
هل ممارسة العادة السرية قبل الزواج تؤثر على العلاقة؟

الكاتب: دعوة للجميع

تبدأ مرحلة البلوغ عند الأولاد عادة في سن العاشرة وحتى الرابعة عشرة.. أي متأخرة عن متوسط سن البلوغ عند البنات بسنة تقريبًا..
فنجد أن الولد يزداد طولًا ووزنًا وتنمو عضلاته وتعـرض أكتافـه ويظهـر الشعـر في وجهـه وفي منطقـة العانــة وتحــت

إبطيــه وفي ساقيــه وذراعيــه ويــزداد حجــم أعضائــه التناسليــة الخارجيــة،      ويتغيــر صوته وتبرز الحنجرة فيما
يسمى بتفاحة آدم، ويصبح الجلد دهنيًا. وقد تتجمع هذه الإفرازات الدهنية في غدد الجلد وتسبب ما يسمى بحب الشباب، وُيعد

الاحتلام من أهم علامات البلوغ لدى الفتيان، وهو نزول السائل المنــوي في أثنــاء النـوم وبــدون إرادة، نتيجة لأحلام جنسيــة،
وهــذا الشــيء طبيعــي.. وبجانــب هــذه التغيرات البيولوجيــة فهنــاك تغيــرات سلوكيــة ونفسيــة متعــددة فنجــد أن

الشــاب يحــاول التمــرد والابتعــاد عــن نطــاق الأســرة، بما فيهــا مــن قيــود، ويبــدأ في التقــرب إلى زملائــه
ومحاولــة الاستقـلال بآرائـه وتصرفاتـه، ويـزداد اهتمامـه بمظهـره وجسـده وبالجنس الآخــر. وقــد يعـاني مــن القلــق

والتوتــر، والتخـوف مــن المستقبــل، وينشغــل بالرومانسيــة وأحــلام اليقظة.
كــل هــذه التغيــرات تحــدث نتيجــة بــدء الخصيتين في عملهمــا إذ تبــدآن في إفــراز هرمــون الذكــورة، وهــو

هرمــون «التستستيـــرون» فهـــو المسئــول عــن ظهــور كـــل هــذه التغيــرات، وكذلــك تقــوم الخصيتــان
بتكويــن الحيوانــات المنويــة ويبــدأ الاحتــلام.

ومــن الضــروري متابعــة نمــو الأولاد في هــذه الســن، وبخاصــة هــؤلاء الذيــن يميلــون إلى البدانــة حيــث أن نسبة
الهرمونات الذكرية تقل كلما زاد وزن الطفل عن الطبيعي.

والجدير بالذكر إن الخصية لا يتوقف عملها عند سن معين، لـذلك نجـد أن فــترة الخصوبـة عنــد الرجــال ممتــدة لسنيــن
أطــول مــن النســاء.

هل هناك ضرر من نزول السائل المنوي في أثناء النوم بدون إرادة؟
وهــذا هــو مــا يسمــى «بالاحتــلام» وهــو علامــة مميزة لبدء مرحلــة البلــوغ عنــد الشباب. وهــو أمــر طبيعــي
يحــدث في كــل الأعمــار وهــو نتيجــة لأحــلام جنسيــة يحــدث فيها القــذف بــدون وعــي أو إرادة. ولا ضرر منه

إطلاقــًا لا على الصحة العامــة ولا على الصحــة الإنجابيــة،  وقــد يستيقظ بعــض الأولاد مذعوريــن عنــد حــدوث هــذه
الظاهــرة إذا لم تكــن لديهم فكــرة مسبقــة عنها، لــذلك يجــب علــى الآبــاء أن يهيئــوا أبناءهــم ويعرفوهم بكــل
التغــيرات التــي تحــدث في الجسم عنــد مرحلــة البلــوغ، وقــد يــؤدي التعرض للمثــيرات الجنسيــة إلى زيــادة

حــدوث هــذه الظاهــرة.

هل ممارسة العادة السرية قبل الزواج تؤثر على العلاقة الزوجية؟
قد يحدث ذلك.. وقد يؤدي إلى عدم التوافق الجنسي.. فممارسة العادة السرية تكون مصحوبة بكثير من التخيلات والتصورات، وعندما

يتم الزواج يفاجأ من كان يمارس هذه العادة بأن الحقيقة والواقع يختلفان تمامًا عما كان يتخيله وقد يؤدي ذلك إلى عدم شعوره
بالرضا، وقد تفتر الرغبة لديه أو قد يستمر في ممارسة العادة السرية بعد الزواج. وفي الرجال قد تؤدي ممارسة العادة السرية قبل

الزواج إلى القذف السريع أو الإحساس بعدم الاكتفاء الجنسي عند الممارسة الطبيعية.

هل طول أو قصر العضو الذكري يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية؟
كثير من الشباب والرجال، يعتقدون أن الفحولة والرجولة تعتمد على طــول العضو الذكــري. ومن الثابت أن طول العضو الذكري أو

قطره يختلف اختلافًا كبيرًا بين ذكر وآخر، وأثبتت الإحصائيات أيضًا أن طــول العضو أو قصره لا يؤثــر على مــدى التجــاوب
أثنـاء العلاقــة الزوجيــة والــذي يعتمــد على عوامــل نفسيــة وذهنيــة كثيــرة.

الأهــم في الموضــوع هــو مــدى قــدرة هذا العضو على الانتصاب، وهي الحالـة التي قـد تـتأثر كثـيرًا إذا كـان هنـاك عدم
ثقـة بالنفس.

ما هي البروستاتا؟ وأين توجد؟
البروستاتا هي جزء هام من الجهاز التناسلي للرجل، وتوجد عند الذكور فقط، وهي غدة في حجم وفي شكل ثمرة الجوز «عين

الجمل» وتوجد في الحوض أسفل المثانة وتمر من خلالها قناة مجرى البول. وعند الطفل حديث الولادة تكون البروستاتا صغيرة
للغاية وفي حجم حبة القمح وتبدأ في النمو في مرحلة البلوغ ليصل وزنها إلى عشرين جرامًا وقطرها إلى حوالي أربعة سنتيمترات.
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وفي أواخر سن الأربعينيات، تتضخم البروستاتا عند نسبة غير قليلة من الرجال.
وتقوم البروستاتا بإفراز مواد هامة وأساسية تساعد الحيوانات المنوية على الحيوية والنشاط بعد القذف، وُتّكِون حوالي ثلاثين في

المائة من السائل المنوي.

ما أسباب التهاب البروستاتا؟
تحدث التهابات البروستاتا للرجال من كافة الأعمار وهي حالات ليست بقليلة، وغالبًا ما يكون الالتهاب في البداية التهابًا حادًا وقد

يتحول إلى التهــاب مزمــن، إذا لم يتــم عــلاج الالتهــاب الحــاد بكفــاءة. وعــادة يكــون الالتهــاب نتيجــة الإصابــة
بميكــروب، وقــد ينتقــل هــذا الميكــروب إلى الرجــل مــن خــلال الممارســات الجنسيــة.

والالتهاب الحاد للبروستاتا تصاحبه آلام داخل الحوض، وينتقل الألم إلى أسفل الظهر أو إلى منطقة العجان وهي المنطقة ما بين
الكيس والشرج وتصاحبه كثرة التبول وبخاصة في الليل، وآلام وحرقان عند التبول، ونزول البول متقطعًا، وآلام عند القذف مـع

وجود صديـد أو دم فـي البول أو في السائل المنـوي، وقـد يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة والإحساس بالإجهاد.
ويمكن التغلب على هذه الالتهابات بتناول المضادات الحيوية، والتي يحدد نوعها الطبيب المختص حسب مصدر ونوعية الميكروب

المسبب لها، وإذا لم يتــم العلاج بكفاءة فإن الحالة تتحول إلى التهابــات مزمنــة، أو تــؤدي إلى حــدوث تجمــع صديــدي
بالبروستاتا أو ما يسمى «بالُخــراج» وقــد تؤثــر على القــدرة الجنسيــة.

وأعــراض الالتهابــات المزمنــة للبروستاتــا تتمثــل في آلام وعــدم ارتيــاح في منطقــة الحــوض مــع آلام في التبــول،
وفي أثنــاء القذف، مــع نــزول إفــرازات صديديــة مــن القضيب وبخاصة عند الاستيقاظ صباحًا. كما قد ينتج عن الالتهابات

المزمنــة سرعــة قــذف السائــل المنــوي، ممــا قــد يؤثــر سلبــًا على إتمام المعاشرة الزوجية بنجاح.. وعلاج التهاب
البروستاتا المزمن ليس بالأمر السهل وقد يلزمه تناول المضادات الحيوية لمدة طويلة.
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