
يــنـبـغي أال يــسـتـخــدم "لـوصف مــسـتـويـات
مـرتــفـعـة من االهـتـمـام بـاجلـنس والـسـلـوك
اجلـــنــــسي" أو عـــلـى أســـاس "الـــضـــغـــوط
الـنـفـسـيـة ذات الـصـلة بـاحلـكم األخالقي أو
ن يعانون رفض الـدوافع اجلنسـية القويـة 

من هذه احلالة".
لـكن هـنـاك اهـتمـامـا مـشتـركـا بـ من يرون
بــضــرورة إدراج إدمـان اجلــنس في قــائــمـة
رضي ومن يعارضون ذلك ـاط اإلدمان ا أ
وهـــو ضــرورة اكــتـــشــاف من يـــعــانــون من
الـضغـوط النـفسيـة ومسـاعدتـهم. كمـا يؤكد
ـشـتـرك عــلى الـتـفـريق بـ هــذا االهـتـمـام ا
الــسـلـوك اإلدمــاني لـلـجــنس الـذي يــعـتـبـر
ـاط األخـرى من مــشـكـلـة في حـد ذاته واال
شكالت هـذا السـلوك الـتي تعـتبـر أعراضـا 

أكبر.
رقــــمي الــــقــــيـــاسـي هـــو  13 شــــهـــرا دون
اســـتــمـــنــاء. لم يـــكن من الـــســهـل االلــتــزام
بــاالســتــغــنــاء عن ذلك ولــكن مــنــذ تـوقــفي

أصبحت حياتي أفضل.
ـثـيـر للـدهـشة كـم هو جـيـد لي أن أقلع من ا
عن تـلك الـعـادة. وبـالفـعل تـوقـفت ألسـابيع
وأحــــيـــانـــا ألشــــهـــر ولـــعــــدة مـــرات خالل
الـعـشـريـنات من عـمـري. وأنـا لـست وحدي.
اليـ مـن الـناس (مـعـظـمـهم مـن الـرجال) ا
في جــمــيـع أنـحــاء الــعــالـم يـنــضــمــون إلى
"" "NoFapنــوفـاب" وهي حــركـة تــشـجع
الــنـاس عــلى الـتـخــلي عن مــشـاهـدة األفالم

ومقاطع الفيديو اإلباحية وعن االستمناء.
وقــد بــدأت في الــتــفــكــيــر فـي مــدى تــأثــيـر
ـواد اإلبـاحيـة عـلي عـنـدمـا كنت مـشـاهـدة ا
في الــتـاسـعـة عـشـرة من عـمـري. مـثل بـقـيـة
جـيـلي نشـأت في بلـد غـربي وأنا قـادر على
مـشاهدة األفالم اإلباحية عـند الطلب. أتذكر
أنـني كـنت أبـحث عن "مالبس داخلـيـة" على
اإلنــتــرنت عــنــدمــا كــان عــمـري حــوالي 14
عاما لكن البحث قادني إلى صور إباحية.
تأخرة وصلت إلى راهقـة ا وفي سـنوات ا
نـقطـة بحـيث أنه لو كـنت وحدي في غـرفتي
كـانت فـقط مـسـألـة وقت قـبل أن يـنـتـهى بي
ـشاهـدة مواد إباحـية. بـدأت أشعر ـطاف  ا
بــالـقــلق من أنـي قـد أكــون مـدمــنـا. شــعـرت
وكـأني فـاشل لم أتـمـكن من مـقـابلـة فـتـيات
في احلـياة احلقيـقية فلجـأت إلى االستمناء
ــفـردي مـع اإلنـتــرنت.وفي سن الــتـاســعـة
عشرة كنت أعزبا ولم يسبق لي أن مارست
اجلـنس. لـم تتـطـور أي من عالقـاتي إلى أي
ـا يـخص شــكل جـدي وكـنت جـاهال جـدا 
ـنزل واالسـتمـناء بدت اجلـنس. البـقاء في ا
الــطــريــقـة األكــثــر أمــنــا لــتـجــنب أي وضع
مــحـرج. عــنــدمـا كــنت أحــاول الـتــحـدث مع
الـفتيات لم أكن أستطـع محو صور النساء
الــعـــاريــات الالتي كــنـت أشــاهــد أفالمــهن
اإلبـاحـيـة في اللـيـة السـابـقـة من مخـيـلتي.
ــا كــنـت أفــعــله شـــعــرت أنــهن إذا عـــرفن 

سيعتقدون أني غريب األطوار ال محالة.
لـقـد كـنت أقـضي لـيال بـأكـمـلـهـا مسـتـيـقـظًا
ـواد جــراء الـقـلق بـشــأن تـأثـيـر مــشـاهـدة ا
اإلبـــاحــــيـــة عـــلى حـــيـــاتـي. لم أحتـــدث مع
ـوضـوع إذ لم يـكن من زمـالئي حـول هـذا ا
الـطبيـعي في مجـموعتـنا مشـاركة ما نـفعله

في حياتنا اخلاصة.
وفـي أحـــد األيــــام وبــــعــــد عــــيـــد مــــيالدي
الــعــشــرين قــررت الــتـوقـف. كـانـت والـدتي
مـهتمة بالروحانيات وكان لديها الكثير من
الـكـتب حـولـهـا وبـدأت في تـصـفـح كـتـبـها.
وتـعـرفت عـلى الـتـأمّل واكـتـشـفت ألول مرة
فـــكـــرة اســتـــخــدام االمـــتـــنــاع عـن اجلــنس
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ـرور أم أنه يــكــتـســبـهــا ويــطـوّرهــا 
الوقت?

يــرى جــادج أنــهــا مــزيج يــجــمـع بـ
. فــبـــيـــنـــمــا تـــشـــيــر بـــعض االثـــنـــ
الـدراسات إلى أن هناك خصاالً فطريةً
مـرتـبـطة بـالـنـرجسـيـة تُـظهـر أبـحاث
أخـــرى أن هــنـــاك عـــوامل تــســـهم في
وجــود هــذه الـصــفـات لــدى الــبـعض
مــــثل طــــريـــقــــة تـــصــــرف الــــوالـــديْن
ومـسـتوى الـدخل وكذلك األمـور التي
حتـدث في مكان العمـل.ويقول اخلبير
الـنفسي في هذا الشأن إن من يُوْلَدُون
ألُسَـرٍ ذات دخلٍ كبـير أو من يـتمـتعون
بـوضعٍ اجـتـمـاعي واقتـصـادي مـرتفعٍ
ـيـلـون ألن يـكـونـوا أكـثـر نـرجـسـية.
ـطـاً ويــشـيــر إلى أن تـبــني األبـويـن 
ـيل إلى سـلـوكـيـاً في تـربـيـة األبـناء 
تـــشــجــيـع أطــفــالـــهم عــلى الـــشــعــور
بـاالعـتـداد بـالنـفس إلى درجـة مـفـرطة
ــكن أن يــؤدي كــذلك إلى أن يــصـبح

. األطفال نرجسي
هل يـبدو مـا سبق مـألوفـاً لكم? حـسناً
ــســتــغــرب في ضــوء أن لــيـس ذلك 
كن رموقة  الكثير من الشخصيات ا
أن يُــصَـنَّف أصــحـابـهــا ضـمن قــائـمـة
.ويـقــول تــيم جـادج إنه الــنــرجـســيــ
يـعتقد أن النـرجسية سمـة شائعة ب
ـرون الــقـادة الــســيـاســيـ عــنـدمــا 
طـاً قيادياً بـأزمات وحيـنما يتـبنون 
يــسـتـهـدف إحـداث تـغــيـيـر. ويـضـيف
بـالقول: "ليس من العسـير التفكير في
أن الــكـثـيــر من الـرؤسـاء األمــريـكـيـ
ذوي اجلــاذبــيــة الــشـخــصــيــة كــانـوا
" مُشيراً في هذا الشأن إلى نـرجسي
الـرئيسـيْن جون إف. كينـيدي ورونالد

ريغان كمثاليْن محتمليْن.
لــكـن مــاذا عن الــتـــصــور الــذي يُــكِــنُهُ
ـتمـثل في أن الـنرجـسـي الـبـعض وا
ـيـلون ألن يـحقـقوا جنـاحات مـهنـية
فـعليةً رغم أنهم ال يـكونون بالضرورة

ن يؤدون عملهم بكفاءة?
يـقـول جـادج إن ذلك يـنـبع من حـقـيـقة
أن أولـئك األشـخـاص يتـصـرفـون على
نـحوٍ "يركز بشكلٍ مـباشرٍ على حتقيق
أهـدافـهم الـشخـصـيـة" وهو مـا يـعني
أنــهم يــركـزون عــلى نـحــوٍ كــامل عـلى

احتياجاتهم ال احتياجات اآلخرين.
وفي سـياق تفـسيره لـتحقـيق البعض
من هـؤالء النرجـسي جنـاحاً متـميزاً
ـــهــــني يــــقـــول عــــلى الــــصـــعــــيــــد ا
جـادج:"نـعـلم أن هذه الـنـزعـة للـتـركـيز
عـلى حتـقـيق األهـداف الـشخـصـيـة قد
تــكــون مــفــيــدةً لــذا يـصــبـح حتـقــيق
األربــاح ونـيل حـظــوة مـهـنــيـة هـمـا -
بـوجهٍ عامٍ - ما يهتم به النرجسيون".
ويـشير اخلبير النفسي إلى أن اإلقرار
ــا يـكــون صـادمــاً بـشــكلٍ مـا بــذلك ر

"على الرغم من كونه صحيحاً".

ـطـاف أســوأ حـاالً وسـيــنـتـهي بــنـا ا
لـتملق احلمقى الذين يثقون بأنفسهم
أكـــــثــــر من الـالزم والــــتــــرويـج لــــهم
والــتــصــويت لــصـاحلــهم" رغـم أنـهم
عــاجـــزون في واقع األمــر عن الــوفــاء

ا يقولون إن بوسعهم القيام به.
ويـشير مور إلى أنه "يتع عليك لكي
تــتــرقى لــوظــيــفــة ذات مــســؤولــيـات
. قــيـاديـة أن تـكــون كـفـئـاً ومــحـظـوظـاً
ودائـمـاً مـا سـيـكـون هـنـاك إغـراء بـأن
يُــعــزى حـظ شــخصٍ مــا - عن طــريق
اخلـطــأ - إلى قـدراته وعـنـدمـا تـفـعل
ا أنت ذلـك فإنك سـتـظن أنك أفـضل 
عـليه بالفعل".ومع ذلك فإن ثمة مزايا
رء لـلمقولـة اإلجنليزيـة التي تنصح ا
بـأن يــتـظـاهـر بـأنه يـحـظى بـشيءٍ مـا
. إلى أن يــتـمـكن مـن اكـتـسـابه فــعـلـيـاً
ويـنصح مور في هـذا الصدد بأال يقع
ـتالزمـة احملـتـال" اإلنـســان "فـريـسـةً 
مُــشـيـراً إلى ذلك الـنـمـط من الـتـفـكـيـر
الـذي يـؤمن صـاحبه بـأنه غـيـر مؤهل
لـوظـيـفة أو مـهـمة بـعـيـنهـا أو عـاجز
تـطـلبـاتهـا.وبـنظـر مور عن الـوفـاء 
ـتالزمـة مـسـألـةً جـديـةً تـشــكل هـذه ا
رء بـنقص في الثقة قـائالً إن شعور ا
ــكن فـي نــفــسه يــحــدث في ظــروفٍ 
ـهـام الــتـنـبـؤ بـهــا مـثل االضـطالع 
شـاقـة "نكـون فـيهـا أكـثر وعـيـاً بأوجه

الـــقـــصــور لـــديـــنــا". ويـــشـــيــر إلى أن
الـنـصـيـحـة الـسـديـدة لـلـغـايـة في هـذا
ـرء الـســيـاق تـتـمـثل في أن "يـتـحـلى ا
بـــقــلـــيلٍ من الـــشـــجــاعـــة مُــتـــجــاوزاً
ان `متالزمة احملتال `هذه عبر اإل

بــقـدراته عــلى نــحـوٍ يـكــفي الكــتـسـاب
نوطة ـهمة" ا الـقدرة على إتقان أداء ا
كـننا بـالفعل أن بـه.وفي واقع األمر 
نــســتـخــلص من الــنــرجـســيــ درسـاً
ـسـألة الـثـقة شـديـد األهـميـة يـتعـلق 
في الـنفس.وتشيـر كارل بوريـسينكو
في هـذا الـصدد إلى قـدرة النـرجسـي
عـــلى خــلـق "الــواقع" الـــذي يــريــدونه
والـــذي يـــصــبـح في بـــعض األحـــيــان
عـامالً مساعـداً لهم على إيـصالهم إلى

حيث يريدون.
 وتـــقــول إن ذلك يــعــود إلى أن هــؤالء
األشـخـاص يتـصرفـون كـما لـو أن هذا
ُـفـتـرض" حـقـيـقي. وتـضـيف "الـواقع ا
ـثل في بــوريـسـيـنـكـو قــائـلـةً إن ذلك 
كـثيرٍ من األحيان العامل الذي يدفعهم
إلى مــسـتـوى الـنـجــاح الـذي يـصـلـون
إليه.وتخلص إلى القول: "نرى ذلك مع
ـتـحدة. دونـالـد تـرامب فـي الـواليـات ا
ــكن أن يـكـون فــقـد آمن بـالــقـطع أنه 
رئـيساً وهكذا أصبح كذلك وهو ما لم
يــكـن لــيــحــدث" إذا لم يــكن قــد صــدقه

. سلفاً
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ديالى

لــكن بـدالً من أن يـتــوحـد الـزمالء عـلى
ـوقف الــذي يـواجـهـهم اإلقــرار بـهـذا ا
جـمـيعـاً بـدأوا في اتخـاذ مـواقف ضد
بــعــضـهم الــبــعض بــفـعل الــضــغـوط
الــنـاجـمــة عن شـعــورهم بـالــعـجـز عن
تــغـــيــيــر ذلك الــوضـع. وتــتــذكــر هــذه
الـسـيـدة تـلك الـفـتـرة بـالـقـول إن األمـر
ـثابـة "منـافـسة لـرؤية مَنْ (مِـنّا) غـدا 

ديرة ورضاها". سينعم بحظوة ا
وتــســتـطــرد بـوريــســيـنــكــو قـائــلـةً إن
ـسـألـة كـلـهـا بـالنـسـبـة لـلـنـرجـسـي ا
تـعـود إلى قـدرتـهـم علـى أن يـخـتـرعوا
حــرفـيــاً "واقــعـهم احملــيط بــهم بـغض
ـوضــوعـيـة أو الــنـظــر عن احلـقــائق ا
ــتــوافــرة. فـكل األدلــة أو الــبــيـانــات ا
شـيء يــــــجـب أن يــــــصب فـي صــــــالح
احلـفــاظ عـلى الـصـورة الـتي كَـوَّنـوهـا

هم عن أنفسهم" وتثبيتها.
s Š ¡öÐ

لـكن الـنـبـأ غـيـر الـسـار يـتـمـثل في أنه
بـالرغم من أن النـرجسي هم زمالء ال
ــرء لـلــعــمل بــرفــقــتــهم فـإن يــرتــاح ا
دراســـاتٍ ال حـــصـــر لــهـــا أظـــهــرت أن
بـوســعـهم أن يـبـلـوا بالءً حـسـنـاً عـلى
هني بل وأنهم قـد يكونون الـصعيـد ا
فـي بــعض األحــيــان مــفــيــدين ألمــاكن
ـكن الـقول هـنـا إن االفتـقار عـمـلهم.و
إلـى الـتــعـاطـف مع اآلخـريـن والـنــزعـة
إلى الــتـركـيـز بـشــكلٍ كـامل عـلى هـدفٍ
واحــدٍ أو مـحــدودٍ لـتــحـقــيـقه بــجـانب
االنــــخــــراط في الــــتالعب والــــتــــفـــوه
بـاألكاذيب تـمثـل كلـها خـصاالً شـائعةً
بــ من يــنــجــذبــون عـادةً إلـى مـواقع
ـكـنــنـا في هـذا الــسـيـاق الــسـلـطــة.و
االسـتـعـانـة بـرأي تـيم جـادج اخلـبـيـر
في عــلـم نـفـس الـســلــوك الــتــنــظـيــمي
والـقيادي في جامعـة "أوهايو ستَيت"
والـذي أجـرى دراسـات تُـحـلل الـتـأثـير
الـذي يُـخلّـفه الـنرجـسيـون عـلى أماكن
الــــــعــــــمل.ويــــــرى جــــــادج أن هـــــؤالء
األشـخاص يتـحلون في أغـلب األحيان
بــصـفــات مــعـيــنـة جتــعـلــهم مالئــمـ
ناصب القيادية. بشكلٍ أكبر لتولي ا
ويـــقـــول في هـــذا الـــشـــأن: "نـــعـــلم أن
الــنــرجــســيــ أمــيل إلـى أن يــكــونـوا
أصــحـاب شـخـصــيـات أكـثــر جـاذبـيـة
وهـم األشــــخـــــاص الــــذيـن يُــــرجح أن
يُــمـــســكــوا بــزمــام األمــور وهــو أمــر
. كــمــا أنـــهم أكــثــر ضـــروري أحــيــانـــاً
اســتــعــداداً وقــدرةً عــلى اإلقــدام عــلى
. مـجـازفاتٍ حـينـمـا يكـون ذلك مـطلـوباً
خــصـال مـثل هــذه تـكـون مــرغـوبـةً في
ؤسسات مـواقف تمر بها الشركات وا

التي تعاني من أزمات".
ة لـلـغـاية سـألـة الـقـد وهـنـا تُـطـرح ا
ـــتـــعــلـــقـــة بـ"الــطـــبع في مـــواجـــهــة ا
الــتــطــبع" لــنــتــســاءل عــمـا إذا كــانت
الـنرجـسية خـصلةً يُـولَدُ بهـا اإلنسان

لندن - ساره كيتينغ
ال يـخلـو مـكتب تـقريـباً من زمـيل عمل
تـفـوق ثــقـته في نـفـسه مـا يـتـحـلى به
فـعـلـياً من قـدرات وإمـكـانيـات ويـقلل
مـن شـأن زمالئه ويـعـتـبـر أنه مـتـفـرد
لـلـغايـة وذو أهـميـة خـاصة بـشدة بل
ويـــشــعــر بــاحلـــنق عــنـــدمــا ال يُــقَــدر
ـفـترضـة. حـديثـنا اآلخـرون مـواهبه ا
ـدراء هــنــا إذن عن زمالء الــعــمل أو ا
.بـيــنـمــا اشْـتُـقَتْ لــفـظـة الــنـرجـســيـ
"نـرجـسي" مـن أسـطـورة إغريـقـيـة عن
صـيـادٍ يُـدعى "نـرجس" أو "نـرسـيس"
هــام بـنـفـسه حـبــاً عـنـدمـا رأى وجـهه
مـنــعـكـسـاً عـلى صـفـحـة بـحـيـرة فـإن
ـهـووســ بـقـدراتـهم الــنـرجـسـيــ ا
ـــفــــتـــرضـــة في أمـــاكـن الـــعـــمل في ا
عـصرنـا احلالي لـيسـوا بأسـطورة أو
خــرافـــة لألسف الــشــديــد. ومن شــأن
حتـديد طبيـعة سلوكـهم هذا مبكراً أن
يوفر عليك الكثير من التوتر والعناء.
كن مـن ب أصحاب التـجارب التي 
احلـديث عنها في هـذا السياق كارل
بــوريــسـيــنــكـو مــؤلــفـة كــتــاب "اتـبع
مـذهب الزن الـبوذي فـي مكان عـملك"
والــتي عـمـلت في مــقـتـبل مــسـيـرتـهـا

هنية مع امرأة نرجسية. ا
وتـقـول بـوريـسيـنـكـو في هـذا الـشأن:
"لــقـد أحـبـبـتــهـا دون ريب واعـتـقـدت
أنــهـا ذكـيــة وذات شـخـصــيـة جـذابـة.
كـنت متحمسةً بحق ألن أذهب وأعمل
حتت إمـرتها. تـطلب األمر نـحو ثالثة
شــهــور من الــعـمـل رأيـتــهــا خاللــهـا
يــومــيــاً ألدرك أنـه كــان هــنــاك خــطـأ
ـوقف بـرمـته والسـتـخـلص يـشــوب ا
حــقـيـقــة أنـني كـنـت أعـمل حتت إمـرة

امرأة نرجسية".
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وتــمـضي بــوريـسـيــنـكــو قـائـلــةً إنـهـا
اكــتــشـفت أنه بــات من بــ اجلـوانب
ــهـمـة والــرئـيـســيـة لـعــمـلـهــا تـمـلق ا
رئـيـستـهـا وجعـلهـا تـشعـر بـالسـعادة
واالرتياح وحتس صورتها وتعزيز
مـكـانـتهـا والـتـرويج لهـا في الـشـركة.
وتــضــيف أن عــدم الـقــيــام بــذلك كـان

رء "عقاباً هائالً". يعني أن يتلقى ا
وتــشـيـر هـذه الـكــاتـبـة إلى أن حـدوث
ذلك بـشـكـلٍ مـسـتمـرٍ عـلـى مـدار فـترة
من الـوقت قد يجـعلك تشـعر بأنك في
سـبـيـلك إلى اجلـنـون ويـدفـعك لـطرح
أســئـلـة من قـبــيل "مـا الـذي يـراه هـذا
الــــشـــخص وال أراه أنــــا? ومـــا الـــذي
يــفــهـمـه وال اسـتــطــيع أنــا فـهــمه? ثم
سـيتـع عـليك إدراك حـقيـقة أن األمر
يـتعلق بالكيفـية التي يدرك بها هؤالء
ـا تــقـوم الــعـالـم أكـثــر من ارتـبــاطه 
أنـت به".ولم تــــكن بــــوريـــســــيـــنــــكـــو
الـوحيدة في مكان عملها التي شعرت
بـالـغضب بـشأن نـرجسـيـة رئيـستـها.
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مع أنـنا قد نقبل فكرة إدمان بعض األشياء
مـثل النيـكوت أو الكـحول وما ينـتج عنها
مـن أضـرار ال يـزال ثـمـة جـدل بـ اخلـبراء
عـنـدمـا يتـعـلق األمـر باجلـنس ومـا إذا كان

إدمانه أمراً حقيقياً أم مجرد خرافة.
وحـتى اآلن لم يـتم تـصنـيف إدمـان اجلنس
عــلى أنـه حـالــة مــرضــيــة ولــذا ال تــتــوافـر
ــســاعـدة إحــصــائـيــات بــعـدد من طــلــبـوا ا
لــلـتـخــلص من اخملـاوف ذات الـصــلـة بـهـذه

الظاهرة.
وأجـــرى مـــوقع إلــكـــتـــروني يـــقــدم الـــعــون
لــلــتــخــلص مـن إدمـان اجلــنـس ومــشــاهـدة
ـواد اإلباحيـة في بريطـانيا مـسحا شارك ا
وقع طلبا ن زاروا ا فيه  21ألـف شخص 

للمساعدة منذ .2013
سح أن نـسبة الـرجال بيـنهم تصل ووجـد ا
ـئـة مــنـهم ـئـة وأن  10فـي ا إلى  91 فـي ا

ساعدة من أطباء. فقط طلبوا ا
وجــرت دراســة إدراج "إدمــان اجلــنس" عـام
 2013 في الدليل التشخيصي واإلحصائي
ـعــتـرف به في لالضــطــرابـات الــنـفــسـيــة ا
تحدة وبريطانيا. لكن رُفض ذلك الواليات ا

لعدم توافر األدلة.
„uKÝ Ã«—œ«

لـكن ثمـة مقـترح بإدراج "الـسلـوك اجلنسي
الـقـهري" بـ االضطـرابات الـتي يـتضـمنـها
دلــيل الــتــصــنــيف الــدولي لألمــراض الـذي

ية. يصدر عن منظمة الصحة العا
ـقـامـرة تــعـد سـلـوكـا قــهـريـا لـكن وكــانت ا
اجلـهــات الـبـحـثـيـة الـطــبـيـة اعـتـرفت بـهـذا
الـنـشـاط كنـوع من أنـواع اإلدمان في 2013

بعد ظهور أدلة جديدة.
ـتــخــصـصــ أن "إدمـان" ويــتــوقع بـعـض ا
سار إلى االعتراف اجلـنس قد يتخذ نفس ا

بأنه نوع من اإلدمان.
وأشــارت دراســة أُجـريت في  2014 إلى أن
نــشــاط الــدمــاغ عــنــدمــا يــشــاهــد "مــدمــنـو
واد اإلباحية يـشبه ما يحدث مع اجلـنس" ا
مـدمني اخملدرات. وقالت فـاليري فون التي
عد للدراسة أشـرفت على الفريق البـحثي ا
ـــرة لــــبي بـي سي في ذلـك الـــوقت: "هــــذه ا
األولى الـتي نـقـابل فـيـهـا من يـعـانـون  هذه

ــثل إدمــانــا لـكن الــســلـوك اجلــنــسي قـد 
ن يــعـانـون مـن الـشـعــور بـعـدم بــالـنـســبـة 
الــقـدرة عـلى الــتـحـكم في أنــفـسـهم يــعـتـبـر
اجلـنس من األعراض الثـانوية الـتي تعكس
وجـود مـشـكالت نـفـسـيـة أكـبـر. وتـعـتـقد أن
شكالت االكـتئاب والقلق أو الـصدمات من ا
الــتـي قــد تــدفع الــبــعض إلى الــلــجــوء إلى
اجلنس كآلية للتكيف مع معاناة نفسية ما.
فـي نــفس الــوقت تــرى ســان أن تــصــنــيف
االضـطـرابـات في الـسـلـوك اجلـنـسـي كـنوع
من اإلدمـان لن يـفيـد بالضـرورة من يـعانون
مــنــهــا خــاصــة بــالــنــســبــة لــهــؤالء الــذين
يــعــتــمـدون عــلى اجلــنس لــلــتـكــيف إذ من
ــمـكن أن يـؤدي ذلك إلى اعــتـبـار حـاالتـهم ا
ــكن الـتــعـايش مــعـهـا من األمــراض الـتي 

دون ظهور أعراض أو خطر على احلياة.
ال يـــرى الــكــثـــيــرون أن إدمـــان اجلــنس من

رضية احلقيقية. احلاالت ا
ويـعـتـقـد دايـفـيـد الي مـؤلف كـتـاب "خـرافـة
إدمــان اجلــنس" أن الـســلــوك الـذي يــصـفه
الـبعـض بإدمـان اجلنس غـالبـا ما يـنتج عن
مـشكالت مزاجية لم تـعالج مثل القلق وهو
مـا يــصـعب الـوصـول إلى دلـيل عـلى وجـود
هـــــذه االضــــطـــــرابــــات حـــــتى يـــــتــــســـــنى

للمتخصص التركيز على عالجها.
وأضــاف أن الــنــظــر إلى "اجلــنس والــعـادة
الــســـريــة عــلى أنــهـــا تــتــســاوى مع إدمــان
اخملـدرات والـكـحـول يـبدو مـثـيـرا لـلـضحك
فــمـدمــني الـكــحـول قــد يـلـقــون حـتــفـهم في

بعض األحيان عند اإلقالع عن تناوله".
وربـط أيــضــا بــ مــفــهــوم إدمــان اجلــنس
والـقـيم الـتي حتـكم كـون العـالقة اجلـنـسـية

صحية أم ال.
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وتـابع: "تكون مدمـنا للجنس عـندما تمارس
اجلـنس أكـثـر أو بـطـريـقـة مخـتـلـفـة مـقـارنة

عالج الذي يقوم بتشخيص حالتك". ا
وفي ورقــة عــلــمــيـة بــشــأن إدراج الــســلـوك
اجلــنـسي الــقـهــري في الـتــصـنــيف الـدولي
لألمـراض حـرص مـجـموعـة من الـبـاحـث

ومن بـــيــنــهم فـــالــيــري فــون عـــلى تــفــادي
الوقوع في هذا الشرك.

وقــالت الــورقـة الــبـحــثـيــة إن الــتـشــخـيص

كـوسـيـلـة لـتـعـزيـز طـاقـتي وثـقـتي بـنفـسي.
الــفـكـرة هي جـزء مـن مـعـتـقــد قـد يـسـمى
"كـونداليني". شعرت باحلرج الشديد من أن
ـزيد. أسـأل أمي عـنه لـكني قـررت مـعرفـة ا

هكذا بدأ كل شيء.
وفـي الــبــدايــة ظــنــنت أنـي ســأتــخــلى عن
ـارسة العادة الـسرية لبقـية حياتي. لذلك
شـعـرت بـخـيـبـة أمل عـنـدمـا تـوقـفـت لـشـهر
واحـد فقط ثم عـدت مرة أخرى. وقـررت بعد

ذلك وضع أهداف أكثر واقعية.
وتــوصـي حــركــة "نــوفــاب" بــاالمــتــنــاع عن
دة ـواد اإلبـاحـيـة  االسـتـمـنـاء ومـشاهـدة ا
 90يوما. سمعت ألول مرة عن ذلك في

مــقـاطع فـيـديــو "تـيـد تـوك" عــلى االنـتـرنت
الــتي يــتـحــدث فــيـهــا خــبـراء في مــخــتـلف
اجملـاالت وهــكـذا شـاهـدت مـقـطـعـا خلـبـيـر
واد اإلبـاحية يـتحـدث عن تأثـير مـشاهـدة ا
عــبــر اإلنــتــرنت عــلـى الــدمــاغ وقــارن بـ
ــواد اإلبـاحــيـة وبـ تــأثـيــرات مـشــاهـدة ا
تــعــاطي اخملــدرات الــقـويــة كــمــا ربط بـ
ـفـرطـة لـلـمـواد اإلبـاحـيـة وبـ ـشـاهـدة ا ا
ارتــفــاع عــدد الــشــبــان الـذيـن يــعـانــون من
ضــعـف االنــتــصــاب. الــكـــثــيــر من الــذكــور
ينضمون جملموعة "نوفاب" ألنهم قلقون من
ضـعـف االنـتـصـاب لـكن ذلك لم يـكن احلـال

بالنسبة لي.
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وقــد نـشـأت حـركــة "نـوفـاب" في عـام 2011
ــسـتــخــدم ألـكــســنـدر رودس عــنــدمـا بــدأ ا
مـوضوعا لـلنقـاش عبر مـوقع "ريدإت" حول
فـوائـد عدم االسـتمـنـاء. وتضم احلـركة اآلن
أكــــــــــثــــــــــر مـن  300 ألـف عــــــــــضــــــــــو أو
"فــابـــســتــرونــوتـس" كــمــا يــطـــلــقــون عــلى
أنـفـسـهم. كـما أنـشـأ ألـكـسنـدر مـوقـعـا على
اإلنـترنت يشارك الـناس من خالله جتاربهم

واد اإلباحية. في عيش حياة خالية من ا
ويـعـتـقد الـكـثـيـر من النـاس أن "نـوفـاب" قد
سـاعدت على شفائـهم من ضعف االنتصاب
ـــواد اإلبــاحـــيــة. الـــنــاجـم عن مــشـــاهــدة ا
بـــالــنـــســبـــة لي يـــجــعـــلـــني الــتـــوقف عن
واد اإلباحية أشعر االسـتمناء ومشاهـدة ا
بــالـثـقــة كـمـا يـســاعـدني عـلـى االسـتـرخـاء
والـتـحدث مع الـفتـيات بـشـكل طبـيعي ألني
أعرف أن رغبتي اجلنسية حتت السيطرة.
لـقد مـنعت نـفسي من االسـتمـناء ومـشاهدة
ــواد اإلبـــاحــيــة قــدر اإلمــكــان عــلى مــدى ا
ـاضيـة. األسـبوع األول الـسـنـوات العـشـر ا
هـــو األصــعـب دائــمـــا إذ يــذكـــرك كل شيء
باجلنس. كنت استثار من قبل امرأة جذابة
عـلى شاشـة التلـفزيـون أو في مقطع فـيديو
عــلى يــوتــيــوب.وفي كل مــرة أكـســر فــيــهـا
احلــظـر الـذي فـرضــته عـلى نــفـسي أشـعـر
بـاالشـمئـزاز لـبضـعة أيـام. اعـتدت أن أجـلد
ذاتي بــسـبب فـشــلي في االلـتــزام بـاحلـظـر
واحــســاسي بــأنــني ضــعــيف وأفــتـقــر إلى
االنـضـباط. قـد يـسـتغـرق األمـر بضـعـة أيام

حتى يستقر مزاجي ثم أبدأ من جديد.
وقــد سـاعـدني الـتـخـلـي عن االسـتـمـنـاء في
كن الـتـركـيـز على عـمـلي. في هـذه األيـام 
أن أقــضي سـاعـات فـي غـرفـتي عــلى جـهـاز
الــكـــمــبــيــوتـــر اخلــاص بي دون أن أشــعــر
بــرغـبـة في االســتـمـنـاء. لـم أكن ألتـمـكن من

فعل ذلك بدون "نوفاب".
أنـــا بـــدأت مـن جـــديـــد اآلن. آمل أن أحـــطم
الـــرقم الـــقــيـــاسي اخلــاص بي وأن أ 18
شــهــراً دون اســتــمـنــاء أو مــشــاهــدة مـواد
ــدى الــطــويل هــو إبــاحــيــة. هـــدفي عــلى ا

التوقف عن هذه العادة لألبد.

خ لـديهم االضـطـرابـات ونفـحص نـشـاط ا
لـكن ليس لدينـا ما يكفي من األدلـة لوصفها

باإلدمان بشكل واضح".
ويـعتمد تصنـيف إدمان اجلنس أو مشاهدة
ــواد اإلبــاحـيــة رسـمــيــا كـنــوع من أنـواع ا
اإلدمـان إلى حد كـبير عـلى إدراكنا لـلعوامل

التي تسبب إدمان شيء ما.
فـإذا كـان اإلدمان يـعني االعـتمـاد على شيء
مــا نـفــسـيـا وأن االبــتـعــاد عـنه قــد يـسـبب
ــكن ضــررا مــاديــا فــفي هــذه احلــالــة "ال 
اعــتـبــار اجلـنس إدمــانـا" وفــقـا لـفــريـدريك
تــوتــيس األســتـاذ الــفــخـري في اجلــامــعـة

فتوحة في بريطانيا. ا
لـكن توتيس يـعتقـد أن وجود تعريف أوسع

لإلدمان قد يكون أكثر فائدة.
قال توتيس إن هناك اثنت من اخلصائص
ـكـن من خاللـهــا اكـتــشـاف اإلدمـان: الــتي 
الــسـعـي لـتــحـصــيل مـتــعـة ووجــود صـراع

. يعانيه الشخص بسبب سلوك مع
ويــفــرق الـكــثــيــر من اخلـبــراء بــ اإلدمـان
والــسـلــوك الـقــهـري رغم وجــود أوجه شـبه

قوية بينهما.
ــدمـــنــ غــالــبــا مــا وأوضح تـــوتــيس أن ا
تعة قصـيرة األجل متحمل يـركزون على ا
مـسـؤوليـة ما قـد يـترتب عـليـهـا من خسـائر
طـويلة األجل. لكن عـلى اجلانب اآلخر هناك
مَن يــعـانـون من الـسـلــوك الـقـهـري والـذين
تعة غـالبا ما يقدمون على سلوك خال من ا

قد يلحقهم بهم أضرارا.
ـتعة فما هو لـكن اجلميع يسعى من أجل ا
الـفـرق إذن بـ الـسعي وراء الـسـلـوك الذي
ــتــعـــة بــاســتــمــرار ــارسـه لــتــحــصـــيل ا

واإلدمان?
في مـحاولة لإلجابة عـلى هذا السؤال ترى
الطبيبة النفسية هارييت غارود أن السلوك
قـــد حتـــول إلى إدمـــان عـــنـــدمـــا يـــصل إلى
مـستوى مـع من احلدة ويـبدأ في إحداث

ارسه واحمليط به. ن  أضرار 
وأضــــافت أن إدمـــان الــــطـــعـــام بــــشـــراهـــة
ـقامـرة تعـتبـر رسمـيا من حـاالت اإلدمان وا
الـقـابلـة للـتشـخـيص لكن ذلك لم يـحدث مع

إدمان اجلنس.
وتــرى الـطـبـيـة الــنـفـسـيــة أبـيـغـال سـان أن

اء الصافي يشكو الكـثير من اهلنا أبـناء البصرة من مشـكلة شح ا
على الـرغم أن الـبـصرة مـديـنة مـهـمة لـلـعراق من الـصـالح للـشـرب 
شـكلة ـوقع واالقتـصاد وعدد الـنفـوس  فانهـا تعانـي هذه ا حيث ا
ـعـانـاة نـاجتـة عـن عـدم ايـجـاد احلـلـول الـنـاجزة منـذ عـقـود وهـذه ا
حللـها عـلى الرغم مـن ان هنـالك امكـانية إليـجاد مـثل تلـك احللول 
ـشـكـلـة او إيـجـاد حل لـهـا  والـكـن الـسـبب ال يـعـود إلى صـعـوبـة ا
شـكلة ووجـدت احللول الـناجزة فدول اخلـليج قد عـملت علـى هذه ا
لها والتي هي في ظروف دون مستوى ظروف مدينتنا البصرة  اال
اء ان احلكـومات العـراقية ال تـرغب بشكل فـعلي في معـاجلة شح ا
سواء في سنوات قبل  2003 النشغال احلكـومة وقتها في احلروب
ـشكـلـة وكل مـا عـملـته هـو فـتح قـناة من وعـدم اعـارة اهـميـة لـهـذه ا
الـناصريـة نهـر البـدعة وهـذه القنـاة مفـتوحـة وتواجه مـشاكل كـثيرة
منهـا مشاكل التـبط ومشـكله كونهـا مكشوفـة تتعرض لـلتجاوزات
ا يـسبب تلـوث مياهـها وفقدان وسقـوط احليوانـات فيهـا ونفوقـها 
كميـة كبيرة منـها خالل نقلـها وعدم السـيطرة على ادارتـها لتعرض
سـتـمر اضـافـة الى كـثيـر من الـتـجاوزات مـحـطات الـضخ لـلـعطـل ا
ـواطنـ الـساكـن بـجوارهـا  ولم تـفكـر احلكـومة عـليـها مـن قبل ا
وقـتهـا وهي تـمتـلك مـخزونـاً نـفطـيـاً هائالً من اسـتـغالل هذا الـوقود
لـتشـغـيل محـطـات حراريـة عـلى اخللـيج او شط الـبصـرة لـلحـصول
اء كـناجت ثـانوي بـعد معـاجلتـه كما هـو معـمول به عـلى الكـهربـاء وا
وكـذلـك احلكـومـات احلـالـيـة بـعـد الـتـغـيـيـر لم تـعر فـي دول اخللـيج 
ـلـحة  ويـعـود هذا وضـوع عـلى الرغـم من حاجـتـهةا أهـمـية لـهـذا ا
شاكل ألسباب كثيرة أهمها عدم وجود الرؤية اإلستراتيجية حلل ا
ـواطن ومـنـهـا اخلـدمات الـتي يـواجـهـا الـبـلد والـتي تـتـعـلق بـهـموم ا
ــاء الـــصــافي عــلى الــرغم من ان خــاصــة مــوضــوع الــكــهــربــاء وا
ــلــيــارات من الــدوالر دون ان تــنــفــذ احلــكــومــات صــرفـت مــئــات ا

مشروعاً واحداً مهما في هذا اجملال.
 فمرت الـسنوات دون ان يعـير لها أهـمية وذلك لعـدم احترام الزمن
ـواطن الـتي تـتـعـلق بـحـياتـه  وأصبـح الوقت وال احـتـرام حـاجـات ا
ـاء الـصافي ألهم ـشـكـلـة اي مشـكـلـة جتهـيـز ا مـتـأخـراً حلل هذه ا
مدينة عراقية بعد العاصمة سكـانيا وأول محافظة اقتصادية يعتمد
عليها العراق لتحقيق مـوارد من خالل مخزونها النفطي او موقعها
كـمـيـنـاء وحــيـد نـاهـيك عن بــسـاتـ الـنـخــيل الـتي هي االن عـرضـة
عــلـى احلــكــومــة ان تــضـع في حــســابــاتـــهــا خــطــوتــ لـــلــتالشي 

أساسيت للحل.
ـدى تـتــضـمن مـد خـط مـاء صـافٍ غــيـر مـالح من األولى قـصـيــرة ا
إيـران من نـهر سـيـحان او الـكـارون حتى وان كـان ذلك مـقـابل ثمن
رمزي مع الضغط على اجلـارة إيران في هذا اجملال لتـلبية احلاجة
الوقتـية  على أن يـكون العمـــــــل في هذا اجملال استـثنائـياً يجري
ليال ونهاراً تشترك فيه كل إمكانيات احلكومة بغية اجنازه إليصال
ــنـكـوبـة واخلــطـوة الـتي تــرافـقـهـا ــديـنـة ا ـاء الي الــبـصـرة هـذه ا ا
مـعـاجلـة كل إخــفـاقـات قـنــاة الـبـدعـة - بـصــرة بـشـكل جـذري دون
تاخير وانشاء خزانات إستراتيـجية ضمن حدود البصرة احتياطي

ألي طارىء.
ـدى تـتم بـعد أمـا اخلـطـة الثـانـيـة وهي األساس وهـي خطـة بـعـيدة ا
دراسـة معـمـقة لـهـا من قبل شـركـات استـشاريـة عـراقيـة او اجـنبـية
لالسـتـفادة من جتـربـة الكـويت وذلك بـبـناء مـحـطات حـراريـة لتـولـيد
ـقــطـر كـنــاجت ثـانـوي الســتـخــدامه لـلـشــرب بـعـد ــاء ا الـكــهـربـاء وا
لـوحة لتقليل حامضيته وهذا زجه مع ماء فيه قليل من ا معاجلته 
نظـام معمـول به في دولة اخللـيج اجملاورة منـذ عقود  وبـذلك تنحل
ـاء علـما ان مـشكـلتـ في نـفس الوقت مـشكـلة جتـهـيز الـكهـرباء وا
مشـكلـة الوقود ال يـوجد فيـها اشـكال اصال  حيـث يتوفـر الغاز او

نـكوبـة على أقل النـفط اخلــــــام في هذه احملـافظـة ا
تـقــديــر .عـلـــــــى احلـكــومــة اتـخــاذ اخلــطـوات
الن ـــشــكـــلــة دون تـــاخــــــيــر  اجلــادة حلل ا
مـعــانـاة أهـلـنـا في الـبــصـرة فـادحـة وال تـقـبل

التأجيل 

عـنـد السـيـر في مـدينـة مـا تـقع أنظـارنـا عـلى لوحـات إعالنـيـة بدأت
بل وبدأت تنـافس لوحات امـهر األطباء تتكـاثر وتتـزاحم مع غيرهـا 
وهـي لـوحــات (طب اإلعــشــاب) أو (الــطب الــبـديـل) وأكـثــر من ذلك
حـيث تـفـارغت لـهـا دورا ومـراكـز أصـبـحت شـبـيـهـة إلى حـد كـبـيـر
ستـشفيات وبدأ اإلقبـال واحلجز عليـها يثير كـثيراً من االنتباه  با
ولم يقتـصر ذلك عـلى العيـادات فإذا ما كلـفت يدك بحـمل جهاز إلـ
ــونت كـنــتــرول) الـتــابع جلــهـاز الــتــلـفــاز اخلـاص بـك تـشــاهـد (ر
الـعـشـرات من الــقـنـوات الـفـضــائـيـة مـخــــصـصــة لـهـذا الـنـوع من

العالج والبرامج أكثر منها بكثير .
وطب اإلعـشاب لم يـكن جديـدا علـينـا فقـد امتـازت به شبه اجلـزيرة
ـصـريــون مـنـذ أقــدم األزمـان وقـد عــثـرت عـلى الـعـربــيـة وقـدامـى ا
مـدونـات تـثـبت ذلك وتـؤيـده  وبـقـدوم اإلسالم وانـتـشـاره فـي بـقاع
ـنورة من ـدينـة ا ـكـرمة وزيـارة ا األرض وقـدومهـم للـحج في مـكة ا
تلك البـلدان عد هذا الـعصر بالعـصر الذهبي لـطب اإلعشاب  وقد

وردت أحاديث نبوية شريفة بهذا الشأن : 
قـال الـذي صـلى الــله عـلـيه وسـلم (لـكل داء دواء فـإذا أصـيب دواء

الداء بريء بإذن الله تعالى ).
وقـال الـشـافعي رحـمه الـله تـعـالى (الـعلم نـوعـان  عـلم الـدين وعلم
فـعـلم الدين هـو الـفقـه وعلم الـدنـيا هـو الـطب) ولم يقـتـصر الـدنـيا 
ا وضعوا له أسساً سلم على التداوي بطب اإلعشاب إ علماء ا
ومـنـهـاجاً اسـتـفـادت منـه بقـيـة الـبلـدان إلى يـومـنا هـذا كـأمـثال ابن
سينا  وأبو بكـر الرازي وغيرهم ال مجال لـذكرهم ألننا نحتاج إلى

مجلدات بذلك .
بـعد هـذا العرض يـتبـ لنـا شـــــــرعـية هـذا الطب مـن النـاحـــــــية
الـعـلــمـيـة ومـن الـنـاحـــــــيــة الـديــــــــنــيـة  ولـكـن هـنـاك ســـــــــؤال
يـفرض أحـقيـته بـالطـرح هل مـا نشـاهده من أصـحـاب العـيـــــادات
اخلـاصـة بـهذا الـنـوع من الـطـــــــــب هم عـلى دراسـة ودرايـة بـهذا
ــت بـهذا الـعـــــــلم  فإنــــــــنـا نـشــــــاهـد الـبـعض تخـصـصه ال 
الـعـلم بـصـلـة  وان الـبـعض عـنـدمـا يـتـقـاعـد من عـمـله يـذهب لـفـتح

عيادة.
وان الـبعض يـئس من إيـجاد عـمل أو وظـيفـة فـأستـغل هـذا اجلانب
نتشرة فـي مجتمعاتنـا  والقسم األخر تماشى مع لكسر البـطالة ا
ـد اإلسالمي الـذي بـدا يـنـتـعــــــش في اجملـتـمـعـات الـعـربـية  وال ا
حتـتـــــــــاج إلى دعـايـة مكــــــــلـفـة سـوى لـوحة إعالنـات جـمـيــــــلة
ومـلـونـة ومـطـبـوع عـلـيـهـا بـعض اإلعـشــــــــاب وأسـمـائـهـا الـغـريـبة
إضافـة إلى عدد من الـنسـاء لبـقات في الكــــــــالم وما هي إال أيام
مـعدودات وتـكـون الـعــــيـادات مـزدحمـات بـالزبـائن  واجلـمــــــــيل
من ذلك كــــــــــله إن اإلعــشــاب إن لم تـــعــــــــد عــلـــيك بــفــائـــــــــدة
ـــســـــــتـــغـــلــة بـــهــذا فــهــــــي ال تـــضـــرك وهــذه اخلـــاصــيـــة هي ا

اخلصوص.
أرجو إن ال يفهم من البـعض باني ضد هذا الطب أو مـتحامل عليه
ـردود جيد بعد إن بالعكس فـاني قد جربت هذا الـطب وعاد علي 

عروف ... عجزت عيادات وعقاقير امهر األطباء ا
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öJA ∫ هناك
جدل ب

اخلبراء حول
ما إذا كان

إدمان اجلنس
مرض في حد
ذاته أم أنه
عرض

شكالت أكبر

كن أن يشكل نظور هل  ومـن هذا ا
الـتحـلي بالـقليل مـن النرجـسيـة دعماً
ـهــنــيـة? لــعل من ــســيـرتـك ا مــفــيـداً 
انك بقدراتك الـدقيق القول هـنا إن إ
ثل أمراً جوهرياً إذا ما وإمكانياتك 
كــنت تـســعى إلقـنـاع مــسـتــثـمـرين أو
ـنـحك أمـوالهـم. ولكن في أي زبـائن 
كن أن تتحول هذه الثقة في مـرحلة 

النفس إلى خداعٍ لها?
WOðUOŠ ·Ëdþ

يــــرى دون مــــور األســــتــــاذ في عــــلم
الــســلــوك الــقــيــادي في كــلــيــة هــاس
لألعـــمـــال في واليـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيــا
األمــريــكــيــة أن هـذا األمــر مــحــفـوف
بـاخملـاطـر في ضوء أن هـنـاك الكـثـير
من الـظـروف احليـاتـية الـتي قـد تدفع
ـرء لالعـتـقـاد أو حـتى الـتـوهم بـأنه ا
ـا هـو عـلـيه في واقع األمـر أفــضل 
"وهـو ما قـد يقـود إلى حدوث عددٍ من
ـتوقعـة والتي يُـؤسَفُ لها األخـطاء ا
فـي الـوقت ذاته".ومـن الالفت أن عـالم
ـــال واألعـــمــــال يـــشـــهـــد في غـــالب ا
األحـيـان ظـروفـاً يبـدو في غـمـارها أن
ــفــرطــة في من يــتــحــلــون بــالــثــقــة ا
ناصب. أنـفسـهم يصـلون إلى أعـلى ا
ويــحـذر مــور من أن "الـتـعــامل مع مـا
يـدعيه هؤالء بشأن ثقتهم في أنفسهم
عــلى مـحـمـله الــظـاهـري سـيــجـعـلـنـا
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