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المرأة مع الجنسي المثلي المیل ذو الرجل عالقة  

 نیكولوسي جوزیفالدكتور  بقلم

 

 على یشجع اإلصالحي المعالج. الجنس نفس مع العالقات شفاء على دائماً  ھو للرجال اإلصالحي للعالج الرئیسي التركیزإن 

  .الرجال بین جنسیةالغیر صحیةال صداقاتال إنشاء

 حمیمة عالقة في للدخول والجاھزیة ستعداداال ون إلى حالة منلویص "المتعافین" العمالء بعض ونطّورتی ،ما وقتفي  ولكن

 نفس وفي، المعالج بواسطة ذلك تشجیع یتم أن یمكن وال نفسھ، المتعافي العمیلھذه الجاھزیة  عن رعبی أن یجبو. المرأة مع

  .الذكور مع صحیة صداقات عن بحثعلى ال المتعافي نحث الوقت

  .الرجال معواالخویة  الُمرضیة بالعالقات العمیل استمرار بدون النساء مع نجاح أي یصمد ال

 الثالثیة العالقة فھم خالل من أوالً  نبدأ أن علینا یجب بالمرأة، عالقتھ في الجنسي المثلي المیل ذو للرجل الخاصة التحدیات لفھم

 الصبي عبارة عن تقارب الثالثیة العالقة ھذه. التعامل مع العمالء المتعافین تاریخ في متوقع بشكل مالحظتھا تم التي الكالسیكیة

 المذكر مع عالقتھ في نفسھ عن مشوھاً  منظوراً  الصبي یعطي االختالل ھذا. ابنھ و زوجتھ عن معزول أب مع ، والدتھ ناحیة

 .لھ جیدا معروفة ھيف أمھأما و ، لغزاً  الطفل والد فیبقى. والمؤنث

 ھذا تلبیة في بالفشل الغیریون الرجال یُتَّھم ما وغالباً . الحیاة ھذه في البعض بعضھم لفھم دائم تحدٍ  في دوماً  النساء و الرجال إن

 الغیري للرجل تسمح التي ذاتھا الحساسیة عدم فإن ذلك، ومع وللمفارقة،. النساء تجاه حساسین غیر أنھم عادةً  یُقال و التحدي،

 .ھمالحتیاج االستجابة في نفسھ ویفقد بانفعال یرد فإنھ لذا لإلناث جداً  متفھماً  لیس إنھ. المرأة مع حمیمة عالقة بتطویر جنسیاً 

 ھالغیری لتطویر الغیري الرجل یدفعھ أن یجب الذي الثمن ھو ھذا ولكن غامضات،یعتبرون  النساء فإن الغیري، للرجل بالنسبة

 .الجنسیة

 باتجاه جداً  حساساً  لكونھ معاباً  یكون أن یمكن جنسیاً  المثلي الرجل فإن ، الحساسیة عدم بسبب معاباً  الغیري الرجل كان إذا

 لقد" النساء، مع الفاشلة عالقاتھ استعرض عندما جنسیاً  المثلیین العمالء أحد قال .عاطفیاً  معھن التشارك في ومفرط النساء

 ."والدتھ عواطف تجاه جداً  مكثف بشكل مرتبطاً  كان و َكبُر لقد و." صحیة غیر بطریقة النساء مع جداً  منفتحاً  أكون أن تعلمت

 الجذابة الصورة ھذه یقدم الجنسیة للمثلیة الُمرشَّح الصبي إن. السلوك حسن و المطیع الصغیر الجید الصبي یُردن األمھات

 الجید الصغیر الصبي ھو فیصبح. نفسھ حمایة في الحقیقیة ذاتھ یخفي -ذلك مع- وراءھا والتي - والدتھ إلرضاء الجید للصبي

 .وھویتھ احتیاجاتھ حیال بشدة مرتبكاً  یزال ال الداخل، في ولكن الخارج، من

 سیتم األم مع المبكرة للعالقة الدراما ھذه فإن المرأة، مع حمیمة بالغة عالقة في المتمثل للتحديالمتعافي  العمیل اقتراب مع و

 .سنَّھا إعادة



 التحدي

. الذات بامتالك اإلحساس على یحافظ بینما المرأة مع عالقة في دخولھ في التحدي یكمن ،اجنسی المثلیة الخلفیة ذو للرجل بالنسبة

 ویمنعھ نفسھ مع أمیناً  العمیل المعالج یُبقي. المرأة من یقترب كلما بذاتھ للعمیل الداخلي اإلحساس رصد ھو المعالج وظیفة إن

 وبینما. األم مع العالقة في كان یعملھا كما )الدخول في الذات المزیفة( بسھولة لھاسیعم والتي المزیفة، الذات في الوقوع من

 : ھي المرأة مع العالقة في تبرز التي النمطیة المزیفة الذوات إال أن ،األنماط من العدید ھناك یكون أن یمكن

 .السلبي الُمطیع .1

 .المسرحي الُمسلِّي .2

 .المتعاطف المستشار .3

 فعندما. معھا یكون عندما المزیفة الذوات ھذه إحدى في انزالقھ و نفسھ عن التخلي إلى العمیل نزوع یراقب أن المعالج على

 یفقد فإنھ وبالتالي ،احتیاجاتھا ألجل غباتھرو متطلباتھ و احتیاجاتھ كل عن یتنازل فإنھ ،بھ المرأة لتطلعات جداً  حساساً  یصبح

 .الذاتیة مرجعیتھ

 الثقة

 :الثقة حول كلیاً  تتمحور الغیري الزواج إلى الناجحة النقلة إن

 ثم من و ، أنا كما رؤیتي في ستفشل وھل ؟تربكني أو بي ستتالعب ھل مشاعري؟ على المرأة ھذه أستأمن أن أستطیع ھل"

 على قادراً  سأكون ھل ؟عليّ  تسیطر أن تحاول أو تستخدمني الواقع في ولكنھا بي تعتني أنھا ستتظاھر وھل ؟ بتوقعاتھا تخنقني

 " نفسي؟ أكُون أن

 .لذاتل ھذه التسویة إلى االستماع ھو المعالج دور إن

 الذكوریة للصداقات المستمرة الحاجة

 ذكوریة صداقات امتالك إلى دائماً  سیحتاج جنسیاً  المثلیة الخلفیة ذو الرجل فإن زوجتھ، مع عالقتھ نجاح مدى عن النظر بغض

 أنھ لي قالو - الجنسیة المثلیة مشكلة لدیھم أزواجھن أن یعلمن یكن لم اللواتي الزوجات أولئك حتى - الزوجات من كثیر. جیدة

 أكثر ومتاحین المنزل، في انتباھاً  وأكثر سعادة أكثر یصبحون فإنھم الذكور، أصدقائھم مع أوقاتھم أزواجھن یقضي عندما

 یصبحون فإنھم الذكوریة، الصداقات على الحفاظ في ویفشلون الرجال من أزواجھن یتقلص وعندما. لألطفال و لھن عاطفیاً 

 .لألطفالال و لھن عاطفیاً  متاحین وغیر المزاج متقلبي ،)متجنبین( انسحابیین

 من إحساسبترك فإنھ یُ  ذلك، مع و. كثافة أقلأنھا  زوجتھ مع الزوجیة العالقات جدی قد ة جنسیاً مثلیال خلفیةال ذو متزوجال رجلال

 ویشعر متجددفالرجل المتزوج ، )الرجال مع شعركما ( الجنسب متروكاً ومستنفذاً  الشعور من بدالً  و .والرفاه الرضا صواب،ال

 .النوع االجتماعي عالم في كماالً  أكثر مشاركاً  لیكون نفسھ یختبرأنھ  كما نفسھ، عنوبالرضى  باالرتیاح
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