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 ربعون ل قواعد الشقط ا

كتاب من تأليف ماجد سنارة، إصدار دار الرسم  هو "قواعد الشقط األربعون "
صفحة، ومكتوب بمزيج  179. يتألف من 2018بالكلمات للنشر والتوزيع، القاهرة 

اب سيف ذو حّدين، فهو يتوجه تمن العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية. الك
باللبناني تزبيط الصبايا( أو إلى الشباب من جهة لتعليمهم على أساليب الشقط )أو 

و لجعلها تعشقه ثم أللحصول على مبتغاه منها  ما ُيعَرف بتعليق الشاب للصبية به
. ومن جهة أخرى عبر القاعدة التي يكتبها الّشّقيطوذلك  ،خرى أفتاة ينتقل لتعليق 

النصائح  نرار الشباب في الشقط ويوجه لهأس يتوجه المؤلف إلى الصبايا ليفضح لهم
، من خالل القصة التي تكتبها المشقوطة في كيفية التعامل مع بعض األساليب

 .حليل الذي يكتبه المؤلفوالت

 

 المكيافيليةعزيزتي 

 يعيشاالتجارب العاطفية هي جزء من التجارب البشرية وال ُبّد لكل شاب أو فتاة أن 
بعض التجارب والخيبات حتى يتمّكن الشخص من الوصول الى مرحلة من الخبرة 
في معرفة الذات واآلخر. ولكن ال بد من أن تمتلكي عزيزتي الوعي المالئم 

وإن وقعتي، يكون لِك ى ال تغرقي في مصيدة اآلخر بسهولة، والشخصية القوية حت
القدرة على الخروج منها وإعادة بناء ذاتك بسرعة وتعّلم الدرس من التجربة بأقل قدر 

 من الخسائر المادية والمعنوية والنفسية. 

في عالم متسارع ومحفوف بجميع المخاطر من حولنا، يتوّجب علينا البقاء والتطور 
، البقاء أقوياء بعد كل تجربة تصّر بها الحياة على تحطيمنا وتكسيرنا، واالرتقاء
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 ،والتطور واالرتقاء في سلم المجتمع والحياة هو كذلك أمر ضروري ال مفّر منه
 .فالجمود هو الموت والتالشي

و أن تعرفي عزيزتي أنه ليس هناك ما ُيسمى بتوأم الروح أو فارس األحالم أ ال بدّ 
سخافاتك وهرائك وترهاتك ومثالياتك التي  جانبا   يالحب الصادق والحقيقي، لذلك دع

دماغك بخزعبالت ت والروايات العاطفية التي مألت استوحيتيها من المسلسال
وهرطقات أفكار، وتعالي معي لتتعلمي بعض األساليب في الحفاظ على سالمك 
النفسي وقوتك المعنوية في مواجهة أي عالقة تحاول تحطيمك، ألنه عندما تدمرين 

عزيزتي  جوهرك وهويتك لن تنفعك هذه المثاليات. وحياتك وتخسرين مستقبلك
ذ الشيطان منك عند سمعه وقع  المكيافيلية، يجب أن تكوني أنثى داهية يتعو 

 إلى الغرفة. لحظة دخولكأقدامك 

وغربلة  وكيفية التعامل معه يحاول استغاللك لكشف منيلي بعض النصائح فيما 
من  هُ ما استنتجتُ  على بلي بناء  قمكتوبة من وهي نصائح  ،الصالح من الطالح

مالحظاتي الصة خُ  على بناء  و  ربعون ألالقصص المذكورة في كتاب قواعد الشقط ا
 :رض الواقعأعلى  القصص التي تحدث فعال   واستنتاجاتي عن

أو  وال تمنحيه كل الحب، وال تستهلكي الرجلمن  ال ترفعي سقف توقعاتك -
ء، وتوقعي يوما  أنه سُيظهر لِك جانبه ذاتك في العالقة، واقتصدي في العطا تستنزفي

المظلم، فاستعدي لكل االحتماالت دون أن ُتظهري له هذا االستعداد والتشّكك. إخفي 
ك، عندما تالحظين تغّيره هذه األمور في داخلك. ويجب أن تزيدي من حذرك وتشكّ 

ظة ذي أظهره لِك في بداية تعارفكما. وفي حال قدوم اللحفي العالقة عن الوجه ال
الحاسمة، من اكتشافك لخيانته أو قطعه لعالقته بك فجأة، سيكون وقع الصدمة 

هذه الصدمة ندوبا  ال  تحفرال الل أيام، فتستطيعين تجاوز ذلك خ خفيفا  عليك، وقد
 تزول عن قلبك.
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، ال ُتظهري مواطن ضعفِك وقوتِك، وال ال تمنحيه أي ثغرة يتسلل من خاللها إليك   -
 من النوع المتّكتم، بل أن ُتظهري شخصية مختلفة عّما أنتِ  يعني ذلك أن تكوني

حقيقة ، تصّنعي عند الحاجة بعض الضعف أو القوة، أظهري صفات ليست بِك  عليه
بحيث ال يعرف حقا  مع من يتعامل. أنِت لسِت ُملزمة بإظهار شخصيتك الحقيقية إال 

شخص يب أو لنفسك ولمن تكترثين حقا  لهم، ولسِت ملزمة بفعل ذلك مع شخص غر 
 ما زلتي تتعرفين عليه.

، أشغلي نفسك ببرنامج حافل بالمهامال تستغرقي كل الوقت في التفكير به،  -
حافظي على ممارسة هواياتك الخاصة ولقاء رفيقاتك ورفاقك كالمعتاد وال تقطعي 

طّوري نفسك دائما  في العلم والعمل والمهارات والقراءة والتعّلم واللغات عالقتك بهم. 
، وجسدك، وحافظي على روتينك اليومي المعتاد مهما حصل بأناقتك وجمالك واهتمي

استثمري في نفسك وذاتك. وال تصّبي كل اهتمامك عليه، وال تكوني متفرغة له كل 
 مستحضر تجميلكنِت مشغولة في طالء أظافرك أو في اختيار نوع  الوقت. حتى لو

 معين، ال تقطعي ما تقومين به من أجل االنصراف الى التفرغ له.

ري منه وعنه، فإن توقف عن تستفس، وال وال تطارديه وتلهثي خلفهال تالحقيه  -
، وتوقفي عن التواصل إرسال الرسائل والتواصل، فال تبادري باالطمئنان والسؤال عنه

، إال إذا كان هناك مصلحة معينة تبغينها توقف عن مراسلتكفي حال  معه ومحادثته
من تواصلك معه، أو أمر مّلح. وإن ابتعد عنك عدة خطوات، ابتعدي عنه ألف 

 خطوة.

، بل افتحي له الباب من أجل البقاء تتوسليهو ال تالحقيه أإذا أراد الرحيل،  -
والرحيل، أو ارمي بأغراضه وحقيبته من  معنويا  وماديا   حقائبه حزموساعديه على 

 على الشرفة، المهم أن ال تتوسليه للبقاء.
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زي له أمٍر خادع منذ البداية - أو خططي لبعض االستفادة من عالقتك به، فإذا  جه 
افال ، عّللتي نفسِك بأنِك من كنِت تخدعينه منذ انفصل عنك فجأة أو ظهر أنه س

البداية، أو على األقل أنك استغّليتيه لتحقيق بعض المصالح لِك واستفدتي منه 
 ببعض المنافع.

أخباره وتصّري على ذلك، ألنه لن وتعرفي كل  تكتشفي مكنوناته ال تحاولي أن -
قمِت بدراسته ودراسة وإن يخبرك وإن أخبرِك فستكون الحقيقة منقوصة أو ملفقة. 

ظروفه وتتّبع أخباره، فقومي بذلك بسّرية دون أن يالحظ اهتمامك بالموضوع. 
. هناك بعض األمور التي يجب ال تخبريه كل أخبارك وكل شيء عن نفسكبالمقابل 

 أن تبقى لنفسِك.

ال تدعيه يستولي على تفكيرك . سيطري على مشاعرك وتحك مي في عواطفك -
، أو ُتدمني عليهبه  وال تدعيه يسيطر على كل حياتك وال تكوني مهووسة وأفكارك،

مصدر مسّرتك وسعادتك وراحتك، حتى إذا افترق عنك فجأة وحده ليكون هو فقط 
وتبّخر كالحلم الجميل، ال يخلق هذا الفراغ الفظيع وهذه الفجوة المريعة والرهيبة في 

الروح قطعة منها، فحافظي روحك. ولتعلمي بأنه مع كل خيبة وانكسار قلبك، تفقد 
 بريقها داخلك.توّهج جيدا  على اكتمال روحك واستمرار 

أو  الكامل المعصوم عن الخطأ له في مخيلتك صورة الشاب المثالي ال ترسمي -
، وإذا لم ُيظهر لِك . اعلمي أنه يوجد جانب مظلم لكل شخصصورة الحمل الوديع

وراقبيه  لتكتشفي صفات أخرى به. كي بالماء العكر قليال  عيوبه، قومي باستفزازه وحرّ 
 جيدُا لتستشّفي خباباه وأالعيبه.

دائما ، وال تمنحيه كل  (Plan B) احتفظي بخطة للخروج وبخطة ب احتياطية -
، تنفجر بمجرد إظهاره ازرعي بذكاء قنبلة موقوتة في حياتهوإذا استطعتي،  ذاتك.
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من فيتأذى جيدا ، ولكن احذري  أو انفصاله عنك فجأة وبشكل ُمخزي، لرذالته معك،
 ارسمي ونفذي خططِك بإحكام. عض الشظايا.أن ُتصيبك ب

. ولكن ال ُتظهري له أو تجعليه يشعر تعطيه ثقتك بشكل كاملال ال تطمئني له و  -
 الفخ يبقى فخا .فبأنِك ال تثقين به. واعلمي أنه مهما كان الفخ مغريا ، 

. وفي المحيط الكثير من السمك، فدعي صنارتك جاهزة الحياة ال تقف عند أحد -
دائما . ومن يريد الرحيل، كّسري وراءه الجرار. وال تعيشي على ذكراه أو على أمل أن 

 امِض بحياتك قدما .تجاوزيه و . أو يعود شغفه لكِ  يعود، أو يندم أو يحّن إليكِ 

تعّرفي على نقاط  نصف آخر لُيكملِك.إلى ، فال تحتاجي كوني مكتملة بذاتك -
 حتى ال يستغلها ،وعلى حاجاتك لتحققيها لذاتك بذاتكضعفك ونواقصك لتصححيها 

أو اإلعجاب أو الدعم أي أحد. فال ُتظهري حاجتك إلى المال أو الحنان أو العاطفة 
إلى تحقيق مآربك  سرا   لكن ال مانع من أن تسعي الخ. و الصحبة والرفقةأ أو السند

 دون أن تتورطي في مشاعرك وعواطفك.

. إياِك واالعتياد عليه. وإذا الحظتي أنه يبني ال تجعلي نفسك تعتادين عليه -
 بي له هذا المخطط، وكوني عشوائيةخرّ تادين عليه، ك تعلبرنامجا  ومخططا  ليجع

 دائما  في توقيتك وتوقيت أفعالك.

كارا  غريبة عنِك، وهويتك، فيزرع فيك أف قد يحاول الشاب أن يغّير في جوهرك -
. قد تالحظين ذلك من خالل تدخله في مالبسك كما يريدوينحتِك ويحاول أن يشّكلك 

ري مجال دراستك أو حتى يقترح أن تغيّ و  وفي تصرفاتك وأفعالك ونوعية رفاقك
ال مانع من االستماع له واالنصات لنصائحه إذا كان في ذلك فائدة لِك،  عملك.
عليك  أن تميزي جيدا  بين من ينصحك ويساعدك فعال  وبين من يحاول ولكن 

 .لهوإخضاعك  تشكيلك والسيطرة عليك
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أن يعزلك عن محيطك ليتسّنى له السيطرة عليك أكثر من  قد يحاول الشاب أيضا   -
دوث وراقبي ح خالل زرع الفتن والعداوة بينك وبين رفاقك وعائلتك، فاحترسي جيدا .

 مثل هذه اإلشارات.

والتقليل من  رك لذاتكو تدني منظالعمل على قد يحاول أيضا  خلخلة ثقتك بنفسك و  -
كما أو مثقفة  أو لسِت جميلة واإلثبات لِك بأنك لسِت قوية قيمتك بشتى الوسائل

من خالل بعض المواقف يظهر ذلك في البداية . ، بهدف بسط سيطرته عليكِ تعتقدين
ك للتبرير له و ، ولكنِك قد تالحظين ذلك من خالل لجؤ تبدو جدا  عادية واألمور التي

أو لجؤوك لتبرير تصرفاتك أو حماية حدودك أو  ولذاتك أنك تصرفتي من منطلق قوة
قد يحاول التسلل من بعض الثغرات . بأنك جميلة ومرغوبة الخأو االثبات له  وقتك

أو القيام كغبية وضعيفة، للتأكيد على وجهة نظره وحتى قد يلجأ إلى نعتك بصفات 
، فيتهمك باستمرار بالتقصير في أعمالك أو بالتعامل معه، تقّلل من قيمتكبتصرفات 

عند لحظك لذلك، . أو يقارنك بنساء أخريات وبأنك عادية ولسِت جميلة كفاية مثلهنّ 
قي ك وبذاتك وث  آمني بنفس انسحبي من البداية، فهو ال يستحق أي انتباه منك.

 .برؤيتك

، كوني ودودة واشكريه واستمتعي بذلك ،المديحو  عندما ُيمطرك بالمفاجآت والهدايا -
ال يوجد على األمور، وتذكري أنه  ولكن ال تدعي ذلك يؤثر على حكمك الموضوعي

اد إنجازاتك الشخصية هدية ت    .المهنية والعلميةو المس الروح كعد 

بأنه ليس "بتاع جواز" وأنه ال يؤمن بشكل متكرر يحاول الشاب عادة  التلميح للفتاة  -
 يؤجل فكرة الزواج ور طّيار"، أو أنه، ويريد أن يبقى "عصفالزواج أو بمؤسسة بالحب

أنِك تستحقين ب يكّرر ، أوري وطبقة األوزون من أجل النضال ضد االحتباس الحرا
، أو ال يريد ، وقد يقترح عليِك بأن تقبلي بهذا العريس أو ذاكشخصا  أفضل منه

، نفسك بما تسمعيه ال ُتعاندي. منطقيةوحجج غير قته بك للناس ألسباب إشهار عال
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وال تحاولي أن تغيري فكرته عن الحب ذي كل ما يقوله على محمل الجّد، خُ و 
الصة خُ  ه الخاصهو ُيفهمك بطريقته وأسلوب. ريهو تغي  أ صلحيهن ت  أو أ ،والزواج

 البقاء معه، اتركيه. إذا ليس لِك مصلحة في قراره عن طبيعة ومستقبل العالقة معِك. 

، قنعك بصفات ليست فيكِ ، وقد يُ قد يوحي لِك بأنه يعرفك أكثر مما تعرفين نفسك -
 .ال أحد يعرفك  أكثر منك  سمحي له بذلك. ال تصدقيه وال ت

ي كون .الِحَيل للوصول إلى غايته منكِ ب و يعتمد الشاب كل األساليب واألالعي -
فهو مهما كان ذكيا ، إال أنه لن يستطيع التغطية  ذكية جدا  لتكشفي أالعيبه وغاياته.

 على ثغراته كامال .
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