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U�bMŽ وصلت ابنتي إىل سن الثالثة عرش، سن املراهقة،  بدأنا نشعر أنا 

ووالدتها،  بأن األمور تغريت ولن تعود كام كانت. لن تعود ابنتنا كام كانت، 
دامئًا  نتوقع  ونحن  مكاٍن  إىل كل  معنا  نأخذها  التي  الصغرية  الطفلة  تلك 
أطفاٍل،  أي  أطفال،  تأكدنا من وجود  إذا  فقط  بوقتها،  واستمتاعها  قبولها 
تلعب وتلهو معهم.  اآلن صار لها صديقاتها املقربات الاليت ترغب يف قضاء 

الوقت معهنَّ  بالذات وبالطريقة التي ُيرِْدنها، ويف األماكن التي يخرتَْنها. 

بعض  أن  إال  بنموها  فرحنا  من  وبالرُّغم 
علينا  نفسها  فرضت  «اُملرِهقة»  املشاعر 
وعليها.  كان علينا أن نعرتف أننا كوالدين 
«الفقدان»  مشاعر  بعض  من  نعاين  كنَّا 
فالنمو يحمل معه فقداًنا: فقدان القديم 
كيف  رُت  تذكَّ عندئٍذ  الجديد.   واستقبال 
شاركتني إحدى األمهات منذ عدة سنوات 
عن شعورها بالفرحة املمزوجة ببعض األمل 
سيور  يربط  أن  األكرب  ابنها  تعلَّم  عندما 

حذائه بنفسه.  وقتها مل أفهم مشاعر األمل، فكانت ابنتي الكربى وقتئٍذ تتعلم 
أن تخطو خطواتها األوىل وكنت أفرح كلام كانت تفعل شيًئا بنفسها. 

أيًضا عندما تستشعر  اُملرِهقة من نصيبنا وحدنا، فابنتنا  ومل تكن املشاعر 
كسائر  أنها،  كام  الذنب،  من  بيشٍء  تشعر  كانت  املايض،  إىل  الحنني  فينا 
املراهقني واملراهقات، كانت تشعر أحياًنا بنفس الحنني إىل الطفولة، ولكن 
هذا الحنني رسعان ما تطغى عليه الرغبة الفطرية القوية لتحقيق الذات 
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الجديدة. لقد كان واجًبا علينا أن نرشح لها أننا فخوران بنموها، وأننا ال 
نشعر بالجرح من استقالليتها، وأنها ال ينبغي أن تشعر أبًدا بأيِّ ذنب. هذه 

هي املراَهَقة! 

يبدأ  حتى  وتستمر  (١٢-١٤سنة)  البلوغ  بداية  من  املراهقة  مرحلة  متتد 
األسايس  التطوري  الهدف  سنة).   ٢٠-٤٠) املبكر  الرشد  مرحلة  اإلنسان 
هي  والهوية  املستقلة.  هويته  تحقيق  هو  املراهقة  مرحلة  يف  لإلنسان 
اإلحساس الذايت باكتامل الشخصية الذي يحدث بني (١٨-٢٠ سنة) وذلك 
انعكاًسا لِام يحدث عىل املستوى العصبي: إذ يصل املخ إىل حجمه ووزنه 

النهائيني، ويكتمل التاميز الوظيفي ملراكزه ومساراته املختلفة. 

بينام يشكل الوالدان يف هذه املرحلة مصدرًا أساسيٍّا لإلرشاد والقيادة، إّال 
االستقالل  يحقق  أن  هو  املرحلة  هذه  يف  املراهق  أهم رصاعات  أحد  أن 
عنهام ليك يؤكد شخصيته الفريدة.  فكام يحاول الفطيم (سنة ونصف إىل 
٣ سنوات) تحقيق كيانه املنفصل جسديٍّا عن أمه من خالل حركته الدائبة 
وعناده وارتباطه باألب،  يحاول املراهق أن يحقق هويته املستقلة باالهتامم 
بعالقاته وصداقاته خارج األرسة. صحيٌح أنه ال يزال يعتمد عىل أرسته ماديٍّا 
الالزم  النفيس  االستقرار  لتحقيق  األساسية  ومعتقداتهم  مبادئهم  ويتبع 
لنموه، إال أنه يسعى لتكوين آراٍء شخصيٍة منفصلٍة عنهم وذلك  باستخدام 

املساندة والتأييد اللذين يحصل عليهام عرب صداقاته مع أقرانه.  

 Peer) األقران»  «ضغط  نسميه  ملا  املراهقني  رض  ُيعِّ الحال  بطبيعة  هذا 
رفقائهم  ملساندة  املراهقني  احتياج  من  نابٌع  الضغط  وهذا   .(Pressure
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اآلباء  كان  إن  املرحلة،  هذه  يف  الجديدة.  وآرائهم  الوليدة  لشخصياتهم 
واألمهات ميارسون الضغط املبارش من خالل السلطة األرسية، فإن األقران 
من املراهقني واملراهقات ميارسون  ضغًطا غري مبارش، فهم ال يلومون وال 
ينتقدون، ولكنهم يعلنون موافقتهم أو عدم موافقتهم من خالل الصداقات. 
واهتامماتهم  ميولهم  مع  يتوافق  من  إال  «الشلَّة»  داخل  يقَبلون  الَ  هم 

وآرائهم، ورمبا نوعية مظهرهم ومالبسهم أيًضا. 

 W¹uN�« W�“√

 (Eric Ericsson) إريكسون  إيريك  الشهري  السويدي  النفس  عامل  صاغ 
العمر  من  مرحلٍة  إىل  لإلشارة    (Identity Crisis) الهوية»  «أزمة  تعبري 
تتميز باالستكشاف والتحليل العميق للخيارات الكثرية املتاحة أمام املراهق 
ذلك  «إنها  الهوية:  عن  إريكسون  ويقول  هويته.  تكون  كيف  يختار  ليك 
واآلخرين،  والعامل  لنفسه  اإلنسان  رؤية  يف  باالستقرار  الداخيل  الشعور 
والذي ينعكس عىل السلوك والعالقات بصورٍة مجيدٍة من عدم االنحصار 
يف النفس».٢١ وغالًبا ما يكتمل هذه الشعور بالهوية يف عمر العرشين. أما 
هذه  يحقق  أن  قبل  املراهق  يعيشها  التي  األزمة  تلك  فهي  الهوية  أزمة 

الهوية املستقرة. 

وقد  شبه  جيمس دوبسون (James Dobson) الكاتب املعروف يف مجال 

 ____________________________________

(21) Erikson, E.H. (1970). Reflections on the dissent of contemporary youth., 
International Journal of Psychoanalysis, 51, 11- 22.
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األرسة٢٢ مرحلة املراهقة بالدقائق السبع التاليِة إلطالق صاروخ إىل الفضاء، 
والتي يكون فيها الصاروخ مغلًفا بسحابٍة من األيونات متنع االتصال به متاًما،  
الصاروخ  كان  إن  أخرى.   مرًة  اإلتصال  يعود  الغيمة،  هذه  انقشاع  وبعد 
املراهق)  (أي  اإلنساين  فالصاروخ  األيونات،  من  بسحابة  محاًطا  الفضايئ 
يكون محاًطا بسحابة من الهورمونات وعدًدا هائًال من املخاوف واألسئلة 

عن هويته، ومستقبله، وماهية الوجود كله.  

النفس يف هذه  من الطبيعي أن يعود املراهق إىل حالٍة من االنحصار يف 
املرحلة، فهي املرحلة النهائية قبل اإلنطالق إىل عامل الرشد والنضوج الذي 
ينبغي أن يعيشه اإلنسان يف «حالٍة مجيدٍة من عدم اإلنحصار يف النفس» 

عىل حد تعبري إريكسون. 

 (Adulthood) وباستعراض حياة اإلنسان منذ الوالدة حتى مرحلة الرشد
ثم  النفس،  يف  اإلنحصار  من  مراحٍل  بني  اإلنسان  تراوح  نالحظ  أن  ميكننا 
النفس لالنطالق منها  النفس نحو اآلخرين، ثم العودة إىل  الخروج خارج 

مرًة أخرى. 

يف السنوات الثالث األوىل (مرحلة الرضاعة) يكون اإلنسان منحًرصا يف نفسه 
واحتياجاته، ثم تأيت مرحلة الطفولة (٣-١٣ سنة) التي فيها يخرج الطفل 
إىل األطفال اآلخرين ليلعب ويلهو ويتعلم معهم ونادرًا ما يفكر يف نفسه، 
ثم يعود إىل نفسه يف مرحلة املراهقة ليكتشف هويته، ثم ينطلق إىل اآلخر 

واملجتمع وذلك عندما يصل إىل مرحلة الرشد والنضوج. 

 ____________________________________

(22) J. Dobson, Parenting isn t for Cowards, (Nashville: Thomas Nelson, 1997) '
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يف نفسه ويرغب يف التغيري واالنسالخ عن أرسته وعن حياته كلها.  كام أن 
اإلنسان ميكن أن يعود إىل االنحصار يف نفسه يف مرحلة الرشد املتأخر (ما 
بعد الستني) يف صورة اكتئاٍب وخوٍف من املوت ورمبا يصبح أنانيٍّا منحرف 

املزاج مثل األطفال. 

 dšü« fM'« v�≈ fM'« fH½ s�

نفس  مع  حميمٍة  صداقاٍت  تكوين  إىل  املراهقة  سن  حتى  األطفال  مييل 
الجنس. يظل األمر عىل حاله حتى بعد الدخول يف املراهقة، لكن يف مرحلة 
املراهقني  رصاع  إىل  تضيف  العالقات  من  جديدٌة  نوعيٌة  تضاف  املراهقة 

واملراهقات، وهي العالقة بالجنس اآلخر. 

هنا يبدأ املراهقون واملراهقات يف اختبار عنٍرص جديٍدٍ يضاف إىل الصداقات 
والعالقات وهو البعد الجنيس. لقد كانوا يشعرون دامئًا بالفرق بني األوالد 
والبنات، لكن هذا الفرق مل يؤرقهم كثريًا بل كانوا يتغلبون عليه بأن يكونوا 
الصداقة كانت  ببساطة، ألن  الجنس؛ وذلك،  يف مجموعاٍت مًعا من ذات 
ال  والبنات  األوالد  أنَّ  جليٍّا  وواضٌح   ، فقط  املشرتكة  األنشطة  عىل  مبنيًة 
ال  األوالد  أن  فبالرُّغم من  اآلن  أما  وألعابهم.  أنشطتهم  نوعية  يتفقون يف 
يزالون ال يشاركون البنات اهتامماتهن و البنات ال زلن َينُفرن من اهتاممات 
األوالد، إال أن األوالد يبدأون يف االهتامم بالبنات أنفسهن والرغبة يف لفت 

أنظارهن،  والعكس صحيح بالنسبة إىل البنات أيًضا. 
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انترش الشعار الفرنيس  «ليحيا االختالف» !(Vive La Difference) كنوع 
من التقليد لشعار «تحيا فرنسا» (Vive La France)! وذلك تأكيًدا عىل 
رسعان  ثم  األمريكية.٢٤  الثقافة  تسوده  عامل  يف  الفرنسية  الثقافة  اختالف 
عىل  القامئة  الجنسية  بالرغبة  لالحتفال  كشعار  الشعار  هذا  اسُتخِدم  ما 
نفسيٍّا  وإمنا  وهرمونيٍّا،  جسديٍّا  فقط  ليس  والنساء  الرجال  بني  االختالف 

ووجدانيٍّا أيًضا. 

َيذُكر األصحاح الثاين من سفر التكوين الذي يتكلم عن بدايات اإلنسان، قصة 
خلق اإلنسان ذكرًا وأنثى، آدم وحواء. وعندما خلق الله حواء وأحرضها إىل 
آدم، قال آدم هذه الكلامت التي تنسج يف اللغة األصلية شعرًا غنائيٍّا غايًة 

يف الجامل، بل لعلها أول أغنيٍة عاطفيٍة! 

«َهذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َولَْحٌم ِمْن لَْحِمي. َهِذِه ُتْدَعى اْمَرأًَة ألَنََّها ِمِن 

ُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرأَِتِه َوَيُكوَناِن َجَسًدا  اْمرٍِء أُِخَذْت» لَِذلَِك َيْرتُُك الرَُّجُل أََباُه َوأُمَّ

َواِحًدا (تك ٢: ٢٣- ٢٤) 

هنا نالحظ التشابه يف: َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َولَْحٌم ِمْن لَْحِمي و نالحظ االختالف 
يف كونها اْمَرأًَة وليس اْمرٍِء وهذا هو مصدر رغبة الرجل واملرأة يف االلتصاق 

ببعضهام البعض. 

 ____________________________________

(24) Ross Steele, The French Way: The Keys to the Behavior, Attitudes, and Customs of 
the French ( N.Y., McGraw-Hill, 2006) p. 122 
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هذه الرغبة يف االلتصاق  هي رغبٌة «رومانسيٌة» يف التصاق قلبني واندماج 
شخصيتني يف بعضهام البعض للدرجة التي تجعلهام وكأنهام قد خرجا من 
العامل الذي يعيش فيه البرش وأصبحا يعيشان وحدهام يف عاملٍ خاٍص من 
التي  اللحظات  الحياة يف  ُخِلق ألجلهام فقط.  وتتلخص كل  صنعهام، قد 

يقضيانها مًعا.  

آدم  هو .. وهي حنان٢٥ 
شافوا جنتهم باإلمكان 

هام اتنني حبيبني.. نبض القلب وّيض العني 
سحر عيونهم يحيي قلوب 
وابتسامتهم متحي ذنوب 

لو يوم ملسوا الصخر.. يدوب .. يدوب

من خالل عالقة االلتصاق الرومانيس التي تحدث، كام يقول الشاعر هنا: 
«بنبض القلب وَيضّ العني». باالبتسامة واللمسة الرقيقة، تتكامل الذكورة 
نفسه:  الكامل  اإلنسان  ويجد  اإلنسان،  شخصية  يف  الوجدانية  واألنوثة 

بذكورته وأنوثته، بشجاعته وحنانه، بجالله وجامله، بإقدامه واحتوائه. 

آدم ضم الكون بحنان 
ظهر األخرض يف األلوان 

 ____________________________________

(٢٥) أغنية «آدم وحنان» للشاعر جامل بخيت. من فيلم «اآلخر» إخراج يوسف شاهني انتاج ١٩٩٩
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واإلنسان أصبح إنسان 
همست باسم الحب حنان 

فإن  الجنيس،  باالنجذاب  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطٌة  الرومانسية  العالقة  هذه 
كانت الرومانسية هي االنجذاب بني الذكورة واألنوثة نفسيٍّا، فالجنس هو 

االنجذاب بني الذكورة واألنوثة عىل الجانب الحّيس الجسدي. 
وعندما نتكلم عن الجنس فإننا نكون قد دخلنا ألبعد عمٍق يف االلتصاق 
بني البرش. عندئٍذ ال يكون االلتصاق هنا عىل مستوى القلوب فقط، وإمنا 
عىل مستوى القلوب واألجساد حتى أنَّ الجسدين ال يصريان واحًدا باملعنى 
املجازي فحسب، بل نستطيع أن نرى الجسدين وقد صارا واحًدا يف صورة 
عجيب.   اندماج  يف  مًعا  األبوين  ِكال  تحمل صورة  التي  الطفلة  أو  الطفل 
عندئذ ال يكون الحب نظرة عني وملسة يد وكلمة حب فقط، بل يتجسد 
وثقافًة  أرسًة ومجتمًعا  بل  بًرشا سويٍّا فحسب،  وليس  بًرشا سويٍّا.   الحب 

وحضارة. 

نحن نقرتب بذلك من مشيئة خلق اإلنسان كله. لذلك فإن قرار االلتصاق 
سواء كان عىل املستوى الرومانيس أو الجنيس هو أكرب وأهم قرار يتخذه 

أيُّ إنسان. 

 °·ö²šô« Âd²×M�

أساس  هو  االختالف  هذا  أنَّ  وندرك  به  ونفرح  باالختالف  نحتفل  كّنا  إن 
به  نحتفل  وال  االختالف  نحرتم  أن  أيًضا  فيجب  األرض،  عىل  كبٍرش  حياتنا 
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فحسب، بل ال يكتمل احتفالنا به إال باحرتامنا له. لكْن كيف يكون هذا 
االحرتام؟ 

لقد تناولنا يف الفصل الثالث من 
يف  أساسيٍّا  مفهوًما  الكتاب  هذا 
الحدود.  وذكرنا  العالقات وهو 
كيف أن هذا املفهوم مبنيٌّ عىل 
حقيقتني يف البرش وهام: التشابه 

واالحتياج من ناحية، والتباين واالختالف من ناحيٍة أخرى.  نحن نحتاج إىل 
االقرتاب ألننا متشابهون، لذا فنحن محتاجون بعضنا لبعض، ونحتاج أيًضا 
أن نحافظ عىل مسافٍة وحدوٍد يف اقرتابنا، وذلك ألننا مختلفون وكل واحٍد 

مّنا ُيعدُّ فرًدا فريًدا ودولًة لها استقالٌل وسيادة. 

ونالحظ أن هاتني الحقيقتني هام الحقيقتان اللتان ُيبنى عليهام االنجذاب 
الجنيس أيًضا. فاإلنسان ينجذب جنسيٍّا لإلنسان وليس ألي كائٍن آخر، ويف 
نفس الوقت ينجذب للكائن اإلنساين املختلف عنه: إذ إنَّ الذكر ينجذب 
االنجذاب  زاد  االختالف  زاد  كلام  لذلك  للذكر٢٦  تنجذب  واألنثى  لألنثى 
فيجب بالتايل أن يزداد يف ذات الوقت الحرص يف املحافظة عىل الحدود، 

وذلك للحفاظ عىل توازن العالقات. 

يبدأ املراهقون يف الشعور باإلنجذاب للجنس اآلخر وبالتايل يصارعون مع 

 ____________________________________

(٢٦) قد يحدث اضطراب للتوجه الجنيس لإلنسان فينجذب الذكر للذكور واألنثى لإلناث فيام يسمى «بالجنسية 
املثلية» وهذا  نتناوله يف كتاب منفصل من هذه السلسلة. 

 Öé«a  ÜGò‚’G  OGR  ±ÓàN’G  OGR  Éª∏c

 ¢Uô◊G OGOõj ¿CG âbƒdG äGP ‘ ‹ÉàdÉH

 ∂dPh  ,Ohó◊G  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ‘

 .äÉbÓ©dG ¿RGƒJ ≈∏Y ®ÉØë∏d
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نوعني من املشاعر: أّولها الخجل من الجنس اآلخر، وثانيها الرغبة يف إثارة 
عالقاٍت  ن  وُيكوُّ الخجل  حاجز  منهم  بعٌض  يخرتق  اآلخر.  الجنس  اهتامم 
«خاصًة» بالجنس اآلخر. هذا ما يسمى يف مجتمعاتنا «املصاحبة» كمصطلٍح 
الشباب والفتيات. فيمكن أن  أول درجة من «االرتباط» بني  دارج، وهي 
إىل  بالنسبة  األمُر  اآلخر وكذلك  الجنس  كثريٌة من  للشاب صداقاٌت  يكون 
الفتاة، لكن الجميع يعرف أن فالن «مصاحب» فالنة. أي أن هناك نوًعا من 

العالقة الخاصة بينهام. 

قد تظل هذه العالقة يف إطار املخابرات الهاتفية ودردشة اإلنرتنت، لكنَّها 
قد تتحوَّل إىل لقاءات خاصة يف أماكن تسمح لهام بأن يعيشا لحظات الحب 
والرومانسية بعيًدا عن أنظار الناس. وبالطبع قد تتطور العالقة الرومانسية 

إىل عالقٍة جسدية. 

هناك درجاٌت من التحفظ وعدم التحفظ بني األوالد والبنات. وهنا تلعب 
مستوى  هو  األول  املستوى  التحفظ.  مستويات  تحديد  يف  أدواًرا  ُأَرسُهم 
يبقى رسيٍّا ومن طرٍف واحد،  والذي  والبنات  األوالد  الّرسي بني  اإلعجاب 
واالهتامم  الوقت  مع  ميوت  أن  يلبث  ما  ثم  آخر  إىل  شخٍص  من  ويتغري 
بأشياء أخرى يف الحياة. يف هذه الحالة يحافظ املراهقون عىل مشاعرهم/
مشاعرهن الرومانسية والجنسية دون أي تفعيل حتى يبدأون يف التفكري 
عن  وا  يعربِّ أن  البعض  يجرؤ  ففيه  الثاين  املستوى  أما  الزواج.  يف  الجدي 
إعجابهم وانجذابهم بعضهم لبعض برسائل (وقد صار هناك اآلن وسائط 
لت من هذا األمر الذي كان صعًبا يف أجياٍل سابقة).  متعددة للرسائل سهَّ
لكن تبقى هذه العالقات يف إطار مجموعٍة أكرب وال ُيسمح للمراهقني، وال 
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يسمحون ألنفسهم، باللقاء منفردين.

يقوم بعض املراهقني واملراهقات الذين يتمتعون بعالقات وثيقة باألبوين 
بالبوح لكال الوالدين أو ألحدهام بهذه املشاعر، بينام يبقيها البعض اآلخر 
َيسمحون  أو هم  فيه،  للمراهقني  ُيسَمح  والذي  الثالث  املستوى  ثم  رسٍّا. 
ألنفسهم، باللقاءات الرومانسية، لكنهم يضعون ألنفسهم حدوًدا جسديًة 
الفتيات  تكون  ما  وعادًة  مطلًقا)  املالمسة  عدم  إىل  أحياًنا  (تصل  صارمًة 
أو  الحدود  اخرتاق هذه  الفتيان  أغلب  ويحاول  الحدود؛  ُحامَة هذه  ُهّن 
عىل األقل جعلها أكرث مرونة. هذا بالطبع ناتٌج من االختالف بني الطبيعة 
األنثوية التي متيل الستخدام الكالم للتعبري عن املشاعر والطبيعة الذكرية 

التي متيل للتعبري الجسدي عن الحب. 

أال  الصعب  من  يكون  الثالث  املستوى  إىل  املراهقون  يِصل  عندما  وعادة 
تبدأ  متواليٌة حتى  تنازالٌت  فيه  تحدث  الذي  الرابع  املستوى  إىل  يتقدموا 
بينام  الرابع،  املستوى  يظل يف  البعض  الكاملة).  (غري  الجنسية  املامرسات 
الكامل. يف هذا  الجنس  الخامس وهو مستوى  املستوى  إىل  البعض  يصل 
ا كام يكون هناك أيًضا فرصٌة  املستوى بالطبع تكون فرصة الحمل عاليًة جدٍّ
حقيقيٌة لحدوث حمل يف املستوى السابق أيًضا، أي يف مستوى املامرسات 

الجسدية التي ال تصل إىل الجنس الكامل. 
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«الخطوة  نسميه:  أن  ميكن  ما  الحافة  هذه  متثل  قبلها.  من  ا  جدٍّ أصعب 
الحرجة» مبعنى أن ما بعدها يختلف متاًما عاّم قبلها. هذه الخطوة هي 
خطوة قرار البدء بلقاءاٍت خاصة  بني املراهق واملراهقة اللذين يشعران 

بانجذاب رومانيس. 

الحقيقة الثانية: بعد النزول من الحافة، تبدأ كرة الجليد بالنمو يف الحجم 
املراهقني  يجعل  مرحلٍة  يف  االستمرار  مجرد  أن  أي  النزول.  واصلت  كلام 

يدخلون تلقائيٍّا يف املرحلة التالية ويصُعب التوقف عند حدٍّ معني. 

الحقيقة الثالثة: رمبا يستطيع عدد كبري من املراهقني واملراهقات االحتفاظ 
بالعالقة عند املرحلة الرابعة (أي مرحلة املامرسات الجنسية غري الكاملة) 
حدِّ  يف  املرحلة  لهذه  أن  إال  واألخرية،  الخامسة  املرحلة  إىل  الوصول  دون 
ذاتها خطورتها، فهذه املامرسات وإن كانت ليست «جنًسا كامًال» كام ُيقال، 
النشوة الجنسية قد  أنها جنٌس عىل أي حال. ومادامت اإلثارة وذروة  إال 
دخلتا يف العالقة، فإنها تصنع درجًة عاليًة من االلتصاق والوحدة بني الذكر 
واألنثى، إن مل تصاحبه ظروٌف مواتيٌة الستمرار العالقة نحو الزواج ( وهذا 
هو الحال غالًبا يف هذه املرحلة من العمر) فإن النتيجة تكون جرًحا وجدانيٍّا 

قد يرتك أثرًا يف الشخصية ويف منط العالقة بالجنس اآلخر. 

(Sticker) dJO²��« oB� - u� «–U�

وكانت  واملراهقات  املراهقني  من  مجموعة  إىل  أتحدث  كنت  مرة  ذات 
والجنس.  الحب  عن  عرش  والسادسة  عرش  الرابعة  بني  ترتاوح  أعامرهم 
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يف هذا الحديث ُشّبهُت أنواع الحب املختلفة مبجموعة من الصور تصور 
الخاصة  الصورة  أن  إال  الصور،  مشاهد مختلفة. والجنس صورٌة من هذه 
بالجنس ذاُت ظهٍر شديد االلتصاق «ستيكر» لذلك ينبغي علينا، قبل أن 
نضع هذا امللصق، أن نكون متأكدين من املكان الذي نريد أن نضعه فيه، 
ألن تغيريه سيؤدي إىل اهرتاء امللصق وتشويه املكان الذي تم اإللصاق فيه. 
وكان املعنى املقصود هو أال نسمح ألنفسنا مبامرسة الجنس إّال مع الشخص 
الذي سنعيش معه ونواصل معه هذه املامرسة طوال العمر. وعندما  فتحُت 
باب األسئلة جاءين سؤاٌل مكتوٌب يقول: « ماذا أفعل إذا كنت قد «لصقت 

الستيكر» بالفعل؟!» 

الجواب بسيط. فعندما نترسع ونلصق ملصًقا يف مكان ما، ثم نكتشف أننا 
ترسعنا،  فإننا نحاول أن نرفع امللصق من مكانه بحرٍص شديٍد يك ال يتمزق،  

ثم نحتفظ به إىل أن نستقر عىل املكان الذي نريد أن نضعه فيه. 

تنتابه  الخمر  أبوها مدمًنا عىل  كان  فقد  بائسة،  دعاء طفولة  عاشت 
نوباٌت من الشك يف سلوك أمها، فتحدث بينهام مشاجراٌت عنيفٌة تنتهي 
دعاء  ومنهم  السبعة،  وأوالده  لزوجته  بطرده  أو  للمنزل  برتكه  أحياًنا 
دماؤهم  بسببه  تسيل  مربًحا  الجميع رضًبا  يوسع  أن  بعد  البيت  من 
ويخرجون إىل الشارع يف منتصف الليل أحياًنا ال يدرون ماذا يفعلون 
وإىل أين يذهبون. يف بعض األحيان كانت تنجح توسالت دعاء وأخواتها 
يف أن تجعل قلب األب يتحنن قليًال فيسمح لهم بالبقاء حتى الصباح، 
وأحياًنا كان ينىس، أو تفارقه النوبة فيرتكهم وكأن شيًئا ما مل يحدث.  مل 
يكن هذا كل يشء، فقد كان األخ األكُرب لدعاء يقوم مبضايقتها ويتحرش 
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بها جنسيٍّا أثناء نومها فتقوم َفِزعًة. وعندما تذهب وتشكو ألمها، كانت 
األم تحاول تهدئتها أحياًنا، أو تقوم بانتهار األخ األكرب أحياًنا أخرى، ويف 
مراٍت كانت  تنفجر يف البكاء تعبريًا عن حزنها وعجزها، مام كان يجعل 
دعاء متيل ألن تحتفظ بهذه األمور لنفسها خوًفا من أمها وخوًفا عليها 

يف نفس الوقت، فلم تكن األمور ُتحَتمل. 

كان هذا هو الحال عندما أتت دعاء مع أمها ملقابلتي. وبدأُت مع دعاء 
يف  كانت  أن  منذ  سنوات  ثالث  حوايل  استمرت  ومتابعٍة  مشورٍة  جلسات 
الخامسة عرش وحتى صارت يف الثامنة عرش. خالل هذه السنوات صارعْت 
أنهت  أن  املضطرب. وبعد  الجو األرسي  تكمل دراستها يف هذا  دعاء ليك 
دراستها الثانوية والتحقت بالجامعة تعرفت بأرشف وهو شاٌب لطيٌف بدأ 
البداية مل تكن دعاء قد انتبهت إىل  يف التودد لها ومحاولة مصادقتها. يف 
ميلها للجنس اآلخر حتى صار عمرها مثانية عرش عاًما. فقد كانت مشغولًة 
بحزنها وفقدانها للحب واالستقرار األرسي. وشيًئا فشيًئا بدأ تعلُّقها بأرشف 
ورسعان ما تحولت عالقة الصداقة إىل عالقة حٍب رومانسيٍة ثم إىل عالقٍة 
جسديٍة حاول اإلثنان كبح جامحها لكنهام مل يستطيعا.  لقد كانت عالقة 
الحب  املظلمة، وواحًة من  الوحيدة يف حياتها  الضوء  نقطَة  دعاء بأرشف 
لذلك  واإلساءات.  والرصاع  بالعنف  املليئة  حياتها  فجأًة يف صحراء  ظهرت 
ٍل كتائٍه يف الصحراء عرث عىل  اندفعت دعاء ترشب من هذا الحب بال تعقُّ

واحة َغنَّاء. 

بدأْت والدة دعاء تنتبه لهذه العالقة. فاملخابرات الهاتفية ال تكاد تتوقف، 
متصلة.   دردشٍة  يف  والنهار  الليل  ساعات  طوال  الكمبيوتر  ترتك  ال  ودعاء 
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لها  َتُبْح  مل  بالطبع  لكنها  بأرشف،  الخاصة  بصداقتها  ألمها  دعاء  اعرتفت 
يراهام  ال  بعيدٍة  أماكن  يف  بينهام  تجمع  كانت  التي  الساخنة  باللقاءات 
فيها أحٌد. وعندما كنت أُنبه دعاء الندفاعها الشديد يف العالقة كانت تقول 
باكية: « ال أستطيع التوقف.. عالقتي بهذا اإلنسان هي اليشء الوحيد الذي 

يثبت يل إين إنسانٌة ويل قيمة!» 

كانت دعاء تدرك أن االندفاع يف التالمس والُقبل واملامرسات الجسدية أمٌر 
ال ُتحَمد عقباه عىل املدى البعيد، لكنها مل تستطِع التوقف.  فاقرتْحُت عليها 
خطًة نحاول من خاللها أن «نرفع امللصق» بهدوء. أوًال: تغيري أماكن اللقاء 
من األماكن التي ال يراهام فيها أحٌد إىل أماكن عامة يكونان فيها ظاهرين 
أمام الناس. ثانًيا: تحديد مراٍت يف األسبوع للقائهام. رمبا مرتان يف األسبوع، 
أمها  اللقاءات مبعرفة  تتم هذه  ثالًثا:  الساعتني.  يتجاوز  ال  ولوقت محدٍد 
بحيث تأخذها أمها إىل هذا املكان العام وتأيت بعد ساعتني لتصطحبها إىل 
البيت. رابًعا: تقوم دعاء بتنمية أنشطتها وعالقاتها األخرى بعد أن صارت 
ُتبِلغني  بأن  دعاء  تتعهد  خامًسا:  حياتها.  يف  ما  كل  هي  بأرشف  عالقتها 
الوقت وااللتزام، أمكن  القوانني مبجرد حدوث ذلك. ومع  بأي كرس لهذه 
الزواج، وإن مل تستمر،  التي قد تستمر حتى  العالقة  السيطرة عىل هذه 

فعىل األقل ال يكون لجرح انقطاعها أمٌل شديٌد وجرٌح غائٌر يف الشخصية.
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