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تأتي هذه المجــــــلة االلكترونيـة انبعـاثا من رؤى الشباب المتطوعيـن والمممنمايمـمريمن لمممـمـمـما
يتراود بين الناس بالخفاء  ،وما تعـمل عليـه جمعية تنظيـم وحماية األسرة الفلسطيمنميمة ممن خم ل
فروعها المنبثقة منها في الكــــثيـر من محافظات الوطن  ،وأهمها مراكز الخــدمــات اليـــــديقـمـمة
للشـــباب في الخـلـيـــل وغـــزة واستنــــادا إلــى االحتيـاج الكـــبير لشبــاننــما وشمـمـمابماتمنمـما إلـمـمـمى
المعــلــومـــات التـي تتـعلق بأجســادهم  ،ويحتهم وكينونتهم  ،تم العمل جليا على إييــال الكثيمر
من المعلومات حول موضــوعــات التثـقيف الجنســي والشـامــــل المتضمنة موضوعمات المنمـمـمـمو
االجتمـــاعـــي والعنف واليحة الجنسية واإلنجابية مشتملة الجسد والتكاثر والبلوغ  ،كما وتتطرق
إلى الجنسانية والمتعة الجنسية ودورة االستجابة الجنسيــة لـدى البشـر  ،العمـم ــمـمـمات والمتمنمـمو
االجتمـــاعي والمـــواطنة  ،والمشتملــة على حقوق اإلنســـان ومـــدى ارتباطــها بحقــوق اليمحمة
الجنسية واإلنجابية .
حيــث يـتـم مــن خـ ل العمــل مـع الشــباب المتطـــوعيــن وفئات المجتمع األخرى على توعميمتمهمم
وتثقيفهم جنسيا ضمن إطار فــاعل يحيـح مناســب متكــامل متدرج ومستمر  ،ويبني القدرة عملمى
الحوار والنقاش الهــادف بين كل األفراد ومختلف األعمار .

امثقافولامالنس ولمنلأهملتفاا للامح اةلام يليالبلأنل
ه مل فاا كها

حياتنا هلا معنى  ,,,,,نصنع منها األمل
هي قصة واقعية حدثت يف احدى قرى اخلليل  ,حيث رغبت م.ج بسردها لنا لتوضح أننا وصلنا
اىل القرن احلادي والعشرين  ,لكننا مل نصل اىل الوعي الكايف مبا يتعلق بالثقافة  ,ومدى تعلقنا باملوروث الثقايف
بصرخات األنيو مو عهرها  ,نسجت لنفسها أحالما وطهوحات  ,أمال مييئا بعطر الطفولة الذي يكبر معها يوما بعد يو  ,عشرو عاما
مو عهرها مضت  ,وبدأ الدفء يستنب مشاعرها  ,وغريزتها الهخب ة في أعهاقها تجا ابو خالها زايد  ,زايد الذي احتوت عباءة الهقهدر
م سارة  ,وبعد سنوات مو الهيا والعشق بينه  ,وبانت كتابات القدر عيى صفحاته أ يكونوا خطيبيو  ,يجهعه كتاب هللا وسنة النهبهي
عيي الصالة والسال  ,وحبه الذي يجعيه متهسكيو ببعضه مدى العهر  ,الى أ ت تت ساعة فيها لبست سارة فستانها األبي  ,وجيست
م حبيبها أما الناس  ,وعيو الكل تناظره بالفرحة والسعادة العارمة  ,األب واأل  ,األخ واألخت  ,الع والعهة  ,الخال والخالة  ,الجار
والجارة  ,كيه يظهرو الهشاعر ذاتها  ,والكل ي تي ليههس في أذ العريسيو بالهباركة  ,أو بالتوصيات أو ب ي شيء  ,إلى أ جاء ههس
ب ذ زايد يخبر ب ن لو يرى السعادة بعد هذا اليو  ,وت تى حينئذ الرقص والتعبير عو الفرحة ومراسيه الهزواإ إلهى أ جهاءت سهاعهة
تنتظرها سارة كها تنتظر األ ابنها الهسافر لسنوات  ,ويتيهف لها زايد بشوق العطش كها يشتاق الظهآ في الصحراء إلى رمق مو الهاء ,
ولكو سرعا ما تبددت هذ الفرحة حينها وصال إلى بيتهها الذي كانت النيرا قد أضرمت بيو أطرافة  ,ول تبقي مو منزله هذا سهوى
أعقاب رماد تطاير عاليا إلى السهاء م أحالمه ولهفته لبعضه .
تت و القيوب ويعيو الصراخ ويفر الجهي ليبحث عو الجاني الذي  ,والتخهيو بالفاعل ي تي مو هنا وهناك  ,هذا يقول تهاس كهههربهائهي ,
واآلخر يقول طفل صغير  ,وذاك يقول هذ نيرا الحسد  ,وتيك تشير إلى أنها بقية سيجارة وت رميها بالخط إلى الداخل  ,وأبو ضرغا "
أخ العروس " يقول  ,الفاعل بيننا يقف  ,وهو فعل متعهد  ,وها أنا أشت رائحة الكاز  ,وأرى آنار األقدا هنا واضحة عيى التراب في أسفل
النافذة  ,ولو أبعد شكوكي عو ذاك الشاب الذي يحاول الهرب ورائك اآل  ,ويا لهول وعجب ما رأى الناس وسه  ,إن عالء  ,ابو أخت
زايد  ,وبهطابقة آنار قدمي ورائحة يدي التي يفوح منها النف  ,ت الكشف عن وبالعيو أما الناس  ,أن هو الهجهانهي  ,ومهو شهدة خهوفه
يصرخ ويقول  ,أنا فعيت  ,ولكو أمي هي التي أمرتني بذلك  ,وال أدري لهاذا ؟
بعالمات الخجل واإلحباط واليوعة الهريرة  ,تذهب سارة إلى بيت أبيها  ,وبطيب مو زايد منها إلى أ يته جهل لهقهاءهه األول إلهى الهيهو
التالي  ,وكانت هذ ساعات الصباح  ,وما أ شقشقت الشهس حتى التقى زايد وسارة لقاءه األول في بيت أخي  ,ولكو  ,يبقى اليغز الذي
يحتاإ إلى الحيول الكريرة  ,ل حصل ذلك  ,ومو أقرب الناس إلى زايد ؟
أ عالء  :أخت مو األب مقربة إلى زايد  ,والتي بدأت تشتعل بها نيرا الغيرة والحقد تجا سارة  ,أنظر إليها عيى أنها سارقة أخي مني ,

وأنها ستشاركنا في ميراث أبينا  ,إنها ال تستحق أخي  ,وقد نصحته كهرهيهرا به
يرى لنفس طريقا غيرها  ,ولكنه رفه  ,وعهيهيه أ يهدفه نهههو عهنهد وعهد
بصيرت بها يدور حول  ,أنا مو دبر ل الهكائد والحجب  ,وأنا أيضا مو خهطه
ليكو لحيات وصهة سوداء في أول يو سيسعد في معها  ,عسى أ يهرى فهيههها
الشؤ ويفرغ عنها  ,أنا مو أجبرت ابني عالء عيى فعل ما فعل  ,وأنا لست نادمة
رغها مو أ زايد تنازل عو حق في القضية وكذلك سارة  ,وسه بهقهى لهحهيهاتههه
بالهرصاد إلى أ يتفرقا  ,ف نا مو ههس ب ذن ليية عرس  ,وقهيهت له لهو تهرى
السعادة بعد هذا اليو  ,وما هذ سوى بدايات الكر لك ولزوجتك .
بهقاطعة فاعل الجر ومدبر مو العائية  ,وبالبدء بترمي الهنزل بهساعدة مو كل
أهل البيدة  ,بدأت السعادة تعود إلى سارة وزايد  ,وبدأ يغهره دفء الحب وطيب
الهشاعر مو جديد  ,ول يكو الكرير مو الوقت حتى عاد منزل أحهالمههه أفضهل
مها كا  ,وعاشا في حتى هذا اليو  ,أي منذ أرب سنوات كا نتاجها زينة لههه
في حياته  ,وفيذات نبتت مو أكباده  ,ليكونوا له مصدر سعادة  ,وراب بينه
يقوي مو عزيههت في الحياة ويجعل لحياته هدفا ساميا يعيشو ألجي .
لك تهيكتنا لحظاتنا أ نشتري مو عهرنا سعادة بكل ما نهيك  ,فيهيهسهت األمهوال
وال الناس وال أي شيء  ,سيعيدنا إلى ذاك اليو الذي في تالشهت فهرحهة لهيهسهت
تتكرر في العهر إال مرة واحدة  ,ولكن يجعينا فخوريو ب نفسنا  ,وانقة خهطهانها ,
سعيدة لحظاتنا أنها خيصتنا مو أناس خدعنا فيه كريرا  ,يحاولو بناء سعادته
بتعسة غيره  ,اآل نحو فخوريو بها عهينا  ,سهعهيهديهو بهحهيهاتهنها  ,والهى األبهد
سنبقى  ,ولو يفرقنا عالء وال وداد .

اختتام مشروع التثقيف الجنسي
الشامل

منذ نشأة جمعية تنظيم وحماية األسرة
الفلسطينية وهي تعمل ضمن هدف واحد
متمثل في خمسة محاور أساسية هي :

أوال  :محور الخدمات  /عيادات التميز

يقف مشروع التثقيف الجنسي الشمل على أعقاا
نهايته في نهاية شهر حزيارا ما اااا الا اام ,
حيث حقق الماشاروع أااهافاه الاتاي عامال عالاى
تحقيقها كال الاماتاناوعايا الشاثاا والاماثاقا ايا
األقرا  ,كما والشركاء م القياهيي والسياسايايا
الاي لم يتهاونوا الثتة في تقهيم المساناه والاهعام
في االقتراحات والتوصيات وتسيايار األنشاناة ,
اا تم الوصول الى عهه ي وق ما او ماتاوقان ما
المثق ي األقرا  ,والكثير الكثايار ما الالاقااءات
التثقي ية عثر األقرا  ,وقه كا خاتمة المشاروع
مشموال ثأنشنة اضافية يتم تانا ايااااا ما خا ل
المثق ي األقرا أن سهم كمثاهر فريه م نوعها
 ,م شأنها الوصول الى أفاراه جاهه ما الا ا اة
ال مرية المستههفة .
عمل على تقهيم المثاهرات كل م

ثانيا  :محور الدعوة واإلع م وتجنيد الموارد

المتنوعة االة يوسف محرم

ثالثا  :محور فيروس نقص المناعة البشري /
االيدز

المتنوعة حني ماجه صوالحة
المتنوعة سهير أكرم زثلح

رابعا  :محور االجهاض

المتنوع ثاسل زكريا عويضات

خامسا  :محور الشباب واليافعين

المتنوع فاهي اثراايم زعرور

مبادرات شبابية اضافية
ضهو الهههبهادرات الهتهي عهههل عهيهى ابهتهكهارهها
الشباب الهتطوعو والهرقفيو األقرا  ,فهقهد ته
الت كيد عيى تنفيذ الهقترحات التالية :
 مبادرة تشهل الوصول الى طيبة الهدارس مهوالصف الحادي عشر في مدرسة حيحول الرانوية
ليبنيهو  ,وطهالهبهات الصهف الهحهادي عشهر مهو
مدرسة حيحول الرانوية ليبنات لتنفيذ ورشة عهل
لهدة يو واحد
 استهداف فتيات معنفات ضهو الفئهة الهعهههريهةبالتعاو م مؤسهسهة أدوار لهالرشهاد  ,بهتهنهفهيهذ
ورشة عهل ليو واحد .
 لقاء عبر راديو الحرية يعقد لهدة نصف ساعهةيتهحهدث عهو دور الهههرهقهفهيهو األقهرا فهي رفه
مستوى الرقافة والوعي ليهجته  ,وعرض رأيه
بشفافية ومهنية حول مشاركته برنامج الترهقهيهف
الجنسي الشامل .
 ورشة عهل ليهجهوعة الشبابية بصهيهص أمهلفي بيدة الشيوخ لهدة يو واحد
 فيي قصير يحكي قصة نهجهاح أحهد الهههرهقهفهيهواألقرا وتوجي رسائل هادفة مو خالل الهرقفيهو
األقرا .

راب الكتروني لالقتراحات
اعتاد مرقفو األقرا والههتهطهوعهيهو عهيهى
العهل مو أجهل خهيهق أفهكهار مهو شه نههها
الوصول الى االرتقاء بالهستوى الهفهكهري
والرقافي والهعرفي  ,حيث عهل الهتطوع
مهدي ادريهس جهبهاريهو بهتهصهههيه رابه
اليكتروني يت مو خالل تقدي شهكهوى أو
اقتراح أو وجهة نهظهر مهو خهالل زيهارة
موقه جهههعهيهة تهنهظهيه وحهههايهة األسهرة
الفيسطينية  ,ومزودا عيى شاشة حاسوب
خاصة تعهل عيى استقبال الهقترحات فهي
مركز الهخهدمهات الصهديهقهة لهيهشهبهاب فهي
الخييل

س يلفي
حذر علامء نفس مؤخر ًا من أن التقتطتال التمت ت متن
الصور الشخصية اليت أصبحت معروفة عامليا بظتارتر
"س يلفي "selfie /قد ال تمون جمرد حاةل ادمان عت
القصوير اذلايت بل أحد املؤرشات الاوليتة لتاتصتابتة
بأضطراب تشوه اجلست Body Dysmorphic
Disorderاذلي ميمن أن يؤدي اىل عواقب نفست تيتة
قد تؤدي اىل الاكقئأب وحماوةل ايذاء النفس بستبتب
عدم الرضا عن املظهر اخلاريج .
وأوحض ديفيد فييل ،استشاري التطتب التنتفت ت
مستشفى بريوري ،لندن ،أن  2متن  3متر
يطومون بزايرته يعانون من اضطراب تشتوه اجلست (
 ) BDDمنذ ظهور الهواتف املزود باكم ات والتيت
سامهت زايد الرغبة القطال الصور الشخصتيتة
مرارا وتمرارا وعرضها عت متواقتس وستاعتل الاعتام

منقول

واقجح أن الناس يبحثون بشا متنتقتظت عتن
زاوية م الية لقصوير أنفسه وميمن ان يمون رذا
بعض اياالت مرض ًا.
"يطول فييل" ،القطال الصور الشخصية حبد ذاته
لتتتتتس ادمتتان  -بتتل رتتو أحتتد أعتراض رتتذا
الاضطراب اذلي ينطوي ع الهوس املتظتهتر
اخلاريج للشخص".
ولمن لتس خشص يلقطط الصور الشخصيتة
قد يمون مصاا الهتوس او املترض التنتف ت.
فعشاق الس يلفي ميمن ان يطمون الساعات
حماوةل القطال صور م الية ال تظهر عيوهب التيت
يشعرون بأهن يعرفوهنا جتيتد ًا ولتمتيتا لتتتستت
ظارر للخرين.
وأضا القطرير ،كث من الحتيتان التنتاس
اذلين يأخذون الصور الشخصية يطومون القطال
مجموعة كب من الصور حىت جيدوا أفمل زاويتة
أو شا ،مث يطومون بقفحص رذه الصور للقاكد
من عدم ظهور العيوب اليت يعقطدون بأهنا عيوب
ورذا يدل عت وعتي ذايت كتبت حتول أقتل
القفاصيل الامر اذلي جيعل اياةل مرضية.

الغذية الكرث فاعد للعملية اجلنس ية
الس باخن :من أمه املصادر املعروفه للحديتد وتتعقأ أيتما متصدرا غنيتا
محلض الفوليت والبتاتا _اكروتت والفيقتامين B3و B6والفيقتام c
والاكلتتس يوم وايديتتتد وا متتن امه الافمعتته اسفتتتزه لل نتتتس....
*الافتتواكدو :حيقتتوي ع ت فيقتتامين B6و Eهمتتم اتتدا لتتاداء
اجلن ،ويسبب نطصه تراجعا النشال اجلن وتتدنيا اخلتصوبه
وغتتتي ايتتتتما ايديتتتتد والبتاتتتتا_اكروتتتتت ولتتتتض الفوليتتتت ...
*الزجنبيل :ماده م ه ومنشطه تساعد ترقيق ادلم وتطوية النقتصاب
مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
وافــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاةل
وحيقوي ع البتاا _اكروت والفتايي cوالاكلتس يوم وايديتد والزنت
ويعقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ
واملغنزييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوم
من اشهر املواد املثت ه للرغبته اجلنتس يه ،ميمتن است قعامل لوحتده عت
شتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتشاي او اضتتتتتتتتتتتافاه لافعمتتتتتتتتتتته...
* املانغا:تعقأ فامي مىض بفاكهة امللوك لتسبب فواعتدرا وفعمهتا ال يتذ،
وا غنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته البتاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا_اكروتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
الازمته النقتتال الهرمتون اجلنتتس ي (الاستتجوا والتس قوست ق ون)
وا متتصدر جيتتد ايتتما للفيقتتام cالتتروري لتتمامن عتتدم تماتتل
النطتتتتتتتتا

(احتتتتتتتتد استتتتتتتت باب املعروفتتتتتتتته للعطتتتتتتتت )

* اللوز :غي املغنزييوم وامحلوض ادلرنيه الاساس يه الروريه النقتال
اجلنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس يه
الهرمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ت
غنيه الاكلس يوم وال نز ولض الفولي فاللوز فعام هم يتساعد عت
درء العط ويزيد الشهوه اجلنس يه...

الجمثري :مثله مثل الكافيار ومحار الثحر ث وا اه الا اهياه
يحتاوي عالاى الازنام والاما انايازياوم والاكاالساياوم والاياوه
االماياناي
والسيلينيوم واو مصاهر ناناي ايضاا ثاالاحاما
الضروري النتاج الناق ت ال صثيه في الهماغ التاي تا اهل
الااااامااااازاج وتااااازياااااه الشاااااهاااااو الاااااجاااااناااااساااااياااااه. . .
* الكرفس :ينثه ال ه النخاميه ( واي ال ه الر يسياه الاتاي
تحث كافة ال هه االخرى التي ت رز الهرمونات الجنساياه )
واو مقوي للرنثه الجنسيه واو نني ثالسيلنيوم فيتامينات B
ثاااااااااااااااياااااااااااااااتاااااااااااااااا_ كااااااااااااااااروتاااااااااااااااياااااااااااااااا
و
لهاا او مثالي للمضغ ث ه وجثه هسمه لضما عاهم خاماوه
الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو . . .
*الثوم :ي زز هورا الهم ويثقي الشرايي ساالاكاه لضاماا
حصااول االنااتاااصااا فااي مااانااتاااصااف الاا ااامااروثااا اااه
وم المثير ل اتمام ا تصل الشرايي او ما االساثاا
الم روفه لل نانه ( الا اجاز الاجاناساي) عاناه الارجاال لاالام
يستحس ا تشتمل الوجثات ال اا يه ثانتظام على الثوم لماا
اااااااااااااااااماااااااااااااااايااااااااااااااااه. .
مااااااااااااااا
لاااااااااااااااه
*التي  :اعتثر منا فتر نويله احه اكثر ال اكهه اثار للرنثه
الجنسيه  ,ثسث محتوا ال الي م الثيتا_ كاروتي يضاما
انتاجا منتظما للهرمونات الجنسيه ,ويقوي الشهو الجناساياه
االجاااااااااهااااااااااه والاااااااااكااااااااار
وياااااااااخااااااااا ااااااااا
ثاعتثار مصهراجيها لل يتامايا  cوناناياا ثاالاكاالساياوم....
* الثنهور  :ضروريه النتاج الاهارماوناات الاجاناساياه عاناه
الااااكاااور واالنااااث ومااا اااياااه لاااتااا ااازياااز الاااخاااصاااوثاااه
واي م اننى المصاهر التي تحتاوي ثاالاثاياتاا _ كااروتايا
واي نلي ة ال يتامي Aالتي تنقل اليه على جهار الم ه ...
* الموز :يحتوي ل الموز على مااه شاثاه قالاوياه تساماى
ثااوفااوتااياانااي ا ت ا اايااه الااناااق ا ت ال ا ااصااثاايااه فااي الااهماااغ
وي هل المزاج ويزيه الثقه ثالن س

مااا قالت الممرضة اثة ثهرا م الصحة المهرسية
تكثر ثقافاة الا ايا ثاتاناور ماراحال حاياا اا الء
األن ال وفي س الماراااقاة األمار الااي ياهفا اهام
للثحث ع وسا ل أخرى لالاتا ارف عالاى ناثايا اة
الت يرات التي نرأت عليهم وس يا للحصول عالاى
اإلجاثات التي تهور في أااانهم خاصة حي يتمنان
األال ع تقهيم اإلجاثات وعناهماا ياتاارع الاما الام
ثالاخاجال ما نارح ماواضايان الازواج والاتاكااثار
واالخصا .
ي زوا أخصا يو اجتماعاياو ونا اساياو وأااالاي
ومهرسو أسثا الم اايم الجنسية الاخاانا اة عاناه
ال تية والشثا وال تيات إلى نيا الترثية الجنسياة
السليمة للتارع ثثقافة ال ي والخجل.
وثحس ا الء فإ م هوم ال ي ي ه ضم ثقاافاة
الترثية القا اماة ناظارا لسايااه الا ااهات والاتاقاالاياه
ول يا الترثية الجنسية الصحياحاة والا الاماياة فاي
المنااج الت ليمية ونظارا لا ازوف الاكاثاياريا عا
الامانااااج
تهريس الجزء الثسين المقرر في ثا ا
الت ليمية.
ونظرا النتشار ثقافة ال ي في المجتمن ال لسنيني
كنمواج ع المجتم ات الشرقية المحافظة فإ اا
الثقافة كانت عا قا عنه إجراء التحقيق حيث عزفت
الكثير م الا اتاياات عا اإلهالء ثاما الاوماات عا
الترثية الجنسية ثسث ال ايا أوال والاجاهال ثاهاا
المواضين ثانيا.

وثخصوص مهى م لومات الشثا والياف ي ع
الم اايم الجنسية ونثي ة ال قات الجنسية األولى
نشااء الاثاكاار
وآلياتها وما ي رفاوناه عا فا
ونزول الهم م عهمه ,فقه أكاهو عاهم ما ارفاتاهام
الكثير ع اا األمور ولك ما ي رفونه ياتا الاق
ثوجو نزول الهم عاناه الاجامااع األول لاتامازق
وف نشاء الثكار .
وااا الموضوع أيه كثيرو ناظارا لالاما اتاقاهات
السا ه المت لقة ثاارتاثاان نازول الاهم عاناه فا
ال شاء.
العزوف عن تدريس مواضيع االخياب والتكاثر
الاما الامايا فاي
وفي سياق اي صلة ,أقر ثا ا
لاقااءات ماانا اصالااة مان " إيا ف" أناهاام ياهرسااو
مواضين الزواج والتكاثر واالخصا واالحاتا م
والهور الشهرية على استحيااء وخاجال وأحايااناا
تهرس ثشكل سرين ومنهم م ينل م الانالاثاة
قراءتها في المنزل ,عازي الم إلى الا ايا وأ
ااا األمر م شأنه أ ي تح أعايا الانالاثاة عالاى
مواضين حساسة مثكر ثالنسثة لهم.
وانا االشار إلى أ نثي ة المواه التي تاتانااولاهاا
المنااج ال لسنينية تلثي نموح النلاثاة وتاجااو
على است ساراتهم حس مراحلهم ال مرية.

الم لمي ع نرح مثل
أما ثخصوص عزوف ث
اا المواضين ثسث ال اهات والتقاليه وثقافة ال ايا ,
أكهت أنها لم تش ار ثاوجاوه ماثال اااا الاتاوجاه عاناه
الم ليم  ,ولكنها أقرت أ األمر يتثن شخصية الم لم
ن سه وقهرته على الت اني من اا القضايا وقه يكو
الماهارس
الم في حاالت ناهر جها خاصة في ث
المختلنة.
إلى قيام ال هيه م الم لمي والم لمات ثهورام علاى
أكمل وجه في إيصال الم اايم السليمة للنلثة واإلجاثة
عما يهور في عقولهم فاي ظال الاتا ايارات الاجاساهياة
وال كرية التي ي يشونها.
الاجاوانا
وأوضاحات أ ااناام قصاور فاي ثا ا
والم اايم كأنواع نشاء الثكار وما يحهث عنه فضاه
وقضايا نزول الهم ونيراا ,م كه أ عاهم نارحاهاا
حس وجهة نظراا لكونه يحمل جوان قاه تانا اكاس
سلثا على النلثة.
وثينت ثهرا  ,أ المرشه الترثوي ياماكاناه أ ياكاو
نرفا مسانها ومكم للم لم م خ ل إيصال الم اايم
الصحيحة والسلاياماة ,ماناوااة إلاى ضارور إعانااء
المرشهي مساحة أوسن في نرح مثل ااا الاقاضااياا
حتى ت م ال ا ه المرجو للنلثة.
وثخصوص ثقافة ال يا  ,والا ااهات والاتاقاالاياه الاتاي
تج ل الحهيث في مثل اا المواضايان فاي الاماهرساة
واألسر م المحرمات ,فها األمور ال زالت قاا اماة
ولك تحسنا قه نرأ عليها وأصاثاحات ثاقاافاة الا ايا
أخف حه م الماضي ,حياث تاوجاه اج جارأ فاي
نرح  ,وفيما يت لق ثاماشاكالاة ناياا تالاقاي الانالاثاة
االجاثات الشافية ع المواضين الجنسية م الامانازل
أو المهرسة فا ااا األمر ي ه ناية في األامية حيث
يضنر النلثة عنه ا التوجه لاماصااهر أخارى ثاهيالاة
كاالنترنت وأصحا السوء والنتيجة م اايم خان ة.

وحول مهى تقثلها لنرح مثل اا الماواضايان
على األثناء قثيل الزواج  ,نشايار ثاأناه "رنام
أ األال ال تتحهثاو عا شايء عاناه زواج
أثنا هم إال أنه يستوج عالاياناا شارح كال ماا
يلزم اثنتي م ت اصيل ثشكل علمي وصحاياح
كي يكونو على يقي ثالشيء الصحيح"
ااانااالاام ضاارور لاالااقاايااام ثااهورات خاااصااة
إرشاهية وتاأاايالاياة لالاماقاثالايا عالاى الازواج
لتوعيتهم ثالم اايم الصحيحة والسلياماة والام
ثالت او من القضاء الشرعي والن الا اهلاي
والجهات اات الصلة.

ال للج ج لدلالدليججول للمججال ل للالمججبججشج ل ل
يشير مصطيح االسترداد إلى ذلك اإلطار الهفهكهري
الذي يعهل بداخي عقل اإلنسا  ,في حيو أ كيهة"
استردادية _ الجيد " تعني الخطوات التطبيقية لذلك
اإلطار الفكري ,وال يعهنهي ههذا االخهتهالف مهاههيهة
هذيو االصطالحيهو ,أي تهعهارض بهيهنههههها ,فهههو
الناحية اليغوية يتقارب كريرا معنى كل مو أسهيهوب
ومنهههج ,ولهكهو يهقهصهد بهههذا الهتهههيهيهز الهتهوضهيهح
والتفسير ,ففي أي تفكير عهيهههي يهتهخهذ الهعهههيهيهات
العقيية في ذهو الشخص ترتيبا وتنظهيههها مهتهكهامهال
يوج خطوات التطبيقية ,ولذلك يفضل أ يستقل كل
مصطيح بجانب مو الجانبيو ,بحيث تستعهل كيهة"
جيد " لتهشهيهر إلهى الهجهانهب الهتهطهبهيهقهي لهخهطهوات
االسترداد البشري  ,ولتوضيح ذلهك أكهرهر ,يهعهتهههد
التهريل في أ نهتهصهور وجهود مشهكهيهة مها تهواجه
شخصيو ,األول يتخب ويحاول ويخطئ حتى يصل
إلى حل ما لهذ الهشكية قد يكو صوابا أو خهطه ,
ولكن في كيتا الحالتيو ال يعتير محققا عيهيا ,ألنه
ل يسير في حيها تبعا لتنظي ذهني يهكن مو التحقق
مو نتائج  ,أما الراني ,فيعالج الهشهكهيهة به سهيهوب
استردادي عيهي  ,أي أن سار في حيها بهخهطهوات
فكرية معينة يطيق عييها العيهاء " خطوات التفكير
العيهي " وهذا ما يهيز الخبير في االسترداديهة مهو
الشخص العادي  -ف سيوب التفكير العيهي هو الذي
يهيز األفراد ويهكنه مو تهحيص النتائج والتحهقهق
مو صحتها .أما بخصوص خطوات االستهرداد فهي
التفكير

فهي تكاد تكو هي نفسها خطوات أي منهج بحري
تفكيري منطقي  ,م وجود بع التفاصيل الهتهي
تختيف باختالف منهج حياة الفرد نفس  ,وطبهيهعهة
حيات ومكا سكن والظروف الهحيطة ب  ,كههها
وأ األسيوب الفكري هو الهذي يهنهظه أي بهحهث
استردادي ليفرد .
تتهرل خطوات االسترداد الصحيح في الشعهور أو
اإلحساس بهشكية أو تساؤل يحير الفرد أو يهجهيهب
اهتهام  ,فيض لها حهيهوال مهحهتهههيهة أو إجهابهات
محتهية ,تتهرل في"الفروض "أو " التقهديهرات "
ن ت تي بعد ذلك الخهطهوة الهرهالهرهة ,وههي اخهتهبهار
صحة الفروض والوصول إلى نتيجة معينة ,وهذ
الخطوات الرالنة الرئيسية تقود الفرد فهي مهراحهل
تفكير الهختيفة ما دا قد اختار االسترداد العيههي
كسبيل لوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية ,ومو
الطبيعي أ يتخيل هذ الخطوات الهرئهيهسهيهة عهدة
خطوات تنفيذية مرل ,تحديد طبيعة الهشكية الهراد
دراستها ,وجه البيانات التي تساعد فهي اخهتهيهار
الفروض الهناسبة ,وكذلك البيانات التهي تسهتهخهد
في اختبار الفروض ,والهوصهول إلهى تهعهههيهههات
واستخدا هذ التعهيهات تطبيقهيها ,وبهذلهك يسهيهر
االسترداد  ,عيى شكل خطوات  -مهراحهل  -لهكهي
تزداد عهييات وضوحا ,إال أ هذ الهخهطهوات ال
تسهيههر دائهههها بهنههفهس الهتههتهابه  ,كهههها أنهههها لههيهسههت
بالضرورة مراحل فكرية منفصية

فقد يحدث كرير مو الهتهداخهل بهيهنههههها ,وقهد يهتهردد
شخص بيو هذ الخطوات عدة ,كهذلهك قهد تهتهطهيهب
بع الهراحل جهدا ضئيال ,بينها يستغرق البعه
اآلخر وقتا أطول  ,ربها في التهحيص أو الهتهفهكهيهر
الهتعهق أو مها شهابه وههكهذا يهقهو اسهتهخهدا ههذ
الخطوات عيى أساس مو الههرونهة الهوظهيهفهيهة .وال
يغيب عو البال ,أ االستردادية " طهريهقهة الهجهيهد"
تختيف مهو حهيهث طهريهقهتههها فهي اخهتهبهار صهحهة
الفروض ,ويعتهد ذلك عيى طبيعة وميدا الهشكهيهة
مهوضههوع الههبههحههث ,فههقههد يصههيههح مههرههال االسههتههرداد
الوصفي التحيييي في دراسة مشكية ال يصيهح فهيههها
االسترداد التاريخي أو دراسة الحالهة وههكهذا .وفهي
حهاالت كهرههيهرة تهفههرض مشههكهيههة االسههتهرداد الههذي
يستخدم الفرد ,وإ اختالف الهنهج ال يرجه فهقه
إلى طبيعة وميدا الهشكية ,بل أيضا إلهى إمهكهانهات
البحث الهتاحة ,فقد يصيح أكرر مو منهج في تهنهاول
دراسة بحرية معيهنهة ,ومه ذلهك تهحهدد الهظهروف,
اإلمكانات الهتوفرة وأهداف الفرد نوع الهنهج الهذي
يختار الفرد لنفس .
مو أشكال االسترداية
 الهنهج االستداللي "االستنباطي"  :وفهيه يهربهالعقل بيو الهقدمات والنتائج ,وبيو األشياء وعهيهيههها
عيى أساس الهنهطهق والهته مهل الهذههنهي ,فهههو يهبهدأ
بالكييات ليصل منها إلى الجزئيات
 الهنهج الستقراني  :وهو يهرل عكس سابق  ,حهيهثيبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانيو عهامهة ,وههو
يعتهد عيى التحقق بالهالحظة الهنهظهههة الهخهاضهعهة
ليتجريب والتحك في الهتغيرات الهختيفة

 الهنهج أالستردادي  :يعتهد هذا الهنهج عيى عهييهةاسترداد ما كا فهي الهههاضهي لهيهتهحهقهق مهو مهجهرى
األحداث ,ولتحييل القوى والههشهكهالت الهتهي صهاغهت
الحاضر
وفي حال تصنيف مناهج االسترداد " الجيد" واستنهادا
إلى أسيوب اإلجراء ,واه الوسائل الهتهي يسهتهخهدمههها
الفرد ,نجد أ هناك الهنهج التجريبي وهو الذي يعتهد
عيى إجراء التجارب تهحهت شهروط مهعهيهنهة .ومهنهههج
الهسح الذي يعتههد عهيهى جههه الهبهيهانهات " ذههنهيها "
بهوسهائهل مهتهعهددة وههو يهتهضهههو الههدراسهة الهكهشهفهيههة
والوصفية والتحيييية ,ومهنهههج دراسهة الهحهالهة ,الهذي
ينصب عيى دراسة ذهنية واقهعهيهة فهي زاويهة مهعهيهنهة
مهحهددة  ,فههردا كها أو وحههدة اجهتهههاعههيهة ,ويهرتهبه
بههاخههتههبههارات ومههقههايههيههس خههاصههة ,أمهها فههي الهههههنهههههج
االستردادي التاريخي ,فهو يعتهد عيى الوقائ واآلنار
والهههههخههيههفههات والههت ه نههيههرات الههنههفههسههيههة واالجههتهههههاعههيههة
واالقتصادية الهختيفة.
وقد ارتبطت ظهور اإلنسا مهنهذ أ خهيهقهة هللا عهيهى
األرض بهحاولة معرفة الطبيعية التي أوجدها ل وبدا
اإلنسا منذ ذلهك الهحهيهو بهتهجهريهب واخهتهبهار الهههواد
ليهعرفة الصالح والهناسب ل  ,ولو أخذنا مهرهال عهيهى
ذلك أ اإلنسا األول كا يستخد حجر الصو لقدح
الشرر وتوليد النار من فالبد مو الوصول لهذ النتيجة
التي سبقتها الهعهديهد مهو االخهتهبهارات عهيهى عهدد مهو
العناصر لهعرفة هذ الخاصية الهههوجهودة فهي حهجهر
الصهوا دو بهاقهي الهعهنهاصهر .فشهاههد فهي ذلهك أ
استخدا الهالحظة ن قا بهعهههيهيهة الهتهجهريهب بهدا فهي
مرحية مبكرة مو تاريخ اإلنسانية والهنهج أالستردادي
التجريبي مر بهراحل عديدة أيضا  ,وكذلك يقاس عيى
الفرد نفس  ,إذ يعهل عيى تحديد حاالت الحب والكر
واستنباط الصحيح مو الخاطئ .

الح ارمونات ومش مشاعر
منا آالف السنايا والاما اكارو ياحااولاو تا اسايار
ظاار الح وقه وض ت ما اات الاناظارياات عا
مااو الح وما اى أشكاله .إال أناه فاى الا اصار
الاحااهياث يارى عالااماااء األعصااا أ الا ااوانااف
الر يسية والهوافن تنثن م أنظمة للنشان ال اصاثاى
محهه فى المخ وأ تلم الشثاكاات الا اصاثاياة لاهاا
تاريخها التنورى عنه أجههنا م الثهييات ولكاناهاا
التحاول ا ت سر النرق المميز التى يتثا اهاا كال
فره فى محثته وال لمااا يختار ال ره شخصا ث ياناه
عا ناايار  .ثاهال عا الام فااأ عالاام ثااياولااوجاايااا
األعصا يحاول أ يكتشف اجليات الكامنة وراء
ظاار الح الرومانسى على وجه التحهيه.
تشير الهراسات الن سية ا الح الرومانسى يرتثن
ثكوكثة م المشاعر والهوافن والتصرفات المتميز
وأ ظاار الح تثهاء ثت لق فره ثآخر يرا فريها
فى خصاله وال مثيل له .ويأخا المح فى تاركاياز
إنتثااه ثشه على شخاصاه الاما اضال فايا اظام ما
ص ات المحثو الحميه ويت اضاى عا الا اياو
فيه أو فيها.
ال شاق تنتاثهم ناقة اا لة وفرن نشان وقلة نوم
وإنهفاع ونشو وتقل فى المزاج .وتتجه كل
ناقتهم ويتح زو ثقو لل وز ثالحثي  .وتزيه
الشها ه ش هم فيما ي رف ثأثر روميو وجولييت
ويزيهام اإلحثان إنجااثا  ,ويصثح المح م تمها
على ال قة .في يهوا ترتي أولوياتهم اليومية
ليثقوا على اتصال مستمر ثالحثي ويش رو ثقلق
االن صال حينما يثت ها .ويش ر م ظم المحثي
ثت انف قوى من حثيثهم و يقول ال هيه منهم انهم
يمك ا يضحوا ثحياتهم م اجل حثيثهم.

وم الخواص المل ته للنظر فى الح الرومانساى
تملم األفكار ع المحثو م عقل المح في كر
هوما فيه ثشاكال يشاثاه الاوساواس الااى ال ياثارح
ال قل .وم اام المشاعر المحورية فى تلم الخثر
ا المح يشتاق ويت نش للاقااء الاماحاثاو  .وقاه
أشار أف نو الى الم فى كتاثه “النهو ” منا أكثر
م خمسما ة عام أ اله الح ي يش حالاة ها اماة
م الحاجة.
ويش ر المحثو ثرنثة جنسية عارمة فضا عا
الرنثة فى تملم الحثي  ,اال ا شا ا اهام ثاالالاقااء
ال ان ى ي ل على الرنثة فى الوصال الجناساى.
لهاا فأ ال شاق الاايا يارفا حاثاهام ناالاثاا ماا
يلجأو الى أشه الجهه وأعظمه ثل وأحيانا أخنر
الست اه الحثي  .وال هيه م ال شاق المرفوضي
يصيثهم نضا الاهاجار و الاحاز وياثالاغ األمار
اروته فى مشاعر اليأس و اثون الهاماة و فاقاها
األمل واألستكانة فالح الرومانسى رنم انه يأتى
رنم أراه المح ويص السينر عليه اال أناه
اليهوم.
الي فيشر م اشهر علماء ثيولاوجاياا الاحا فاى
ال الم و اثحاثها يشار اليها فى اكاثار ماراجان اااا
المجال فى الا االام .ولاهت االايا فاياشار فاى عاام
 5491واى ت مل فى جام ة روتجرز ثالاوالياات
المتحه األمريكية .وقه قاامات ثاهراساة الا ا قاات
الرومانسية ألكثر م ث ثي عاما ولها عه كت
للجمهور م أكثر الكت مثي ا فى امارياكاا .تارى
الي فشر أ الم الهافان الاثاياولاوجاى ماثالاه ماثال
الجوع وال نش له أساسه الاكاياماياا اى فاى الاماخ.
وتقسم الي فشر خثر الحا الاى ثا ث ماراحال
تتهاخل جز يا :واى الشهو و اإلنجاا والت الاق.
الشهو تسمح للنرفي أ يكتش ا كل اجخر

 .وإإلنجاا يشجن المحثي على أ يكث ا كل ناقتهاماا
لألست هاه للتزاوج والجماع  ,اما الت لق فيثقى النرفي
م ا حتى يرعا الن ل الوليه حتى يثلغ أشه  ,فياحاتاما
كل منهما اجخر ويحتم عناء رعاية الن ل (وخاصاة
م جان الاكر الاى قه يس ى للاحاصاول عالاى أناثاى
أخرى جااز لإلخصا
مرحلة الشاهاو ياحاكاماهاا افاراز اارماوناات الااكاور
واألنوثة الاى يزهاه فيهفن الى رنثة جنسية عارمة م
أجل الجماع .واا المرحلة التستمر أكثر م اسااثايان
أو شهور .أما مرحلة اإلنجاا فتاركاز عالاى شاخاص
ث ينه للتزاوج فى نوع م الرنثة الرومانسية المت لقاة
ثهاا الشخص ااته وليس ث ير  .واى تنمو م الشهاو
ولكنها نوع ما األلاتازام ثاالام الشاخاص هو نايار
كشريم للتزاوج .وأثثتت الهراسات فى علم األعصاا
أ الوقوع فى الح يصاحاثاه إفاراز عاه ماوصا ت
عصثية فى المخ واى مواه كيميا ياة تا ثار فاى نشاان
المخ ومنها الهوثامي والسيروتوني والاناورأهرياناالايا
واى مواه ت نى الش ور ثالس ااه والاناشاو واالثاار
الاماواه الاماناثاهاة الاتاى يساتا امالاهاا
الاانية مثل ث
المهمنو الم روفة ثاألم يتامي واى مواه ت ثر عالاى
مراكز اللا فى المخ وت هى الى أثار جانثية منها زياه
ضرثات القل وفقها الشهية وزياه النشان والحياوياة
وعهم الرنثة فى النوم وش ور شهيه ثاألنتثا واإلثار .
وتهل الهرسات ا اا المرحالاة قاه تساتامار ما عاام
ونصف حتى ث ث أعوام.

وأل مرحلة الشهو واإلنجاا ثنثي تها م قتة الثه لاهاا
م مرحلة أخرى تقيم ال قة ناويالاة األماه .تالام ااى
مرحلة الت لق والتى تزهاه ال قة توثقا وقو وقه تستمر
ل ه سنوات او عقوه.
وقه وجه ال لماء ا عه ارمونات تزهاه فى الجسم فاى
مرحلة الت لق مثل ارمو األوكسيتوسي وال ازوثرسي
واى تقوى م ع قة التراثن والاتا الاق ثايا الازوجايا
فيزهاه التزامهما ثرعاية الوليه وت ززاا الصحثة القا مة
على الهاهف الااى يشاتاركاا فاياه .وفاى ثاحاث لالا االام
األينالى إنزو ايمانويل كانت مستويات الهرمو ( ف
ج) و ااو الاهارماو الااى يسااعاه عالاى ناماو الاخا ياا
ال صثية فى المخ  ,فى اعلى مستوياتهاا حاياناماا يا اياش
ال ره ع قة ح ولك ي وه مستوا للنثي ى ثا اه عاام.
فخثر الح تزيه م حيوية ال قل وقهر الاجاسام عالاى
مقاومة المر .
فى كاتااثاهاا “ لاماااا ناحا ط الاناثايا اة وكايامايااء الاحا
الرومانسى” ت ر الي فيشار ناظارياتاهاا عا تاناور
ث ث أنظمة اساسية فى المخ تههف لالاتازاوج والاتاكااثار
عا اإلنسااا  .األول اااو الشااهااو أو الااهافاان والاارنااثااة
الجنسية والثانى او االنجاا ناحاو اجخار فاى مارحالاة
مثكر م الح الاروماانساى الشاهياه والاثاالاث الاتا الاق
ال ان ى ثمشاعر عميقة يتحه فيهاا األنساا مان شاريام
لمهى نويل .والح قه يثهاء ثاأى ما تالام الاماشااعار
الناس يمارسو الجنس من شاخاص جول
الث ثة .ث
ياقان فاى الاحا ثام
مر ثم يق و فى الحا والاثا ا
اجخر يش ار ثااحسااس عاماياق
يمارس الجنس والث
ثاإلرتثان ثاجخر ثم ينمو الح الاروماانساى ثام ياظاهار
الهافن الجنسى .ولك ثينما الهافن الجنسى قه تاناور ما
أجل التزاوج من أكثر م شريم فإ الح الاروماانساى
تنور ليركز الناقة التزاوجياة عالاى شاريام واحاه فاى
وقت م ي  .إال أ الت لق قه تنور ليمكناناا ما تاكاويا
شراكة وثيقة كى نرثى نسلنا م ا يها ثيه.

الح ارمونات ومش مشاعر
وتقول هكتور فيشر أ مشااعار الاحا الاروماانساى
تثهاء ثا يأخا المحثو “م نى خاص” ثالنسثة لنا ثام
نثهاء ثالتركيز علياه او عالاياهاا ثشاه  .أنالا الانااس
يمكنهم أ يحههوا األشايااء الاتاى ال تاروق لاهام فاى
الحثي ولكنهم يزيحونها جاناثاا وياركازو عالاى ماا
ي شقونه فى المحثو  .م األحاساياس األسااساياة فاى
حالة الح الش ور ثال رح والتقلاثاات فاى الامازاج و
الش ور ثناقة اا لة و الرنثة فى إماتا م الاماحاثاو
والخوف م اإلن صال عنه واألعتماه ال ان ى عالاياه
 ,ااا ع و على أحااساياس جساهياة ماثال ضارثاات
القل القوية وص وثة التن س والحني  .ولك الحثايا
قاه يصاثاح اااجاس معالااح عالاى عاقال الامااحا ماثاال
الوسواس الاى الي اهر عقله.
قامت ه.فيشر ثهراسة  94م الرجال والنساء لم رفة
الهوا ر ال اصاثاياة فاى الاماخ الاماسا اولاة عا الاحا
الرومانسى 51 .منهم وق وا فى الاحا ثاجاناو ماناا
فتر قصير و  51تركهم م أحثاو و  51ماازالاوا
فى حالة ح ث ه ث ه ما يارثاو عالاى  15عااماا ما
الزواج .واام األفكار التاى نارحاتاهاا ااو أ الاحا
الرومانسى أقاوى ما الاهافان الاجاناساى .فالاياس ما
المتوقن أ يصيثم اإلكت ا أو أ تاناتاحار أو تاقاتال
أحها إاا ما نلثت م شاخاص ماا ماماارساة الاجاناس
ورف  ,ولك كال ياوم فاى كال ماكاا فاى الا االام
يصا الكثير م الناس ثأشاه أناواع اجالم الانا اساياة
ويقومو ثأف اال جنونية لمجره أ عرضاهام ثاالاحا
مضااهات
قه رف  .وتضاياف ه .فاياشار ثاأ ثا ا
األكت ا يمك أ تض ف مشاعر الح الاروماانساى
والت لق ال ان ى ثل وأيضا الهافن الجنسى.

كل م الرجال والنساء يأخا الجااثية الاجاساهياة
كم يار لصالحية الشاخاص كشاريام .ومان الام
فالرجال يقهرو قيمة الجااثية أكثر م النسااء.
وفى هراسة نشرتها جاما اة روتاجارز فاى عاام
 1009أظاااهااارت اااالااايااا فاااياااشااار عاااالاااماااة
األنااثاارثااولااوجاايااة الااتاانااوريااة أ ااانااام فااروق
واضااحااة ثااياا صااور الاا ااحااص ثااالاارنااياا
الم نانيسى عنه الرجال والنساء فاى الاماراحال
المثكر للوقوع فى الح  .فالرجال تظهر عناهام
أهلة على نشاان زا اه فاى ماناناقاتايا ثاالاماخ ,
األولى مننقة تاقاوم ثاالاتاكاامال ثايا الاماثايارات
واألحاااساايااس الااثااصااريااة والااثاااناايااة لااهااا عا قااة
ثاإناتااصاا الاقاضاايا  .عاالاى الا اكااس ما الاام
أظهرت الهراسة أ النساء فى المراحال األولاى
للح تنشن لهيهم المنانق الهمانية الامارتاثاناة
ثإستاهعااء الااكارياات .وتساتاتاناتاج ه .فاياشار أ
األساس التنورى ج ل الاناسااء فاى حااجاة الاى
الت رف على الرجل الاى ياهل سالاوكاه ثامارور
الوقت على أنه سوف يساعه األنثى على تارثاياة
النسل.
وفى عام  1002أظهرثحاثاهاا الااى قاامات فاياه
ث حص الهماغ ثالرني الم انااناياساى الاوظايا اى
ألفراه ي يشو تاجارثاة حا عاارماة أ ااناام
مانااانااق ما اايااناة ثااالاامااخ ياازهاها نشااانااهااا عاانااه
المحثي  .األولى مننقة تهعى النوا اات الاايال
واألخرى مننقة تهعى مننقة ال ف الثاننى.

العالقات الجنسية
قد يتفاج كرير مو األزواإ بتغير واق حياته الزوجية بعد
انتهاء شهر العسل وبدء مواجهة التغيرات التي تهفهرضههها
عييه حياته فيها بعد .لكو عيى الهجهههيه أ يهعهيهههوا أ
الحياة الواقعية ليست بنفس رومانسية مهراحهل الهههغهازلهة,
التودد ,الزفاف وشهر العسل ,وأن يتعيو عييه أ يعيههوا
أ العهل الحقيقي لهته سهيهس زواإ رائه يهتهطهيهب بهعه
الجهد.
فيها ييي أربعة خطوات بسيطة يجب االلتزا بها مو أجهل
الت سيس لتجربة زواإ ناجحة:
0تحدث األزواإ كريراً والتزامه األمانة فيههها يهقهولهونهم بعضه البع عو عدة أمور مو بينههها االحهبهاطهات,
الجنس ,الغضب ,تقديره لبعضه البع  ,معنى الهحهيهاة
شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيء.
وكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل
5السعي ليعهل سوياً مهو أجهل حهل أي شهيء يهعهتهرضطههريههقههه ه  ,والههتههعههاو كههفههريههق واحههد فههي سههبههيههل ذلههك.
3الحفاظ عيى التراب مو خهالل االتصهاالت ,الهجهنهس,الههعههاطههفههة ,الههتههفههاه ه واالهههتههههها بههبههعههضههه ه الههبههع ه .
4الحرص عيى التعامل بروح الدعابة والهرح.وحيو تستهر العالقات لبهعه الهوقهت ,سهيهتهغهيهر بهاتهبهاع
النظا الخاص بالجهاع أو الههارسة الجنسيهة .ومه زيهادة
درجة التقارب بيو الطرفهيهو ,سهيهتهضهح أ الهعهاطهفهة لهو
تستهر في النهو بصورة أوتومهاتهيهكهيهة نهتهيهجهة له عهجهاب
باألشياء الجديدة أو غير الهعيومة.

ونقد فيها ييي  9أنواع مو الههارسات الجنهسهيهة مهو شه نههها
إنعاش الحياة الزوجية مو جديد:
الهداعبات الجنسية السريعة  :وهي وسيية يهكو اليجوء إليهها
عندما ال يكو أما الزوإ قدر كاف مو الوقت لقضاء سهههرة
رومانسية كامية ,حيث يهكنك اليجوء لهكذا مداعهبهات مهرهيهرة
مو ش نها تعوي قية الوقت الهتاح أمامك لههارسهة الهجهنهس
م الزوجة.
الجنس الهتستر  :يتهرل في مهارسة الجنس بشكل سهري مه
الهزوجهة خهيهف األبهواب الهههغههيهقهة أنهنهاء مشهاههدة األطهفههال
ليتيفزيو  ,التسيل لههارس العالقة الجنسية في غهرفهة الهنهو
الخاصة باألطفهال عهنهد زيهارة الهوالهديهو أو زيهارة الهزوجهة
( الزوإ ) في مكا العهل لالستهتاع ببع الهداعبات ,التي
مو ش نها إشباع الرغبات في بع األحيا .
الجنس الرومانسي  :وهو الجنس الذي يهكو مهههارسهته فهي
أجواء تغيفها الهشاعر الرومانسية ,كها يحدث مرالً يهو عهيهد
الحب ,أو عقب تناول وجبة عشاء رومانسية.
جنس األزواإ الجدد  :وهو الجنس الذي يت بعد اسهتهحهضهار
ذكريات فترة الهواعدة ,حيث الرومهانسهيهة والهحهديهث بشهكهل
جرئ عو األشياء التي كوَّنت الحب بينهها.
جنس الهصالحة  :وهو ما يهكو أ يقو به الهزوجها عهقهب
مشاجرة أو خالف ,حيث تسهاعهد ههكهذا عهالقهة عهيهى تهنهقهيهة
األجواء بشكل أسرع ,وبصورة تفيد كال الزوجيو.
جنس التشجي  :وهو ما يهكو أ يفهيهد خهاصهة إذا كها أحهد
الزوجيو حزينا ً أو مرهقا ً.
جنس االسترخاء  :وهو النوع الذي يهكو القيا ب في صهبهاح
يو عطية نهاية األسبوع ,حيث ال تهكهو ههنهاك الهتهزامهات,
وتكو الفرصة متاحة لالسترخاء وتناول اإلفطار في السرير
واالستهتاع بالحب والعالقة م الزوجة دو ضغوط عيى أي
مو الطرفيو.
جنس الطه نينة  :وهو الجنس الذي يهعهنهي بهتهعهزيهز مشهاعهر
الهودة واأللفة خاصة إذا كا لدى أحد الزوجيو شعور مؤقت
بعد األما .
جنس النزوة  :ويكهو االستعانة في باألزياء ,األقنعة ,األلعاب
الجنسية ,الهالبس الجيدية أو أي شيء آخر مو ش نه تهعهزيهز
مستوى الهتعة الذي يبحث عن الجهي .

أنىث رشقية
امسعيي جيدا ........
التتغتتمتتوض يمتتط ترأ متتن ب ت اي تواجتتب
ااتتتااتتتتت متتتتطتتتتاتتتمتتتتبتتتة دا تتتتا
ء ب ت حتتاج ت تتي ت
لتطتتد ق ترأت
!!
املتتتتتتتتتتتتررتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتت
ملتتاذا تتتق ت تتارتتل ت نتتفتتس ت دا تتا
ملاذا تمايب ع نفس شطاء انىث رشقية !
ختتتتتت تتتتتل متتتتتن ختتتتتيتتتتتالتتتتتهتتتتتا
وتلهو هبواايهتا فوق رصيف المل املتفتطتود
تتتتتتتمتتتتتتتة
متتتتتتتن
خبتتتتتتتو
قيدت يدي وعطكل اي (أنىث)

املاد رمق " "8من رؤية الاحتاد ادلويل لقنظمي الرس تنص ع

أنىث رشقية

" توف القثطيف اجلن الشامل للجميس حبلول عام " 2222
جعبيت مزجيا من الاالم املجعة كؤوس
اذلاكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
تميق فهيا كأى الامور همام اكنتت متؤملته
انتتت متتا ختتأت م توا تتة متتعتتي ...
وحتل ذاكتريت !!!
كيف كل الوقو
مث كيف كل ان تبسطي جنايح المأايء فوق
صدر أ ساعات ادلرر مر ً وحلتو !!
انتتتتتقتتتتتظتتتتتري قتتتتتتلتتتتتيتتتتت ًا ...
ال أشتتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتهتتتتتتتت
أ
الجبية اجلنس ية ال تممتسب من مصدر واحد .حىت ان ّه من و ة النظر البيئية ،تكل ذلا انفيض عن كقفي ذاك الترمتاد املستمتى
جمل
...
الفرضية غ مممنة .ومن رنا ،فان حتليل مصادر القأث ا يعة ،أو املطارنة ب املصادر كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأايء
يسوغه .فمل تط سوى بمس دراسات هبذا ،حىت اليوم .ع سبيل املثال،
رو أمر ل ما ّ
لزيرر و بربيس ايب مس قتلتب احت ت
درسة ،تب ّ أ ّن الجبية اجلنس ية اليت يطدّهما الرايل حتمل أ ًثرا
ومطارن ًة الجبية اجلنس ية امل م ّ
بصدق .
ارشا أكأ مفهوم تطليص السلوك اجلن ّ وتثبيطه .
م ً

