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ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

المدن األوروبية واالندماج في المجال
ُ
المشترك اإلبراهيمي منطلقا الئتالف األديان السماوية
تنامي الشعبوية في العالم المعاصر..المخاوف والتطلعات
الشعوبية في تاريخ اإلسالم الكالسيكي
المدن الفاضلة في األزمنة الوسيطة
إدارة أزمة التفرق والفتنة في الكتاب والسنة
خطوات اإلصالح نحو مجتمعات معرفية متقدمة
إشكاليةالثنائياتالتاريخية
الحركة اإلسالمية ليست بديال عن األمة..
الفضاءات اإللكترونية ..واألخالقيات الرقمية
أدوار الدولة ُ
المعاصرة ومعايير نجاحها

»

أمَّ ا قبل!...

د .هالل الحجري

من القصائد التي ُيمكن أن ُتوجه لألطفال قصيدة بعنوان
«ال تخبرني ّ
الكفاح غير ُم ْج ٍد» للشاعر اإلنجليزي آرثر
أن
َ
هيو كلوف  ،)1861-Arthur Hugh Clough (1819وهو
شاعر معروف بمعارضته للكنيسة يف منتصف القرن
التاسع عشر يف بريطانيا ،وأعماله الشعرية والنثرية
تعكس ذلك .ويعد النقاد شعره إرهاصًا بالحداثة وكان
إس إليوت .سافر ىلع
له تأثير بالغ ىلع شعراء مثل تي ْ
نطاق واسع يف أمريكا وأوروبا ،وشهد الثورة الفرنسية
يف باريس وكان معجبًا بها .أثناء زيارته إليطاليا أصيب
عاما.
باملالريا وتويف عن عمر يناهز ً 42
أما قصيدته «Say Not the Struggle Naught
 »Availethأو «ال تخبرني ّ
الكفاح غير ُم ْج ٍد» فقد
أن
َ
كتبها سنة  1849ومن ا ُ
رجح أنه استلهمها من وحي
مل ّ
الثورة امليثاقية سنة  1848يف بريطانيا وهي حركة
عنيت بحق التصويت للذكور من الطبقة العاملة
لإلصالح السياسي يف بريطانيا .القصيدة القت رواجًا
كبيرًا وقد أعيد طبعها يف العديد من األنطلوجيات
الشعرية؛ وذلك ألنها تمجد قيمة الكفاح وا ُ
ملحاولة
الجادة والسعي لتحقيق شيء ما .القصيدة تتحدث
عن األمل وعدم اليأس مهما كان الفشل محبطًا أحيانًا.
وكما تقول الكاتبة والروائية البريطانية مارجريت درابل:
«كانت ُمعظم آمالي السياسية يف حياتي ُمحبطة،
ّ
لكن هذه القصيدة تخبرنا أال نفقد اإليمان».
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