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طرح های داخل کتاب یک زوج مکزیکی یا 
هندوراسی یا پرتغالی را نشان می دهد، 

حاضریم قسم بخوریم.





تعداد زیادی کتاب در اقصی نقاط جهان منتشر شده تا بگوید 
زنان و مردان با هم چه تفاوت های ریز و درشتی دارند.

حاال اینکه مگر مردم نمی دانند و یا نمی بینند این تفاوت های 
درشت و حتی خیلی درشت را، یک بحث دیگر است، اما 
اینجا من در کتاب »مردان و زنان مردم آزار« با تمام این 
تفاوت های ریز یا درشت یا متوسط، شوخی کرده ام! بله، 
تفاوت های مردان و زنان شوخی  کرده ام و شده همین  با 

صفحاتی که می خوانید!
دستمایه  را  این حوزه  روان شناسی  کتاب های  واقع  در 
قرار داده ام، به این شکل که شما در هر بخش، در ابتدا 
کتاب  یک  به  مربوط  که  می بینید  را  جمالتی  یا  جمله 
ونوسی(  زنان  مریخی،  مردان  )عمدتاً  است  روان شناسی 
تا  شده  داده  ترتیبی  و  است  مشخص  کاماًل  بخش  این 
بعد من آن را دستمایه ساخته ام  تمیز داده شود،  راحت 
همان  به  که جدیست  همانقدر  قضایا  بگویم  آنکه  جهت 

اندازه و شاید هم بیشتر، شوخی است!
توضیح اضافه هم نمی خواهد. 

 ابراهیم رها
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»وقتی به آنچه می خواهیم نمی رسیم از 
همسرمان انتقاد می کنیم.«

از این به بعد وقتی به آنچه می خواهید نمی رسید 
مدام از همسرتان تعریف و تمجید کنید. اینطوری 
فقط یک ناکام محض نیستید. هم ناکام هستید هم 
مشنگ!

»برای زنده نگه داشتن جادوی عشق باید 
فصل های آن را بشناسید.«

و البته به این نکته توجه داشته باشید که فصول 
عشق مانند فصول طبیعت نیست. معموالً یکی دو 
هفته بهار دارد بعد از آن هی چلّه ی بزرگ زمستان 
را تمدید می کنند!
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»در اغلب موارد راه حل نه متارکه است نه 
از خودگذشتگی«

بله کامالً صحیح است در اغلب موارد تنها راه حل 
مطمئن خودکشی است!

»بسیار اتفاق می افتد که به مرور زمان به 
همسرمان به اندازه ی کافی توجه نمی کنیم«

یعنی اگر دارید بام تا شام برای خانواده و البته 
همسرتان جان می کنید معنایش تالش و توجه 

برای همسر نیست احتماالً معنایش این است که 
دارید آبلیمو رنده می کنید یا دارید نخ را از 

انتهای سوزن ته گرد رد می کنید! از این به بعد 
بنشیند در منزل و هی به همسرتان توجه کنید و 
مطمئن باشید که این توجه به بار می نشیند. دقیقاً 

وقتی صاحبخانه اثاثیه را ریخت توی کوچه!
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»به کمك مهارت های ارتباطی پیشرفته  
زن می تواند به شوهرش کمك کند تا 

خواسته هایش را برآورده سازد.«

و آن مهارت های پیشرفته عبارتند از الف( استفاده 
از فرصت های استراتژیک!   ب( اشک و آه و ایضاً 
اشک و آه.   ج( جیغ و داد.   د( فحش و ناسزا به 
کس و کار همسر به میزان کافی!

»برای ایجاد یك رابطه ی محکم چهار اقدام 
ضرورت دارد«

1- دعوا و مشاجره   2- توی این زندگی یه 
آب  خوش از گلوم پایین نرفته   3- ببین بقیه چه 
زندگی هایی دارن   4- دعوا، مشاجره و البته قهر!
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»ممکن است در مواقعی زن ها به آمیزش 
جنسی کم عالقه باشند.«

البته این مسئله ی بغرنجی نیست. قضیه وقتی بغرنج 
می شود که بدانید این »مواقعی« یعنی حدوداً پنجاه 

سال اول زندگی.

»توجه به گرفتاری های روزانه از 
احساسات عمیق زن ها می کاهد«

و البته توجه به گرفتاری های سایر اوقات آنها را 
وا می دارد به همان گرفتاری های روزانه پناه ببرند!
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»برای اینکه مردها از رابطه با زنانشان لذت 
ببرند باید توقعات خود را تعدیل کنند.«

اگر می خواهند خیلی لذت ببرند بهتر است کاًل 
هیچ توقعی نداشته باشند و اگر می خواهند در 
لذت و خوشی غرق شوند الزم است در زندگی، 
همسرشان تمام توقعات را کنترات بردارد!

»باید بیاموزیم که در مواقع طوفانی و 
دشوار همسرمان را دوست بداریم«

یک آدم معمولی هستیم ناخدای کشتی دزدان 
دریایی که نیستیم!
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»مردان باید بدانند وقتی زنی احساسات خود  
را در میان می گذارد بدون توجه به خشم و 
اتهاماتی که می بندد، خواهان همدلیست«

»آقایان از این به بعد وقتی شنیدند مرده شور 
همه ی کس و کارت رو ببره« ضمن ابراز همدلی 
و احترام به احساسات خانم باید بدانند واقعاً الزم 
نیست مرده شور خبر کنند همین که همراه با ابراز 

احساسات خانم، آمین بگویند کفایت می کند!

»طبیعی است که موج اشتیاق در یك رابطه 
باال و پایین برود.«

چی بگم... االن هر چی بگم می گن بی تربیتی!

12

11





16

زار
مآ

رد
ن م

زنا
 و 

ان
رد

م

»وقتی مرد مدتی در غار تنهایی خود ماند 
و بعد خود به خود بیرون آمد می تواند 
احساس بهتری پیدا کند.«

واقعاً چرا اکثر نویسندگان کتاب های روان شناسانه 
در بهترین حالت ممکن و حداکثر مردان را یک 

عده غارنشین تصور می کنند؟!

»پول خریدار عشق نیست.«

هست! پول، معشوق را می خرد با جاش! اینکه 
پولدارها از بی پولها بیشتر به سمت طالق و جدایی 
می روند به این دلیل نیسشت که پول نتوانسته عشق 

قبلی را حفظ کند به این دلیل است که پول دارد 
یک عشق جدید می خرد!
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»زن مّدبر همسرش را بیش از اندازه تحت 
فشار قرار نمی  دهد«

جمله ی خوبیست اما کاربردی ندارد چرا که 
درباره ی مفهوم و میزان »بیش از اندازه« بین خانم ها 
اختالف نظر فراوانی وجود دارد. مخصوصاً که در 
این مورد بخصوص خانم ها دستشان به کم نمی رود!

»عشق ورزیدن به کسی بدین معنا نیست که ما 
همیشه با او نظر موافق خواهیم داشت«

بلکه بدین معناست که از فرط عشق اجداد طرف را 
می آوریم جلوی چشمش و اساساً هر چیزی گفت 
ما خالفش را عمل می کنیم و در باب معنای عشق 
همین بس که کاری می کنیم طرف بگوید غلط 
خوردم)!( که با تو آشنا شدم. آی عشق چهره ی 
آبی ات... همان بهتر که پیدا نیست!
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»مجبور نیستید در زمان ترک کردن 
همسرتان او را دوست نداشته باشید«

برعکس می توانید با روی گشاده بگویید همسر 
عزیزم آنقدر تو را دوست دارم که می خواهم 

بی دلیل تو را ول کنم بروم دنبال یکی دیگر. عالقه 
به تو سرجایش اما هر گل یه بویی داره!!

»احساس تنفر داشتن به این معناست که 
احساساتتان جایی مسدود شده است«

آمار طالق می گوید گویا کل زندگی چنان در 
انسداد احساسات افتاده که اگر تمام عمر را به تخلیه 

چاه لوله بازکنی زنگ بزنید باز از تنفر خالص 
نخواهید شد!
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»زوج های امروز در مقایسه با زوج های 
ادوار گذشته روابط جنسی بسیار کمتری 

دارند«
از تعداد بچه ها کامالً پیداست! البته در قدیم یک 
زوج کالً دو نفر بودند و سرشان هم خلوت بود. 
االن بعضی زوج ها اسمشان زوج است، در اصل کل 
طرح زوج و فرد را دارند! یعنی به جای دو نقطه ی 
دو سر یک خط، یک تنه با تمام رئوس و اضالع 
یک هشت ضلعی غیرمنظم در ارتباطند. سرشان هم 
المصب شلوووووغ! خب همین می شود دیگر.

»سرزنش کردن همسرتان بر شدت جراحت 
می افزاید«

خب آدمیزاد ازدواج می کند، کلینیک پانسمان و 
تزریقات و بخیه که باز نمی کند.
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