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 مانز رحلة لدينا احلل:
 البعض اآلخرنجح مل ينما ، بيبعض متاماالوقد جنح  ،غري املرغوب فيها يةاجلنس ةثلياملكثري من الناس إىل تغيري مشاعر القد سعى ل

أو لسرعة النتائج ابوا ر ي عندما ملأثناء املسري  نيحمبط معظمهمورمبا من الناس عديد ال أصبحو ، البتةأو مل ينجح ، ئيجز تغيري يف إال 
(، حىت اآلن)ها الفشل مصري مجيع احللول اليت جرهبا كان أن مبا ه أن مقتنعا ستسلماقد  أن البعض يبدوو الكمية اليت كانوا يودوهنا، 

 .أبداينجح سال شيء  لذاف

 عقبات على الطريق
 وهذا ما حدث .ذات سعة ومشول ابلقدر املطلوبهودان جمل تكن عندما ات مانعة للتغيري نصطدم بعقبيف حياتنا أننا وجدان لقد 
نا القيام رفضنا ولكن –مثال  ةالروحانيك  –عندما ركزان كل جهودان على جانب واحد فقط من الشفاء  – على سبيل املثال –
 املايي، أو يف اليت حدثتاجلروح العاطفية لشفاء ، أو الرجولةالرجال و فجوة بيننا وبني لتغلب على الل ةل الضرورياعمألاب

 لدينا.األصيلة كشاف وتلبية االحتياجات الست

 للتغيري.مبا هو مطلوب وال بكل ما هو الزم مستعدين للقيام مل نكن عندما لقد اصطدمنا ابلعقبات على الطريق 

قوم هللا بشرط أن يولكن ري، تغأن أأريد أان أو "، "بشرط أال يعلم أحد أن لدي هذه املعاانةري، تغأن أأريد أان "لقد قال بعضنا: 
 كما يقولون يف، و "(وعليك أن متأل الفراغ... )بشرط كذا وكذا منطقة الراحة"، أو "بشرط أال أغادر ولكن أو " ،"ابلعمل كله
لذي  االشيء  لنا أن بنَي غالبا ما ت  و  ،شيئا"تفيدان  التدابري أنصاف احللول والإن "اإلدمان للتعايف من خطوة  ة عشر يتبرامج االثن

 أنفسنا!اجة إىل تغيريه يف ذاته الشيء الذي حنن يف أم س ِّ احلكان هو   ،يف أشد الرفض لتغيريهكنا 

 تااملاملل احل
املثلية ليست مشكلة اجلنسية ( أن 239صفحة ، 2000، اببلشر)هارولد شو  "الرجولةحنو النمو " يف كتابهمدينغر آالن قال 

ب التعامل مع  جيقال أنه ، و ثليامل ياجلنس يف جمموعها االجنذاب  نتج من املشاكل اليت ت   جمموعة ها، ولكنا منفرداواحدة أو صراع
ريات تغطلب يتالغريية يف الرغبة نمو إحداث الاملشاعر املثلية و تخلص من وجدان أن خفض أو الا لذو ، على انفرادمشكلة كل 

 هي:و يف أربعة جماالت واسعة متداخلة حياتية 

 الرجولة (Masculinity) 
 األصالة (Authenticity) 
  اتحتياجاالتلبية (Needs Fulfillment) 
 تسليمال (Surrender) 
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 الرجولةرحلة مانز: 

 امللخص
ختلينا عن ، و ويةنثاأل ةنظر العن  أنفسنا فصلنا، و "غريه من الرجال كرجل مثل" هويتناأي  – لرجولةاب الداخلي إحساسنالقد طوران 

 ويةينا ورحبنا متاما ابهلنبيف مكاهنم ما يلي: تأبدلنا و ، لدينا القدمية السلبية نارفضو ،  تبنيناها سابقاأي نوع من اهلوية املثلية اليت
 والشجاعة.والقوة  قوة الشخصية من إحساسا جديدا، والمسنا الرجولية

الصحيح  مكانناتبوأان و  لنا، خوةإكناهم  قبلو ، يد الرجال أحكامنا املسبقةعلى  تغلبناغرييني، فرجال الالرحب لل عاملتواصلنا مع الو 
ات موعجمارتباطات مع و  ذات مغزى وثيقةمحيمة صداقات طوران ، و الرجال مع واألخوة الصداقةعلى منوان ، و الرجالحلقة  يف

 الدعم املتبادل.من و نا احلقيقية من التواصل مع الرجولة احتياجاتليب بطريقة ت

 

سابقة ألي رتة طويلة قبل ف بدأ فعالقد  - اجلنسية املثلية الرغبة ه أبنهحتديد إىل وصلناالذي  -الشوق فإن ، ابلنسبة ملعظمنا
 ن يكون حمبوابأل صغريصيب  كلبه   يشعرالذي  الضروريالطبيعي و  توقشوق هو الال كان هذالقد  و نسي، اجلجنذاب الحساس ابإ
 .ةرجوليال هويته يفثقة شعر ابلي"، و من الرجال واحدك" ينتمي نهأبيشعر و ، أبيهبل من قِّ رغواب مو 

 ،مرحلة املراهقةيب الص يدخلعندما  رحا مفتوحاج   صبحينمو ليميكن أن فأنه ، دون تلبية رجولةلاب لالتصال الصيب شوقظل  إذا
ا حدث وهذا هو م ،ةجنسيعاطفة دون قصد الشوق صبح ي ميكن أن - البلوغعند  اهلرموانت مع زايدةو  - يف بعض األحيانو 
 الذكورنا نأقرامن  أو ،حولنااألخرى وية األبشخصيات أو من ال، رجولتنال هكيدو تب وأمن األب  كافحبب   شعر نملما بعد .لنا

نرى ة شديدة وبسهول بينما حنن -رجولة وغموض واختالف  – يف صورة خمالفة لنا الرجال بدأان نرىف لدينا، النمو سنوات طوال
 .كأخوات لنا  نساءال معأنفسنا 

ا جتاه هب شعرنابلغربة اليت  الشعور ؤدي إال إىل زايدةت لن – اقشَ ع  الك بشهوة جنسيةأي أن نرتبط هبم  – لرجالاجنسنة  ولكن
ة لنا إخو ك  الرجال مع رتباطلال قيقيةاحل اجةاحلما نشعر به من  ألأن مت وال ميكن أبدا جلنسنة الرجال ،نا الرجوليةتهويجتاه الرجال و 

 ."بني الرجالكرجل معهم " وياألخاحلب الستشعار اجة احلو 

أن حيدث يف لشفاء هلذا ا، وأنه ال بد لشفاءاألمهية ل كبرية  منطقة كان  لدينا الرجولة معالتواصل العميق  أننا تمسري  يفوجدان قد و 
 .ومع اآلخرين داخليال مهمني:نطاقني 

 خاص متصفني أشك  نرى أنفسناكي ،  نالدي رجوليةالمع القوة اخلاصة بنا و رجولتنا  للتواصل معحنن يف حاجة  داخلياف
 أنفسنا ة إىل فصلحباج الذين كنا نعجب هبم ونغبطهم وننظر إليهم بشهوة جنسية، إننا الرجاللقدرة كسائر ابو  ابلرجولة
 قيقيةاحلولتنا لرجاالستسالم  إىل حباجةلقد كنا  .نستشعر الدنيا كرجالأن  حىت نتمكن منعن النظرة األنثوية  داخليا
 .ة لالرتباطثليامل طرقال أو اجلنسية املثلية واهلويةعن املثلية ، والتخلي لنايف داخ
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  الا"رجننا لسنا لدينا أب القدمي الشعورغلب على غرييني وأن نتالرجال ال عامل للتواصل معاجة حبنحن فمع اآلخرين أما و 
الرجال خاصة و ، يد الرجال كامنا املسبقةأح تغلب علىإىل ال اجةحبكنا لقد   .ال ننسجم معهمأننا "، و مبا فيه الكفاية

إىل أن  حباجةقد كنا ل. نقاط يعفهم ميعقبلهم جبتون – لنا كإخوة  الرجال قبلتكيف ن  تعلمحباجة إىل أن نو ، غريينيال
 .عرب خمتلف املواقف والظروف الرجالوحنن بني كوم مسرتحيني ن

جتعل الرجال  ائقةف رجولةني ميتلكون ثليامل الرجال يف آن واحد، فإن بعض اثلي  مِّ و  رجوليا ال ميكن أن يكون أن الرجل إننا ال نزعم
عف يف ا، كما أننا ال ندعي أن الرجال الغرييني ال يعانون من نقاط يوهنوحيرتمبرجولتهم  ونعجبي  اآلخرين سواء غرييني أو مثليني 

يف  رجالني الب شائع جدا لضعف يف الرجولة هو أمرإن وجود نقاط افبل أهنم ويف كثري من األحيان يعانون من ذلك، رجولتهم، 
 احلياة. مجيع مناحي

 أشبه مبحاولة انك  جنسية مثلية وأفعالجنسية مثلية أفكار  من خاللالتواصل مع الرجولة  ةاولحموجدان أن  حننحياتنا  ولكن يف
أقوى رجولية وية همع و ( نيالغريي)رجال ال مع غزىامل يذإىل التواصل  وقفقد كنا نت، املياه املاحلة عن طريق شرب العطش إلرواء

لنا  سببمل ي هذه االحتياجات لتلبية ةثليامل اهلويةإىل  أو ةثليامل يةاجلنساألفكار إىل  وأ، نيثليالرجال امل اىلجلوئنا  ولكن. أكثر ثقةو 
 .لدينا العطش ازدادعن االرتواء بدال والنتيجة أنه االختالف، و عزلة وال لعجزابالشعور املزيد من إال 

، الرجال معتصال الاو  تقاربلل غري ملىب اعظيم ااحتياج فينا اخلقالشديد عن الرجولة والشوق إليها قد  االنفصالإن ف يف حالتناو 
 مل أو -نعثر مل  ندماع جنسياهذا االحتياج  تلبيةإىل ينا ، وسعىل احتياج جنسيا بتحويله عن غري قصدو  حننوهو احتياج قمنا 

 شيءكان هو ذاته ال  إليه اجةأبشد احلكنا الذي  الشيء أن  ومن املفارقات .غريية عفيفة بطرق مللئه ةطريق على -لعثور ابنبايل 
رييني غري قادرين غالرجال ال أبنلقد أصبحنا نؤمن ، و لرجالأال نثق ابالتجارب السابقة  علمتناقد ف ،وف منهاخلأشد يف كنا الذي  
 .إليه احلاجة س ِّ حنن يف أم  ان مما ر  ر  أننا ف   وهي ة أساكانت املف، االهتماموالرمحة و لمودة ل تلبية احتياجاتناعلى 

 رجولة يف الداخلالبناء : يةر و ذكالاهلوية تطوير 
هي  م اجلنسية املثليةيوهلالرئيسة مل القوة الدافعةفإن الرجال، ابلنسبة لكثري من ": "الرجولة حنوالنمو " يف كتابهدينغر م آالن قال
، 2000عام  ،اببليشر شو هارولد، الرجولة حنوالنمو )" يف فرتة مايية ابلنسبة يلاألمر كان وكذلك  ، الرجولةعطش إىل الت

رك الذي احملهي  ميكن أن تكونفإهنا  ،رجولةال انقصة الرجل هويةلدى  تنه إذا كانأبزعم ي نهاألمر فإ يف واقعو . (82 صفحة
 املثلية.اجلنسية واالجنذاابت  السلوكياتيغذي 

قال و " ؟هذه اهلوية كونتسذا "ما ، مث قال:"أخرىهناك هوية  كونتهو أن  رجلال هوية وجودعن  البديلإن "دينغر: قال آالن م
غري املرغوب  ليةجنسية مث رغباتبعيدا عن  االنتقال الذين يسعون إىلالرجال أن  - جتربتهوحسب  - يف كثري من األحيانأنه 
ه ولكن الضيق.أشد أنواع  مهل اليت تسبب هي املناطقألهنا ، ياهتم واجنذاابهتمسلوكقبل كل شيء على و  يز أوالالرتك إىلون مييل فيها
 وهذا صحيح ة.يف البداي، وخاصة هويتهقبل كل شيء على و  ركز أوالي أنهو على وجه العموم للرجل  أكثر فعالية أن ما هويقول 
 :دينغرآالن م لاق ؛لسببني
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من  برانمجرب ع بشكل كبريا ميكن تغيريه ... االجنذاب أو السلوك منباشر تأثري املة لليقابل أكثر اهلوية هي :"أوال
سلوك ال ويوجهغذي يما  هي رجللدى ال ناقصةال الذكرية اهلويةإن  :اثنيا ...ددة احملجراءات اإلواعية و ال اخليارات

 (16، صفحة الرجولةحنو النمو ) ."ةثليواالجنذاابت امل

يتعامل  رجلفإن ال ،جنذاابتاال أو السلوك الرتكيز علىبدال عن  اهلوية زيد من الرتكيز علىامل من خالل ويعفإنه و  أخرى، ةوبعبار 
 .الناجتة األعراضالتعامل مع  عن، بدال األسباب اجلذريةمع 

ابلنسبة إىل  ن نفسهعها حيمليت ال واألحكام املعتقدات، وخاصة نفسهفيها  يرى الرجلهنا الطريقة اليت أب اهلوية وميكن تعريف
 ائص مشرتكةصعلى محله خلبناء  أويهم إلبناء على انتمائه  ف نفسهر  ع  ي   هو الذين األفراد  أنواعو اجلماعات  وكذلك، اآلخرين

ه اهلوية هذابلية قمدى ان تتفكر يف إذن عليك ف املختارةنتماءات واالاملتبناة  املعتقداتقائمة على  اهلويةا إن كانت لذو . هممع
 .املتعمد تالعبلل عرية كونتميكن أن وكيف للتشكيل 

 :املثلية ةنسياجل على غلباستطاعوا الت ل الذياالرجقال أحد 

، رجل احل تقيصمتمرد، فنان، رجل ، "الطيب الصغريالولد "متعددة؛  هوايتمن حيايت  يف أوقات خمتلفةلقد اختذت "
 ،رجل غريي، رجل حيب التجوال ثنائي اجلنس،ثلي اجلنس، رجل مرجل ، جنس مدمن، شجاع قوي، رجل انيجغري 

 "وغريها الكثري.فشل ذريع، شخص ذو ، شخص ذو جناح، شخص وحيد، رجل متحضر

مدى سبب دهشة بفإنين اشعر ابل حيايت، خمتلفة منفرتات يف  نفسياىل هبا نظرت  لقد الطرقمجيع عندما أفكر يف "
تلك  قد أتت مث ذهبت مبجرد تغري الظروف حويل وتغري نظريت إىلاهلوايت هذه هوييت، إن بعض إمكانية التشكل يف 

ريد أن أ أومثلهم  ينأن رأيت نفسياهلوايت عرب تغري العالقات واالرتباطات وتغري من  تغريت بعضبينما ، الظروف
التغريات األخرى  ضحدثت بعبينما ، وبشكل متعمد اتم بوعييت هوييف  التغيريات بعضهم، لقد قمت أان بمثل كونأ

 ."مصادفة وبسبب الظروف

وقبل ذلك، ) لرجلل اهلوية اجلنسيةولكن إن وجدت، هذا ، يئيلة عاطفية يكون له عواقب قد تاهلواي من األنواع بعضرغم أن 
ما إذا   ر علىؤثت اهنأل ،حولهمن  عاملابلارتباطه  يةيفوك نفسهباحساسه  يةكيف  يف طالقعلى اإل األساسي عاملال يه( الصيبهوية 
 أو ابلعزلة إحساسه ؤثر علىيف الوسط، كما أهنا تما ئا ، أو شيلنساءأنه أشبه اب أو، غريه من الرجال مثل أنه يرى نفسه كان
 .نقطاعابال أوابلتواصل  إحساسهوعلى ، الداخلي لفراغاب أوابالكتمال  إحساسهوعلى  النتماء،اب

لعل ما هو أهم و . لهخالف امل "اجلنس اآلخر"هو ابعتباره  يراه الذي نوع اجلنسلى ؤثر عاهلوية اجلنسية ت ، فإنواألهم من ذلك
 .حنوهنوعية اجلنس الذي جيد يف نفسه اجنذااب على تؤثر من هذا كله أهنا 

 :غرنمدي آالنقال 

 ير الداخلالشعو  لكتال مي إذا كان الرجلذا ماف... "اآلخر" أو "االختالفات"هو  االجنذاب اجلنسي جوهرويبدو أن "
ذا  نه إإف ،ةأمر ابلغ األمهيهذا و  ال،ك  ؟"اآلخر"هل ستكون ابلنسبة له هي ؟ رأةاملسيشعر ابجنذاب حنو  فهل؟ رجل نهأب
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سيكون  كاملة؛اللرجولة اإىل سيكون إمنا و  لنساءاإىل  يكونلن  األول وقهت  فإن  كرجلمكتمال  ليست  يشعر أنه كان
ون له سيكاآلخر هذا و  "اآلخر". سيكون هؤالء ابلنسبة له همو  رجال اآلخرين،الاجنذابه إىل الرجولة املوجودة لدى 

عمل يسوف  -أي الوصول أبنفسنا إىل الكمال  – لدينا الرجولة أن تطور، ذلك ويرتتب على ... 1املفقود ضلعمبثابة ال
 ".نساءحنو الة و شهوة جنسيتوجيهنا حنبدء يف جانب نفس اجلنس، و حنو لدينا يف جانب تقليل االجنذاب  عظيمةأمورا 

مع و  رجالطبيعي مع الالاصل تو للطيلة حياته لصيب الصغري االذي يشعر به  من اجلوع تنبع لدينا املثلية املشاعر فهم أنن ومبجرد أن
نعود  أنعلينا يجب ف. وايح ا ولكنه جليخميفرمبا كان هذا الطريق و  .قد أصبح جليا الشفاءحنو طريق فإن ال، به اخلاصةرجولته 

ن اآلن فصاعدا وم. لنا كإخوةكيف حنب ونثق ونتعرف على الرجال  أن نتعلم  من خالل  الصغري الصيبجروح داوي إىل اخللف لن
 .لتواصللكيد الرجولة و تو ل طبيعيةتياجاتنا الحالتلبية  نسعى سوفبل " 2ةصالحياإل"لن نقاوم هذه الرغبات 

 الرجال حلقةيف وقعنا مأن نتبوأ 
أتكيد اختبار ور فإن غنديم أالنقال كما و ، الرجالحلقة  الصحيح يفيطور الفرد رجولته وليطالب مبوقعه ل بدامتأخرا أ الوقتليس 
 :انصبيالاليت يقوم هبا  بنفس الطريقة أن يتم ذلكبشرط ، حياة الرجليف  يف أي وقت ميكن أن حيدث الرجولة

أثناء  الرجولة يتم تشكيل ... الرجولة كيدو لتنا نراهم ميتلكون السلطة فهم الذين مازل، من قبل الرجالجيب أن يتم توكيدان "
إن ف، السواء أعجبنا ذلك أم ... و  شروطهمال بد أن يتم حسب  كيدو تفإن السعي للحصول على اللذا و ، الرجالمصاحبة 

 (59-58 صفحاتال، الرجولةحنو النمو ). ما نقوم به"يت من خالل أيال بد أن  كيدو تال

 :رجولةال تنميةاملتعلقة ب املبادئ الرئيسية اثنني مندينغر يبني م

 يف أرض الواقع طريق خمتصر، وليس هناك معينة مراحل منومن أن مير عرب إنسان  كله ال بد لاألول هو أناملبدأ " .1
 .اآلنفإنه يتوجب علينا أن املرور من خالهلا  وحنن أوالد صغار تلك املراحلمنر عرب مل  ذا. فإللنمو

 اممن خالل القي الرجولةحنو  نمونسوف حنن ، و أفعالمسألة هي  إىل حد كبري هي الرجولة هو أناملبدأ الثاين و " .2
 .(من املقدمة 13، صفحة الرجولةحنو النمو )" الرجال هايفعل ألشياء اليتاب

غري هوية و  ،فيعاطواحتياج ، ورطمل تت رجولةيف إشكاال  إىل حد كبريكان و   يةاجلنسة ثليمع امل صراعه وجد أن هأنقال مدينغر 
 :وايحة

                                           
املرأة خلقت من يلع الرجل وهلذا فإن هذا الضلع هو شيء انقص مفقود عند الرجل وال يشعر الرجل ابلراحة هذه إشارة إىل خلق حواء من يلع آدم عليهما السالم، أي أن  1

 والسكينة حىت جيد هذا الضلع املفقود وهي املرأة.
ظل امسها رغبة إصالحية ياجلنسية هي يف واقع األمر رغبة "إصالحية" إلصالح اخللل النفسي، ورغم أن هدفها اإلصالح إال أهنا آلية خاطئة تزيد الويع سوءا، ولكن  الشهوة املثلية 2

لصحيحة هي ما ها مما يزيد الويع سوءا أيضا، والطرق امن حيث اهلدف األصلي، واملطلوب هنا هو أن يتم تلبيتها بطرق صحيحة بدال عن الطرق اخلاطئة، وبدال عن كبتها وجتاهل
 يقدمه هذا املقال من مقرتحات ومتارين.
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ة يك أن تعود مر علفإنه جيب ، النمو اخلاص بك استئناف إذا كنت ترغب يف، عاما 40 أو 20أو  15اآلن، وبعد "
يقوم  س الطريقة اليتبنف رجولتكتطوير وابختصار فإنه جيب عليك أن تقوم ب والفتيان. الرجالأخرى للمغامرة يف عامل 

، النجاحا ، وأخري مرة أخرى ختبارالسقوط، والنهوض واال، واالختبار، و التعلم من خالل عمليةوهي  صغار،األوالد الهبا 
 "الرجال.يفعلها  األشياء اليتفعل من خالل الكاملة  الرجولةابجتاه  ننموفإننا 

 –ني ذلك ب الفشلمرات  بغض النظر عن - النجاحات عدد قليل منلديك  يصبح، و العمليةومبجرد أن ختوض هذه "
رجال ال منكيد لرجولتك التو  علىحتصل صرت ك جتد أن سوف ... احلدوثكيد سوف تبدأ يف و الت عمليةفإن 
تتحول إىل  نكابحلصول على اإلحساس أب سوف تبدأ، و رجلمباهية الالداخلي  ابلتوافق مع احساسك ستبدأو  ،خريناآل

، الرجولةو حنالنمو ). كرجل"  ابلنسبة لكك حتقق مراد هللا أنو ، ... الرجل الذي أرادك هللا أن تكون على شاكلتهذلك 
 (8صفحة 

 ما فعلناه إلحداث التغيري
 :الرجال إىل عامل ءالنتماابو  لرجولةاب الشخصي شعوران أجل بناءمن  الكثري منا قام هبا املختلفة اليت التغيريات إذن هيفهذه 

، ذا من جانبه، هماخلوف منعلى أو الغرييني الرجال يد  ينالد األحكام املسبقة لتغلب علىابو  لتعرفلقد قمنا اب .1
حلسد الذين احسسنا جتاههم اب الرجال معينة من نواعان ألمتجيدقمنا ابلتعرف والتغلب على  اآلخر، اجلانبوعلى 

ن الرتكيز نا عتوقفو ، خريناآلرجال البيننا وبني  والقواسم املشرتكة أوجه التشابه عنابلبحث  بوعي بدأانوابلشهوة، و 
 .بيننا وبينهم الفاتتخما افرتيناه من ااملبالغة فيو 

  فاتمن الص بعض همتتجسد في الرجال الذينصداقة مع العالقات  قامةإلمتعمدا و  جهدا واعيا بذلنالقد 
 همكفاحية  رؤ ، و لديهم نقاط القوةو  نقاط الضعف رؤية، وصلنا إىل بذلكوأثناء قيامنا هم عليها، سداليت حن
، وكم كانت دهشتنا عندما اكتشفنا مرارا أهنم أيضا قد مواهبهم ومهاراهتمرأينا  وكذلكاليت لديهم، ف واملخاو 
 .بنا صفات كانت حمال إلعجاهبم فينا رأوا

  اللياقة البدنية ثلمهي أمور  غالباو ) اآلخرينيف اليت تعجبنا  الصفاتجانب  يف أنفسنا تطوير عملنا علىلقد 
أعجب هبا  اليت لدينا واليت الصفاتاكتشاف وعملنا على ، واثقة(اجتماعية ودية وطبيعة  ،ابلنفس والثقة
 يف مور اليتاأل قبولعملنا على و (، واهباملوالرمحة، و  ،الشجاعة مثلوغالبا ما تكون أمورا ) خريناآلرجال ال

 (.صلاألرق و العِّ أساسا و  اجلسمية نوعطول و كال) هاتغيري  ناميكن الواليت  أنفسنا
  أنفسنا ري يفاخلنعزز و  بدأان نرىعن هذا بدال ، و اآلخرينمع  سلبا أنفسنا ومقارنة أنفسنا قدعن ن فناتوقلقد 

ننا قللنا من االختالفات بيو ، اآلخرين الرجالحنن نشبه  كمأدركنا   وكلما. لديناالشجاعة والرجولة القوة و و 
ن نراهم أ، بدال من لنا خوةإكتجاوب معهم  اهم ونبدأان نر ، و تواصل معهمقرب للأبدا الرجال اآلخرين ، وبينهم

 .ع َشاقا حمتملني
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 نافصل؛ أي أننا ثليةثقافة املالعن و  ،ياجنس ثلينيعن االرتباطات مع امل، و ياجنس نيثليامل هوية أنفسنا عن نال  ص  ف  لقد  .2
هي هوية  جديدةة هوي ان وإبدراكناواعتمد ؛النساءحنو بشدة ويتنا دفع هبتتسبب العالقات اليت األنشطة و  عنأنفسنا 

 ل.االكمجنسيا حنو  الغرييةرجولته  بتطويريقوم الذي  قويال رجلال
  نااستبدال فإننا ،يتصرفكيف يفكر و كيف شيء ميثل  يتحول إىل  – نواح كثريةويف  –عندما أدركنا أن الفرد 

ل اطا ابلرجوسلوكيات واهتمامات مثلية بصفات واهتمامات أكثر ارتب كالموطريقة   هراومظ مسات أي
 .جلنسية املثليةا اهلوية ينا مقيدين إىلتبق اليت قداألنشطة والفعاليات والناس و  األماكن من ابتعدان، و الغريي

 كنا   لو كما  "،بناتال "واحدة منأبننا الشعور  تسبب لناعالقات أو أفعال أو  أفكار على علم أبي أصبحنا
نتمي ندراك كي ال إب نا، وعملموراألهذه  عنقطعنا انف، لالرجاجمموعة ن م بدال النساءإىل جمموعة  ننتمي
 ل.امع الرج يتمنأن ن عملنا على كما  النساء مع

 بشكل كبري  نعتمدا سابق كنا  إذاكسر القيود اليت تربطنا مع أمهاتنا، ف  يعين أيضاهذا فإن ، ابلنسبة للبعض منا
 حياتنا. يف وجودهامن قللنا فإننا وإبدراكنا ، مصاحلهابشدة على اهتماماهتا و ركز ون ماأل عالقتنا مع على

  نضالنا ال علىو  ،البتة ةاجلنسيامليول ليست على أساس وهي هوية هوية جديدة نفسنا ألبينا ر و ا احتضنلقد 
 لدينا. الرجولة يفاملتزايدة ثقتنا على قوتنا و ، ولكن على لدينا الضعفنقاط و 

تنا قو و ينا لد قوة الشخصيةتطوير لا مرادف – نواح كثرية يفو  –كان   لرجولةاب الداخلي إحساسنا أن بناءلقد وجدان  .3
، وقد أبدلنا هذه األحاسيس ضحيةالعقلية عن و  واليأس الشعور ابلعجزوكان ال بد لنا أن نتخلى عن داخلية، ال

 حياتنا.عملناه يف املسؤولية واملساءلة عما  من متجددإبحساس 
 خطوة ةعشر  يتنثأو جمموعة اال، أخويةأو مجعية  الكنيسة،جمموعة يف ) الرجالمن لقد حبثنا يف اخلارج وانضممنا جملتمع  .4

املوارد والروابط"( حيث " راجع - يةالرجال املنظمات أو غريها منتطوعية  جمموعة خدماتأو ، دمانللتعايف من اإل
 رجال.ا كشخصيتنل كيدو تني وكيف حنصل على الغرييالرجال صحبة يف  شعر ابألمانأن نتعلم كيف ننا نكمي
وكي نقضي  ،غرييني الذين أعجبنا هبمالرجال ال معصداقات جديدة نبين كي   القدمية الراحة منطقة خارجلقد انطلقنا  .5

 الرجال. يف صحبة املزيد من الوقت
  أعمال "األمور اليت هي جزء من  ببعضيف صحبة الرجال للقيام الفرص لقد خصصنا من أوقاتنا وأوجدان

 .ية واليت قد فاتتنا يف املراحل املبكرة من حياتنااليوم" الرجال
  وبذلك، "كأحد الرجال العاديني"بصورة أكرب  – شعرلن األهم من ذلكو  -لنظهر ونتصرف  عملنالقد 

 .الرجالحلقة يف  كانناطالبنا مب
 بعنايةم ختيارهامت  جالر  مععندما شاركنا خفااي نفوسنا  خاطرة حمسوبةقمنا مب كما  خريناآلرجال نا أن نثق ابلعلملقد ت .6

 .متانة يف ميوهلم اجلنسية الغرييةو ، ابلثقةارة داجلو  الرأفةأن لديهم متيز يف  بداو 
 علينا أن وتوجب ) .مفيدة بطرق حمددة حياتناالة يف الفعَ م مشاركتهو  ،هموتفهم دعمهمنا وطلبأمامهم  فتحناان

 !(أفكاران قراءة نتوقع منهمأال ، و حنتاجهربهم مبا خن
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  ات و قدالو  ،واملرشدينستشارين، املصدقاء، و األ، و سرةاألأفراد من  شبكةعندما قمنا هبذا قمنا بصناعة و– 
 القيام بذلك. قدرتنا علىبو  ريتغابليتنا للبقبنا و يؤمنون  – رداففردا 

 إجيابية. بطرق الن" بوةاألإعادة "يف للمساعدة  واملرشدين املدربني""و "شيوخال"األبوية من  الشخصياتلقد حبثنا عن  .7
  غفر ق وننا كيف نثوتعلم معهالوقت ينا ، وقضإن أمكن هذا يناأب مع ةيصحأبوية عالقة  على تطويرعملنا

 .ننفتحو 
  كما كيدو تالوالتوجيه و واحلكمة  نظرالجهة الرأي وو و  املشورةنا منهم وطلب آخرينوحبثنا أيضا عن مرشدين ،

 النساءع ة وعلى الثقة أبنفسنا عند التعامل مروحانيعلى الو  معينةمهارات  تطويروننا على أن يدرب طلبنا منهم
تعطينا الشعور أبننا حنصل على األبوة من طرق أخرى على  أو، العالقات األسرية حتسنيعلى كيفية  أو

تصرفون وكيف ي، الرجال كيف يفكر  أسئلة حولجديد وأبننا حنصل على التوجيه، كما سألناهم وبال حرج 
 .ويشعرون

  أهداف حمددة حنو عملناعندما للمحاسبة أمامهم أنفسنا ، قدمنا رشدون متفقني معناامل ندما كانعو ،
 .ناعثراتجاحاتنا و وأبلغناهم بن

معظم يقوم هبا  اليت عمالمن األ املزيدعمل ل – نانفسحقيقة أ أو احلقيقيةدون أن ننكر اهتماماتنا  –لقد حتدينا أنفسنا  .8
 مناملزيد و أ، "(الرجولةحنو  "النمو يفمدينغر  آالن )انظر الرجال معظمال اليت ال يفعلها للتقليل من األعمالرجال، و 
 ن خالل حتديمهم رتمالذين حن الرجال كيدو وت إعجابان على ولقد ح ز  جتعلنا أكثر اتصاال مع رجولتنا،  األشياء اليت

 الرجال. يف عامل أنفسنا
 تهاسابقا خناف جدا من جترب كنا  مع رجال آخرين أنشطة كة يفمن خالل املشار رجولة ال عامل شفناكلقد است ،

 .نشعر مبجرد متعة االستكشافأنفسنا و نضحك على على استعداد ل أصبحناو 
 النساءو  غريهم من الرجالعاملون مع توكيف يتحدثون ويتصرفون وكيف ي الرجاليلبس  كيف  شاهدان ،

 كماأي   –نا على غرار ما لدى الرجال عالقاتو رفاتنا وتصان وأدبنا مظهر ة جعلنا تزايدوتدرجييا وبصورة م
 (.!باانفاتتنا يف صِّ مرحلة وهذه )شيوخهم م و قراهنيقتدون أب الصغاراألوالد 

 هةواجمن خالل امل ماحنصل عليه انأمر ا مه الرجال اآلخرين من كيدو تالو  ذا املعىن اإلعجاب اكتشفنا أن 
 ونكسبيو  ،بعضهم البعضأمام  ثبات أنفسهميقومون إب لالرجا وجدان أن، ولقد التحدايت والتغلب على

انيكا وميك الراييةك  النمطية الطرقعرب ، وليس فقط ال تعد وال حتصى بطرق الرجال اآلخرين احرتام
املواهب، والقوة البدنية، األسرة، و  مع، والنجاح يف العمل النجاح من خالل ذلكون فعل، فهم يالسيارات

 مهارة.اصرارا و و  جاعةيتطلب ش عملي أو أ، األعمال اجلسديةو 
  الرجال. يف عامل قدراتناخنرج ونثبت جعلتنا  التحدايت اليتلقد حبثنا عن 

ينما واصلنا ب قبلنا ابلقصور الذي فيها، و يةالذكور  ألجسادانان تقدير و  العاطفي ناواتصال البدنية لقد زدان من لياقتنا .9
 .يف حتدايت جديدةاهلا دخإ



9 

 أهنا  العدو"،" هناأبهم أجسام البعض منانفصال عن جسمه الذي صخصه، وقد رأى اب البعض منايشعر  قد
 .كيفما كانت وكما هي  كهبات نقبلها  أجسادان على قبول عملنا، ولذا جزء من املشكلة

  طرق جديدة.ب أجسامناينا وحتد، عطاءأكثر ها وجدانأبي طريقة  البدنيةاللياقة  قمنا بزايدة، يف نفس الوقتو 
إىل حدود  يةلذكور ا جسامنانا أبدفعتنا ومواهبنا واستمتعنا بنشوة الرجولة عندما وصحسدية قوتنا اجلوران لقد ط
 .جديدة

 أنوثة املرأة.و حنبدأان نشعر ابملزيد من االجنذاب أكثر قوة كرجال، شعران أبننا ، و رجوليةال نايف هوايتابلثبات شعران كلما  .10
  معكة اهلوية املشرت األخوة و  منهبيج  إىل شعور بشكل متزايدلدينا بينما يتحول االجنذاب حنو الرجال و 

 و متزايدحن، وعلى اجلنسيةحنو الغرام والشهوة  بشكل متزايداالجنذاابت حنو النساء حتولت فقد ، الرجال
 .كل وايحبش ا لدينام عكسهي اليت الصفات اخلصائص و ابلنسبة لنا، ولديهن  ""اآلخرء هن نساال أصبح

كثريا بينما يف السابق   ،رجولةابل شعوران تعزز بطريقة وجنسيا عاطفيا النساء لتواصل معاب بدأنأن  ناكنمي، رجوليةال وةع القوقمن مو 
 احبيبكفيال وحاميا و   الرجويلران د  مستعدين جلعل ق   على حنو متزايد أصبحنا، ولقد ناضعفتو نا تبتلعأنوثة املرأة  يبدو أنكان   ما
 .مرأةللشريك حياة و 



10 

 : األصالةانزم رحلة

 لخصامل
 .ريُ دون تغو ي آنذاك هكما متاما   هاوأن نتقبلأنفسنا  أن حنب – كاذبةالواجهة الرية والعزلة و نا للخزي والسرفضأثناء  –لقد تعلمنا 

م الة إىل الداخل" للكشف عن وشفاء اآليف "رحلشجاعة وبشرعنا ، و مشاعراناألصيل مع تصال االجتربة أن نعيش علمنا تو 
واملشاعر الدفاع ليات آنَقبنا لنتجاوز لقد ، املثلية لدينااجلنسية جذور الكثري من مشاعر عند اليت تكمن و منذ فرتة طويلة الدفينة 

 الغضب واحلزن. ةصاخو مع العواطف األساسية لدينا،  ةلابعمق وأصانعة ألجل أن نتصل امل

وأن  ،ا يف داخلنامقول حقيقة وأن نعيش حياتنا لآلخرين، عن قف نتو وأن  –مع اآلخرين  صال أصيلربة اتأن نعيش جتعلمنا تو 
 عنهم. دون انفصالأمامهم و دون دفاعات ، اآلخرينة مع لاوأصة حقيقنكون أكثر 

 

، وهي ديدجتحلة ر و  ،أبصالةالذات عن لذات وتعبري لرحلة اكتشاف و  ،ثلية هي رحلة إىل الداخلاملاجلنسية بعيدا عن الرحلة إن 
اب يف حدوث كاان أول األسبين  لذ  الني كامن  الوالفراغ شفاء لألمل كشف و فيها   –رحلة شفاء  هي، بل قوة اإلرادةيف لة ليست رح
 .ةثلياملية اجلنسالكبري لدينا حنو احلنني 

فأصبحنا ، ثليةامل ةجلنسياطريقا للخروج من أن جند قبل اليت طويلة عرب السنني ال ذبة لفرتة طويلةاكحياة  ا يعيش ثري منَ كان الكلقد  
جهة زائفة واأنفسنا على نا ويعلقد  ،احلقيقية انمع مشاعر على اتصال كون نكيف أو  كيف نكون ذوي أصالة مل نعد نعرف  

يف نقع أبدا كي ال و  ،املتميزين "الطيبني كون "األوالدكي نجهدا كبريا  ثري منا ، وبذل الك"خبري"كانت   األمورأن كل نا قائلني وكذب
 .نتوجع صامتنيو  ،األملنعاين من كنا   يف داخل أنفسنا ولكنا، ومعلمين نامهاتأن نكون املفض لني عند أكل، و مشا أية 

مرتبطة ذه األكاذيب لقد كانت ه، الناشئة ةثليامل يةاجلنس ناندرك رغباتأن ما قبل الفرتة اليت عود إىل ت هاعشنااليت األكاذيب إن 
، نيخمتلفأبننا عور شلقد كان أملا مرتبطا ابل – ذلكيستطيع أحد ال نه أأيضا يقني وكنا على  ،الذي مل نستطع فهمه نيدفالألمل اب
، والداألد من واحان أبننا شعور أكثر من  بناتواحدة من الك  لشعوراب، و عن األب لشعور ابلغربةابو أبننا ال نندمج مع اآلخرين، و
آخرين أو  مع أوالد ةيجنسألعاب عن زايا خِّ و  اأسرار بعضنا محل لقد . ئساابوحيدا بكوين ، أو بسوء املعاملة من الصبيان املتنمرينو 

ضب وخاصة الغ -أن عواطفنا ، لقد تعلم بعضنا ويف سن مبكر جدا ا أو رجالمن قبل أوالد أكرب سن   ةجنسيات اعتداءعن 
قد ف الولد الصغري الطيب""نوع  منني و حساسألننا ، و سيئة وخاطئةمشاعر كانت   -على أي حال( واخلوف  واحلزن )أو الدموع

 .تعطيال اتمامشاعران خالل تعطيل من متثال حاولنا اال

شعور  من الأفضل بكثري عندانال شيء على اإلطالق عواطف، فكان الشعور بالفقد قمنا بتعطيل  الشعور ابألمل جنبوكي نت
 واحلزن والوحدة واألذى.وطأة الشديدة ملا لدينا من اخلوف لاب

 ديفيد ماثيسون:جل قال املعا



11 

شاعر مع امل أثناء اشتباكناهائلة واالعتداء اجلنسي إىل صراعات عاطفية اخلزي نظم األسرة غري الصحية و رمبا قد أدت "
وف والغضب اخلمع املو َدة و  واحلب والشوق االعتماديةمشاعر تناقضت رمبا اليت أنشأهتا هذه الصراعات، و  تناقضةامل
 نارمبا قمعإننا ف إىل املوارد العاطفية الداخلية والدعم من اآلخرينواخلزي، وبسبب افتقاران  نبوالشعور ابلذمتعاض واال
إما  تكان  األهنه من عواطفعاطفة ي أبأن يشعر على قدر ال يأصبح البعض منا ، فهذه الصراعات العاطفيةعزلنا أو 
 ".خميفةجدا أو  ةمؤمل

ولكننا   ،لهكذا كنا أنم أو -كفي يمبا  طويالينا دف ه  بقي  ن  لو استطعنا فقط أن  يدابع زولعل األمل يكفيل أبن جين الوقت وحده  إ
طرقها  دجتعفن و تتا تنزف و ، إهنوليس أيعف شدَ صبح أت ةنيدفالم الإن اآلاملايي ال متوت. ، فآالم مزريبشكل كنا خمطئني 

ال شكاألالعجز، أو و زي واخل ،دمان واهلواجس، واحلسد والشهوةمن خالل اإل -إليها ع" ا متساال" تمَ لي  للتعبري عن نفسها و  لتويةامل
 لدينا. ةثليامل يةاجلنسغذى األشواق اليت تو  األخرى لتدمري الذات

ر ر علينا أن حن إنه يتعنَي  فغري املرغوب فيها، ثلية املنسية اجلرغبات المن سنتحرر يف يوم ما أنه إذا كنا املطاف يف هناية تعلمنا لقد 
عمل أن نو  ،ما لدينا من خزيق سراح طلجيب علينا أن نكان ف. الةصأبو كلي ااألساسية   نامع عواطف تصالأن نعيد االو  ،قلوبنا
 شاف أنفسنا.كستكان علينا أن نعيد ا، أي  منذ فرتة طويلة انفينالدوجع والشفاء الغضب على 

وقف نتكان علينا أن ، و يف عالقاتنا مع اآلخرين أبصالة ة، فإنه جيب علينا أيضا أن نعيشلاصابألشعر نيكون كافيا للن  هذا لكن
ني وأصيلني يحقيقنكون وحنن حباجة إىل أن ، أهنم يريدون لنا أن نكونظننا كون ما ناول أن أن حنعيش حياتنا لآلخرين أو عن 
كنا أبننا   ثقأن نو نعتنا أقدفاعاتنا و  نتخلى عنكان علينا أن لقد  . عنهم دون انفصالأمامهم و أي دون دفاعات  –اآلخرين مع 
 بشكل كامل. لنا معي سو نا إلينظر لي   – متاما كما كنا -يكفي مبا ين جيد

 األساسيةاألصيلة العواطف 
هناك  املشرفونقوم "الناس يستطيعون التغري" ي" اليت تعقد يف عطلة األسبوع واليت تقدمها مؤسسة الرجولةحنو رحلة خميمات "اليف 
. أمر يروري يف أي نوع من الشفاء العاطفيهو هذه املشاعر أن التواصل األصيل مع عواطف أساسية، و  أن هناك أربع دريسبت
 هي:فالعواطف األساسية األربعة أما و 

 والسالم(، ب)ويتضمن احل الفرح 
 (األسىالذي يشمل و ) احلزن، 
 والذي يتضمن اإلحباط( اخلوف(، 
 الغضب. 

للتحرك أو  اوافعد صنعتالعواطف األساسية  فإنتلك األحاسيس ابستخدام سم، و قوية يف اجل االعواطف األساسية أحاسيسصنع ت
لنضج املزيد من اإىل شخص الالعواطف األساسية هي تلك املشاعر اليت لديها القدرة على نقل . إن ةستجابلالفعل أو لل

، وعلى سبيل غلقأن ينن مبدال أن ينفتح  يدوير ، على نفسه ن أن ينكمشمبدال وسع مداركه ي   أن يريدعل الفرد هنا جتإ، والكمال
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، وعندها فقدانالذلك ليستوعب توسيع مداركه من خالل  ؛ماشيء جتربة فقدان لرجل عرب ابقل تتن ل فإن عاطفة احلزنااملث
  مما كان عليه من قبل.ربشيئا أكهذا الرجل يصبح 

 انعةاشاعر املاملأو املضادة عواطف ال
، امامت غضبه خارج نطاق السيطرةجدا أو كان  شديداحزن الرجل كان إذا  ما الذي حيدث تساءل: ورغم ما ذكرانه سابقا فإننا ن

قد  هذه احلالة يب أبنه يفوجن  صيلة مؤملة للغاية؟ األعواطفه كانت إذا  ما الذي حيدث ؟ وبعبارة أخرى، زاي للغايةخم  خوفه كان أو  
ن معاانة هذه ، وقد حيمي نفسه مداخل النفس يف صندوقحيبسها  صيلة أبن صخفيها أومشاعره األ ويتكيف حيالفرد  تعلم ي

 ا من "العواطف املضادة" أو "املشاعر املانعة".العواطف األصيلة أبن يبين بينه وبينها جدارا 

 ،السلبية أو مشاعر أخرىأو  العجز وأ 3الشبق وأ القلق وأاالكتئاب  وحتت مشاعر اخلزي أصيلة األعواطفه تتوارى قد ا فلذو 
فإهنا على العمل فرد لا ثَ أن حت  بدال من ألهنا  "مانعة"أو  "مضادة"املشاعر وتعترب هذه ، األساسية هعواطفبمن الشعور الفرد  تمنعف
دال من بتزيدها غمويا، و هنا فإ زايدة فهم الذاتن مبدال ، و ذىفإهنا تطيل أمد األ إحداث الشفاء منبدال ، و العمل عنثبطه ت

بب له االنكفاء اىل وتس، الفاعليةبدال من  غالقاالن شاعر اليت تسبب لهفإهنا تقول له األكاذيب، إهنا امل حلقيقةأن ختربه اب
 مع اآلخرين. يتواصلخارج نفسه و إىل حرك أن يتعن بدال الداخل 

 لتهاءالدفاع واالآليات 
 ،لتهاءالا أخرى من آليات الدفاع أو هذه الطبقة من العواطف طبقةفوق دون وعي فإن الرجل قد يضيف وابإليافة إىل ذلك، 

حىت و ل ب –ي شيء على اإلطالق أبشعر أن يهتدف إىل محاية اإلنسان من اليت هذه هي املعتقدات واألحكام والسلوكيات و 
عاطي ت وأ اإلفراط يف تناول الطعام أو اإلدمان اجلنسي هذه اآلليات وميكن أن تشملانعة، شاعر املاملأو املزيفة عواطف ال
واجلمود ة، والنكتة الدفاعي ،العقالين البحت دون اعتبار للعاطفةالتفكري آلية وميكن أن تشمل أيضا ل، ملخدرات أو الكحو ا

 كاذبة، والسلوك القهري.الوالتقوى 

نا عواطفقة عن منبثحياة أن نعيش من أجل  املزيفةطبقات الدفاعات والعواطف رتق أن خنهو  لديناالقائم التحدي  فإن ومن مث  
قرها و  أن ن   و اىل هذه املشاعر، وأن "نستمع"  ،لدينا زن والغضبالتام مع احلغالبا هو التواصل كان عملنا ، وألجل ذلك  األساسية
 .غفر ونرتكحيني الوقت املناسب فعلينا أن نوعندما ، لسنوات عديدةسا بِّ تراكما وح  غالبا ما لذين احلزن والغضب الرج عن ف  وأن ن   

فعل ي ي  اشجاع هو الذالرجل بل إمنا ال، لديه خماوفال من اشجاع هو الرجل ليس اللان و ، رعبايكون م  قد نعرتف أبن هذا و 
 .إن مل يكن هناك خوفقط  كون هناك شجاعةتميكن أن ، إذ ال فعله اشىما ي  

                                           
 الشبق هو الشهوة اجلنسية الشديدة. 3
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 هيأنفسنا كما أن نتقبل و  – زياخل نبذ
أننا قد وجد منا  كثري؛ فإن الرُي دون تغآنذاك و  كانتكما  قبلها  نو أنفسنا نبدأ يف حب إىل أن : أننا ةحقيق اومن املفارقات ولكنه

قدراتنا احلقيقية اليت لو نا تقيملاخلري، و ا فينا من مل ناقبلإن تولذا ف،  حقيقيرُي حنو تغتقدم إال شيئا يئيال من الرز أن حنميكن ال 
 .ة املثليةمن اجلنسيللخروج حامسة  ةمبكر خطوة  كانل  االرجكتمتع هبا  ن

 عن أنفسنا:تني األساسييقتني احلقاتني ذا وصلنا إىل فهم ههبو 

لشعور ابلذنب نابع أساسا من االجهود التغري ، إن  حقيقيتغريللشعور ابلذنب واخلزي من أن حيفزاان حنو  أبداال ميكن  .1
سلوك القهري، وال ية املثليةمشاعران اجلنس يغذيزي اخل أن –هذه  يف حالتنا –وجدان  ؛ ولقدسوف تفشل دائمازي واخل
 .التعايف وليس

ات شاكل العالقمل بداأميكن ال عامل الرجال. و املرتبطة بعالقتنا مع مشاكلنا عن  جزئيا لقد نتج الشوق إىل املثلية اجلنسية .2
 .عن الناس دون تواصل معهم عزلةأن تتعاىف يف 

خفيا من أنفسنا  هائال اجزءزي ماد منا ن بقي حرر من اخلتن وجدان أننا ال ميكن أبدا أنهناك صلة وثيقة بني هذين املبدأين، فلقد 
ننا إذا علموا سران، كما نبذو اهنم سيى آلخرين إذا كنا خنشابثقة ابلبدأ نال ميكن أن فم لنا، قبوهللنتعطش حلبهم و عن الناس الذين 

 نفسنا.حنب أأن مل نتمكن من إن كنا احلب من اآلخرين  ىتلقنأن نفتح قلوبنا لنستطيع ال أننا 

ال، ابة هي كواإلجري؟ التغهو عقبة متنعنا من  – قدرات حمدودةمن نقاط يعف و لدينا ما بكل  – نفسنا كما حننتقبلنا ألهل 
. فهل ما ومييف يرغب يف أن يكون طبيبا وهو يف السنة األوىل من اجلامعة  اخيل طالبلنتعكس ذلك متاما! هو األمر إن بل 
نه ليس نفسه أل ذوي اخلربة وينتقدمع األطباء اجلراحني نفسه  قارنيس؟ هل طبيبا متخرجا اليوم لعدم كونهاآلن ه خ نفس  بيو س

نفسه  بله لن تقواإلجابة هي ال لن يفعل، أل)بعد(؟ سيحاول الظهور على املأل مدعيا أنه ذو مقام مل يصل إليه منهم؟ هل  اواحد
ما  رفعيعلى الطريق الصحيح ل هويعمن خالل إىل هدفه  الوصولعلى فعال  هسوف يساعد لذاتلكما هو اآلن دون نقد 

يسبب له س ذلكما عدا  ، وكلالطريق الصحيحوعلى ، يف الوقت املناسب هاكسب  إىلكتسب اخلربة اليت حيتاج يعلم و يتل هحيتاج
 بدأ.ين أالفشل قبل 

دأان نرى أن هللا بو  ،قبول أنفسنا كما كنا وصلنا إىل –! وغالبا مع شيء من التوفيق الرابين –وهكذا، من خالل التجربة واخلطأ 
أن ، و دائماكن تنبذان تاكتشفنا أن الناس مل لقد نفسنا! ألأعطيناه تقدير أعلى بكثري مما ينظرون إلينا بمعظم الناس اآلخرين أن و 

 الداخلية.نا قيمتللنظر إىل  معاانتناين على الرؤية عرب كانوا يف الواقع قادر منهم  العديد 

 اه إلحداث التغيريما فعلن
 :ام هبايقوجب على معظمنا الات املختلفة اليت ريُ هي التغوهذه إذن 

 .ريُ دون تغكانت آنذاك و كما  ل أنفسنا  لقد بدأان حنب ونتقبَ  .1
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  نا بعض  دعا نده، و عقيمتنا بالشعور لنتمكن من سألناه املعونة ( و كيفما كان فهمنا هللقلوبنا إىل هللا )و َجهنا
األشياء اليت نتقَبل  ل ه ب  لنا السكينة   م: "اللهللتعايف ة خطوة عشر يتينة املستخدم يف برانمج االثنبدعاء السك

 .ينهما"نعلم الفرق بل ، واحلكمة  تغيريها  األشياء اليت نستطيعغري ِّ نل ، والشجاعة  تغيريها ناال ميكن
 ربتنا جت نا أننا لسنا وحدان هناك، وأنتشفواك، هذا الطريقسبقوان على عن اآلخرين الذين ع لِّمنا و ان رألقد ق

أو  دنيئنيأهنم أولئك الرجال والنساء أبدا نرى ن نا لأنه مثلما أن –رأينا ، ولقد يست فريدة من نوعهال
 حقا.منا آالالقيمة يف عيون اآلخرين الذين فهموا  يعدميأو دنيئني عترب لن ن  نا فإن – القيمةمنعدمي 

  لي، حتديد مصدرها األصنا داخل رؤوسنا، وحاولتعمل النقد الذايت اليت شرطة" "أبأصبحنا أكثر وعيا لقد
ذي هو الن سألنا أنفسنا "م  لقد . رك هذه "األشرطة"حتاليت املشاعر واألحداث حتديد أي نوع من وكذلك 
ويع  ةإعادعملنا على فذلك أبنفسنا؟" قبل أن نصل إىل اعتقاد أي ، ألول مرة قيمةأننا عدميي اللنا قال 

، وبدلنا هذه الرسائل اخلطرة املقام األولاخلطرة على عاتق من أعطاان إايها يف سالة هذه الر مسؤولية 
 .الذي فينا واخلري صيلةرسائل حول قيمتنا األوهي  –شرطة" جديدة من اختياران "أب

 أبدا، لى تغيريهعين قادر لن نكون حىت لو ، فيهنفس اجلنس غري املرغوب ما لدينا من اجنذاب لقبلنا أن لقد ت 
األليم  ءبرغم هذا العب –جمرد أن نواصل حياتنا يوما بيوم ن أبل ، لناميكن أن حيدث ما أسوأ يس لفإنه 

 .حبد ذاته انتصارهو  –الذي مل خنرته ومل نرده 
 ، وأنزلةلع  اية و ر ِّ علينا أن خنرج من السِّ جيب كان أنه  أدركنا فقد ، زيمن قبضة اخليقة أنفسنا حقأن حنرر أجل ومن  .2

 ،ناالمِّ آرمحة واحلكمة ليستمعوا إىل اللديهم من عتقد أن الذين ناآلخرين جمموعة خمتارة من احلقيقية مع نشارك ذاتنا 
 .يتقبلوننا رغم ذلكو 

 اء هو وأن الشف ،يةسر ِّ عندان هي اخفاء حياتنا السر ِّية ومشاعران الاألولوية األوىل أن  اكتشفنا أنه ما دام
أوقفتنا  والعزلة اليت نفس،هية الاعلى اخلروج من الشعور ابلذنب، وكر ، فإننا لن نقدر أبدا ثانيةولوية الاأل

 .مكبلني
 مران، أباآلخرين معرفة اخلوف العميق من هنا واجاآلخرين لنا عندما فض وهي احتمال ر خذان خماطرة حمسوبة أ

 ومبرور الوقت - اإلمامأو اخام احلكاهن أو ال وأ قسال وأ املعاجلك  -ا أكثر أماان و بدأان مع أولئك الذين بدو 
 املساعدة والدعم.نطلب يف نقول وملن نقوله وكخذ خماطر أكرب يف ما نا كيف أنتعلم

برانمج يف ل ب الشعور، وبدأان العمتجنُ كي نف  كيُ ت  للآليات مها كستخدنكنا االلتهاء اليت  آليات الدفاع و  انحددلقد  .3
 زالتها من حياتنا.إل

  نَا و هم الذين ئك أولإن التغلب و  التخلي عن هذه اآللياتو ج ب  عليهم إلدمان نواع االذين أصبحوا عرية ألمِّ
 مان.داإلوخنفيها حتت حجاب  ""خندرهاالعواطف الكامنة اليت كنا استشعار من  واتمكنيحىت  عليها

  ذا يشمل أي نوع وه – بعينهانا التغلب على دفاعاتعلى ساعدان تل الذايتلقد قرأان أدبيات التعايف والتطوير
ىل إانضممنا فقد مناسبا، وإن كان إدمان املخدرات. بدءا من اإلفراط يف مشاهدة التلفاز إىل من الدفاعات 
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بناء شبكة تعزيز جهودان و ان على ساعدتجمموعات الدعم األخرى لإىل أو للتعايف خطوة  ةعشر  يتثنجمموعة اال
 نا.لدي دعمال

  خاص األشمن  ةار تجمموعة خمأمام اس بني أنفسنا حموجعلنا الدعم الناشئة،  ةشبكدة حصلنا على مسانلقد
 دفاعية لدينا.التصرفات السعينا للتغلب على أمناط عندما اآلخرين 

غلقني ا منجعلتناليت انعة شاعر املضادة واملمن خالل العواطف املنا ، حددان وعملهو أعمق مما سبق فيمابنا عندما نقَ  .4
 العجز أو غريه.أو  القلقأو  االكتئابزي أو اخل أكانت سواء –نا على أنفس
  لذايتاأدبيات التطوير  وأجمموعات الدعم،  وأجمموعة، العالج يف من خالل اجلمع بني العالج الفردي أو و، 

هذه املشاعر يف  سرتسالاال من" العائدعملنا على فهم "فقد أو شبكات الدعم الشخصي اخلاصة بنا، 
 .للعجزسببة امل

العواطف ىل من الوصول إيف هناية املطاف للنفس، فقد متكنا و  نشطة متس األعماق الداخليةنا القيام أبتواصلوأثناء م .5
ب يف  ، ومل نعد نرغآالمنامعظم جذور عند  واليت د فِّنت منذ أمد بعيد -وخاصة الغضب واحلزن  -األساسية األصيلة 

 ،ن خالهلامتمامها، وأن ن  و ق ِّرها، وأن نعمل  عنها برب ِّ ع  ن   علينا أن جيب  كانفهذه املشاعر األصيلة، إنكار  كبت أو
 .اسراحهنطلق  الوقت املناسبحيني عندما و وبعد ذلك 

  مدرب ذو خربة يف مع أو  ،جمموعةمع أو متمرس، معاجل إبشراف هي هذا العمل ع مل هبا وأفضل طريقة
عادة لينا عقد وجب ف ،ناه عربهامحلاملدة اليت عمق األمل و وإطالق سراحها، وحسب  ةالعميقالعواطف تنفيس 
 .يتم شفاؤه متامامرات عديدة، حىت ج عنه رِّ ف  خالله وأن ن   من  عن هذا األمل وأن نعمل أن نعرب ِّ 

 يف عالقاتنا مع اآلخرين.ة لاأكثر أصان نعيش حياة بدأ .6
 أن  ناأهنم يريدونظننا كون ما ول أن نأن حناأو  ،خرينمن أجل اآلحياتنا عن عيش وقف لقد تعلمنا كيف نت

 .عليه نكون
  مباشرة،  تكلمن ناولكن ،ابلتأكيددون حقد  –لدينا ما قول حقيقة أن نو  مبا يف نفوسناأن جناهر علمنا تو

 بويوح ودون اعتذار.و 
  يةلسؤو ملابمل عبء الشعور أن حن ناورفض ،العاطفية ماستجاابهتلية مسؤو يتحملون دع اآلخرين نأن تعلمنا و 

 .ظننونهما يعخرون أو اآلبه يشعر ما ع
  عنهم،  دون انفصالجتاههم و ية دفاعحواجز  دون –لة مع اآلخرين اكون أكثر حقيقة وأصنعلمنا أن تو

 .آنذاك كما كنا،  بشكل كامل سمع لنانظر إلينا وي  لي  مبا فيه الكفاية ين ننا كنا جيدأبنعلم أصبحنا و 
ان ر  رَ ح   ، وابلتايلساؤوا إليناشعران أهنم أذين الآلخرين عن ا –دون قيد أو شرط  – انو  ف  ع  الوقت املناسب، حان  عندما .7

 .احلبيس مل املكبوت والغي أنفسنا من سنوات من األ
 نايف رفضان ر  د و  ماذا كان أو  -اآلخرين هبا ؤذي نالطرق اليت قد حص ينا ما لدينا من كنا أقوايء مبا فيه الكفاية، أعندما   .8

 رة.م ِّ د  م  عالقات بل عالقات فارغة ال معىن هلا صناعة و  ،يهماحلكم علو خرين لآل
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  اعرتفنا ا فإنن – وإذا استطعنا أن نفعل ذلك دون إيذاء اآلخرين – بذلكللقيام ستعجلة برغبة مإذا شعران و
 أي شيء يف املقابل.انتظار املناسبة دون قمنا ابإلصالحات و ئنا جتاه أولئك الذين أذيناهم طاخأب

دخول نا من الميكنقوة عندها صران يف موقع من ال، نريدا مبلب اأن نطالقدرة على نا ، واكتسبحنن ن  م  دما صران نعلم عن .9
 عالقة قائمة.من تطوير رأة، أو امليف عالقة مع 

  األم" و حن، ودون نقل التوقعات القدمية نفسها فقد أنفسنا يفنرأة دون أن املكون مع أن ننستطيع واآلن"
 .إليها

 عاملها برحب أن نمن هذا نا مكنو معها، نكون حبقيقتنا أصيلني معها و كون نأصبحنا أقوايء مبا فيه الكفاية ل
 .اتقناعلى عمل عبء ذلك حنأو حنوان تهديد أن نشعر برب احلياة دون اواألمل والفرح وجتاألذى اخلاص من 

أصبحنا ، و حنافر اتصالنا مع ، أصبحنا أكثر انر عاشممع تصال االشعر مبزيد من صران نو  ا أكربحققنا شفاء داخليعندما  .10
يقتنا حنن على حقاعتمادية، وأصبحنا  وأقل ةوأقل مزاجيأملا أكثر قدرة على العالقات النايجة السليمة. أصبحنا أقل 

 .أبصالة أكرب
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 تلبية االحتياجات: مانز رحلة

 لخصامل
بطرق فيها وسائل لتلبيتها ان دوجو  ية املثلية،اجلنسورغباتنا أفكاران حتت امنة احلقيقية الك ناورغبات نااكتشاف احتياجاتيف بدأان لقد 
التدمري الذايت، كار سلوكيات وأفسلوكيات غري املرغوب فيها أو كيز على مقاومة أو السيطرة على الرت عن توقفنا و  ،فاء والبناءالشِّ 

 .هادال من قمعب االحتياجات األساسيةتلبية من خالل يها غري املرغوب فشهوات العلى استبدال واستباق ان وبدال من ذلك ركز 

 .الفرار من الشرن اخلري بدال مالسعي إىل طاقاتنا يف ان يف تسخري ا، وبدأهل أو هدفا أمسىيف حياتنا خريا كبريا بدأان نتصور 

 

حتقيق الرغبات ان يف دأببدال من ذلك اجلنسية، و  نالسيطرة على رغباتاحماولة عن توقفنا عندما ري احلقيقي لتغنشعر اب بدأانلقد 
ه وتعليمه كيدم تو أبنه يتيشعر صغري ألن  صيبهناك احتياج موجود لدى كل على سبيل املثال، ، و األساسية اليت تكمن حتتها

يقية، وليس ياجات احلقحتاالعلمنا أن التغيري احلقيقي أييت من تلبية تولقد  صبيان،الرجال والأي من ، انخو اإلو  ءابوحمبته من اآل
 غري مرغوب فيها. شهواتمقاومة جمرد من 

ننا أبران الصفات اليت شععلى احلسد موجودة يف  رجل آخرجتاه شهوة الجذور غالبا ما كانت  هأن – لنا ابلنسبة – جدانلقد و 
مع احلب العفيف  عرب لتواص" حلاجة مشروعة للمنحرفا ا"تعبري عادة ما تكون هذه الشهوة  كما وجدان أن،  أنفسنايف  يهافتقر إلن

الذي مل تياج فإن هذا االح، أصيلةبطرق مباشرة ا االحتياج قادرين على تلبية هذغري مستعدين أو غري كنا ، وألننا  رجال آخرين
َدة دداز ي تتم تلبيته ، "ابحنراف" ان نفسهعهذه احلاجة  عرب ِّ ، وبعد ذلك ت  امجتاهلهكلما طال اجلوع والعطش  تزداد شدة مثلما ، حِّ

َدةأكثر إحلاحا و نشعر هبا –الشديدة شهوة الهي  –من خالل عاطفة كاذبة   .بكثري وبةصعشد ها أجتاهل، مما جيعل حِّ

ن الصياح مفهو يلجأ إىل نوبة ا لذو الطفل الصغري الذي ال حيصل على ما يريد عندما يقول "من فضلك"، عليك أن تفكر يف 
 ل هبدوءتسوَ يلرجل االذي يف داخل الداخلي الطفل أن ل يَ خت   .بنفس الطريقةلرجل الدى "الطفل الداخلي" فاعل توقد ي والغضب،
احلب ىل إحتاج ارجل آخر! من نسي اجلغري صحي اللمس إىل الحتاج ا! ني أصدقاء محيمإىلحتاج اأان "من فضلك،  :قائال له
لكن " و ؟عتين يبإبمكانك ان ت! هل ديد بعملكالش كنشغالاللعب، وخاصة مع األصدقاء، بدال من جملرد ا! أحتاج وقتا من أيب

، خريناآلرجال لمن ا األشياءأن أطلب هذه  استطيع، وال ابلغأان رجل طفوليا، ف"ال تكون  قائلةيب جتالذات البالغة لدى الرجل 
 ."عن وجهي رب  اغالصمت و  الز ملذا و ، ا يلأن يكون صديقغب يف ال أحد ير وابإليافة إىل ذلك فإنه 

الشهوة اجلنسية  معيتحالف س، مث غضبصياح و نوبة تصبح لديه س؟ عندئذالرجل الذي يف داخل الطفل الداخلي عل سيفماذا 
رييت هبذا أم  اءا سو أو أبخرى،  ةطريقرجوليت بتواصل مع الذكور ومع على موقفه قائال: "لسوف أ يصرُ ، و ليحصل على ما يريد

 ،طفل الداخلياللدى غضب الصياح والنوبة أمام الرجل يستسلم عندئذ ، و ايدتبدأ الشهوة اجلنسية يف االزدوعندها ." مل ترض
 .تعتين بهترعاه وأن  أن الذات البالغة ترفضألن على ما يريد طاغية وهبذا حيصل الطفل ال
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ف أو اقإيولة ابدال من حم، فعلينا أن أنخذ هنجا خمتلفا متاماأنه جيب علمنا يف هناية املطاف وما حدث لنا هو مثل ذلك، ولقد ت
ال بد لنا ان لريا، فكارعاية و من الستبدهلا بشيء نستبقها وأن نكان علينا أن فإنه  غري املرغوب فيها، واملشاعر مقاومة السلوكيات 

 اىل االحتياجات املشروعة للطفل الداخلي.يف االنتباه أن نبدأ من 

 :إىل ما يلي تياجاتاالحهي اليت عادة ما تكرر  ةثليامل يةاجلنس ةرغبحتت الالكامنة صيلة األاالحتياجات فإن بعض ابلنسبة لنا، 

 اآلخرين. الذكورمن  واالهتمام والقبول كيدو تال إىل .1
 .قبيلة"ال"مع جمتمع الذكور أو مع و ذكور. اىل االرتباط مع ال .2
 الرجال".واحد من أبننا "شعر إىل أن ن .3
 .الودي العفيفإىل اللمس الصحي  .4
 .دجلسمع االتصال بدين واإىل بذل اجلهد ال .5
 .خريناآلرجال اليف صحبة  وخاصةاللعب إىل  .6
 سى.والتعبري عن الغضب واأللشعور مكان آمن لإىل خاصة احلاجة ، و إىل التواصل أبصالة مع املشاعر .7
 لي نظر إلينا وي سمع لنا متاما.؛ هم" معني"حقيقي، فنكون ال سيما الرجالو مع اآلخرين، الة صإىل التواصل أب .8
 .واصل مع اخلالقإىل الت .9
 اخلاصة. ناواحتياجاتأكرب من جمرد حتقيق مصاحلنا الشخصية و هدف أمسى يف احلياة إىل حتديد  .10

قد ات الدفاع األخرى آلي، والواقع أن انفصالنا الدفاعي و دفاعاتناأن نتخلى عن خماوفنا و أن نواجه تحاشى نكثريا ما كنا    يف البداية
 قدفى سالمتنا ف  علاحتنا لحولناها بنياليت اجلدران اليوم، وأما  لكنها مل تعد ختدمناى، و صاب ابألذأن ن  جدت حلمايتنا من و  

تلبية ص ختجنرب القيام أبعمال  كما بدأاناجلدران الدفاعية  إبزالة لذلك بدأان ، و لنا محايةأن تكون بدال من لنا  اجنسِّ أصبحت 
إنكار الذات لى املبنية عياة ، وبدأت احل"مانز رحلة"للغاية من  زايجزءا جمبوقت قصري أصبح ذلك  وبعدهااالحتياجات األصيلة، 

 .حتقيق الذاتمبنية على حول إىل حياة تت -قوة اإلرادة ويبط النفس حتقيق احملاوالت الفاشلة يف بسبب  –

 قوة القلب
اجلهود الرامية إىل ن أ ننجح يف التغيري" ال: ملاذا  تكفي"قوة اإلرادة ال املؤثريف كتاهبما ومارك تشامربلني قال املؤلفان دين بريد 

ادة هي قوة وذلك ألن قوة اإلر ، على املدى الطويلنجح غري مرغوب فيه ال ت استخدام قوة اإلرادة وحدها لتغيري أي سلوك إنساين
 :انؤلفل املقا .ةاحلقيقي يةالدافعمصدر القلب هو مصدر العاطفة و أن العقل )"العقل فوق املادة"(، يف حني أنه يف الواقع 

ننا تصور ، وميكقلوبنا فيما نقوم بهعندما ال ترغب العقل( فقط قوة االعتماد على قوة اإلرادة )أو إىل "حنن حباجة 
ى أن األفضل هو ير ، ولكن العقل ماشيء برغبة لفعل القلب فيشعر معارك بني العقل والقلب، كمشاكل يبط النفس  
 ".(24-23)صفحة  عدم القيام هبذا الفعل
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االنغماس يف  - املقاومة"جيعل ويع دورة االعتماد على قوة اإلرادة وحدها ميكن أن يف  ستمراراالأن  يف الواقعاملؤلفان أنه وقال 
غري شهوات جيج اليؤدي يف الواقع إىل أتوابلتايل  ،" أكثر سوءا وأن يبقي هذه الدورة على قيد احلياةعلى التغيري العزمية –وة الشه

إلدمان أو ا وأيف تغيري السلوكيات غري املرغوب فيها  واالذين جنح –أولئك فإن بدال من ذلك، و (. 6-5ها )صفحة املرغوب في
 .ة الدافعةالقلب القويوا كيف يصلوا إىل قوة هم أولئك الذين تعلمكانوا   – كانتدورات التدمري الذايت من أي نوع  

و األمر الذي هدافع سامي آخر يكون لعثور على ا هيبينهما  تفاقلتحقيق االمعا  العقل والقلبأحد الطرق جللب "
عليه،  يطرةحتاول السالتصرف السيء الذي كنت العادة السيئة أو حبيث يسمو فوق قلبك متاما أيخذ بشغاف سوف 
 بل ديةجبالسعي إىل حياهتم مشاكل الذين حتولوا من الصراع مع الناس العديد من هناك أن  ستشارينلقد رأينا كم... 

 "(.27)صفحة بدائل اجيابية إىل البحث عن  وبشغف

حبث اإلنسان عن ؤثر "امليف كتابه  قالالذي و ، ةالنازيمن معسكرات التعذيب  الناجيفيكتور فرانكل عبارات  اناملؤلفاقتبس لقد 
لقد  عاانهتم.ة أو هدف أمسى ملحياكرب للعلى رؤية ملعىن أ ونعتمديثريا ما كانوا كعسكرات  صمدوا يف املأن أولئك الذين  "عىنامل

 يف خضم أهوال ال ميكن تصورها:حىت لديه رؤية ملستقبله كانت فرانكل، الذي  اقتبسا ما يلي من 

منصت  أمامي مجهورجلس و  فيها دفء وانشراح، مضاءة جيدايف غرفة حمايرات نفسي واقفا على منصة "فجأة رأيت 
تلك اللحظة  يفو االعتقال!  اتعسكر املختص مبايرة عن علم النفس حمألقي أان ، وكنت يق  على مقاعد منجدة مرحية

 بواسطة هذه الطريقة جنحت اىل حد ما يف، و علمية ةنظر من بعيد بوصف رى وي  ي  ضطهدين غريا كل من يأصبح  
 "الويع.السمو فوق هذا 

 :كالمهمابريد وتشامربلني  ويتابع 

 ياةالوقود الكايف ليستمروا يف احللسجناء اآلخرين لفرانكل و لر وفقد هذا النوع من ويوح اهلدف إن  إنه أمر مدهش!"
 "(.36-35)صفحة 

سنا أقرب إىل حقيقة أنففنحن ما هو مدمر يف حياتنا ... تكرب لتحل حمل أن  هاإجيابية ميكن األهداف"إن أبسط 
يبط  كتساب املزيد منعملية ا أن وجوهر القضية هو ، الشرفعل عندما نكون يف خضم فعل اخلري بدال من  بتمامها
ما  إىل حقيقة إىل شيء آخر، بل هي عملية تغيري تغريان ما حنن عليهتغري تغيري عملية ليست  الربِّ ِّ االزدايد من النفس و 

 "(.34حنن عليه )صفحة 

ة ري )صفحيف حياتنا ابخل ئسيما هو  نستبدلخارج أنفسنا ... و  هدفا عندما جند تغريال"ميكننا أن جند القدرة على 
دان يسمو فوق وجو عىن ملهو اكتشاف  جلهألخالص إبشيء الذي ميكننا أن نكرس أنفسنا العلى إن عثوران (. 29
ت يف كباملفتاح وليس  همنا العديد من الرغبات يف حيات لكل ،(30)صفحة  ذاتنا احملدودةشيء خارج هو  – الذايت

 "(.36)صفحة  الرغبات احلسنةتغذية الرغبات السيئة بل هو يف 

أن يكون لدينا  بد ال ولكن للقيام بذلك ،لتغيريليف حماوالتنا مشاركة قلوبنا بقي نستمر على دافعيتنا وأن ن  "من املمكن 
يف آن ميق عاطفي عحس أيضا له منطقي عقلي فقط بل يكون ذو حس عىن املهذا  يكون أاَل و  – عندانعىن بديل له م
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بتا على اثكون وعندها ست، اييةامل تكحيا اتأكثر ويوحا من إغراء ذا البديل اإلجيايب تكونهلدع رؤيتك واحد، 
 "(37)صفحة  !بهقلبك يتعلق أن تفعل أي شيء عندما بإمكانك ف، لتغيرياطريق 

 ما فعلناه إلحداث التغيري
 منا:قام هبا العديد اليت املختلفة التغيريات هنا عدد من وإذن 

 .ورغباتنا املثليةأفكاران حتت منة احلقيقية الكا نااكتشاف احتياجاتان يف بدأ .1
  الوراء إىل  ناواطفأفكاران وعي قمنا بتقف ِّ رغبات جنسية مثلية، ب انعندما كان لدينا أفكار جنسية مثلية أو شعر

عف مثل الشعور ابلضمعينة مشاعر السبب كان  أن كثري من األحيان وجدان  الذي أهاجها، ويفكتشف ما لن
خرين( اآلرجال لل ناويأبننا مسشعر نوأن ابلقوة أن نشعر اجة املكتشفة هي احلخرين )كانت اآلرجال المع 

املكتشفة هي أن نشعر ابحلب والقبول من )كانت احلاجة  الشعور ابلتهديدأو ابهلجر واخلذالن  أو الشعور
أو  ايفكابحلب العندما مل نشعر حياتنا إىل وقت مبكر يف ترجع هذه املشاعر (. غالبا ما اآلخرين الرجال

 يف حياتنا. ينخر أو الذكور اآل ويةشخصيات األبال وأكيد من األب، و تالالقبول أو 
  ثليامل يق اجلنسو الشَ أنواع أو غريها من اجلنسية املثلية شهوة لاخلاصة بنا لدينا لمناط األابالنتباه إىل بدأان .

ف معينة كنا هنيج فيها بشكل مواقمن اليوم أو معينة أوقات  وأكانت هناك أايم معينة من األسبوع هل  
 ؟وقعت  م  

  وهذا ما نسميه  .شهواتنا اليت ال نريدها بتااتيف حىت بل شهواتنا يف صميم  طيبةات الرغبالعن نا حبثلقد
 الرغبة يفهي كانت الرغبة األساسية أنه يف كثري من األحيان  وجدان لقد ". 4داخل الظليف "الذهب  أحياان

مل كلة املشأن  وجداند وق، واألمانأن نشعر ابحلماية ، و أن نشعر بقبول غري مشروطو ، أن حن َِّب وأن حن  بَ 
يف طريقة أو  - اتعن هذه الرغب واملزيفج و  ع  م   اليف الرغبات األصيلة ذاهتا، وإمنا كانت يف التعبري غالبا تكن 

 االحتياجات األساسية.هذه الظل لتلبية 
 انقشنا و  ،زيالسرية واخلإخراجها من دائرة املرغوب فيها من خالل اجلنسية غري شهوات القد خففنا من قوة ل

الذين وهم ينا، دعم لدالغريهم يف شبكة مع أو املتعاونني مع املرشدين  ناهافاكتشاليت حتياجات األساسية اال
 سنا.نفنراها أبلدرجة أننا مل نستطع ان  متاماصيقة بنا واقف اللاملمناط أو األأحياان يروا أن يستطيعون 

ان حددحتياجات" و القائمة اب"عمل فقد قمنا ب احلقيقية،األساسية احتياجاتنا لدينا عن املتزايد على الوعي الذايت وبناء  .2
 بناءةطرق بابستمرار وعلى حنو استباقي صيلة األتلك االحتياجات نليب أن من خالهلا بديلة ميكننا حمددة مشبعة  طرق
 .شافية

                                           
يرمز إىل ، و يستحق التأنيب والذيميثل السلوك السيء خلقياا و شخصية الفرد؛ يف ية انميثل الغرائز احليوانية او األفكار املستهجنة والدوافع الشهو  الظل يف علم النفس هو مفهوم 4

يد عن الوعي بسبب وهو ميثل كل ما هو بع "شقيقنا املظلم" الذي من جنسنا نفسه والذي، على كونه غري مرئي، ال يفارقنا أبداا ويشك ِّل جزءاا ال يتجزأ من كل ِّيتنا.و"وجهنا اآلخر"، 
 .ع عامل الوعي لدى الفردتنافره م
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  التدريب و  التوجيهة وعالقات صداقعالقات التطوير تتضمن لكنها غالبا ما  ،خرطرقنا من رجل آلوختتلف
أو رية صغجمموعة يف شكل  نشطة مع رجال آخرينأل غزى مع الرجال، واالنضمامامل اتعاطفية ذات العالقوال

ن مبصحبة وخصوصا أن نبذل اجلهد البدين رايية، و أحد أنواع ال، وتطوير مهاراتنا يف مع فرد واحد
لتواصل التطوير األعمال اليت نقوم هبا اآلن وجدان أن لقد ، ذلكأشبه ، وما ني لناداعمالدقاء الذكور األص

الحتياجات اتليب نفس اإلجراءات اليت هي خرين كان  يف كيري من األحيان اآلجال مع الرجولة ومع الر 
 األساسية لدينا.

 الدعاء ألجل غري املرغوب فيها، أو ات شهو مقاومة العلى قوة للحصول على الدعاء كما وجدان أن ال
، يةفهم االحتياجات احلقيقن نلتنوير ألابالدعاء  وجدان أنإمنا ، و د ذاتهال حبإزالتها، كان عادة غري فعَ 

كان ،  اجاتاالحتيهذه تلبية اليت حالت بيننا وبني لشجاعة والقدرة على كسر احلواجز القدمية ابالدعاء و 
 .أكثر فعالية بكثري

أمناط تفكري و سلوكيات مقاومة أو غري مرغوب فيها وأمناط تفكري سلوكيات مقاومة يف ويع طاقاتنا توقفنا عن لقد   .3
تلبية ل غري املرغوب فيها من خالالشهوات استبدال واستباق يف ضع طاقاتنا ان نتدمري الذايت، وبدال من ذلك بدأال

 .بدال من قمعها االحتياجات األساسية
  روعة لدينا حتياجات املشواالحرتام لالوصلنا إىل االعرتاف بل غري املرغوب فيها،  ناواتيطن شهش  ن  عد نمل

ه االحتياجات هذلتلبية لعمل على حنو استباقي أان ابخرين، وبداآلرجال اللالرتباط اجلسدي والعاطفي مع 
 األساسية بدال من مقاومتها.

  غذاءبنتظام "" ابته"تغذيتتم الذكور لتواصل مع  اإىلهذا اجلوع أن لضمان مبادر هادف  برانمج بتطويرقمنا" 
أي شيء ل نعموابلتايل كنا إىل املودة والتوكيد من الذكور أشد اجلوع صران يف حىت  ، بدال من قمعهصحي
 هذا اجلوع.ي سكت 

  ننا عظمنا أمحياتنا وبراجمنا اليومية واألسبوعية، ولقد اكتشف يف العالجية جدولة هذه األنشطة وجب علينا
لبية احلاجة على قدرتنا على تبعد ذلك نعتمد و ظهر الدوافع اجلنسية املثلية إىل أن تتظر ننأن نستطيع ال 

الحتياجاتنا  "التعبري املعوج"ونة املتأخرة، ففي ذلك الوقت يكون يف تلك اآلجنسية الكامنة بطريقة غري 
 ملقاومة.من ابكثري فاعلية فضل أاملبادر  اهلادفربانمج ولذا فقد كان ال ،ساحقا جارفااألساسية قد صار 

جال من خالل مع الر  العفيفللتواصل اجلسدي نا اجتيحتلبية المنا تع، فقد اللمس"من عانينا من "احلرمان إذا كنا قد  .4
 صحيحال مسمن اللأو غريها الضم طلب وتلقي املعانقة غري اجلنسية، و رب األنشطة البدنية، والتدليك العالجي، أو ع

 وأفراد األسرة. واملرشدين نيألصدقاء الذكور الغرييمن ا
الفرار من ري بدال من اخلالسعي إىل طاقاتنا يف يف تسخري بدأان ، و اهل أمسى خريا كبريا يف حياتنا أو هدفاتصور نان دأب .5

 .الشر
 الذي  ية، مالتغلب على الرغبات اجلنسية املثللطاقاتنا مل نعد نسخر "عندما يف السؤال الذي يقول ملنا لقد أت

كان أكثر قوة وأكثر الوصول إليه و جل أكنا نعمل من هو اهلدف الذي   طاقاتنا بدال من ذلك؟ مافعلناه ب
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؟ ما ة املثليةياجلنساخلالص من املشاعر ريد أكثر مما ني نريده ذهو الشيء ال ؟ ماهكنا نعمل يدا لنا مما  حتفيز 
 .كفي(ت؟ " )انظر قوة اإلرادة ال الصاخلبعد  اخلري الذي نسعى إليههو اهلدف أو ما هو 

   رجاال أن نصبح حننحنو توجهنا و ، اعليهنكون ن احلال اليت ال نريد أن كله بعيدا علقد حولنا تركيزان 
 .يف العاملخلري ا عمللأقوى قوة احلصول فيه على املستقبل الذي ميكننا ولدينا ، ه ألنفسناأردانابلشكل الذي 

شواق ة أو األالرغبة اجلنسيوهي خطة لألوقات اليت تكون فيها "خطة التدخل يف األزمات" ى لقد طوران بل وتدربنا عل .6
 .جارفةبدو األخرى ت
 ما هو و  –بل دعم يف أوقات األزمات )الللحصول على ل هبم اتصاالنا يف شبكة دعمنا ميكن حددان رجاال

ى االتصال وتدربنا علعلقة( أزمة م  احتمال نشوب جمرد يف األوقات اليت نتوقع فيها حىت  – ذلكأفضل من 
 .ما عندما مل نكن يف أزمةحىت هبم 

  حدثوالت هم" ميكننا قضاء بعض الوقت معني"آمنأشخاصا  وأحددان أنشطة حمددة ميكننا القيام به، لقد 
 اءة يفنَ بئية شفابطرق شأنه أن يغذي أرواحنا ا من أن نتخذها مم نا، أو غريها من اخلطوات اليت ميكنمعهم

 .جداتلك األوقات اليت نعاين فيها من احتياجات شديدة 
االجنذاب ن شفاء مالتلبية االحتياجات األساسية األصيلة و جعلنا  (تطول وتستمر بقدر ما حنتاجه)ملدة من الوقت  .7

 املطلقة يف حياتنا.مها األولوية األوىل  ،عمومااجلنسي غري املرغوب فيه 
  ال نقوم ، اوقاهتأكثر من أ اواجباهتشغولة يف حياة ماالحتياجات وتلبية  شفاءالأنشطة إقحام حماولة عن توقفنا

 واحلفاظ على انحف  أسرار ك  -أخرى ة ويع أي أولويعن توقفنا لقد إلحداث التغيري. إال أبقل القليل فيها 
فوق  -تفيدان د عالقدمية اليت مل تنا لتحمل خماطر جديدة ومحاية معتقداتالبقاء على عدم االستعداد و  دفاعاتنا

 الشفاء والتعايف.
يف قلوبنا حي ِّز جياد إببدأان و اءة، طرق بنَ ب يف الشفاء نااألساسية األصيلة ورغبات ناتلبية احتياجاتجا للقد أسسنا منه .8

 واكتشفنابلية، شريكتنا األنثى احلالية أو املستقمبا يف ذلك  -تلبية احتياجات ورغبات اآلخرين لالهتمام بشكل أكرب ب
 .ح بَا رومانسيارأة املب أن حن  القدرة على هاما من كان عنصرا   ذلكأن 
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 لتسليم: امانز رحلة

 امللخص
 لقد أصبحنا على استعداد لنخضع إرادتنا وحياتنا لرعاية هللا )أو الروح، أو القوة العليا(، وأن ن س ل ِّم ونثق يف اإلرادة اإلهلية.

ملثلي وعن كل ما يربطنا مع احلياة املثلية، متخذين إجراءات االنسحاب والتسليم ااجلنسي وختلينا عن مجيع أشكال السلوك 
 واهلروب.

واكتشفنا وختلينا عن أي دفاعات، أو عقبات، أو مقاومة للتغيري كنا نتمسك هبا، سواء بوعي أو بغري وعي، عن قصد أو عن  
 غري قصد.

 

 ما يلي: وجدان دفق على سبيل املثالثلية، و امل ةاجلنسيخروج من للمانز من كل جانب من جوانب رحلة أساسي هو جزء تسليم ال

  عن و رييني غخوفنا من الرجال التخلى عن مع عامل الرجال، كان علينا أن نرجولية وتواصلنا ر هويتنا الطو أن نمن أجل
 .ميده ناودفاعاتعليهم أحكامنا املسبقة 

  رية والعزلةالس ِّ و  نتخلى عن اخلزيكان علينا أن ،  قاتنا مع اآلخرينعاليف العاطفية و  تناصالة يف حيااألر طو أن نمن أجل 
 السلبية وهوية الضحية.و 

  األساسية  نااجاتلتلبية احتينا عدم قدرتنا أو رفضنتخلى عن االحتياجات احلقيقية لدينا، كان علينا أن اشباع من أجل
 .اءة شافيةبنَ  بطرقواملودة لتواصل وا واالهتمام وكيدللت

إن قيقية. ، وتلبية االحتياجات احلاألصالة العاطفيةوتطوير  رجولة،هو أكثر من جمرد عنصر من عناصر تطوير التسليم الولكن 
هلذا و ، تمرةاملثلية املساجلنسية التحرر من االجنذاابت حيوي، يف حد ذاته ألي رجل يسعى إىل بل أمر يروري، التسليم هو 

جتعل فس أن النان إبمكإذ . عن وعيعنها قرر التخلي عادة إال إذا سيحتف  هبا  ةثليامل يةاجلنسذو االجنذاابت رجل فإن ال السبب
كون يأن  -م أن يقوم ابلتسليدون  -من املمكن للرجل أي أنه . عاطفية صحية يف اجلوانب األخرى حياةجزءا من ثلية امل ةاجلنسي
يبدأ قلبه فإن  لتسليممع اأما . رغم ذلك اثليَ ويبقى مِّ ، تياجاتحعيش مبادئ الرجولة واألصالة وإشباع االوأن يعاطفيا،  اانيج
 .ابلتغري

قوة اإلرادة، وال  وليس هو الكبت،و أاملقاومة فليس هو . مبا صخالفهأوال التسليم أن يفهم من املمكن ؟ ابلتسليمما الذي نعنيه 
وليس هو (. "الشيء ذلكرى )أاي كان "مرة أخالشيء فعل ذلك نننا لن لف أباحلالقتال، وال وليس هو يبط النفس. 
 القتال(.عن قوة االرادة و عن و  اجملردة العصيبةاملقاومة إن كان الفرد سيتخلى عن )إال اليأس االستسالم، وال 
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. ذيككان مينعك من التقدم ويؤ كل ما    هي -عقبات حمددة ن نطلق سراح أتيار ، هو اخفإن التسليم هو التخليبدال من ذلك، و 
ة املتوايعة يف العليا( بروح من الثق قوةهذه العقبات إىل هللا )أو الروح، أو التفويض ب مقصودعقلي وعاطفي وروحي  وهو موقف

 اإلهلية.العناية  لدىاحلكمة والقوة واخلري 

عار و استشهف. أو خري أمسىقوة عليا الذاتية لتنا إرادخضوع ، فإننا نعين، أوال وقبل كل شيء، تسليمعندما نتحدث عن ال
هلذا النوع من  عنصر حاسمالفردية، وهناك عيش لشيء أفضل أو أنبل من املتعة األاننية أن ن –والثقة يف اإلرادة اإلهلية اخلضوع 

يد إىل حياة املرء  توجيهويف نفس الوقت تفويض القدرة على  ،وهم السيطرة(بعبارة أدق )أو  سيطرةالتسليم وهو التخلي عن ال
 خلضوع.اب الكبتبول، و ق  لاباملقاومة أن ن بد ِّل هو تسليم . الالعناية اإلهلية

ربامج ل، و نيهولاجلنس اجملدمين ملو  ،اجملهولني الكحولدمين للتعايف مل ةخطو  ةعشر  يتثنالا برانمجهو مبدأ أساسي من التسليم 
)على الرغم من املثلية  ةاجلنسيهو مان اإلدليس و دمان، هي اإلاملثلية ليست اجلنسية فإن  . وبطبيعة احلالللمدمنني اجملهولني ىأخر 
عرب  ة" اجلنسيذةذروة الل"يصبحون مدمنني على املثلي اجلنسي السري على طريق السلوك  يبدؤونمن الناس الذين  اكبري   اعددأن 

 خلِّي ةتال – ادئأن هذه املبوا ولكن املاليني من الناس يف مجيع أحناء العامل قد وجد، (ةثلياملية اجلنسحتياجات بطرق تلبية اال
 أنواع النضال اليت ميكن ختيلها.مجيع تنطبق على  -إىل اإلرادة اإلهلية واخلضوع والتسليم 

 ة خطوة:عشر  يتثنيقول برانمج اال

  ا قوة أكرب من هناكوصلنا إىل االعتقاد أبن تحياتنا أصبحت ال ميكن السيطرة عليها. ين وأن اعرتفنا أبننا كنا عاجز
 األوىل والثانية(. تنيإىل الصواب )اخلطو أن تعيدان  هاميكن

 فهمنا له )اخلطوة الثالثة(.حسب هللا إىل رعاية إرادتنا وحياتنا فويض اختذان قرارا بت 
  وتنيطاخلعيوبنا )زيل يبكل توايع أن نا منه طلب. تناشخصيمجيع أنواع اخللل يف ألن يزيل هللا يف متام االستعداد أصبحنا 

 (.ةوالسابع ةالسادس
 ابلعزمية لنا و  مراده مبعرفةودع و ان فقط  ،لهفهمنا حسب نا من خالل الدعاء والتأمل إىل حتسني صلتنا الواعية ابهلل سعي

 لتنفيذ ذلك )اخلطوة احلادية عشرة(.

عالقة، أو خص، شأو أي مكان،  - يف حياتناالتغيري نا من إحداث أي شيء مينعنطلق سراح احلقيقي يتطلب منا أن إن التسليم 
هو التخلي عن األفكار تسليم أي شيء. النعم ، أو أسلوبأو معتقد،  ،فكرة وأدفاع، أو عادة، أو ممارسة،  وأجمموعة، أو 

 القدمية، والسلوكيات اليت تعيق التغيري.املقاومة مشاعر و والتحيزات، والدفاعات، 

فخ بسيط جدا. واسطة بالقرود يف الربية اصطياد هبا لكيفية اليت ميكن عن ااحلكاية الشعبية أسلوب التخلية من خالل ويتضح 
 لفاكهة،قبضته ابلقرد اعندما ميأل ولكن ، فيه ه مفتوحةلقرد كفَ ابلكاد ألن يدخل ايكفي ثقب ذو يتم ويع الفواكه يف فخ حيث 
الفراج عن ن او أهلتحرير نفسه منه كل ما هو مطلوب بينما  دون التخلي عن جائزته. أكرب من أن صخرجها تصبح قبضته فإن 

ابذال جمهودا أكرب يف   ةويعيد الكرَ  ،بعزمية وغضب فخمع الولكنه يتعارك الفخ. خارج بسهولة يده سوف تنزلق عندها الفاكهة، و 
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جلنس ا مدمنو كتاب  )انظر إال أنه وبسبب عناده يفقدمها معا. يف آن واحدحريته حيصل على الفاكهة وعلى كل مرة كي 
 (.85، صفحة اجملهولني

 :اجملهولون ذلك الكحول وكتاب مدمنويويح  

تتفق مع  ابدال من حماولة جعلههبا مشاكلنا قهر قد حاولنا ، لإساءة استخدام قوة اإلرادةيف كلها لقد كانت مشكلتنا  "
 (.40" )صفحة مراد هللا لنا

 القهري:السلوك يف كتاب كسر حلقة  وجون سي بيكقال املؤلفان ماراث نيبلي بك 

هي ... غري صحيحة ومدمرة عنده و املدمن لعدم وجود ما يكفي من قوة اإلرادة هي لوم اهرة شائعة جدا ظهناك "إن 
الفرد  داخليف زيد من حدة الصراع ت ا. وعلى هذا النحو، فإهنعامل قسري يقوة اإلرادة هألن ، على حد سواء للغاية

 (.188 فحةص) ذلك" حترره منبدال من 

 كفي:تلني يف كتاهبما قوة اإلرادة ال مارك تشامرب بريد و وأياف املؤلفان دين 

كثري يف   نابساطة ختذلأهنا ب هيالشهوة االعتماد حصرا على قوة اإلرادة ملقاومة يف املشكلة األوىل واألكثر ويوحا إن "
أرجح تنوعندئذ ، الشهوات دائرةيف الواقع إىل تفاقم ذلك ؤدي يأنه قد  ي... ه ةالثانياملشكلة أما ، و األحيان من

ستمرار ابأنه ميكن يف الواقع لعزميتنا املتجددة ... ومن املفارقات، يف الشهوات ابستمرار بني نكران الذات واالنغماس 
 (6-5 فحة)ص "لرغبة احملرمةلخدم كوقود ستأن ت  

 :يف التسليمقوة االرادة ولكن يف  احلل إذن، ليس

تح ابب املفتاح السحري الذي فذلك هو ، أصبح املستنريةة الذاتيتنا مصلحمن أجل حتقيق لتسليم قمنا اب"عندما 
 (.83، صفحة ونهولدليل مدمنو اجلنس اجملالسجن وحرران" )

 يةاجلنس ةيلياملتسليم سلوك 
، ص هولنينس اجملكتاب مدمنو اجل" )للتعايفال يوجد برانمج فإنه  بدون الرصانة، وأما (ة)اجلنسي"كل شيء يبدأ مع الرصانة 

77.) 

اخلارج، ولكن  منوهذا ثلي امل ياجلنسسلوك الاالخنراط يف عن وقف يتأن ألي شخص ميكن  قطعاه النقاد واملشككني أن يقولو 
. قوم بكبتهاوببساطة هو جمرد ي ،ةثلياملية اجلنسشاعر املزال لديه تال إذ  ،عند هذا الرجليف الداخل  تغري أيهذا ال يكاد يشكل 

 .حسب زعمهم - اال يعد تغري  متناع عن ممارسة اجلنس وحدهفاال

 .الفهم يف ذلكحنن خنو 
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 فهو . نتقاللالواحد من أصعب التحدايت األمر يف واقع هو الراسخة تغيري أمناط السلوك فإن جتربتنا، وحسب  :أوال
 بعض املتشككني.أمرا سهال أو اتفها كما يزعم ليس 

 مى من يف حدوث الغالبية العظهو السبب خلارجي ثلي اامل سياجلنسلوك يكون اليف كثري من األحيان أنه  :ااثني
 اغري املرغوب فيه ةليثامل يةاجلنسشاعر امليش مع اعتقبول والاليف تذكر صعوبة هو ال جيد فاملشاكل والضيق عند الرجل، 

 .أمورا يندم عليها الحقايفعل إىل أن  ه، طاملا أهنا ال تدفعلديه
 ية لتغريات الداخلافإن )على العكس من قمعها(،  املزعجةالسلوكيات اخلارجية  أنه عند تسليم، لعله أكثرها أمهيةو : اثلثا

وهو يؤثر . ري اهلويةتغيسبب  -أي تغيري السلوك  –وهو . وجهة النظر ريتغإىل تغيري السلوك يدفع إن . حتدث تباعا
. واألهم من يالروحانب مع اجل ة الرجلور ابلذنب، ويساعد على تقوية صلالشعذهِّب ي  و نفسه، بالرجل على إحساس 

نخفض ملشاعر املثلية تا أنتقول جتربتنا فإن شهوة اجلنسية املثلية، الابستمرار بتسليم مشاعر م رجل و قيعندما  هأنذلك، 
 .مع مرور الوقتيف تواترها وشدهتا 

 :يف كتاب صراع الشهوات جو داالسقال 

 تهحيافإن لشخص، عندما يتغري سلوك اخمطئون، فلكنهم و . البتةا يقيحق اتغري يس بعض الناس أن تغيري السلوك ليزعم "
، ا بعدهانرصي يقب، و اجملهولني الكحولمدمين لزمالة نضم اعاما، مث مدمنا للخمر ملدة عشرين رجل ظل إذا فتتغري، 
فهل ، يوظيفال هأداءته و اعالقحسن تصرفاته و تستحياته، و  جوانبأثر على مجيع ته رصانيقينا، وسيكون لقد تغري فإنه 

للجنس سا ممار (. إذا كنت )أنت كهذا هو احلال معكال، و ؟  ريابلتغادعائه سببا يف بطالن شرب لعريية لتكون زلة 
السيطرة على و  ابلنفسالضمري والثقة إن قد تغريت. املستمرة فإنك  ةالرصانة اجلنسيمرحلة من إىل  توصلمث  املثلي
ليك" )ص عثر ذلك إال وشعر أبجمال من جماالت حياتك يبقى كلها ستتأثر بسبب امتناعك وعفتك، ولن النفس  
46). 

 أجلمن وهذا نا، ري لديمهمة يف التغو بعض منا أن وقف العالقات والسلوكيات اجلنسية املثلية لدينا كان خطوة أوىل ال جدلقد و 
من  ةمصطنع نلبيها بطريقةاليت كنا اكتشاف االحتياجات األساسية ، ومن أجل لدينامن "املخدر" اجلنسي " الفطام"أن البدء يف 
 .هدايته لناحبة هللا و نشعر مبفإحساسا صبح أكثر من أجل أن ن، و ي املثليسلوك اجلنسالخالل 

أن ننمو شيئا ما  إىلاألصدقاء واألماكن والعادات لالنفصال عن الع شاق املثليني و مستعدين يكونوا مل بينما وجد اآلخرون منا اهنم 
 األساسية. ناجمدية لتلبية احتياجاتة بديلطرق صالة، وإجياد األوتطوير رجولة ال اءبنخالل عملية من 

ة، أو القيام بذلك البدايمنذ اجلنسية املثلية والسلوكيات االنسحاب من العالقات يف بدء سواء ال –النهج الذي سلكناه كان ما   أيُ و 
اجلنسية نا ياتعلى استعداد لويع حفيه أصبحنا ان الوقت الذي أو أبخرى فقد حطريقة فإنه ب –هذه العملية من يف وقت الحق 

بعض العالقات ل دانهفقبسبب احلزن احلقيقي هذا أمرا مرعبا، فشعر بعضنا بشيء من  الكثري منا أن وجدوقد . وراء ظهوراناملثلية 
حول أفكار ا عدة ، وراودتنريى التغحول قدرتنا على احلفاظ عل شكوك، وقد ساورتنا الع هبانستمت وبصراحةنا كاليت  واألنشطة 
 تكون حقيقيةسيف يوم من األايم رمبا و اليت و خيالية عالقات اليقظة حول أحالم ك...   ناسوف تفوتاملتوقعة اليت "الفرص" 
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...  (طما جلبت لنا ذلك من قبل أو رمبا مل تفعل ذلك ق)على الرغم من أهنا اندرا  هناية املطافتجلب لنا الفرح احلقيقي يف سو 
 خرى.األ اتشهو الاجلنس املثلي أو  وأقدرتنا على التعامل مع احلياة دون املواد اإلابحية نا حول وخماوف

حقا طاملا ا لن نستطيع التغري أنن، و ية ال تستقيم لنااجلنس ةثليياة املأن احلية و اجلنس ةثلياملوية اهل نا وعلى وجه العموم نوقن أبن:ولكن
 ثلية.املنسية اجلاالخنراط يف سلوكيات واصلنا أو  يانسج نيثليملتعريف هويتنا ابواصلنا 

 .نيأس بل قمنا ابلتسليملكننا مل و 

تلبية إىل تسليم و الاجة إىل فإننا حبواالمتناع، الكبت بدال من ف، حيداثن يف آن واحداثنني أمرين عل جلننا حباجة أبوجدان لقد 
نفس ، ويف ليانقوم مباشرة بتسليم هذه الرغبة إىل القوة العأن فعلينا ، ية املثليةالحتياجات، وعندما نشعر ابنبعاث الشهوة اجلنسا

ة غري جنسية، بدال من بطريقلبيتها والعمل على تيف النفس، الكامنة حباجة الكتشاف احلاجة األساسية غري اجلنسية فإننا الوقت 
 الشهوة اجلنسية املثلية.طريقة 

 :ة االحتياجاتتلبي( و الكبت)يف مقابل لتسليم مع اته جترباملثلية  ةعلى اجلنسي او تغلبويصف لنا أحد الرجال الذين 

يقة جديدة أن أتعلم طر  ، كان عليَ رتبطة بدورة الشهوة املثلية لديامل يةاالنسحابآالم األعراض شدة "عندما كنت يف 
الشعور رح هذا ط، يف حماولة ليتيراسي والشد على قبضلعض على أالشهوة. وبدال من متاما يف كيفية التعامل مع ا

صعد من جسدي إىل يضوء شعاعا من الي وأختيل اأغمض عينصرت اآلن قبل، من فعل دائما أكنت بعيدا، كما  
ته اوممق حاولت  ين إن نإإليك، الشعور م إنين أرسل هذا قول شيئا مثل "اللهأحنو السماء و مث أرفع يدَي السماء. 

ومن خالل تسليم " .بدال مين تعاجلهيف أن عليك ل كِّ ت  أو ، إليكمه لِّ س  ، ولذا فإنين أ  ى مينأقو  ، ألنهاهنزمحماربته سوف و 
متكن من إجراء ألفي كقد يعفت مبا ي كانت هلذه الشهوات عليَ اإلحلاح والسيطرة اليت  شهوايت إىل قوة هللا العليا فإن 

تواصل لرفقة والليلة صاألطط لتلبية احتياجايت اخل ويعاقوم بالفور على طلب الدعم. و لأو صديق،  ملرشدمكاملة هاتفية 
 ".مشبعة غري جنسيةبطريقة 

تبقى تلبيتها س اليت يفرتضحتياجات اال، فإن املمارسات اجلنسية املثليةاالخنراط يف يف طاملا استمر الشخص ه جو داالس انقال 
 ة، فإنها ال تزال جمهول. وطاملا أهنجبها ويبقيها يف الالوعيحيالسلوك اجلنسي املثلي أن  حتياجات طاملااالال ميكن حتديد ، و مكبوتة
 مشروعة.التعرف عليها واشباعها بطرق ال ميكن 

هذا تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، و وراءه اليت تكمن  حتياجاتي فإن االثلي اجلنساملسلوك ال"عندما تتم إزالة 
راء جنسي إغجمرد مسألة . اهنا ليست هذا السلوكع عن االمتنا جيدون صعوبة يف من الناس  اكثري أن  هو السبب يف 
 ... عهودة سابقااملابلطريقة القدمية اجملربة الرغبة يف تلبية هذه االحتياجات  ها أيضامرة أخرى، ولكن جيذهبم إليه

هذا ن يبتعد فما ا .ما يليب احتياجه لوجود الرجل املريب جبانبه يقوم برعايتهلرجل اجلنسي املثلي سلوك أن ال"لنفرتض 
، ضىمن أي وقت مبشكل أكرب الراعي مثل هذا املريب حباجة إىل أصبح  كتشف أنهحىت ي عن هذا السلوكالرجل 

 يتعلم حىت اآلن ، وهو ملةاجلنسيثلية خالل امليف املايي كانت من الرعاية اليت حصل عليها على ولكن الطريقة الوحيدة 
حتياجات ستمر االتا بينموهو ينتظر من الزمن فرتة ومتضي عليه اج إليه، حصول على ما حيتللغري جنسية أخرى وسيلة 
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تظهر ف! أوال االحتياجات املشروعة يف هناية املطاالطريقة الصحيحة لتلبية ابلضبط ه هي ... ولكن هذ يف النبض بقوة
غري مشروعة رق طأن صخطط لتلبية هذه االحتياجات ب شخصاالحتياجات وتعرفنا بنفسها، وعندئذ فقط يستطيع ال

 (.121-119، ص صراع الشهوات) "جنسية

 - ةنسيثلية اجلاملخروجا من نتقال االالذي يف مرحلة  - أن الرجلقضية هو  ،أبعد من ذلكما هو يعقد هذا السيناريو إىل ومما 
روب من ها من أشكال اهلالعمل أو غري إدمان لتغلب على آليات دفاعه )مثل لاألصالة و لبناء برانمج على يعمل يكون غالبا ما 

فهم كي ياييه  مينقب يف عندئذ كان رمبا أنه  والقلق(. و واالكتئاب  خلزيشاعر املثبطة )مثل ااملالواقع( و"العواطف الكاذبة" أو 
هذا النوع من أن  ومن املؤكد، عنده طريقة عملهاو  أسباهبافهم أن يمصدر بعض هذه املشاعر وآليات التكيف من أجل 

من ا الرجل هذغطى عليه  املاييزادت حدته جدا يف  الذي كلمااألمل وهو ذلك  –األمل العاطفي  كشفسيذايت االستكشاف ال
 .السلوك اجلنسي املثليخالل استخدام 

عرض نتمشاعران و تحرك تعندما  الشبقو  ةثليامل يةاجلنسشاعر املزايدة يف يشعرون بأن البعض منا  يكون مستغراب أاللذلك ينبغي 
نه  إدراك أىل إنا وصلنا ولكنمضرة،  علنا نتساءل عما إذا كانت جهودان مثمرة أوجيمؤملا، و هذا كون ، وقد يهطاملا كبتناذي ألمل الل

ية لسطحا ياتسلوكال من التعامل مع اجلنسية املثلية من جذورها، بدالنا مشاكلاقتالع  أردانمن الرحلة إذا  يروراي اكان جزء
 .فقط

 ريالتغيما فعلناه إلحداث 
 ن منا:و الكثري قام هبا هي بعض التغيريات اليت هذه  إذنو 

 .أبقتنا عالقني يف أماكننااملعتقدات اخلاطئة اليت ختلينا عن حددان مث لقد  .1
 ريُ مكانية التغلقد ختلينا عن عدم امياننا إب. 
  رُي تقودان للتغقوة عليا بهللا أو  درةقختلينا عن عدم امياننا بلقد. 
 هللامن  أتييددون  قوة اإلرادة وحدهاعرب  نفسناأبراران على تغيري كل شيء إصختلينا عن  لقد. 
 ئا واحداشيحنن  أن نغريدون  ما بناعمل كل ما هو مطلوب لتغيري وابملقابل لقد ختلينا عن توقعنا أبن هللا سي 

 حياتنا. يففعل شيئا خمتلفا نأن دون أنفسنا أو يف 
  جنسيا نيمثليكذا تزعم أننا ولدان هاليت كاذبة ال يةاجلنس ةثليامليديولوجيات نا ألإمياننا أو قبولختلينا عن لقد، 

على نعثر يوما ما أبننا س احللم املثليهو قدران احملتوم، وختلينا عن  ثليةاملنسية اجلعالقات تزعم أن ممارسة الو 
 ويشفينا. انينقذ سوفالذي رجال و من الاملثايل شريك ال

على األقل يوميا لي كنا نصو . شهواتنا إىل هللاننا نقوم بتسليم أي أ –دتنا وحياتنا لعناية هللا إرابتفويض اختذان قرارا  .2
 .هوالقدرة على القيام برادة اإلأن مينحنا و  يريده مناالذي ا ملنا  يبنيسائلني هللا ان 

  عمل كل لهللا، و ب ر حياة مستقيمة على دجلعل حياتنا هو مطلوب ما ميع للقيام جب افتحنا قلوبنا استعدادلقد
 .يوجهنا هللا لعملهقد ا م
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  لنصبح وراء خطوة إىل النرتاجع عندئذ كيف علمنا  تفقد ، هللارادة إصراع يد يف الذاتية تنا إرادوجدان  عندماو
أن نقرتب . وقد ساعدان ذلك على يف يوم من األايملفعل ما يلزم  5كون على استعدادألن ن استعدادعلى 

 .لذلك بعدمل نكن مستعدين  حيثشهواتنا  بدال من القتال يد ،ام اليم يوممن الوصول إىل التس
اختذان إجراءات و ، ثليةاملياة كل ما يربطنا مع احلعن  مجيع أشكال السلوك اجلنسي املثلي و ابلتخلي عن  اناختذان قرار  .3

 اهلروب.والتسليم و  االنسحاب
  نواايانلدينا ب دعمالأعضاء شبكة ان نا مع مايينا يف املثلية اجلنسية وأخرب عالقاتنا قطعلقد. 
 وأشرطة  الكتب واجملالتختلصنا من املواد املدمرة من ، و ةثليامل نسيةوالعادات اجلعالقات لقد توقفنا عن ال

 . هذه املوادلعودة إىلابالبيئات اليت ميكن أن تغرينا خارج أنفسنا أخرجنا الفيديو وغريها، و 
 عر األحداث واملشاعلى التعرف على على الورق ملساعدتنا شهوة ال قام بعضنا برسم خارطة دورة هيجان

ي ِّج والضغوط يف حياتنا اليت غالبا ما ت    قمنا لقد . رجالالتواصل العاطفي مع والشوق للاجلنسية الشهوة ه 
. املثليةنسية اجلشاعر املتنفيذ رغبات إىل عندها منيل كنا واقف اليت  عند املهروب" للطوارئ بتطوير "خطة 

 داجعلى خطوات عملية  نافقتشبكة دعمنا، واأعضاء غريهم من مع شاركنا هذه اخلطة مع املرشدين أو و 
 .حاملا تبدأ يف احلدوثشهوة هيجان الدوامة نقوم هبا لكسر 

  خياالت أو ممارسات يف وأاستعداد لوقف إدخال صور جديدة للشهوة اجلنسية املثلية، لقد أصبحنا على 
 .لدينا ذاكرةأدمغتنا وبنوك ال

 التسليمأدعية رديد عن طريق تذلك و إىل هللا  ية، قمنا برفعها وتسليمهااجلنس ةثليابلشهوات أو الرغبات املعندما شعران  .4
لك إىل حتديد بعد ذمث سعينا . يبعدها عناهللا أن سائلني ، ارغبة بدال من حماربتهالأو اخلاطرة عن وختلينا ، والريا
 االحتياجذه هخطوات فورية ومدروسة لتلبية ان الرغبة اجلنسية املثلية، واختذمن وراء  الكامن سيالعاطفي األساحتياج اال

 .ومشبعة عاطفيا بطرق غري جنسية
  إعادة توجيه ى تدربنا علو  ،املثريةقمنا ابلتخلي عن اخلياالت اجلنسية . خواطرانعامل كزان أيضا على تغيري ر

 القتالو أهبذه األفكار نشغال مويوعات أخرى بدال من االوإىل رية املثاجلنسية األفكار بعيدا عن النفس 
 .ايده

ري ، سواء بوعي أو بغري وعي، عن قصد أو عن غرمبا نكون قد متسكنا هبالتغيري لمقاومة وكل ع ا دف قمنا بفحص كل .5
 .حواجزو ات أعقبعن كل ما مت حتديده من تخلي لل ابرانجم ناقصد، وعمل

 ن أعدم الرغبة يف و ، ةعدم الرغبة يف املخاطر و ، يف اآلخرين عدم الرغبة يف الثقة ؛بيننا املشرتكةالعوائق  وتضم
العديد من العوائق ، ومقاومة التخلي عن هوية الضحية، ومقاومة فتح اجلروح القدمية، و نغفر ونسامح

 .األخرى

                                           
د اإلقالع عن اإلدمان، وهذه اإلرادة هي شرط أساسي ملن يريمن أجل ابلتغيري الكافية لاللتزام املتواصل الذاتية استعداد" هنا هو وجود اإلرادة  أن نكون "علىيقصد بعبارة  5

 مثل برامج االثنيت عشرة خطوة.برامج التعايف الدخول يف 
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دون قيد أو  نغفرعلى استعداد ل، أصبحنا مرران هبا وتقبلناها كما هيبشكل كامل و استشعران جروح املايي  بعد أن .6
 .واالستياء ذىألاكبت سنوات من  من بذلك حترران ان، و ظلمو ألولئك الذين شعران أهنم قد شرط 

استعداد ألن  أصبحنا علىو  تنا عن مشاكلنا اليت صنعناها أبنفسنا،مسؤوليملنا ، وحتبناأدركنا نقاط الضعف اخلاصة  .7
 .ما بنا من نواقصأن يزيل سألنا هللا بكل توايع و ، صيةالشخ نايزيل كل عيوب أن هللاكل إىل و ن  
 دون توقع أي شيء يف املقابل.ئنا يف حق أولئك الذين آذيناهم وقمنا برتييتهم خطاأباعرتفنا  .8
 .مازلنا يف عملية تغيري قمنا ابلتسليم أبننا .9

  طاءانوحنن فيها بشر لنا عيوبنا وأخ يف رحلة طويلة من النمو والتغريأبننا قبلنا لقد. 
  ما مل يتم ع مومع ما مت تغيريه و ، احلاليةا هعلى هيئتكما هي مع أنفسنا   اسالماآلن وعلى الفور  ناصنعلقد

 .ذا االجنذابهتقليل نعمل على وحنن ، حىت غري املرغوب فيهاالجنذاب مشاعر مع  اسالموصنعنا . تغيريه
 .يعرتيه اخلللالسالم مع عامل حالة من وصلنا إىل  .10

  ع  مل نستطاليتبعض الظروف هناك وكذلك ، تغيريها نستطع ملأنفسنا يف ن هناك بعض األشياء أبقبلنا
 .يف األشخاص اآلخرينئا شيغري أنه قطعا ال ميكننا أن نو  – هاتغيري 

  كلياألقل ليس  اعلى  وأولن نتمكن من تلبيتها، قبلنا أن هناك بعض الرغبات واالحتياجات اليت مل نتمكن. 
  نسبة لناابل ةمثاليليست ، وسعداء يف مواقف معيبواقع سالم مع نستطيع أن نكون يف اكتشفنا أننا. 
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