العدد الثالث والستون  :ربيع الثاني ١٤٤١هـ  -ديسمبر ٢٠١٩م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل الحجري

األدب العربي في روسيا ...بين األمس واليوم!
اإلصالح الديني أم تجديد الخطاب ..نحو أنوار إسالمية
الدين اإلسالمي والتغير االجتماعي نحو الحضارة
الطريق إلى االعتراف والتحرر عبر بوابة التسامح
المواطنة :التطورات والتحديات المعاصرة
تجليات مفهوم األمن في القرآن الكريم
كسر التابوهات
كيف نقرأ الظاهرة الدينية؟
مفهوم المواطنة في الفكر العربي واإلسالمي
القدرية األوائل وأثرهم على الفكر االعتزالي
نموذجا
الفلسفة في عباءة التصوف :ابن عربي ومذهبه اإلنساني
ً

من املبدعني العامليني الذين كتبوا للأطفال ال�شاعرة الأمريكية هيلدا
كونكلينج  .)1986-1910( Hilda Conklingويذكر ك ّتابُ �سريتها �أنها
عا�شت يف �أ�سرة حمبة للأدب واملو�سيقى ،بل �إن �أمها جري�س هازارد كونكلينج،
كانت �شاعرة �أي�ضا و�أ�ستاذة للغة الإجنليزية بكلية �سميث يف نورثهامبتون.
كانت هيلدا �شاعرة نادرة يف زمانها؛ �إذ نظمت �أعمالها ال�شعرية كاملة يف �سن
ترتاوح بني الرابعة والأربعة ع�شرة من عمرها .وكانت ترجتل ال�شعر وتقوم
والدتها بت�سجيله وتدوينه وتقدميه للن�شر ،وقد �صدر � ُ
أول عمل لها عندما
كان عمرها �ست �سنوات!
تذكر ال�شاعرة الأمريكية �إميي لويل ،التي كتبت مقدمة �ضافية للإ�صدار
ال�شعري الأول لهيلدا كونكلينج وكان بعنوان «ق�صائد فتاة �صغرية»� ،أن والد
هيلدا تويف عندما كانت يف الرابعة من عمرها ،وقد عا�شت و�أختها �إل�سا ،التي
تكربها بعامني ،مع �أمهما يف نورثهامبتون ،وهي مدينة حتيط بها الغابات
والتالل؛ فكان جلمال الريف ت�أثري عميق على هيلدا ،وهو مو�ضوع متكرر يف
�شِ عرها .كانت عالقة جري�س عميقة جداً مع ابنتيها؛ ود�أبتْ على تن�شئتهما
تن�شئ ًة �أدبية راقية ،فكانت تقر�أ لهما عيو َن الأدب الإجنليزي ،وتعزف لهما
روائع املو�سيقى على البيانو يف �سن مبكرة .ولهذا كما ت�ؤكد �إميي لويل ت�سربت
روح الإبداع �إىل نف�س هيلدا منذ الطفولة ،وقد �ساعدت البيئة الطبيعية
اجلميلة املحيطة بها على �شحذ موهبتها ال�شعرية.
ي�ستحوذ مو�ضوع الطبيعة على �شِ عرها ،كما تقول �إميي لويل ؛ ويكون ذلك
بو�صف ب�سيط وعفوي �أحيانا وبا�ستعاراتٍ بالغة يف اخليال �أحيانا �أخرى .كما
تتداخل الطبيعة مع موا�ضيع �أخرى مثل حُ ب �أمها ،وق�ص�ص و�أحالم اليقظة،
وال�صور �أو الكتب التي �أعجبتها.
�صدرت لها خالل حياتها ثالثة �أعمال �شعرية« :ق�صائد فتاة �صغرية» (،1920
مبقدمة �إميي لويل)  ،و«�أحذية الريح» ( )1922و»�سيلفرهورن» ( ،)1924كما
ُ�ضمِّنتْ خمتاراتٌ من �شِ عرها يف �أنطلوجيات �شعرية خمتلفة.
نرتجم لها هنا هذه الق�صيدة بعنوان «عن �أحالمي»:
الآن ُّ
كل الزهو ِر غافِي ٌة
والظال ُم ي َْ�سري.
ويُو َلد امل�ساء. . .
حان وقت ال�سكون.
عندما �أكون نائمة
�أج ُد وِ�سادتي مليئ ًة بالأحالم.
ك ُّلها �أحال ٌم جديدة:
مل يُخربين بها �أحد
ال�سحَ اب.
قبل �أن �أع ُ َ
َب ّ
تتذ ّك ُر ال�سماءَ� ،أحالمي ال�صغري ُة،
م ِّنحَ ة � ،سريع ٌة ،حُ لوة.
�إنها ُ َ
كي �أحالمي
�ساعدين يا �إلهي كي �أحْ َ
للأطفالِ الآخرين،
حتى يذوقوا ُخ ْبزًا �أك َ
رث بي ً
َا�ضا،
وي�شربوا حليبًا
يجعلهم يُف ّكرون يف املُرو ِج البعيدة
يف �سما ِء النجوم.
مي اخلب ِز للأطفالِ الآخرين
�ساعدين يف تقد ِ
كي تعو َد �أحالمُهم:
َ
حتى يتذكروا ما عرفوه
ال�سحَ اب.
قبل �أن َي ْعربوا َّ
ا�سمحْ يل �أن �أُمْ �سِ َك �أيديَهم ال�صغري َة يف الظالم،
الأطفا َل الوحيدين،
الأطفا َل الذين فقدوا �أمهاتِهم.
أ�سي ّ
الف�ضي
�إلهي يا ُق ّر َة عَيني ،ا�سمحْ يل �أن �أرف َع ك� َ
لي�شربوا منه،
و�أحكي لهم عن حالو ِة
�أحالمي.

hilalalhajri@hotmail.com

