
 ثٌٕٙذ – و١شث الػٍٟ ثٌىٛثسٞ فٟ . ِغ د

 ٌقذثْ دٓ ػ١غٝ ثٌّٕٙذٞ

ٌٍذوضٛس ػٍٝ دٓ   "م١جع ٌفشؿ ثٌض١ّٕز أَص١ّٕز ٌٍن١جع "ٌٙج دىضجح  أص١ش ،الو١شثثٌٕٙذ،  إٌٟٝٚ٘ صشصخ ٌٟ فم١ذز ثٌغفش 

" :  وٟ صنؼٗ فٟ ثٌقم١ذز، فؼشفش ثٌىضجح ِٓ ػٕٛثٔٗ فمجٌش، ٟٚ٘ صؼٍُ فغجع١ضٟ ٌّغً ٘زٖ ثٌّٛثم١غ خ١ٍفز ثٌىٛثسٞ

شثءر ٚلذ فذق فذط صٚؽضٟ فٟ رٌه فمذ وجٔش ل، "خجهشٖ ٠ن١كخجهشٖ ِٙخ  ٠ٛعغؽٟ ثٌٛثفذ ٌٟ عجفش ٠ؾٛف ٌٗ 

 .ؽ١مز إٔٙجثٌىضجح ِؤٌّٗ سغُ 

فٟ ثٌطجةشر فٟ وً  ثٌّطجسفٟ  فقذٕٟفمذ  ،ثعضطغ ٚمؼٌُٗ  ٗلشثءصدذأس ػٕذِج  سدّج فقٍش ػٍٝ ٘زث ثٌىضجح ِضأخشث ٌىٕٕٟ

 .ػٍٟ ٠قذعٕٟ دٙزث ثٌقذ٠ظ ثٌؾ١ك ثٌّؤٌُ فٟ وً ٚؽٙز لقذصٙج. ٚوأْ د ِىجْ فٟ و١شثال

 Mixing pain with "لجي  ثألؽجٔخ، ٚلذ وٕش عّؼش ٘زث ثٌضؼذ١ش ِٓ ثفذ دجألٌُثٌّضؼز  لشثءصٟ ثخضٍطش ػٕذٞ فٟ  

pleasure  "ٚٗأْفٟ  ٚثٌّضؼز ،ثالٔقشثفصغجسع ِؼذي دض٠جدر   إ١ٌٍٕٗج ففجٌٕج ثٌزٞ ٚ ِٓ ثألٌُ،  أالْ ٌُ ثػشفٗ ٚلذ ػشفض 

 .ِؼشٚف ػالؽٗ ،ٚإرثدقشف١ز ػ١ٍّز،  ثٌىٛثسٞ عذذٗ ؽخـ٘زث ثالٔقشثف 

 ثٌذٚثء، أعًٙػشفش عذذٗ ٚؽخقٗ ٌه دوضٛس ِج٘ش فّج  إرثثٌّؾىٍز ثٌقم١م١ز ثٔه صؾؼش دجٌّشك ٚال صؼشف ثٌغذخ، ٌىٕه 

 .ِٓ ثٌؼالػ زثٌّجةْ فٟ ٛ، فجٌضؾخ١ـ وّج ٠مجي صغؼفضٝ ٌٚٛ وجْ ِشث

فجٌز  صؾخـوغ١شر ل١ّز ٚثخشػ ِٕٙج ٔضجةؼ ٚدالالس ػ١ٍّز ِٕطم١ز  جس١إفقجةثٌىٛثسٞ فٟ وضجدٗ ثٌم١ُ ٘زث  ػٍٟ.د عجق

ح، ٚثٌخّغز ػؾش عٕز ثٌضج١ٌز ثٌّؾضّغ ثٌمطشٞ ٚصقٛالصٗ ِٕز ثوضؾجف ثٌٕفو فضٝ ِٕضقف ثٌضغؼ١ٕ١جس ٚلش فذٚس ثٌىضج

 .وجْ الصثي ٕ٘جن ػٕذٔج ِؾضّغ إّْؾضّغ ثٌثٌىٛثسٞ فٛي صقٛالس  ثءثسثعضمشوجٔش ِقذلز ٌؾً 

ثٌّؾضّغ  أْفزوش  ثفذ إ١ٌٙجفٟ ظٕٟ ٌُ ٠غذمٗ  ثٌمطشٞ ِقطٍقجس صؼذش ػٓ ٚمغ ثٌّؾضّغ إخشثػعذك ثٌىٛثسٞ ثٌىغ١ش فٟ 

 وئٔضجػثٌؾخقٟ  إٔضجؽِٗٓ خالي  ثٌؼجَ ثإلٔضجػثٌّٛثهٓ وجْ ِغجّ٘ج فٟ  أْ أٞفجٌز ثٌش٠غ  إٌٝ ثإلٔضجػصقٛي ِٓ فجي 

س٠ؼٗ ِؼضّذث ف١ٗ ػٍٝ  فأفذـفجٌز ثٌش٠غ ٚ٘ٛ س٠غ ثٌٕفو دجٌزثس  إ٠ٌٍّٟه لشثس ِؾضّؼٗ، عُ صقٛي  دزٌه ثٌغٛؿ ِغال ٚوجْ

 .ثإلٔضجػفٟ  ٠ضقىُ ضج٠ٌٟغُٙ ٚدجٌ ٌُ ٠ؼذ ألٔٗػٍٝ ػٛثةذ ثٌٕفو فٍُ ٠ؼذ ٠غضطغ ثٌضقىُ فٟ لشثس ثٌّؾضّغ  أٌذٌٚٗ

٠طٍك ػ١ٍٗ  أِْؾضّؼٕج ٠ّىٓ  ْثز ِشر، ٚ٘ٛ ِقطٍـ م٠١ؼؾخ ٠ٚؤٌُ فٟ ٔفظ ثٌٛلش ٚ٘ٛ فم روشٖ ثٌىٛثسٞ أخشِقطٍـ 

 .٠ٛفف دٗ ِؾضّؼٕج أ٠ّْىٓ  ِج أدقٚ٘زث فٟ سأ٠ٟ ٘ٛ " دمج٠ج ِؾضّغ"



ٚثْ ٘زث  صؾّؼجس دؾش٠ٗ ٠ؾّغ د١ٕٙج ٚالء ِؾضشن ِٚق١ش ِؾضشن ُٚ٘ ِؾضشن  أٌٚفع ثٌّؾضّغ ٠طٍك ػٍٝ صؾّغ  أْروش 

ِؾضّؼٕج ٚثٌزٞ ٠ّغً ثٌّٛثهْٕٛ  ِجأ، ٗصغذ١ ٌُِٓ ثٌزوٛس ٠ٚىذش دٛثعطز ثٌضىجعش ثٌطذ١ؼٟ  أوغش ثإلٔجطثٌّؾضّغ ٠ىْٛ ف١ٗ 

ذؾش٠ز ثٌّٛؽٛدر ػٕذٔج فٟ لطش وً ٌٗ ٚثٌضؾّؼجس ثٌ -ٚثٌٛثفذ٠ٓ ٌٍؼًّ أٌؼّجٌٗ-ثإلٔجطِٓ  أوغش٪، فجْ ثٌزوٛس ف١ٗ  ٤١ٔغذز 

ٌزٌه  ثألفٍُٟ٘ ِخضٍف ِٚق١ش ِخضٍف ٚٚالء ِخضٍف فضٝ دؼل ثٌّؾٕغ١ٓ ثٌمطش٠ٓ فجْ ِق١شُ٘ ٚٚالةُٙ ِشصذو دذٍذُ٘ 

دمشر " إال٠ٚؼًّ ٕ٘جن ١ٌٚغش لطش دجٌٕغذز ٌٗ  ثألفٍٟثٌمطش٠ز ٌىٕٗ ِم١ُ فٟ دٍذٖ  ثٌؾٕغ١زفجْ وغ١ش ِٓ ٘ؤالء ٠قًّ 

جسٔز ِؾضّؼجصٕج دجٌّؾضّغ م٠ؤٌّه ، عُ عجق ؽذٙز ِ أْلذً  ثٌمجساػض٠ضٞ  ّٕٟآٌٓ ٘زث ثٌضؼذ١ش فمذ ٚثػضزس ػ" فٍٛح

جي ، فمٚثالؽضّجػ١زثٌغمجف١ز  ضِٗٓ ف١ظ ٘ٛ ِؾضّغ ِٓ ثخضاله ِٙجؽش٠ٓ ِٚغ رٌه فٙٛ ِؾضّغ ِضمذَ ٌٚٗ خقٛف١ ثألِش٠ىٟ

ٚلذ  ،ِٙجؽش٠ٓ ٠ّغً ثٌض١جس ثٌشة١غٟ د١ٓ ثٌغىجْ ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ٚؽٛد  ثألِش٠ىٟ ثٌّؾضّغ أْثٌغذخ فٟ رٌه ٚثٌفشق ٘ٛ  إْ

ثٌغمجفز  ٚإوغجدُٙ ثألِش٠ىٟٚدِؾُٙ فٟ ثٌّؾضّغ  إفشثد٘جثٌضٟ ٠ضُ ثعض١ؼجح دؼل .."ِٓ ثٌٙؾشر  ثألِش٠ىٟثٌّؾضّغ  ثعضفجد

ٌُ ٚثْ ثٌٙؾشر .." ثٔضٙٝ " ..سثٌؾٕغ١ز دّج ٌٙج ِٓ فمٛق ٚػ١ٍٙج ِٓ ٚثؽذج إػطجةُٙٚصؼ١ّك ثالٔضّجء ٌذ٠ُٙ عُ  ثألِش٠ى١ز

 ثٔضٙٝ،" ..ٚإٔؾجةٙج إػذثد٘جصٗ لٛر ٚف٠ٛ١ز ٚغزصٗ دجٌؼمٛي ٚثٌطجلجس دْٚ صقًّ صىج١ٌف د٠ٕضؼ ػٕٙج صفىه ثٌّؾضّغ دً صث

ٚدٙزٖ  ٚالء٠ٖٚغذش  أٚال ثٌخجؿ الدذ ٚثْ ٠زٚح فٟ ٘زث ثٌٕغ١ؼ ثالؽضّجػٟ ثألِش٠ىٟفٟ ثٌّؾضّغ  وٟ ٠مذًفجٌّٙجؽش 

 .ِٕٗ ٠أخزِّج  أوغش ثألِش٠ىٍٟٛهٓ ٌؽش ٠ؼطٟ جّٙثٌطش٠مز فجْ ثٌ

٠مٛد  ثٌقق١زٚفٟ ثٌخذِجس  ،ثألؽجٔخففٟ ثٌضؼ١ٍُ ٠مٛد  ،أٌشة١غ٠ٟ١ّغٍْٛ ثٌض١جس  ُ٘ ثٌز٠ٓ "ثٌٛثفذ٠ٓ"ْ ثِج ػٕذٔج فج

ٙج د ِٕجهج ؽٕذ١زثألثٌؾشوجس - ثألؽجٔخد ٛٚفضٝ فٟ ثٌذٕجء ٠م ،ثألؽجٔخ٠مٛد  ثإلػالَٚفٟ  ،ثألؽجٔخٚفٟ ثٌفٓ ٠مٛد  ،ثألؽجٔخ

، ٕٚ٘ج ٠أصٟ ثٌخًٍ ٠ٚقذط ثألؽجٔخدً ٚفضٝ فٟ ثٌش٠جمز ٠مٛد  -صٕف١ز ِخضٍف ثٌّؾجس٠غ ثٌٕفط١ز ٚثٌذ٠ٛ١ٕز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز

 .ثٌضخًٍ ثٌزٞ ٔشثٖ ٚٔقظ دٗ ٚٔؾضُ سثةقضٗ

وضٍذ١ظ الػذجس  ٌألؽجٔخٚلذ وٕش دثةّج ال ثفُٙ ثٌضم١ٍذ ثٌضٟ صمَٛ دٗ دؼل ثٌؾٙجس ثٌش٠جم١ز فٟ ٔٙج٠ز ثٌذطٛالس ثٌش٠جم١ز 

د١ٓ  و١ف ٘ٛ ٘زث ثٌضٕجلل صغجءيأ، ٚوٕش أؽجٔخقمش ػٍٝ ٠ذ س٠جم١١ٓ ٚمغ ثٌ أٚصشو١ذُٙ ػٍٝ ثٌؾّجي  أٚثٌضٕظ عٛح ٔؾً 

 ثسثإلؽشثء٘زٖ  ّج، ف١ٌٛمـ ِؼٕٝ ٘زٖ ثٌّّجسعجس" دمج٠ج ِؾضّغ"ٚفف ثٌىٛثسٞ  فأصٝ رٚدجْ ث٠ٌٛٙز ٚد١ٓ ٘زٖ ثٌضمج١ٌذ،

  .مج٠ج ٘زث ثٌّؾضّغِالِـ دج٘ضٗ ٌذ إال ثالفضفج١ٌز

ٚػٓ  -ثٌضؼ١ٍُ -فمذ صقذط وغ١شث ٚدذلز ػٓ ثٌٕفو ٚثٌغجص ٚصشد١ز ث١ٌغش ٘زث ثٌىضجح ؽجء فٟ ٌٓ ثعضط١غ ثٌضؼ١ٍك ػٍٝ وً ِج

ثٌذش٠ز ثٌذ١ت١ز ثٌضسثػ١ز ٚ ٚػٓ ثٌغشٚثس ،ثالعضماليثٌضٟ وضذش ِٕز دذث٠ز  ثإلفالؿٚصمجس٠ش  ٚإؽىجالصٙجثٌقى١ِٛز  ثإلدثسر

صقذط ػٕٙج  ،ثإلؽىجالسِٓ  ٚغ١ش٘ج غ١ش ِغضغً،أٚ ِٙذس  إِجِقذس ثٌشصق ٌىٕٗ  يٚال ٠ضثثْ ثٌذقش وجْ ٚثٌذقش٠ز ٚو١ف 

 .ؾخ١ـ ٚثػٟ دل١ك ثعذش ثٌٛثلغ فذلٗدقشف١ز ػ١ٍّٗ ٚص

 إدقجسٔجثٌز٠ٓ ٍِتٛث  ،١٠ٛٓ ثٌخ١ٍؾ١١ٓ ُِٕٙ ٚثٌغ١ش خ١ٍؾ١١ٓ ثٌٍّضق١ٓ ُِٕٙ ٚثٌغ١ش ٍِضق١ٓدج دجٌىُ ثٌٙجةً ِٓ ثٌضشغشلٕ

ٚصط٠ٛش ثٌّٛظف١ٓ ٚو١ف  ثألدٕجءِمٌٛذز فٛي صشد١ز  صجفٙزؽ١ٛدٕج دّج ٠ؼطٕٛٔج دٗ ِٓ دٚسثس ٔظش٠ز  ثٚثفشغٛ ػٕجٚإعّج

ثٚ ثٌضمذ١١ِٓ  ٓعُ ِٛمز فٕغ ثٌمجدر ٚثٌّذذػ١" س٠ىٟ"ٚ " زدّغؤ١ٌٚفٍٛ صؼ١ؼ " ٠ضفٛق ثٌض١ٍّز ٠ٚفٛص ثٌش٠جمٟ ٚ

ثٌقفجس  ثدٟٔثٌمجةذ ٠خٍمٗ هللا ٚال ٠قٕغ ِٓ خالي دٚسر ٠ؼط١ٙج ِٓ ال ٠ٍّه  إْصٕجعٛث  أٚٚٔغٛث  ثٌضجف١ٙٓ ٠ٛٓ١ٚثٌٕٙن

 جثٌزٞ صقذط ػٕٙ ثٌّشفٙزِظٙش ِٓ ِظج٘ش س٠غ ثٌٕفو ٚثٌق١جر  أ٠نج ثٌضفٖٛ دض١ّٕك ثٌىالَ، ٌٚؼً ٘زث إالثٌم١جد٠ز ال ٠ٍّه 

 صشد١زصٛو١ً  إ٠ٌٝز ٌغ١ش٠ٕج دً صؼذث٘ج فضٝ ثٌّٕض١ٌز ٚثٌٛظ١ف١ز ٚثٌضؾجس أػّجٌٕج" صٛو١ً"ثٌزٞ ٌُ ٠مضقش فمو ػٍٝ  ثٌىٛثسٞ،

 .غ١شٔج إٌٝف١جصٕج  ٚإدثسر أدٕجةٕج

ُ٘ ِٓ ٘زٖ ثٌؼالؽجس ثٌقم١م١ز  ٚأ٠ٓ" ص١ّٕز ثٌن١جع ٚم١جع ثٌض١ّٕز" ث٠ٓ ٘ؤالء ِٓ ِغً ٘زث ثٌطشؿ ثٌزٞ ؽجء فٟ وضجح   

ٓ ثٌّؾضّغ وّج ٠ضغًٍ ثٌمو ثٌطٛثف ػٕذ صغٍٍٛث ػٍٝ غفٍز ِؾب فال ٠ؼط١ٗ، ثٌفجلذ  ألضٟ ٠ٕؾذ٘ج ثٌّؾضّغ ، وغ١ش ِٓ ٘ؤثٌ

 .ه١ذٗ فٟ دؼل ثٌّؾجالس إعٙجِجسدؼل ٘ؤالء ِٓ ثٌّخٍق١ٓ ٌٚٗ ٕ٘جن  أْ ٕ٘ج أٔىشال  ٚأٔج، ثٌذ١ش أً٘غفٍز 



ػٍٟ دٓ خ١ٍفز ثٌىٛثسٞ ٔفغٗ رٌه دً . ثعضذسثوجس، دً ٚ ٌُ ٠ذع د أٚ٘زث ثٌىضجح ١ٌغش ػ١ٍٗ ِالفظجس  أْدػٟ ال أِٚغ ٘زث ف

٠ؾخ ػٍٝ وً لطشٞ ٚالةٗ ٚثٔضّجةٗ ثٌٝ ٘زث ثٌؾٙذ ٘ٛ ٌفش ٔظش ٚصٛػ١ز ِذػجر ٌٍٕمجػ ٚ ثٌضٕم١ـ ٚثٌضشؽ١ـ ٌىٓ  إْلشس ٘ٛ 

٘زث ثٌىضجح  لشثءر ، ٠ؾخ ػ١ٍٗصّٙٗ ِقٍقز ٘زث ثٌٛهٓ يِٛغتٚوً  -ثألف١ٌٍٟٚظ وً ِؾٕظ ٚالةٗ ٚثٔضّجةٗ ٌذٍذٖ -لطش 

ٌُ ٠ؤٌف ثفذ لو فٟ ِغً ٘زث ثٌّٛمٛع  ألٔٗ، ثٌذج٘ش ثٌّالِـٚثٌضؼشف ػٍٝ ثٌقٛسر ثٌضؾخ١ق١ز ثٌقم١م١ز ٌٙزث ثٌّؾضّغ 

ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌم١جدر ٚثٌمجػذر  إفالف١زػغٝ ثْ صىْٛ ٕ٘جن فٍّز فٍؼً ٚ، ثٌضؾخ١ق١ز ثٌٛثػ١ز ٚدٙزٖ ثٌٕظشر ثٌذثخ١ٍز

ثٌقىِٛجس  شسأمفٍٛي ؽضة١ز .."ثٌؼ١ٍّز ثٌؼم١ٍز ثٌٛثػ١ز ٠ذضؼذ دٙج ثٌّؾضّغ ػٓ  سثألهشٚفجثٌّؾضّؼ١ز صغضشؽذ دّغً ٘زٖ 

سد ٚد٠ْٛ ثعضٕنجح ثٌغشٚر ثٌطذ١ؼ١ز ٚ٘ذس ثٌّٛإقش ثٌٕفو ٚد٠ْٛ ث٠ىٌٛٛؽ١ز ٔض١ؾز د٠ْٛ ِج١ٌز ٔض١ؾز صغ١شثس ػ إٌٝ إمجفز

ٔض١ؾز ثالٔىؾجف ػٍٝ  أ١ِٕزٚد٠ْٛ  ثإلٔضجؽٟثؽضّجػ١ز ٔض١ؾز ػذَ صّجعه ثٌّؾضّغ ٚد٠ْٛ ثلضقجد٠ز ٔض١ؾز ثٌخًٍ 

ثٌٕجط ػٓ وغخ فٟ ثٌؼ١ٍّجس ثاللضقجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز  إؽشثن..."دجٌقً ثٌّٕؾٛد ٚ٘ٛ  إالٚ٘زث ثال ٠ضأصٝ  ،ثٔضٙٝ"..ثٌخجسػ

 .ثٔضٙٝ "..ٚثٌغ١جع١ز ثٌضٟ صؤعش ػٍٝ ف١جصُٙ

 إْثٌىٛثسٞ فمذ لجي فٟ ٔٙج٠ضٗ .دأٌّش  أ٠نجوضجدضٗ  أْصٚؽضٟ ، ٚثوضؾفش ٌٟ وغ١شث لشثءر ٘زث ثٌىضجح وّج صٛلؼضٗ  أٌّضٌٕٟمذ 

 ثٔضٙٝ "..ِقجٌٚز سفذ ثٌٛثلغ ِٓ ِٕظٛس ِخضٍف وجٔش ؽٙذث ِؤٌّج ٌّج ٠الفع ِٓ غؾجٚر ٠أط صؼُ ثً٘ ثٌّٕطمز .."

أٌُ ثٌّؾىٍز  ٠ٛؽؼٕٟ ،وضجدٗ لشثءر أ١ٙٔشػٕذِج " وٛصؾٟ"ػٍٟ ثٌىٛثسٞ فٟ سد٘ز ثٌفٕذق فٟ .فجسلٕٟ د ثألعفِغ 

 .غضٜٛ ثٌم١جدر ٚثٌمجػذرػٍٝ ِ ثإلفالؿ٠ٚقذٟٚٔ أًِ ثٌقً ٌّج سأ٠ضٗ عجدمج ِٓ دؼل ؽٙٛد 

 

 ٌقذثْ دٓ ػ١غٝ ثٌّٕٙذٞ

Wasm03@yahoo.com 

 ٔؾش فٟ ؽش٠ذر ثٌؼشح ثٌمطش٠ز:   02٤2

 


