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تأليف راغب بكريش
الناشـر دار رايان

ف وأفكاره، 
ّ
إّن دار رايان غري مسؤولة عن آراء املؤل

فه
ّ
ا يعّّب الكتاب عن آراء مؤل

ّ
وإّن

تّنوذج جاهز يف أوفيس مايكروسف: تمصمي الغالف
الرتقمي الدويل

9781528515297
جميع الحقوق محفوظة لدار رايان

نع نسخ أو استعمال أّي جزء من هذا الكتاب بأيّ  ة ُيم
ل وسيلة تصويرية أو إلكرتونية أو ميكانيكية ويمش

ة أو ذلك التصوير الفوتوغرايف والتسجيل عىل أرشط
أقراص مضغوطة أو استخدام أّية وسيلة نرش أخرى، 

ومن ذلك حفظ املعلومات واسرتجاعها دون إذن 
ي من النارش

ّ
.خط
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المحتويات

من هو النكدي؟

دعنا نمارس حساب االحتمال

الحلّ السحري

من يتفّوق يف النكد؟
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من هو النكدي؟

الفصل األّول
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من هو النكدي؟

النكديالشخصتعريف

 النكديالشخص
ّ

واءسجنسهعنالنظربغض

اقالشخصهوأنىثأمذكًراكان
ّ
لعاّمّية،باالنق

اقكلمةأّن علًما
ّ
منآتيةهيفعاّمّيةليستنق

يزعجكحيثالضفدع،صوتوهوالنقيق

يقهالنكديالشخص
ّ
.الدامئتذّمرهواملسمتّر،بنق

9



10



من يتفّوق يف النكد؟

الفصل الثاني
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من يتفّوق يف النكد؟

 األكرثمن
ً
!املرأة؟أمالرجلنكدّية

يتالاالجمتاعيةالدراساتمنالعديدأثبتت

جريت
م
دلدراسةأ

َ
ك
َ
ّوقونيتفالرجالبأّن الن

يفاءجحيثواسع،بفارق  النساءعىلبالنكد

%69أّن الخصوصبهذاأجريتدراسةأوسع

همواالذينالرجالمن
ّ
أوةزوج)رشيكاتهمات

ها(صديقةأوخطيبة
ّ
دبأن

ّ
حياتهمعليهمتنك

وارشحوقدالصحيح،هوالعكسأّن  ّ
معد

بعوهالذياألسلوبالدراسة
ّ
لحقيقة،املعرفةات
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ااختباًراأجرواحيث
ً
حل،مراعّدةعىلبسيط

منرجلللأسئلةعّدةاألوىلاملرحلةيفوّجهوا

عكيف":قبيل
ّ
حيالكتكرشيتترّصفأنتتوق

كانواةالثانياملرحلةويف،"الفالين؟املوقف

األقلّ أةاملر تحديدأوتمسيةالرجلمنيطلبون

دالاليتاملرأةأونكدّية
ّ
ك
َ
ن
م
رأيه،بحسبأبًدات

اليتاألسئلةنفسيطرحونكانواذلكبعد

رحت
م
امسديلتبمعلكنالسابقةاملرحلةيفط

واألخرية،الثةالثاملرحلةأّمابرشيكته،املرأةتلك

14



جرىكانت
م
عادحيثأسبوع،بعدت طرحيم

بحفيصنفسه،عنهلكنالسابقةاألسئلة

حيالأنَت ستترّصفكيف":بالشكلالسؤال

عادحيث"الفالين؟املوقف
م
عليهواقفاملنفست

جوبة،األبهذهالسابقةأجوبتهمقارنةوتجري

هحيث
ّ
واقفاملهيرشيكتهمواقفيعتّبإن

غالًبايوه)نكديةاألقلّ املرأةومواقفالنكدية

ه ّ
أّن كانتاملفاجأةلكنالجّيدة،املواقفهي(أم

همقالواالرجالمعظم
ّ
نفسبسيترّصفونإن
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هاقالوااليتالطريقة
ّ
ماأبعداوكانونكدّية،إن

.ثاليةاملبنظرهمكانتاليتاملواقفعنُيكن

ترّصفهيعندماالترّصفنفسأّن هيالنتيجة

فسنيصدرعندمابيمناطبيعًيايراهالرجل

.نكدًيايراهزوجتهعنالترّصف
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س،العكترىأخرىنسبةهناككانتبالطبع

لكّن ل،بالفعموجوداتالنكدّياتالنساءإّن أي

.تقريًبافللنصالرجالنسبةمنأقلّ نسبتهّن 
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دعنا نمارس حساب

االحتمال

الفصل الثالث
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دعنا نمارس حساب االحتمال

عفضتساويالنكدينيالرجالنسبةأّن مبا

:نتائجالهذهفلديناالنكدّيات،النساءنسبة

 
ً

يكونسنكدّيةزوجتكتكونأّن احمتالأّوال

 منأقلّ 
ّ

كفلوكذلك،تكونأال
ّ
حياتكخاللأن

اتكوأخوأّمكمنبدًءاامرأةتسعنيصادفت

تكوزوجأخواتكوصديقاتوجاراتكوقريباتك

ثنيثالفإّن الخزوجتكوصديقاتوصديقاتك

نينكدّياتسيكّن منهّن 
ّ
.كذلككّن يلنوست
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.للرجالبالنسبةالعكس:ثانًيا

ا
ً
قفمواثالثةكلّ يفوزوجتك،أنت:ثالث

َت أنمنهمااثنانسيكونبينكما،نكدّية

.بهةاملتسّببهيفقطوواحداملتسّبب
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ّ
الحلّ السحري

الفصل الرابع
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الحلّ السحري

السحرّي الحلّ 

تسايرهاأنهو

.ايرهاسهوالحلّ املقّدماتتلككلّ بعدنعم

ك
ّ
 يفألن

َ
لث

م
وأنَت ئاملخطأنَت الحاالتث

(ركنظوجهةمن)تسايرهاعندمالذاالنكدّي 

ظرهانوجهةمن)الصائببالعملتقومفأنَت 

.(خارجّي مراقبنظرووجهة

ا ،اأنتَ تكونعندمااألخريالثلثيفأمّ
ّ

ملحق

ا
ً
همسايرتها،عليكأيض

ّ
يفيربحأحد  منماألن
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كثّ امرأة،معحرب  
ّ
كونستهلربحت،إنإن

كصّدقينسعيًدا؟
ّ
.ستندم،ستندمستندم،أن

!ربحتإنوستندمخرستإنستندم

 لديكالحالتنييف
 
اليوميفوعليكسوداء،ليلة

.إلرضائهاشابههماأوالوردرشاءالتايل

ًراانسحبالسحريالحلّ 
ّ
.مبك
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ًراانسحبالسحريالحلّ 
ّ
.مبك
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ًراانسحبالسحريالحلّ 
ّ
.مبك
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ًراانسحبالسحريالحلّ 
ّ
.مبك
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ًراانسحبالسحريالحلّ 
ّ
.مبك
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ًراانسحبالسحريالحلّ 
ّ
.مبك
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