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 أؼداف مً العسبّيت

 

 
 أؼداف                                              צדפים

 العسبّيتمً מן הערבית                                     
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   شامي إدزيض بئظساف: د.                                                          אדריס סאמי ר"ד: בהנחיית

                                                                                                                                              د. أحمد العطاوهت                                                          אלעטאונה אחמד ר"ד                    

  د. كمال أبى زبيعت                                  רביעה אבו כמאל ר"ד                       
 
    

ًٌ          أها البحُس في أحعائه        فهل شاَءلىا الغىاػ عً ؼدفاحيالّدُز كام
 

            
 العسبيت مسكز الدكخىز ابساهيم شعدي ألبحار اللغت           קיי ש"ע לחינוך האקדימית המכללה 

       שבע-באר                    
                                   مدًس املسكز واملحسز املصؤول: د. شليم أبى حابس                          
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    مؽباح دًىحييض: الفيلصىف اليىهاوي الري    

 ًبحث عً الحليلت.. هل خبا؟

 

 

باحه ومش ى في دزوب أزيىا وفي دًىحين هى ذلك الفيلصىف اليىهاوي الري حمل مؽ

عز طلعت العمض ووضح »ظىازعها وامليادًً، مش ى حاماًل مؽباحه وكان ذلك في 

، فأزاز اهدباه الىاس أحمعين، كيف ًحمل مؽباحًا وظمض الصماء شاطعت « النهاز

 بالىىز جمأل ألازؿ وما بين ألازؿ والصماء 

ب ليعسف شس هرا الخىاكض كاهذ الدهعت على كل ظفاه، حتى اكترب مىه مً اكتر 

الىاضح، مدصائاًل في حيرة الصائلين: مؽباح مىير في كلب النهاز املبين.. فما كان مً 

الفيلصىف إال أن كطع بسأًه وحاءث إحابخه كاطعت الداللت على بيان ملخؽه في 

 Laverite« الحليلت»إحابخه: حصألىهني عً ذلك أها أحمل مؽباحي باحثًا عً 

ـاعذ ، وها أها أبحث عنها ومعخلاتها وأبحث عً إلاوصان: حيث الحليلت جاهذ 

 الحم والعدل امليعىد.

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSm6vDRycgCFQEwFAodVrkENg&url=http%3A%2F%2Fwww.grenc.com%2Fshow_article_main.cfm%3Fid%3D1651&psig=AFQjCNGivVuy1z9S4wUmywIE9zaEOxJl1g&ust=1445175895003134
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKSm6vDRycgCFQEwFAodVrkENg&url=http%3A%2F%2Fwww.grenc.com%2Fshow_article_main.cfm%3Fid%3D1651&psig=AFQjCNGivVuy1z9S4wUmywIE9zaEOxJl1g&ust=1445175895003134
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مً فىق إهه أظبه  بلض بً شاعدة العسبي الري خطب الىاس في شىق عكاظ 

 حمله ألاوزق : 

" أيها الىاس اشمعىا وعىا وإذا وعيخم فاهخفعىا، مً عاط ماث, ومً ماث فاث, 

ىع، وشلف وكل ما هى آث آث، إن في الصما ء لخبًرا, وإن في ألازؿ لعبًرا، مهاد مـى

مسفىع، وهجىم جمىز، وبحاز لً حغىز، ليل داج، وشماء ذاث أبساج, ًلصم كض 

كصمًا حلًا, إن هلل دًىًا هى أحب إليه مً دًىكم الري أهخم عليه, مالي أزي الىاس 

ىا بامللام فأكامىا، أم جسكىا فىامىا"  أوعد فلال: ، زم ًرهبىن وال ًسحعىن, أـز

 في الراهبين ألاولين مً اللسون لىا بؽــائس  

 ملا زأًذ مىازدًا للمىث ليض لها مؽـــادز  

 وزأًذ كىمي هحىها ًمض ي ألاكابس وألاؼاغس  

 أًلىُذ أوي ال محالَت حيث ؼاز اللىم ؼائــس  

 

 للد كال حعسحعل الحليلت مً ألاهميت بحيث ال بد لىا أن هحميها باألكاذًب.

لحليلت في البالد العسبيت كالبؽلت مهما هلعسها ًظهس بؽل، ولً هسي ظيئًا ولكً ا

 غير البؽل.

فهل ُكّصس مؽباح دًىحييض الري ًبحث عً الحليلت وبليىا وعيغ مع مؽباحىا 

السحسي مً ألف ليلت وليلت مؽباح عالء الدًً الري جفسكه فيأجيك عفسيٌذ مً 

 الجً جأمسه فيحلم لك ألامىياث وألاحالم.
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أم أهىا حاّدون في بحثىا عً طسيم املصخلبل وما هحً إاّل مصتهلكىن وصخخدم 

 املخترعاث الحدًثت اشخخدامًا شلبيًا فحصب.

للد كان دًىحين ًبحث عً الليم إلاوصاهيت: عً الخير الخالؾ والحب الؽادق 

 والجمال الؽافي والعدل املطلم..

إن هره الليم لم حعد مىحىدة بين الىاس.. وإهما هحً هجد أهاشا كد جحىلىا إلى 

 حيىاهاث أخسي: حبىاء أو مؽاص ي دماء أو حععين أو مغسوزيً أو كرابين أو أهاهيين!

إنهم ًمعىن على شاكين ويخكلمىن ألنهم بعس.. ولكً، هل كل إوصان هى إوصان 

 خخجصد فيه كل كيم إلاوصاهيت؟حلا.. أي: ًكفي أن ًكىن إلاوصان هاطلا ل

إن واحدا فلط هى الري جىطبم عليه هره الؽفت: إهه الطفل.. فهى إلاوصاهيت 

الؽافيت الخالؽت.. ولكىه إلاوصاهيت الخسشاء.. إن الطفل كطعت لحم إوصاهيت، فال 

 هى كادز على العطاء أو على الخعبير..

حه الخاػ الري ًبحث به وكل إوصان ًحمل في ًده أو في علله أو في كلبه مؽبا

ح إليه.  وفي ـىئه عً املثل العليا التي ًحلم بها ويصتًر

أن  الحليلت هحً بحاحت الى آالف املؽابيح كمؽباح دًىحين ملعسفت الحليلت مع 

 كما كال البرث اًيعخاًً .محض خيال زغم إمكاهيت اشخمسازها

 محاـس للغت العسبّيت -د. شامي إدزيض


