدربون علـى كیفیـة اسـتخدام الـدعابة لكسـب النـاس اآلخرون حتى یبدوا
واثقین من أنفسھم، مثال: عندما كان رونالد ریجن یسعى للرئاسة وُسأل سؤال في مناظرة عن
األذى الذي أُلحق بھ من كونھ مرشح قدیم ولم یصل أبًدا إلى مكتب الرئاسة فكان رده: "لم أرید أن

أكون بطل سیاسي، فأنا أرید أن أتعرف على الشباب وعدیمي الخبرة وأترك الرئاسة لخصمي".
فــي العالقــة مـع الرجـل وأنـِت تریـدي أن یفعـل مـا تریـدي بـدون أن یأخـذ بالـھ؛ مازحیھ، وإذا
قال شيء سخیف فقط قولي: "سأجعل أحًدا ما یتزحلق" أو "لماذا وضعت ھذا؟" أو "ھل ترید كسر

رجل أم رجلین؟".
دارك إمرأة أعرفھا تواعد رجًال ینسى كل موعد بینھما، ولدیھم حیاة طبیعیة جًدا، فأعطى رأیھ في
دارك وقال: "إنھا توبخني بالضحك، وتستخف بمشاعري دائًما وعندما تبدأ بغسل الصحون تقول
بمرح: كلما أكثرت بمساعدتي في غسل الصحون كلما أقللت من وقت عملك؛ وفاجأة إذا بالمساعد

السعید یبدأ بمرح مشاركتھا العمل".
نصیحة الجاذبیة 94#

مقدار حصولك على أي شيء بالضحك یكون أكثر من حصولك علیھ بالجد
الرجــل الــذي فــي حیــاتِك یراقبــِك دائــًما؛ لــیرى مـدى تمسـكك بمبـادئِك ولمـدى استجابتِك
لتوبیخھ لِك وكیف تتقبلین انتقاد منھ ومن غیره، لیرى ماھیتك ولیرى كیف تردین علیھ، ویرید أن
یرى مدى اعتمادك على نفسك، وبینما نحن في موضوع الھزل، دعنا نلقى الضوء على كلمة
عاھرة، فإذا جاء الیوم المشؤوم الذي سیقول لِك فیھ أنِك عاھرة، قفي وخذي نفس عمیق واستمتعي



باللحظة واضــحكي ضــحكة خبیثــة وكــأنِك تقولــي لنفســِك: "أجـل اآلن عـرفت حـقًا أنـھ
یحبني".
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فصل جدید
كیفیة التحكم في مشاعرِك

أسئلة وأجوبة – خطابات من القراء
"ال تجعلي شخص في أولویاتِك طالما كنِت اختیار بالنسبة لھ"

_نینا بوتس _جیغیریس
   - الجنون في الحب

سمعت رجل یقول أن النساء مجانین أو عاجزین عن ضبط عواطفھم، وبعض الرجال یخفقون من
ھذا النوع من النساء، من وجھھ نظرھم أن المرأة تستطیع أن تتحول من نصف عقل... إلى حد
الكمال، فالرجال یعتقدون أن أخر شيء یفعلــوه مــع النســاء ھــو الـذھاب للعـب الغـولف سـویًا أو
الجلـوس فـي مكـان أو الذھاب لمنتجع صحي لمعرفة بعضھما البعض، وھناك رجل یقول: "قابلت
إمرأة جدیدة، وبدت لي أنھا تتحكم في ھرموناتھا" من المحتمل أن تالحظي أن غالبًا ھناك حبیبة
قدیمة یتحدث عنھا، وأنِت تعلمي أن ھذه حبیبتھ السابقة افترقت عنھ بطریقة مفاجأة وأصبح

مھووس بامتالكھا، ومنذ أن توقفت العالقة عن
االستمرار وال یملك فعل أي شيء حیال رجوعھا تصبح مالك بنظره، وبعدھا بفترة سیتخلص من
ھذه الفكرة المستحوذة علیھ یوًما ما، من المحتمل یكون ھذا السبب یلومن النساء أنفسھن على كل
شيء، بنفس الوقت یقول الرجل لنفسھ: "ظللت أحاول التخلص من ھذه العالقة، حتى شعرت أن
شیئًا ما خطأ بي" ویخبرھا "أنھا تتصرف بجنون وأنھا لیست طبیعیة، حتى تشعر أنھا مجنونة
حقًا؛ وتظل تفكر وتلوم نفسھا على ھذا مراًرا وتكراًرا،"المرأة الواثقة من نفسھا تضــحك عنــدما
یُقــال لـھا مثـل ھـذه السـخافات، فـإذًا أخبـر الرجـل العـاھرة أنـھا "مجنونة" فتشكره وتقول:"ھذه
حقیقة وأنِت محظوظ حقًا إنني كذلك، وأنا لسُت محظوظة حقًا مثل األخریات المجنونات بالفعل،
ولن أحدثك عن ماذا یفعلن حقًا..."، عندما تستطیعي المرأة الضحك على نفسھا فلن تأخذ ھذا
الكالم جدیًا، وستتحكم أكثر بمشاعرھا، وستظھر أكثر "استقراًرا" وأكثر ثقة وإیمان بنفسھا؛

وحینھا سیفكر بطریقة أفضل بھا.
ھذا الفصل مصمم لمساعدة المضحیة وكل النساء... أن تتقبل نفسھا كما ھي، فھي تفكر بأن أي
شيء سيء یحدث یكون خطأھا ھي، حتى أساعدھا في التحكــــم بمشــــاعرھا (أو كمـــا یقــول
الرجــال: "تحكمــي فــي ھرمونــاتك) وھــذا ســیساعدِك فــي قــراءة تعبــیرات النســاء

األخریــات، والرســالة القادمـة سـتبدو مألوفة لِك..:



دعنا نعود لجملة "رومانسي وجمیل" أوًال ھذا بسبب سوء التواصل الذي بدأ بھ،
ففي البدایة عندما تقابلین رجًال ال بد أن تفھمي أن أكثر الرجال یرون النساء أنھا لعبة، الذي یفكر
ھكذا لیس برجل وقع في الحب حقًا؛ ألنھم یحبون الحقًا، وحتى وإن قابلتي رجل متزوج ولدیھ
وظیفة وطفل رضیع حدیث الوالدة... فالحب لیس ھدفھ، ففالبدایة یلعب اللعبة حتى تخلع المرأة

مالبسھا ویكون مفعم بالحیویة، وھو كرجل لدیھ ثالثة أحساسیس فقط:
   - صعب اإلرضاء.   - جوعان.   - خشن.

لھذا السبب أي شيء یقولھ لِك في البدایة حتى یحصل على ما یریده منِك؛ فھي رغبة، حرفیًا
الرجل ینظر إلیِك بنظرة رغبة ورائحتِك ومالبسِك یجذبوه إلیِك... فیفتح لِك باب السیارة...
فتخبریھ أنھ كان لدیِك ثالث ُعشاق في حیاتِك كلھا_بوجھ عبوس_... فیخبرِك أنھ یبحث عن عالقة

وأنِت تملكین شيء ممیز عن باقي النساء؛ ویبدأ باإللحاح.
فَكري بتشابھ جزئي عندما تدربي حیوان لیقوم بعرض مباشر أمام الجمھور، مثل عجل البحر أو
القندس البحري، عندما یوازن عجل البحر الكرة على نھایة أنفھ، فھو ال یحاول إعطاء لنفسھ أھمیة
ما ولكن ھو یحاول حتى یأخذ المقابل، وأیًضا لم یقوم بذلك حتى یعجب الجمھور، فھو یقوم بذلك
لسبب واحد ھو الحصول على سمك السالمون، بالمثل مع الرجال: إذا اشترى العشاء وأحضر
الورود؛ فكأنھ یوازن الكرة على أنفھ، وبعض الرجال یقوموا بفعل أشیاء أفضل من ھذا... فبعض
عجول البحر یستطیعون التصفیق ثالث مرات أثناء وجود الكرة على أنفھم، وكل ھذا یحدث لنفس

السبب؛ وھو الحصول على الجائزة؛ لذلك إذا أراد "المعاملة" علیِك "بالحیلة".
ھناك نساء تقول: "أرفض قیام عالقة حمیمة مع الرجل الذي لم یھتم بإقامة عالقة جدیة" فھذه
تعتبر ذخیرة یستخدمھا ضدِك، فإذا رأى أنِك تربطین بین العالقة الحمیمیة والزواج فسیتخدم
الكلمات التي تعبر عن "الحب والمواصلة" فھذه ھي الطریقة الوحیدة لیصل إلقامة العالقة معِك،
الرجال یعملون جیًدا ماذا ترید أن تسمع المرأة، لذلك یعدون النساء على ما یبغین، باردلي وصف
ذلك وقال: "الرجال صغیرون جًدا والنساء "یمسكن بھم" أما الرجل یستطیع فعل أو قول أي شيء
یجعل المرأة تشعر وكأنھا حققت أحالمھا"، الرجال یعتقدون أن النساء یخدعن أنفسھن، ھو فقط
یضع أفكار معینة في عقلك و یترك الباقي علیِك، كما وصف باردلي فقال: "النساء یقعن في الحب
حتى قبل أن یقابلوا الرجل"؛ اآلن ھذا یعني أنھ لم یُعجب بِك أو یعشقِك فأنِت بنظرة مجرد دمیة
یرغب في اللعب بھا فحسب، ماذا یعني أن تجعلي العالقة الحمیمیة على قائمة االنتظار، أن

الرجال سیخدعوِك عن طریق وعدك بطول العالقة.
   - قرصة من التجاھل مثل المنبھ لتجذبي انتباھھ:



ھــذه ھــي الطریقــة للحصــول علــى العالقــة، ولكــن إقامـة عالقـة حمیمیـة معـھ وإعالنك
بطریقة مباشرة لرغبتك في ھذه "العالقة" أو أنِك تسمحین لھ بوضع سلسلة الكلب حول رقبتِك؛
فھذه لست الطریقة الصحیحة، باإلضافة إلى أن علیِك أن توقفي نشاطھ، كیف؟ بالتحكم بمشاعرِك،

لماذا؟ ألنھ غیر معتاد على ھذا الفعل.
في البدایة دعنا نتعلم عن قرصة التجاھل، إذا لم یعرفِك الرجل جیًدا وال یعلم ماذا تریدي؛
فسیحترمِك أكثر وسیعاملِك بطریقة أفضل؛ ألن التجاھل یجذبھ إلیِك ألنھ ال یعلم أي شيء "یقیدك"
بھ، ھنا كیف تجلسین أمام الرجل الذي قبّلِك واحتضنك... فأبعدي مشاعرِك عنِك مثلما تضعین

قلبِك في السیارة وھي مقفلة
وبعیدة عنِك، وانتقاًال من اللین الیائس مع استطاعتك أن تكوني دافئة وحنونة؛ عن طریق التوقف
عن إخبار نفسِك "أنھ ھو الشخص المناسب!" و"ھو مختلف! فھو یجعلني أشعر بإحساس لم أشعر
مثلھ منذ سنین"، باإلضافة إلى أن تفكري في "أنا أرید أن أتعلم أكثر، وأمتع نفسي أكثر، ولكن إذا
لم یساعدني على ذلك فالباب یفوت جمل"، أكثر النساء بدأن في "االنحدار"؛ ألنھن أبدین اھتمامھن
الكبیر في وقٍت مبكٍر جًدا، وبعد قلیل أوقعن أنفسھن في الحفرة ألنھ أخذ عنھا ھذا االنطباع "أنھا ال
تتحكم في مشاعرھا" أو مثل ما قال كونر: "عندما أقابل إمرأة وبعد عدة مرات أفكر في من الذي
یتحكم، ھي أم مشاعرھا؟"، إذا كانت مشاعرھا ستكون تحت رحمتھ، وھذه طبیعة الرجال، أنھم
یعلمون أنِك كلما أبدیِت مشاعرِك كلما أبدیِت لھم ضعفِك، فھم یحترمون القویة فقط؛ لذلك راقبي

نفسِك أثناء إظھارمشاعرِك.
لذلك:

شكل فشل العالقة
ال تتحكم بمشاعرھا= تكون بائسة للحفاظ علیھ= یستبدھا

شكل نجاح العالقة
تتحكم بمشاعرھا= تتحكم في كیف یعاملھا وكیف یحترمھا

الرجال یعتقدون إذا كنِت ُمْولعة بھم ولم تستطیعي السیطرة على مشاعرِك؛ فــأنِت ســتتحملین
تقــریبًا أي شـيء (وسـتندمین علـى ذلـك الحـقًا) وحتـى أنـِك ســتخلقي لــھ األعــذار، "فــھو
منشــغل حــقًا بــالعمل" أو "أنــھ یتـھرب مـن العالقـة الجــدیة"، الرجــل مقتنــع جــًدا أنــھ
یعــامل دمیــة أو غنیمــة التــي ال تســتطیعي السیطرة على مشاعرھا، وھذا مثل ركوب الخیل...
بدون كبح ذمامھ، وبمعنى آخر سیستمر في رؤیتھا ولكن طالما ھو مرتاح لذلك، أما عندما تصبح

المرأة
ُمْولعة بھ بجنون في وقت قصیر بسبب مشاعرھا... أو تظھر عالمات أنھا ال تتحكم بمشاعرھا بعد
إقامة العالقة... أو تصدق الخیاالت للنھایات السعیدة بسبب مشاعرھا... فھي بذلك كأنھا وضعت
نفسھا على مائدة الطعام لھ؛ فعندما تقلــل مــن ولعــھا بــھ ویكـون لـدیھا اھتماماتـھا، فسـیتصل
بـھا عنـدما یحـاول أن یتحكم بھا لیحصل على القلیل؛ فھي ترفض مقابلتھ عندما یأتي متأخًرا في
اللیل وتقول لھ: "ال تكلمني كل خمس دقائق قبل أن تراني؛ ألني رأیت أنِك تقحمنــي فــي
مشــغولیاتك، فــإذا ســمحت اعطنـي مالحظـة صـغیرة قبـل المـرة القادمة"؛ بذلك سیحافظ علیھا،
الرجل یقیّم المرأة ویشعرھا بذلك، فھو یعرف إذا كنِت تعیشین الخیال وتریدین أن تكوني
"أمیرة"_أم أنِك مستقلة ومتزنة عقلیًا ولدیِك أھدافك الخاصة، فكل ھذا یخبره من أنِت وأنھ لیس



دائًما على درایة بما ستفعلین؛ عندھا سیحترمك أكثر وسیعاملِك بطریقة أفضل؛ وھذا یؤدي إلى
إیقاعھ في حبِك وعشقِك، ھنا مقارنة:

الشيء األكثر أھمیة ھو كسر الروتین الذي تعّود علیھ من قبل النساء األخریات، فعندما یرى
الرجل أنِك تحافِظ على المسافة بینكما وبطریقة صحیحة وأنِت خارج سیطرتھ _ولم تعطیھ أي
تصریح_؛ ھذا سیجذبھ إلیِك ویبقیھ مھتم أكثر؛ فھو یتمسك بِك عندما ال یملك التفكیر المعتاد بأنھ لم
یمتلكِك بعد، وھذا یؤدي إلى التحدي العقلي وسیقول لنفسھ:"سأكون أفضل رجل إذا حصلت

وحافظت
علیھا" وھذه أفضل طریقة لتحصلي بھا على أفضل مغازلة منھ، بعض النساء یحاولن أن یطبقن

طریقتھن ویتعرضن لھذه المسائل حرفیًا، والخطاب القادم سیوضح ما أقولھ:

الرجال ال یخافون من القویة، وقال مایكل: "الرجال ال یخافون القویة ولكن یخافون من القویة
سلیطة اللسان التي یكون صوتھا مرتفع" ثم أخبرني بقصة: "بعض النساء ال یفھمن أن ألد أعدائھن
ھم ألسنتھن، فإذا كانت منتحبة ومتذمرة أكثر؛ حینھا ال یھم أنھا أجمل نساء العالم، "ترجمة: ال
تسیطر على مشاعرھا" وأنا أتذكر موعد أسود حین أخذت إمرأة لمقابلة اثنین آخرین في مطعم
على بعد 40 دقیقة، ومنذ أن بدأت قیادة السیارة وھي تقول: "أنا جوعانة ، أنا أتضور جوًعا، ال
تتخیل مدى جوعي" وھي كانت تعلم مدة الطریق للمطعم، ومع ذلك لم تتوقف عن إظھار عدم

راحتھا؛ فقررت بعدھا أال أذھب معھا إلى أي مكاٍن آخر ثانیًا".
كلما أقللتي مراسلتِك لھ ومكالمتھ حرفیًا كلما كان أفضل، وكلما أكثرتي في الحـدیث معـھ كلمـا قـل
قرائتـِك ألفعالـھ وأصـلھ، بالنسـبة للرجـل أخطـر نـوع مـن الشركاء ھذه التي لم تكن جیدة كفایة
_ال یھم ماذا یعطي_ فأنِت لدیِك تعزیز إضافي في مواكبة الرجل وھو إظھار أنوثتِك، فجانبِك
األُنثوي ینزع السالح من الرجل؛ ألنھ ال یملك أي حمایة ضد األنوثة، الرجال ال یخافون من

القویة ولكنھم یتجنبون تلك التي تتجرد من أنوثتھا.
دولي بارتون ھي أكثر سیدات األعمال نجاًحا، وتحترم ُملحن أغاني شعبیة وقالت شيء مثیر

خالل 60 ثانیة أثناء المقابلة: "بعض الرجال یعتقدون أنني



سخیفة كما یبدو علّى؛ فأنا أظھر كإمرأة وأفكر كرجل، وفي عالم األعمال ھذا یفیدني للغایة ألن
في الوقت الذي یفكرون أنني ال أعلم ماذا یحدث... فأنا آخذ منــھم المــال وأرحــل" أنثاویتـھا

تجعلـھا سـارقة وتسـتمر فـي مقـدمة اللعبـة عـن طریق مواكبة الرجال.
القاعدة العامة ال تراسلیھ لو تجاھل احتیاجاتِك، ولیس فقط أن یكون لِك خطة بارعــة ولكــن أیـًضا
أحـدثي غمـوض فـي العالقـة، وإذا كـان ال یعجبـھ مـا تقولیـھ اختصري الكالم حتى یحین الوقت
المناسب، وإن كان رد فعلھ غیر مقبول؛ اتركیھ وال تراسلي رجل _أنِت حدیثة المعرفة بھ_
وتُعرفیھ ما یجعلِك سعیدة أو حزینة، وإذا فعلِت ھذا بعض الرجال سیستخدمون ھذه المعلومات
لیتالعبوا بِك؛ فھو سیفعل تماًما كما تحبي لفترة كافیة لیحصل على ما یرید أو سیفعلھ لتسامحیھ

على خطأ ما فعلھ، وھذا ما سیحدث في النھایة...

إذا قرأ الرجال ھذا الحوار سیشعرون بالغیرة من ھذا الرجل؛ "فالرجل یحصل على الجنس من
دون أي مقابل"، إذا كانت العالقة تجري على نحٍو متقطعٍ في السنة األولى فھذه إشارة إلى إھدار
الوقت، فھو لم یكن "ُمتلھف" على العالقة ألنھ غیر حاسٍم معِك، ولكن ھو "ُمتلھف" علیِك حتى

یتالعب بِك.
ھنا تعریف:

"التلـھف البـارد" فـي العالقـة تعرفیـھ عنـدما یوضـح "اللـھفة" فـي أوقـات معینـة؛ حینھا ھو
یتالعب بِك، وعندما یكون "بارد" الطبع فستعرفیھ على حقیقتھ.

"التلـھف البـارد" فـي العالقـة تعرفیـھ عنـدما یوضـح "اللـھفة" فـي أوقـات معینـة؛ حینھا ھو
یتالعب بِك، وعندما یكون "بارد" الطبع فستعرفیھ على حقیقتھ.

إذا فكرِت في: "أننا نتواصل بالجماع ومن ثم ستزید حدة العالقة"؛ فأنِت ھكذا تساعدیھ على
التالعب بِك، فعندما تكوني على معرفة برجل یتصل بِك مرة في األسبوع فال تفكري أبًدا: "أخیًرا!
خطتي نجحت" ألنھ یقول لنفسھ:"جید ھذه واحدة أستطیع أن أضاجعھا مرة كل أسبوعین"، ثم
یحاول الحصول على إمرأة أخرى لنفس الغرض أیًضا، ولكن في ھذه الحالة ماذا أسمع من النساء:
"ولكن أنا حقًا أریده، وبیننا تفاعل وتطابق، فكیف لي أن أخفق باھتمامي بھ؟" فھن ال یردن قبول

حقیقة أن "ھذا الرجل" یتالعب بھن.
السؤال الصحیح الذي من المفترض أن أسمعھ من النساء في ھذه الحالة: "كیف لي أن أتوقف عن
التفكیر بھ؟ وكیف لي أن أُوقف اھتمامي الكبیر بھ؟" إذا بدأِت بخسارة وزنِك؛ فأنِت ال تتوقفي عن
التفكیر في كیك الشیكوالتة دائًما، صحیح؟ فــھذا یجــري أیـًضا علـى العالقـات، فبعـض النسـاء
یمتلكـھن شـعور الخـوف مـن خسارة رجل؛ وھذا یجعلھن مرتبكات حیال ھذا الرجل؛ فالتوقف عن
الھواجس صحیًا تحل 90% من ھذه المشكلة، وینتھي األلم؛ فعندما تتخلصین سریعًا من ھذه
الھواجس، یشعر الرجل بذلك ومن الممكن أن تحصلي على ما تریدي، وھذا سیعطیھ القوة



للرجوع إلیِك، إذا أردِت التحكم بمشاعرِك؛ فال بد من التحكم بــأفكارِك، مثــل مــا قــالت إلــینور
روزفــیلت: "أنـِت ال بـد أن تفعلـي الشـيء الـذي تعتقـدین أنـِك لـم تسـتطیعي فعلـھ" أفضـل طریقـة
لنجـاح العالقـة مـع رجـل ھـو عندما ال تتعلقي بھ بشدة، أي أن كانت بدایة العالقة وأنِت اآلن
تریدین دوامھا أو أنِت أنھیِت من عالقة وتریدي أن تنسي؛ فالتمرین اآلتي سیساعدِك، فھو مفتاح
التوقف عن التفكیر بھ بكل ما في الكلمة من معنى _في حالة عدم الرضا عن ھذه التجربة توقِف

تماًما عن التفكیر بھ_:

إذا كنِت في العمل، أحضري قھوتِك المفضلة، وإذا كنِت في السیارة اسمعي األغاني التي تشعرك
بتحسن، فعندما یبكي طفلِك تلھیھ بلعبة، أھذا صحیح؟ فــأنِت علیــِك كسـر شـعورك السـلبي
ومحاربـة نفسـك علـى التـركیز فـي األشـیاء اإلیجابیة؛ ألنھ ال یوجد شيء تفعلیھ غیر ذلك، إذا
فعلِت ھذا عشر مرات في الیوم لعدة أیام؛ فستتخلصین من ھذه الھواجس التي تنتابِك، وھذه طریقة

التخلص من األلم واسترجاع نفسِك وستشعرین بتحسن دون مساعدة أحد.
في الملحمة الشعریة "الفردوس المفقودة" عام 1667 لجون میلتون قال: "أن العقل ھو المكان
الوحید الذي نفسھ یستطیع جعل من الجنة جھنم ومن جھنم جنة"، في الفصل الثاني تحدثنا عن أال
تقابلي الرجل الذي عرفتیھ حدیثًا طوال الوقت أو للیالي متتالیة من دون انقطاع، والقراء أتبعوا
ھذه النصیحة وھنا احتاروا یقابلوا أم ال، ھن فكرن أن الرجال یفكرون تفكیر غیر سلیم، یوجد
نساء تنتقل للعیش مع رجل من أول أسبوع بسبب تفكیرھا فیھ لیل نھار، أنا أریدك وأنــِت
تراســلیھ فكــري دائــًما أنــِك "جــائزة"، وإذا اســتمر أال یعطیـِك مـا تریـدیھ فالسؤال ھنا الذي
تسألیھ لنفسك: "إلى أي مدى أریده حقًا؟"، ممكن أن یكون وسیم وبعضالت ولكن من الممكن ألنھ
لم یجتاز بعد مرحلة "الطفولة" لیكون "رجًال"... وأمھ إلى اآلن تنظف لھ مالبسھ؛ مما یعطیھ
إحساس خاطئ عن أنھ شخص جلیل؛ وعندما تصادفین شخص مثل ھذا ال تشعریھ أنِك ترغبي

فیھ، ال
بد أن تستفقي وتنظفي غبار عقلك وقولي: "ھو لیس بالشخص الذي حلمت بھ، أریــد أن أنظــف
غبـار عقلـي وأسـترجع طـاقتي ثـانیًا،" مثلمـا قـالت مـایا أنجـیلو: "عندما یُریِك الناس من یكونوا؛

صدقیھم... من أول مرة".
الرجــل الجیــد ال یفكـر: "مـاذا سـأخذ منـھا؟" بـل یفكـر: "مـاذا سـأعطیھا؟" الرجـل الخلوق یرید
أن یبقي زوجتھ سعیدة، وغروره یقول لھ: "أنا رجل وأكفي إلرضاء إمرأتي!" وھذا یُشبع غروره.

من تعریف السعادة: السعادة لیست بالحصول على األفضل.



من تعریف السعادة: السعادة لیست بالحصول على األفضل.
ال تأخذي ھذا على نفسِك، فالقلیل جًدا من یملك شيء لیفعلھ ألجلك، فبعض الناس یفتقرون إلى
المؤھالت األساسیة للقیم بعالقة وال یوجد حل لتغیر ھذا، فأنِت ال تستطیعي معاملة شخص حقیر
وتغرقیھ في نعیمك، ثم تتمنى أن یكــون مثــالي؛ فــي الحقیقــة النعــیم ســیذھب وتســتفقین
وتجـدین أن الحقـیر متمسك بیدِك، دائًما انظري مع من تتعاملین؛ وما تریھ ھو ما ستحصلین علیھ،
وشخصیتھ لن تتغیر ولكن من الممكن أن یغیر مھنتھ أو مالبسھ أو اھتماماتھ أو حتى محل اقامتھ
أما الشخصیة فال ستبقى كما ھي لألبد، الرجل الحقیر ھو الذي یفكر أن یتشاجر معِك لیكمل

مؤھالتھ الضروریة لعالقة جیدة _ أي یُكمل نواقصھ_ .
   - ما ھي المؤھالت العاطفیة األساسیة؟

   - الشخصیة الجیدة وآداب السلوك.   - شخٌص قویم.
 - یأخذ مشاعر اآلخرین في اعتباره.   - قادر على المالطفة.   - تشعرین معھ بانسجام واحترام، 

ولدیھ طریقة لبقة للحصول على األشیاء.   - لدیھ الوالء واألخالص.
أتذّكر معلمتي قالت لي مرة: "اجعلي ھؤالء الناس مھمین... الذین یجعلونِك مھمة" وھذا لیس
بالشيء الصعب، وإذا لم تحاولي فعل ذلك؛ ستشعرین وكأنِك مستعبدة في العالقة، فتوقفي عن
عقاب نفسِك، فالتعاسة لیست بروتین، وأنِت لــــــِك كــــــامل التحكــــــم فـــي مشـــاعرِك، فمـــن
الممكـــن أن تشـــعري أنـــِك ُمكبلـــة باالصفاد_ولكن تملكین المفاتیح_؛ وتستطیعي بسھولة

التخلص منھا.
إذا كنِت تقابلین رجل منذ عدة أشھر، وسمحتي لھ أن یقیم عالقة معِك مرة بالشھر، ومن داخلِك
أنِت تریدین تطور العالقة أكثر؛ فأنِت بذلك تعطیھ الفرصة التي سینتھزھا ضدِك، فالجنس لیس
بالشيء الذي یمكنِك أن تكافئي الرجل بھ أو تحافظي علیھ عن طریقھ، فھو یكون للرجل الذي
یستحقِك حقًا، فإذا انتھت الشھور التي سمحتي فیھا لھ بالعالقة؛ ولم یتحدث معِك على األقل كل
یوم؛ فھذه لیست عالقة حقیقیة؛ فالمضحیة لدیھا موھبة فاذة في جعل الرجل یبتعد عنھا، وھنا

حقائق منطقیة متتالیة:
   - "ھو كان جمیًال جًدا في البدایة"   - "ال بد أن أعطیھ كل شيء"   - "أنا ال أحتاج إلى... أفعل 
أكثر... أعمل بجھد أكبر... أفعل أي شيء..."   - "ثم أحتار وأُفكر فیھ وأُرھق نفسي وأخبرھا 

أنني لیس بكفٍء لھ"
الحیاة صعبة بما فیھ الكفایة؛ فأنِت ال تحتاجین إلى مكتئب لیجعل حیاتِك أسوأ، ولیس دائًما أنِت

السبب؛ ممكن ھو ال یناسبِك، ومن الممكن أنھ ال یملك
المــؤھالت األســاسیة للعالقــة (حتــى وإن كــان یملكــھا مـع إمـرأة أخـرى)؛ لـذلك تذكرین: ال
بد أن یكون لدیِك أسلوب االنتظار والمشاھدة، وعندما تریدي أن تعرفیــھ جیــًدا فــأغلقي قلبــِك
حتــى تحصــلي علــى رجـٍل مناسـب، فـإذا نظمـِت وصــبرِت علــى عطــائِك ســتعرفین مــا
نــوع ھــذا الشــخص الـذي تتعـاملین معـھ _فالقشــطة تطفــو علـى السـطح_ وعنـدما تعطـي
قلیـل وتنتظـري وتـراقب مـاذا ستحصلین، فالرجل الجید سیبقى بجانبِك حتى یعطیِك، وإذا كان
ھادئ فقرصة مــن التجــاھل ســتحدث فــارق معــھ؛ وســیكون مــھتم حینــھا بمشــاعرِك، المـرأة
تستطیع أن تعرف مدى اھتمام الرجل بھا بتذكره لما تحب أو ال تحب، وأیًضا یتذكر األشیاء التي

عندما تفعلھا تجعلھا سعیدة.



وھنا الصورة الكاملة: سعادتِك وصحتِك، وال تفكري أبًدا بما یفكر فیھ الرجل عنِك، حتى یثبت
اھتمامھ بسعادتِك، وإذا لم یحاول أن تكوني سعیدة فتراجعي عن العالقة معھ "من حیث بدأت"؛
فسیرجع إلیِك للحصول على مساعدتِك، وفي النــــھایة تعــم الســعادة

والمرح...والقبول...وإحســاسِك "باالســتقرار"...فھذا كلــھ یتضمن احتیاجاتِك األساسیة.



11
العاھرة الجدیدة والُمحسنة

المرشد الُمنجي للمضحیة جًدا
"دائًما أظھر قوتك حتى وإن كنت تشعر أنك منسحق"

_إیثل میرمان
   - العاھرة تعتمد على نفسھا:

العــاھرة "الجــدیدة والُمحســنة" لــیس بالشـيء السـيء؛ فلـدیھا أدب یُضـرب بـھ المثــل، ولیســت
عنیفـة، وال تتـذمر لتحصـل علـى مـا تریـد، فـھي تتكلـم بأفعالـھا وتكون عاھرة فقط عندما تضطر
إلى ذلك، وأكثر شيء یشیر إلى أن المرأة وصلت لھذه المرحلة؛ عدم وجود لدیھا ھاجس إرضاء
رجل، أو أي أحد آخر سوى نفسھا، "من ھي العاھرة الجدیدة والُمحسنة؟" انظري للتعریف اآلتى:

(كلمة) عاھرة: ھي المرأة التي لم تضرب رأسھا بالحائط؛ النشغالھا برأي شخص آخر_ إذا كان
رجل أو أي شخص آخر في حیاتھا_ تعي أنھ إذا كان شخًصا ما ال یوافق علیھا فھو رأي شخص
واحد؛ لذلك ال یوجد أھمیة حقیقیة لرأیھ، وھي ال تعیش بطریقة أحدھم؛ ولكن تعیش بطریقتھا

الخاصة؛ ألنھا حیاتھا الشخصیة وتعیش حیاة عقلیة مختلفة مع الرجل.
(كلمة) عاھرة: ھي المرأة التي لم تضرب رأسھا بالحائط؛ النشغالھا برأي شخص آخر_ إذا كان

رجل أو أي شخص آخر في حیاتھا_ تعي أنھ إذا كان شخًصا ما ال
یوافق علیھا فھو رأي شخص واحد؛ لذلك ال یوجد أھمیة حقیقیة لرأیھ، وھي ال تعیش بطریقة
أحدھم؛ ولكن تعیش بطریقتھا الخاصة؛ ألنھا حیاتھا الشخصیة وتعیش حیاة عقلیة مختلفة مع

الرجل.
العاھرة تفھم بطریقة مختلفة، فكأنھا في "حلبة بوكس"، لذلك عندما تتحدث عــــن تصــرفاتھا
فــھي تتحــدث وكأنــھا "خصــم متعــادل" مــع الرجــل، ولكــن مــع المضحیة یفكر الرجل
أوتوماتیكیًا أنھ "العب من الوزن الثقیل" وأنھا "العبة من الوزن الخفیف" (ومعروف عنھا أیًضا
أنھا ضحیة الظلم)، المرأة الواثقة من نفسھا التي یُلبسھا الرجل الخاتم و ال تنھزم مع العراك؛
تجعل الرجل یحترمھا، وحتى وإن خسرت المعركة، لماذا؟ ألن الرجل یعلم أن المرأة تفكر بقلبھا؛
فإذا خسرت العــاھرة تســیطر علــى نفســھا، وإذا انفصــال؛ فــھو ال یسـتطیع مسـاعدتھا ولكنـھ
سیحترمھا، العاھرة تتصرف بالطریقة التي یفھمھا الرجل؛ فھي تتحدث بنفس الطریقة التي یتحدث
بھا مع أصدقائھ الرجال، وأكرر أنھا تجعلھ یعلم أنھا في نفس مستواه باللعب؛ فھي تتواصل معھ

من دون تردد وترد علیھ بصراحة، وال تعتقد أن ھذا یھم، دعنا نلقي نظرة في المقارنة اآلتیة :



حتى إذا تطاول األمر لم تجد رجل یقول لصدیقھ: "جرحتني في مشاعري"؛ فأقرب شيء سیقولھ
لھ: "أغضبتني" مثال افتراضي: ھناك رجل اقترض مال من صدیقھ ولم یسدده، فالحدیث الرقیق
الطویل لن یكن لھ مكان ھنا، وإذا حدث أن كلمھ فسیقول لھ: "اللعنة علیك، أحمق" ثم یتوقف عن

مقابلتھ وتكون النھایة.
بسبب أن العاھرة "تُخبر الشيء كما ھو" الرجل سیحترم طریقة تواصلھا معھ، وسیفكر أنھا
متحكمة في نفسھا فمختلفة عن المرأة العاطفیة، فمع العاطفیة سیفكر أن الھرمونات لدیھا مضطربة
أو بسبب الحیض أو ألنھا ضعیفة، ولكن مع العاھرة سیفكر أنھا تحدد ما ترید وما ال ترید؛ فھي

تعلم ما تحب وما ال تحب؛ فلدیھا "روح" (وأنا ال أعني أنھا من النوع الُمسیطر).
عنــدما تقـول كلمـة عـاھرة بصـوٍت عـاٍل؛ فـال تقولـھا علـى نحـو سـيء فـوفقًا لمـا یقودنا إلیھ
حروف كلمة عاھرة:B-I-T-C-H= Baby In Control of Herself؛ أي حبیبتي لدیھا
التحكم التام بنفسھا، والشرف والتاج األعلى یدعوِك إلى "الحفاظ العالي لمعنى العاھرة"؛ ألنھا

عالمة نجاح، فیشیر أن المرأة تضع حدوًدا للرجل
لتوقف عندھا، وإذا لم یوجد شيء آخر فھو یحافظ علیھا؛ لسبب علمي ألنھ متلھف على فكرة أنھ لم

یستطیع التخلي عنھا، كما أنھ ال یزال في محاولة الحصول علیھا.
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الرجل یشعر باالنتصار على المرأة عندما یتغلب علیھا عن طریق خداعھا فتصدقھ، وفي ھذه
المرحلة یبدأ أن یمل منھا

   - العاھرة ال تخضع أبًدا:
لذلك لماذا یحب الرجال العاھرات؟ مع العاھرة ال یشعر الرجال أنھم خضعوھا لھم أبًدا؛ لذلك

سیحاول كثیًرا وبعضھم سیحاول لبقیة عمره.
وعندما یكون الرجل مع إمرأة ترید الثناء على ما تفعلھ؛ فسیعاملھا معاملة ســیئة، مثـال: شـارلوت
تقـدم الطعـام لحبیبـھا دائـًما، وبـدأ اھتمامـھ أن یتالشـى؛ ففكرت أن تُرجعھ إلیھا بحفلة على



الشاطئ، فخططت لحفلة تنكریة ودعت جمیع أصدقائھ، وقررت أیًضا أن تستأجر طائرة للكتابات
السماویة ب3000$، وستكون ھناك طائرتین تصنعا قلب كبیر وجمیل في السماء وسیالحقھ
كلمات "أحبك لألبد"، الكل توقع أن توم حبیبھا ھو الذي فعل كل ھذا (الذي تحدث بأسف لمدة
ساعة سابقة أنھ لم یفعل أي شيء)؛ فأرادت شارلوت استرجاع مالھا وتُلغي كل ھذا ولكن الوقت
كان قد تأخر فكانت الطائرتان أقلعت بالفعل وكانت في طریقھا للحفلة، وفي اللحظة التي وصلت
فیھا الطائرتان فوقھم فأخذا حوالي نصف ساعة لیقدما العرض بإتقان، وعند انتھاء عرض
الطائرتان الكل شعر بروعة وخطفت أنفاسھم، فھذا مثال غیر استثنائي؛ فھذا یحدث عندما تكون

المرأة مضحیة وتقفز عبر الطوق؛ فتتلقى تصرفات سیئة.
بینما تفقد المضحیة عقلھا تكون العاھرة من ناحیة أخرى تُفقد الرجل عقلھ؛ فعندما تحافظ المرأة
على حدودھا مع الرجل سیصبح أكثر رغبة بھا، وسیفكر بھا باستمرار، ودائًما سیشعر أنھ لم

یكتفي منھا بعد؛ وھنا سیقرر أنھ ال یستطیع العیش من دونھا.
ھناك فرق بین النساء والرجال: فالنساء یردن األمان ومعروف ماذا سیفعلن دائًما، أما الرجال
یریدون اإلثارة والمخاطرة دائًما وغیر معرف ماذا سیفعلوا، مثل األطفال البنات یلعبن بعرائس
الباربي، ویكبر خیالھا أنھا ستعیش "السعادة األبدیة"، أما عن الصبیان فھم لم یفعلوا شيء بعرائس
الباربي، لكنھم یلعبوا باأللعاب المثیرة الخطرة مثل بات مان وسوبر مان واسبیدر مان، وإذا قمِت
بسؤال أي أم: "أي األطفال یقومون بمشاكل أكثر؛ البنت أم الولد؟" فأكثر األمھات یؤكدن أن
الصبیان مشاكلھم أكثر وأكثر اختالف وخاصةً عندما یكونوا أكثر من ولد، لماذا؟ ألن أكثر الذكور
یفكرون أن األمان = الملل؛ لذلك یبحثون دائًما عن األشیاء األكثر إثارة وخطًرا، ویبحثون عن

طرق جدیدة لإلزعاج واالختالف؛ لذلك ببحث الرجل عن المخاطر ینساق للعاھرة.
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الذي یجذب انتباه الرجل ھو التجاھل فھذا یشعره بالخطر وعدم الثقة؛ ألنھ لم یستطع أن یجعلھا
تحت سیطرتھ أبًدا

فَّكري في األشیاء التي یحب أن یجمعھا الرجل، أو األشیاء التي تثیر إعجابھ بشدة؛ مثل األسلحة
والذخیرة وتذاكر المباریات والمجالت العلمیة والسكاكین وســیارات حــدید صــغیرة وأدوات
الطاقــة والمصــباح الــذي مــن دون بطاریــة (وظیفتِك ھنا أن تتصرفي وكأنِك منبھرة بھذه
األشیاء) فقولي لھ: "واو، دون بطاریة!"، وال ننسى أیًضا األشیاء "باھظة الثمن" (فالرجل من
الممكن أن یموت من أجلھا)، وأیًضا أشیاء السرعة مثل السیارات وموتور البحر والدراجة الناریة

والطائرات.
المضحیة تقع في خطأ شنیع وھو أن تجعل الرجل یشعر "باألمان" التام؛ فیمل سـریعًا؛ وھـذا
ألنـھم یعـرفون األحـداث قبـل وقوعـھا وشـعورھم بـاألمان؛ فتبـدو العالقة مملة بالنسبة لھم، ولكن

مع العاھرة ال یشعرون بالملل أبًدا.
المضــحیة تــدفن رأســھا فــي التــراب وتتجــاھل مـا یثـیر الرجـل مـن مخـاطر أو "تحدي" فھذا
یؤذیھا، فھي مثل النعامة عندما ترى حیوان مفترس بدًال من أن تھاجمھ بقوة تدفن رأسھا في
التراب مع أحداث ضجة، أما العاھرة تواجھھ ولكن المضحیة تأخذ وضع الدفن تحت التراب،

العاھرة ترى ماذا یحدث بالفعل أما المضحیة فترى ما ترید أن ترى.



ماذا ستفعل المضحیة عندما تكون وحیدة من دونھ في أول شھر؟ ستعطیھ رسالة طویلة ثم ستطھو
لھ بیض مع ستة أشیاء إضافیة أخرى وستصنع لھ الكیك اللذیذ بجانبھ وستغسل مالبسھ وتقوم
بكیّھم أیًضا، ثم تقرأ لھ شعر مع ضوء شموع، وبعد كل ھذا ھو سیصمت وھي ستقول: "أنا ال
أصدق أنھ فعل كل ھذا من أجلي!" بعض النساء یعتقدن أن الرجل یرید منھا أن تفعل... أیًا كان ما
یقولــھ لـھا، توجـد نظریـة تقـول "أن الرجـال یریـدون الطاعـة التامـة، ولكـن عنـد التطبیق
ویحصلون على ما یریدون؛ فسیملون فوًرا"، في الوقت الذي یقول فیھ الرجل أنھ "لم یكن مخًطأ"

وأنِت تتقبلین خطأه، وتكوني "مستسلمة"؛ وقتھا سیرغب بالصراخ لتتوقفي.
أیًضا ال تكوني كما یرید "فتاة مزعجة"، كما قال أحد الرجال: "عندما تحررین الفتاة المزعجة التي

بداخلِك سوف تعلقین بھا".
الشيء الغامض ھنا أن المرأة ال بد أن "تفعل ما بوسعھا" إذا كانت تحبھ حقًا، ولكــن ھــذا لــیس

عالمـة للحـب، ولكـن عـن افتعـال "ضـجة"، عنـدما یـرى المـرأة
المطیعة یقول لنفسھ: "أنا لن أتمسك بھا؛ فلن أستطیع أن أحمل حقیبة الجیلي ھذه لبقیة حیاتي"

وعندما یستوعب ذلك بعد قیام عالقة معھا؛ سیتصل أقل أو یتوقف عن االتصال.
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المرأة "المطیعة" التي تعطي بسخاء ترسل لھ انطباع أنھا تثق بھ أكثر من نفسھا وھذا یراه الرجل
ضعفًا ولیس لطفًا

المضحیة عندما تحتاج الرجل كثیًرا وتُزید اھتمامھا بھ؛ فمن وجھھ نظره ھي ستعاملة ھكذا حتى
وإن لم یقتضي األمر؛ وھذا ال یشعره بالراحة؛ ألنھ یعلم أنھ (أفضل من أي أحد)" ومع ذلك ھو
لیس بالفارس األبیض"، ولكنھ یعلم خیالھا وأحالمھا لذلك ھو یعطیھا "محاوالت جیدة" ویحاول أن
یكون رومانسي ولم یستمر طویًال حتى یسأل نفسھ سؤال: "ھل ھي مخادعة أیًضا؟" ویفكر ویقول
لنفســھ: "أتعجــب منــھا كثــیًرا، فــھي لــن تكــون فــي أي حـال مـن األحـوال بـھذه السذاجة"
مثل شروط البطاقة االئتمانیة؛ فھي جیدة لمدة شھر ثم تبدأ بشعور أنك حصلت على "أشیاء مزیفة"

وأن ھذا لیس بعقد حقیقي.
مــع العـاھرة ھـو سـیصدق أنـھا حقیقیـة، وال یوجـد لـدیھ إحسـاس أنـھا "سـتأثره وتتركھ"؛ فھو
اختبرھا مرةً وأكثر، وھي وضعتھ في مكانھ، وھناك شیئان حدثا أوًال: أخبر نفسھ: "ھذه المرة ھي
لم تكن ماكرة ولم تصدق مكري بھا"، ثانیًا: ھو یشعر أنھا تراه على حقیقتھ كما ھي، فھي ترى
"ممیزاتھ" وھي معجبة بھ على أي حال، وبطریقة مماثلة ھو یرى "ممیزاتھا"، ولم یشعر بالمفاجأة
وأن ھناك شيء "مخبأ" بداخلھا، وعندما یكون معھا یكون منزعج من حین إلى آخر، ولكن ھو

مؤمن أنھا على حقیقتھا.
تعریف العاھرة من الداخل:

توجد قوة بداخلھا، ویجلس بداخلھا مرشد حیاتھا "للتحكم" بھا، ومع ذلك ھي لم تتوقف عن البحث
عن معلومات أو أشیاء إضافیة، ولكن یعني أنھا المتحكم الوحید في حیاتھا، ومتحكمة في اختیارتھا

ومصائرھا الخاصة.
توجد قوة بداخلھا، ویجلس بداخلھا مرشد حیاتھا "للتحكم" بھا، ومع ذلك ھي لم تتوقف عن البحث
عن معلومات أو أشیاء إضافیة، ولكن یعني أنھا المتحكم الوحید في حیاتھا، ومتحكمة في اختیارتھا

ومصائرھا الخاصة.



وقــال إیــدي مورفــي فــي المقابلــة: "أفضــل نصــحیة سـمعتھا مـن قبـل؛ أال آخـذ نصیحة من
أحد" عندما تكونین مستقلة؛ ھذا یصدم الرجل، وفي الوقت الذي تتخلــي فیــھ عــن اســتقاللیة
تفكـیرِك ویبـدأ التفكـیر بالنیابـة عنـِك؛ فـأنِت ھكـذا تعطیھ جھاز التحكم بِك؛ ویكون مكانك بدًال من
"ممسحة األرجل"، في اللحظة التي یأمرِك بھا أي شخص بماذا تفكري أو تشعري تجاه نفسِك؛
فبذلك تكوني تحت رحمتھ، ومن جھة أخرى سیكون ھذا مؤشر للنجاح؛ فكلما جعلِت شخص آخر
یقرر عنِك فیما یتعلق بوظیفتِك أو أحالمِك أو طموحِك، فستكونین جیدة فقط عندما یرید ھذا

الشخص ذلك.
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كوني مستقلة فكریًا طوال الوقت وتجاھلي أي شخص یحاول رسم حدود معینة لِك
أیًا كان اختیارك لمالبس أو احتیاجاتك في العالقة أو ماذا تفعلي في حیاتِك؛ ال تجعلي أي شخص
یتحكم في حیاتِك؛ تحكمي أنِت، الوقت الذي ستكونین فیھ مستقلة فكریًا؛ سیحدث شیئان األول:
الناس واألشیاء اإلیجابیة سینجذبون لِك مثل المغناطیس، والشيء الثانى: ستضعین حًدا للناس

السلبیة الذین یحاولون إلھاءك عن تحقیق أھدافك؛ دائًما سیكون ھناك ناس سلبیة إذا أنِت سمحِت
بذلك؛ اعتمدي على نفسك وال تورطي نفسِك بمقارانات مع أحد؛ فبعض األحیان ھذا یكون مضیعة

للوقت وھذا شيء خاص للسلبیین فقط.
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الناس القویة حقًا ال تشرح ألحد لماذا یریدون االحترام، فھم فقط ال یتعاملون مع أحد ال یعطیھم
االحترام

ھذا شيء واضح وبسیط للشخص الذي یمتلك احترام الذات، وشيء صعب للغایة عند المضحیة؛
ألنھا محكومة من قبل رجل یمتلك ماًال وفیًرا، فستقیم معھ عالقة حمیمیة قبل أن تعرف اسمھ

بالكامل، وفوق كل ھذا ستجعلھ یقرر ما قیمتھا كإمرأة وسیقرر مصیرھا أیًضا.
اللطــف دائــًما یكــون االختیــار األول، ولكــن ھنـاك أوقـات ال تسـتطیعي فیـھا أن تكونــي
لطیفــة مــع شــخص ال یفكـر فـي اھتمـاماتِك، وعنـدما یفعـل أفعالـھ ھـذا الوقت المناسب لتكوني
لطیفة مع نفسك بالرد على أفعالھ، وأیًضا بتصحیح الوضع إما أن تضعي حًدا لھذا الشخص أو

تبتعدي عنھ.
العاھرة إمرأة ناعمة _وأنثى للغایة_ ولكن تمتلك التجاھل التام، وتجعل الناس یعلمون بطریقة لبقة
ألن لیس من السھل التالعب بھا، ولن تقفز عبر الطوق وال تشغل بالھا بما یفكر الناس
بخصوصھا، المثال المثالي لھذا: صدیقتي مایسي یابانیة ناعمة، وتعیش في الوالیات المتحدة منذ
أقل من عام، وتعمل كمضیفة طــیران، وتتحــدث اإلنجلیزیــة بلغــة ركیكـة، ومـع ذلـك ھـي مثـال
مثـالي للباقـة والقوة الكاملة التي أصفھا ھنا، مایسي تقابل شاب أمریكي یُدعى استیفن، وكــان
عیــد مــیالده؛ لــذلك قـررت أن تطـھو لـھ طعـام یـاباني، فصـنعت الشـوربة وأنواع السوشي
المختلفة وظلّت ساعتین تجھز لھ الطعام، الرد الوحید الذي قالھ استیفن: "إن صوص الصویا كان

مالح للغایة والمرة القادمة أحضریھ مع
طبق خضراوات حتى أقلل من الصودیوم"؛ مایسي اندھشت ولكن حافظت على ھدوئھا وقالت لھ
بلغتھا الركیكة: "أنا طھوت لك ولكنك تذمرت؛ لذلك لن أفعل ھذا من أجلك ثانیًا" ھي لم تحصل

على شيء حینھا ولكنھا أغلت من قیمتھا.



مثلما قال إلینور روزفیلت: "ال أحد یقلل من قیمتك إال بموافقتك" الشخص اإلیجابي سیقول أشیاء
إیجابیة، وخاصةً عندما یشعر باإلحباط، وعندما تترك صحبتھ ستشعر وكأن البطاریة خاصتك
ترید الشحن، وعندما تقابل شخص عظیم حقًا؛ سیجعلك تشعر أنك تستطیعِ أن تكون عظیم أیًضا،

وھذا النوع الذي أریده في العالقات؛ ألن ھذا النوع الوحید الجید بھا.
طوال تدریبك لتكوني مستقلة فكریًا، ستكونین أكثر جاذبیة؛ ألنِك ستضعین "لمســــــة ســـحریة"
فـــي الرجـــل؛ و"االنجـــذاب" المنتـــھي ســـیصحو مـــن جـــدید وستشعرین بالسعادة عما قبل

وعبیرك وحیاتك الجیدة ستعود ببطء إلیِك.
اإلعالم لم یذكر ھذا، باإلضافة إلى أنھم یضیفون أشیاء غیر مقبولة إلى عقلِك، فإذا وجدِت مثل ھذا
الكالم؛ أن المرأة ال بد أن تكون بشكل معین"أرتدي ھذا ألنھ مثیر" (غیّري القناة) "قولي ھذه
الجمل المجلجلة: صارحیھ فیشعر بالذنب، امتلِك ھذا وتغاضي عن ھذا..." (غیّري القناة) "لون

الشعر الطبیعي ھذا یحولِك تماًما" (غیّري القناة).
عندما تثق المرأة بنفسھا فلن تخاف من توضیح رأیھا وتتحدى الجمیع، ولدیھا مظھرھا الخاص،
ولدیھا جاذبیة وشخصیة خاصة، ولدیھا طابع جمالي خاص، فالرجل یرید شیئًا ال یراه كل یوم،

وال یھتم بالشعر األحمر أو األشقر؛ فھو یرید إمرأة نادرة تستطیع التفكیر بنفسھا.
عندما یتعرف الرجل على إمرأة أو یقیم عالقة معھا، فیشعر أنھ مثل مدرب

األسود؛ فیكون قاٍس ویستخدم كرسي إلرجاع األسد علیھ ویصیح في األسد: "تراجع...تراجع..."
لذلك عندما یقابل إمرأة صاحبة ثقة في نفسھا ومعتمدة على نفسھا أو تجعلھ یأتي إلیھا؛ فھذا لھ

تأثیر مختلف علیھ؛ ألنھ لیس معتاد على ھذا ومن ثم یؤثر.
العاھرة ال تخاف االختالف؛ لذلك لم تكن "غنیمة" أو لؤلؤة في مجمع الآللئ، ولن ترید أن تكون
محدثة للرجال لیًال لتكون وسیلة لراحتھم، ولن ترید أن تكون راقصة، ولن تخاف أن تتجاوز سن
الثالثین أو األربعین أو أي سن؛ فھي تشعر وكأنھا "جائزة" ولم ترید وصف اإلعالم لھا بأن لدیھا
عالمات الشیخوخة، فھي لــن تعلــق بــالتفكیر النــاقص أو تشــعر بــأن لــدیھا عـیوب؛ ألنـھا لـن

تبقـى طویـًال مراھقة، فمتزوجة أو آنسة أو مطلقة فھذا ال فارق لھ عندھا.
المرأة ذو المظھر الخارجي قاٍس جًدا ھذه لیست عاھرة "جدیدة وُمحسنة" التي أتحدث عنھا،
فكونِك قاسیة لیس بالشيء الفعّال، في إیطالیا تعبیر شائع: "ھناك دخان ولكن ال یوجد شواء"،
عندما تكون المرأة قاسیة جًدا أو عاھرة جًدا أو تتدعي ذلك كثیًرا فنادًرا تحصل على ما ترید.
العاھرة "الجدیدة الُمحسنة" قویة بالفعل ألنھا لطیفة وتتطالب نفس المعاملة، ولدیھا إرادة قویة

وإیمان بنفسھا.
عندما شرعت في التحدث مع الرجال من أجل ھذا الكتاب، فلم أكن واثقة من رد فعلھم، فتوقعت
أن بعضھم سینفعلون من عنوان الكتاب "لماذا یحب الرجال العاھرات"، ویقولون: "الرجال ال
تحب العاھرات"؛ فماذا حدث؟ وجدت العكس تماًما؛ فھم أكدوا بشدة أن المرأة القویة ینجذبوا إلیھا،
وبعض األحیان وصفوا لي لماذا یحبون العاھرات، وبعض األوقات كنت أسألھم: "لماذا یحب

الرجال العاھرات؟" ففوق التسعین بالمئة لم ینكروا ھذه الحقیقة "انجذابھم للعاھرات".
وضِعِك لنفسِك في المقام األول ال یضایق الرجل، بل بالعكس الرجال یحترمون ھذا كثیًرا؛ فھو

یشعر أنھ یحمل حمل خفیف على عاتقیھ عندما تكوِن مستقلة



وھــو غــیر مضــطر بــأن یحعلــِك ســعیدة طــوال الــوقت، فــھو یعتبـر أنـِك إمـرأة محافظة
على كیانك، بدًال من أن تكوِن طائشة أو متقلبة وال تعلِم ماذا تریِد، وضــعي نفســِك فــي المقــام
األول یعنــي أن تعــودي وتتعلمــي كیفیــة العــد فـي الحساب، فالرقم الذي قبل 2 یكون 1
(1...2...مرة أخرى..1...2...) أنِت رقم 1 ھل أنِت مستوعبة؟ ھو رقم 2! من اآلن ممكن أن
تقعي في خطأ أن تبدأي برقم 2، ورقم 1 لم یكن في ُحسبانك، فأنِت تجاھلِت رقم 1 ألنِك تشعرین

بعدم أھمیتھ.
الحیاة امتداد للثانویة، ففي السنة الثالثة الثانویة یمسك الرجل بالطفل الذي بداخلھ ویصفعھ ویرمیھ،
والرجل الذي ال یفعل ھذا یظل طفًال ویتلقى المزید من الصفعات من اآلخرین لمجرد تفكیرھم أنھ

لن یرد لھم الصفعات.
العــاھرة الجــدیدة والُمحسـنة تفـھم أن شـرط النضـوج ھـو عـیش الـیوم بیومـھ، والناس یفعلون
ذلك ویجددون احتیاجاتھم یومیًا، فالزمیل في العمل أو فرد من العائلة أو حتى الحبیب یحاولون
الضرب ثم الجري، االختالف الوحید أن بعضھم لم یحاولوا سرقة مالك فھم یسرقون ثقتِك بنفسِك

وال یھم سیشعرون بالذنب أم ال.
عندما تصبحِ واثقة بنفسِك ركزي على شيء معین وال تكوِن عمیاء، إذا كان لــدیِك ھــدف أو حلــم
أو طمــوح؛ ثقــي بنفسـِك وأنـِت فـي الطـریق لقـدرِك حتـًما ستصلین لحلمِك، على مر الزمان
الناس سیشككون دائًما بثقتِك بنفسِك، وعندما یحدث ذلك تذكري أن الطریقة الوحیدة لنجاحھم ھو
أن تسمِعي لھم، وعندما تمِشي في طریق الحیاة؛ دائًما ال تفكري بالناس؛ فقط أمضي والتدعي أحد

أن یشكك بثقتِك في نفسك أبًدا؛ ألن ھذا فقط ما تملكیھ.
نصیحة الجاذبیة 100#

التجاھل أكثر شيء یجذب الرجال عن كل ما سبق
 

نصیحة الجاذبیة 1#
أي شيء تطارده في الحیاة یھرب منِك.

نصیحة الجاذبیة 2#
المرأة التي تجعل الرجل یفعل المستحیل ألجلھا؛ ھي في الحقیقة ال تظھر اھتماًما كبیًرا لھ.

نصیحة الجاذبیة 3#
المرأة التي تقوم بالتحدي العقلي ؛ تضع حًدا إلحساس الرجل بامتالكھا %100.

نصیحة الجاذبیة4#
التجاھل طبیعة الرجل لمعرفة ردت فعلِك لطریقتة معِك، وھذا السلوك ستالحظیھ عند األطفال

والحیوانات األلیفة.
نصیحة الجاذبیة5#

إذا بدأِت بمالحقتھ ھو سیبعد، فببساطة ھو یحارب من أجل ا متالك األشیاء التي ال یمتلكھا.
نصیحة الجاذبیة6#

تصرفِك نحو نفسِك یحدد تصرف الرجل نحوِك.
نصیحة الجاذبیة#7 تصرفي وكأنِك جائزة وھو سیؤمن بذلِك .

نصیحة الجاذبیة8#



أكبر اختالف بین العاھرة والمضحیة ھو الخوف، فالعاھرة ال تظھر خوفھا أن تكون من دون
رجل.

نصیحة الجاذبیة9#
إذا ُخیرت العاھرة بین كرامتھا أو العالقة ؛ حتما ستختار كرامتھا عن أي شيء آخر.

نصیحة الجاذبیة10#
أكثر شيء یثیر رغبة الرجل المتالك إمرأة ھو أال تكون سھلة، وأال تكون مطیعة وھادئة.

نصیحة الجاذبیة11#
لیحصل على أي شيء یرغبھ منھا ال بد أن یرضیھا أوًال.

نصیحة الجاذبیة12#
الرجل یعلم أن أي إمرأة تقبل العرض في آخر لحظة.

نصیحة الجاذبیة13#
مھما كان ما تملكین من قواعد وشروط أو تملكین من اختیارات، فستقدمین نفسك حینھا أما

كممسحة أرجل، أو فتاة أحالم.
نصیحة الجاذبیة14#

إذا جعلِت نفسك أًما لھ؛ سیضعي خطة للدفاع عن حریتھ.
نصیحة الجاذبیة 15#

عندما تطلب المرأة من الرجل عدة أشیاء لیفعلھا من أجلھا، فمن األفضل أن تعطیھ الحریة فیما
یرید عطاءه، ثم احكمي علیھ.

نصیحة الجاذبیة 16#
العاھرة تعطي للرجل مساحة من الحریة، لذلك ھو ال یخاف منھا أن تحبسھ في القفص، وعندھا

سیحاول ھو وضعھا فیھ.
نصیحة الجاذبیة17#       

عندما تخبریھ أنِك لسِت مھتمة بالدخول في عالقة جدیة؛ سیستمر في محاولة تغییر رأیِك.
نصیحة الجاذبیة18#

دائًما أعطیھ مساحة من الحریة؛ فھذا سیوقعھ بِك.
نصیحة الجاذبیة19#

سیراقبِك إذا كنِت معتمدة علیھ عاطفیًا أم ال، أكثر من أي شيء آخر.
نصیحة الجاذبیة20#

ال بد أن یعرف أنِك اخترِت أن تكوني معھ ولیس بسبب حاجتك إلیھ، فعندھا فقط سیعلم أنِك شریك
مساٍو لھ في العالقة.

نصیحة الجاذبیة 21#
إذا جعلتیھ ینتظر قبل إقامة عالقة حمیمیة معِك، سیراِك أكثر جماًال، وأیًضا سیأخذ وقتھ لیعرفِك

جیًدا.
نصیحة الجاذبیة22#

العالقة الحمیمیة و"اللمعان" ال یكونان نفس الشيء.
نصیحة الجاذبیة23#



قبل العالقة الحمیمیة،الرجل ال یفكر بوضوح على عكس المرأة، وبعد العالقة المرأة ال تفكر
بوضوح على عكس الرجل.

نصیحة الجاذبیة24#
كل الرجال یرغبون في العالقة الحمیمیة أوًال بغض النظر عن

أنِك ستكوني حبیبتھ أم ال، فسیفكر الحقًا.
نصیحة الجاذبیة25#

الرجل لدیھ إحساس عالي جًدا من أین تأتي العالقة الحمیمیة؛ ھل من شعورِك بعدم األمان، أم من
مكان الحاجة إلیھ أم لترضیھ.

نصیحة الجاذبیة26#
العادات السیئة أسھل من الحسنة؛ ألن العادات الحسنة تتطلب إدراك للتأثیر مع االنتظار للنتیجة

الجیدة.
نصیحة الجاذبیة27#

إذا تھربتي من العالقة الحمیمیة في آخر لحظة سیعلم أنِك غیر جدیة.
نصیحة الجاذبیة 28#

إذا جعلِك تشعرین بعدم األمان، دعي إحساسِك یقودِك.
نصیحة الجاذبیة 29#

الرجل المثالي ینبھر بالمرأة التي تحب العالقة بطریقة حقیقیة.
نصیحة الجاذبیة30#

أي وقٍت یقارنِك الرجل بإمرأة أخرى ال بد أن تضعي حًدا لھ.
نصیحة الجاذبیة31#

بوجود الصراحة سیوجد "لمعان" ، حینھا سیتواجد مفتاًحا واحًدا لألقفال.
نصیحة الجاذبیة32#

اجعلیھ یشعر أنھ المتحكم، فسیبدأ مباشرة بفعل األشیاء التي تریدینھا؛ ألنھ یرید دائًما أن یكون
"السلطان" في نظرِك.
نصیحة الجاذبیة33#

عندما تُوقفي غروره بطریقة لینھ؛ فھو لن یحاول أن یتعامل معِك بعنف.
نصیحة الجاذبیة34#

عندما تكونین أكثر أنوثة ونعومة؛ ستظھرین لھ وكأنِك بحاجة إلى حمایة، لكن عندما تظھري لھ
أكثر عدوانیة فسیشعر أنِك تجبریھ.

نصیحة الجاذبیة 35#
الرجل الذي یدع المرأة تدفع الحساب في أوائل اللقاءات بینھما، ھي تلِك المرأة

التي ستكون لدیھ ممسحة أرجل، ولن یفكر بھا أبًدا كفتاة أحالم.
نصیحة الجاذبیة 36#

الشيء المھم الوحید في إظھار القوة ھو أن تكون سًرا بینكما ولیس أمام العامة.
نصیحة الجاذبیة 37#

إذا أعطیتھ إحساس القوة؛ فسیرید أن یحمیِك ویرید أن یحضر لِك العالم أجمع.



نصیحة الجاذبیة38#
عندما تتصرف المرأة وكأنھا قابلة لكل شيء؛ فھي تتعرقل في الحصول على كل شيء.

نصیحة الجاذبیة 39#
الرجال ال یستجیبوا للكالم ولكن یستجیبوا لعدم االتصال.

نصیحة الجاذبیة40#
التحدث كثیًرا جًدا عن "العالقة" یقودِك إلى "المجھول"؛ ھذه خرافة.

نصیحةالجاذبیة 41#
الرجال یحترمون المرأة التي تتواصل معھم بطریقة ُمحكمة؛ ألنھا طریقتھم التي یستخدمونھا دائًما

في الكالم.
نصیحة الجاذبیة 42#

عندما تكونین سعیدة دائًما؛ فسیكون لدیھ إحساس الحریة دائًما؛ فیشعر أنھ محظوظ.
نصیحة الجاذبیة 43#

ال تُفسدي روتینك الخاص؛ حتى ال تخلقي فجوة بینكما؛ ألنِك حینھا ستریدین استبدال ما تخلیِت
عنھ وستبدأین في توقع تلبیة حاجاتِك الخاصة أكثر من قِبل شریكِك.

نصیحة الجاذبیة 44#
معظم النساء یتعطشن بأن ینتظرن من الرجال إشباع حاجتھن بدًال من أن یُشبعنھا بأنفسھن.

نصیحة الجاذبیة45#
عندما ترتبط المرأة بحیاتھا أكثر؛ ستبدو أكثر قوة في عین الرجل؛ ألنھ ال یستطیع ابعادھا عن

حیاتھا الشخصیة.
نصیحة الجاذبیة 46#

عندما تجتھد المرأة كثیًرا لتحافظ على العالقة فھي بذلك تُخفض مستوى العالقة.
نصیحة الجاذبیة 47#

في أي وقت تقفزین عبر الطوق مراًرا وتكراًرا؛ ستكونین من وجھة نظره أنِك تعطي "كل" ما
لدیِك لھ.

نصیحة الجاذبیة48#
ال بد أن تبتعدي عن التوغل في الوحل؛ عن طریق التمسك بحیاتِك، ألن في النھایة العالقة عبارة

عن قدر.
نصیحة الجاذبیة 49#

القفز عبر الطوق لھ تأثیر سلبي: فھو یرى أن من المناسب أن یحصل على الحلوى ویأكلھا؛ لذلك
عندما تكوني غیر متاحة لھ سیستمر في التصرف بأحسن ما لدیھ.

نصیحة الجاذبیة 50#
عادةً تھمل المضحیة في نفسھا كثیًرا؛ ألنھا ترى أن سعادتھ وإرضاءه أھم من نفسھا.

نصیحة الجاذبیة 51#
عندما تكونین كالبھلوانة لن تجدي العالقة في مجراھا الصحیح، ولكن عندما تكون العالقة أكثر

سھولة وأكثر عفویة ستدركین أنھا في مجراھا الصحیح.
نصیحة الجاذبیة 52#



عندما تتذمرین سیلقي بِك للخارج؛ أما إذا تحدثتي بأفعالِك ستلفتین انتباھھ.
نصیحة الجاذبیة 53#

عندما یتركِك الرجل؛ سینظر خلفھ لیتأكد إذا كانت "تنتظریھ" أم ال.
نصیحة الجاذبیة 54#

إذا أصبح الروتین بینكما ُمتوقع فسیعطیِك حبًا مثل حبھ ألمھ، وحینھا سیتھزأ بِك أكثر فأكثر.
نصیحة الجاذبیة 55#

االنتقاد السلبي یظل انتقاد، وھذا یدع الرجل یعلم أنھ یمتلكِك حیثما یرید.
نصیحة الجاذبیة 56#

عاملیھ كصدیق أي من دون تكلیف، فسیأتي إلیِك؛ ألنھ یرید
الرومانسیة مع إمرأة یطاردھا.

نصیحة الجاذبیة 57#
ُصنع مسافة صغیرة بینكما مع إظھار التحكم بالنفس؛ تجعلھ قلق حیال خسارتِك.

نصیحة الجاذبیة 58#
یستھزأ الرجل بالمرأة عن طریق توقف اھتمامھ بھا بعد فترة.

نصیحة الجاذبیة 59#
عندما تتذمرین تصبحین مشكلة وسیحاول إخراجك من حیاتھ، أما إذا لم تتذمري سیحاول حل

المشكلة نفسھا.
نصیحة الجاذبیة 60#

إذا حرمتیھ من العمل الروتیني وجعلِت أحد آخر یفعلھ بدًال منھ، سیحاول ھو فعل الروتین بنفسھ.
نصیحة الجاذبیة 61#

عندما تتذمرین تشعریھ بالضعف.
نصیحة الجاذبیة 62#

ھو یتلقى مشاعر المرأة كخصٍم یسُھل التغلب علیھ.
نصیحة الجاذبیة 63#

التذمر یُولد عدم االحترام وھذا أسلوب ھذیل وضعیف وال یقدر على استیعاد االحترام مرة أخرى.
نصیحة الجاذبیة 64#

ھو ینسى ماذا فعل بِك... إال إذا ذكرتیھ بنفسك.
نصیحة الجاذبیة 65#

بعض النساء لدیھن قلق حیال أن الرجل یعتقد أنھا غیر واثقة بنفسھا.
نصیحة الجاذبیة 66#

التحدث في المشاعر بالنسبة للرجل مثل التحدث في العمل، وعندما یكون مع إمرأة فھو یرید أن
یشعر بالمرح.

نصیحة الجاذبیة 67#
إجبار الرجل للتحدث دائًما عن مشاعره فھذا لن یبین لھ فقط أنِك بحاجة إلیھ ولكن ستفقدي

احترامِك أیًضا، وعند فقدانِك الحترامِك سیعیر اھتمام أقل لمشاعرِك.
نصیحة الجاذبیة 68#



الشيء الوحید الذي تحتاجینھ في البدایة ھو مقدار الوقت الذي تقضیھ معھ؛ ألنھ بعد فترة سیتوقف
لیرى ھل ستزول مشاعره تجاھِك.

نصیحة الجاذبیة 69#
الرجال یتعاملون مع المرأة مثل معاملتھم للرجال اآلخرین، فھم "یّدعون أنھم ال یشعرون"؛ حتى

ال یظھروا ضعفھم وبأسھم.
نصیحة الجاذبیة 70#

عنصر المفاجأة سواء داخل أو خارج الفراش فھو مھم بالنسبة للرجل ویزید أیًضا من إثارتھ.
نصیحة الجاذبیة 71#

ال تُكرري دائًما نفس الشيء مراًرا وتكراًرا في غرفة النوم؛ نَوعي حتى ال یصبح روتین ممل.
نصیحة الجاذبیة 72#

الرجال ال یحترمون المرأة الُمطیعة بصورة عمیاء.
نصیحة الجاذبیة 73#

ال تخافي من الدفاع عن رأیك ِ وعن نفسِك، فھذا لن یولد احترامھ فقط ولكن سیقربھ منِك أیًضا.
نصیحة الجاذبیة 74#

الرجال یؤكدون أن العاھرة تكون أكثر جاذبیة والمضحیة أكثر خوفًا.
نصیحة الجاذبیة 75#

عندما یحب الرجل فسینحرف فاجأة عن طریقھ ویتوقف عن التفكیر بھ وال یرید سوى غیر أن
یفعل أي شيء من أجلھا وال یرید أحًدا آخر غیرھا.

      
نصیحة الجاذبیة 76#

ھو لن یحترمك أبًدا إال إذا كنِت مسؤلة عن نفسِك وتستطیعین االعتماد على مالِك الخاص.
نصیحة الجاذبیة 77#

ال بد أن یعلم أنِك لن تقبلي سوء المعاملة وأنِك محافظة على احترامِك لنفسِك.
نصیحة الجاذبیة 78#

وظیفتِك شيء أساسي لتعتمدي على نفسِك _بھ أو من دونھ ھو لم یشعر أنِك تحت رحمتھ كلیًا.
نصیحة الجاذبیة 79#

عندما یشعر الرجل أن المرأة "فتاة صغیرة" أو أختھ وبحاجة إلى رعایتھ؛ فسیقل التشویق؛ ألنھ ال
یرید أن یقع في الحب مع أختھ.

نصیحة الجاذبیة 80#
امكانیة اختیارك لكیفیة المعیشة وكیفیة معاملتِك؛ ھذان الشیئان سیمدانِك القوة األكبر من األشیاء

المادیة على اإلطالق.
نصیحة الجاذبیة 81#

أي نوع من أنواع العالقات إذا أحس أحد أن اآلخر ال یعطي؛ ھو أو ھي یبدأ بعدم احترام ھذا
الشخص.

نصیحة الجاذبیة 82#
االحتیاج المادي مثل االحتیاج المعنوي؛ وفي كلتا الحالتین یشعر بأنھ یمتلكِك %100.



نصیحة الجاذبیة 83#
مھما بلغ جمال المرأة فھو لن یعزز احترامھ لھا؛ فالمظاھر ستوصلھ لمبتغاه ولكن استقاللیتھا

ستبقیھ على اطالع بھا.
نصیحة الجاذبیة 84#

عندما یستنزفِك الرجل مادیًا بغیر انتظار الفرصة المناسبة؛ فھذه عالمة أنھ طّماع.
نصیحة الجاذبیة 85#

ببساطة الناس یظھرون احترمھم ألنفسھم عن طریق إثبات أنھم قادرون على تحمل مسؤلیة
أنفسھم.

نصیحة الجاذبیة 86#
كلما كنِت أكثر استقاللیة عنھ؛ كلما كان أكثر اھتمام بِك.

نصیحة الجاذبیة 87#
إذا أوضحِت رغبتك بالحصول على شیئًا ما؛ بعض البشر سیضعون العواقب والصعاب أمامِك

مباشرةً.
نصیحة الجاذبیة 88#

عند كسرِك للروتین وال تكوني متواجدة معھ طوال الوقت، فھذا یجعلھ یحوم حولِك؛ فالرجال ال
یستجیبون للكلمات إنما یستجیبون لعدم االتصال.

نصیحة الجاذبیة 89#
ال تكافئیھ على تصرف سيء.

نصیحة الجاذبیة 90#
ببساطة ھو لن یحترم المرأة التي تُضاعف من مجھودھا إلرضائھ.

نصیحة الجاذبیة 91#
إذا لم یحدد موعد سابق؛ ال تقابلیھ.

نصیحة الجاذبیة 92#
أحسن طریقة لحل المشاكل وتسویتھا عن طریق عدم إخباره أنھا ستحل، وعندما تقللین من

وجودِك أو من روتینِك فھذا سیجلب انتباھھ إلیِك.
نصیحة الجاذبیة 93#

عندما تضحكین؛ تبدأین بالعالج.
نصیحة الجاذبیة 94#

مقدار حصولِك على أي شيء بالضحك یكون أكثر من حصولِك علیھ بالجد.
نصیحة الجاذبیة 95#

الرجل یشعر باالنتصار على المرأة عندما یتغلب علیھا عن طریق خداعھا فتصدقھ، وفي ھذه
المرحلة یبدأ أن یمل منھا.

نصیحة الجاذبیة 96#
الذي یجذب انتباه الرجل ھو التجاھل فھذا یشعره بالخطر وعدم الثقة؛ ألنھ لم یستطع أن یجعلھا

تحت سیطرتھ أبًدا.
نصیحة الجاذبیة 97#



المرأة "المطیعة" التي تعطي بسخاء ترسل لھ انطباع أنھا تثق بھ أكثر من نفسھا وھذا یراه الرجل
ضعفًا ولیس لطفًا.

نصیحة الجاذبیة 98#
كوني مستقلة فكریًا طوال الوقت وتجاھلي أي شخص یحاول رسم حدود معینة لِك.

نصیحة الجاذبیة 99#
الناس القویة حقًا ال تشرح ألحد لماذا یریدون االحترام، فھم فقط ال یتعاملون مع أحد ال یعطیھم

االحترام.
نصیحة الجاذبیة 100#

التجاھل أكثر شيء یجذب الرجال عن كل ما سبق .
نھایة كتاب
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