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الصفحة األولى...
هالل الحجري

مولد االعتقاد الحديث
إيثان شاغان

المسيحيون وأسفار بني إسرائيل
برونيتّو َس ْلفاراني

األزمة العالمية
إريك بوسنر

ليف تولستوي
نيكوالي شاخماغونوف

إماطة اللثام عن إفريقيا
إيزابيل سورون

الصديق والعدو
أرنون غرونبيرغ

اقتالع العنصرية
بول كيفل

السلوك
روبرت سابولسكي

سلسلة الدراسات اإلباضية
مجموعة مؤلفين

إصدارات عالمية جديدة

صفحة  22و 23

لديها ضحكة أمها
كارل زيمر

من ال�شعراء الأجانب الذين يرتدَّد �صدى العرب يف ق�صائدهم فرن�سي�س وليام لودرديل �آدمز
(� ،)1893-1862شاعر وروائي بريطاين� ،أبوه عامل يف التاريخ الطبيعي ،و�أمه روائية .هاجر
�إىل �أ�سرتاليا حيث ق�ضى معظم حياته متفرغا للكتابة .كان غزي َر الإنتاج رغم �أن العمر مل
ميتد به �أكرث من واحد وثالثني عاما؛ فقد �صدرت له ثالث روايات وجمموعة ق�ص�صية،
�إ�ضافة لأعماله ال�شعرية .انطالقا من توجهاته اال�شرتاكية ،اهت َّم فرن�سي�س �آدمز يف �أعماله
بالطبقات امل�سحوقة وال�شعوب املظلومة؛ لذلك حني ذهب �إىل الإ�سكندرية هاجم االحتالل
الإجنليزي مل�صر ،و�أ َّلف كتابا يف ذلك عنوانه «م�صر اجلديدة»ُ ،ن�شِ ر بعد وفاته �سنة .1893
ويف معظم �أرا�ضي الإمرباطورية التي «ال تغيب عنها ال�شم�س» ،كانت هناك احتجاجات دائمة
�ضد اال�ستعمار الإجنليزي ،بل حتى يف بريطانيا نف�سها ،على الرغم من موجات الدعاية
امل�ؤيدة للإمربيالية ،كان كثري من الربيطانيني ي�ستنكرون احتالل �أرا�ضي الآخرين
بالقوة ،وقد نتج عن هذا يف معظم الأحيان م�شاعر متناق�ضة بني اجلنود الإجنليز ،عرب
عنها فرن�سي�س �آدمز يف ق�صيدته «�إجنلرتا يف م�صر» ،نرتجم له هذه الق�صيدة املهمة:
ال�ش ْم ِ�سُ ،غبَا ِر القَاهِ َرهُْ ...م ْر َهقًا ُّ
مِ نْ �سَ نَا َّ
ال�سا ِد َر ْه
بالط ُر َقاتِ ّ
ُز ْر َق ٍة �ص ــافي ٍة ق ـ ــد حَ َ�ضنَتْ  ...نَخْ لَهاَ ،عب ْـ ِر �سَ مَـا ٍء �سافِـ َر ْه
َع َب ـ َرتْ نافِذ ِت ـ ــي ُم ْف ـ َع َمـ ـ ًةِ ...ب ـ ُبكـاها �أُ ْغ ِن َيــاتٌ �سـاحِ ـ ـ َر ْه
ال�ساهِ َرهْ!
�أ ْذ َهلَتـْني مِ نْ �سُ بَاتــي خَ ـافِـ ًقــا ...ما �أُحَ ْيالها املُ�سِ يقى ّ
ال�سنِني البَاهِ َر ْه
ه ــاهُ نا َتْـتَ �سَ َمــا ٍء حُ ـ ـ ّرةٍُ ...ذ ْقتُ ميال َد ّ
و�أرى الأجْ نـا َد ُتخفي دَمْ ـعَهاَ ...همَـ ٌج ذاتُ حِ ـرَابٍ ما ِك ـ َر ْه
*****
لذا؛ َق َفـ ـزْتُ و َر َك ْ�ضــتُ ُطوالُ ...ث ّم َو َق ْفــتُ  ،ناظِ ــرا َم ْذهـوال
والطبُوال ...حَ تّى �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
حَ تّى �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
والطبُوال
إن ْلت ــرا �سَ َتـ ْق ـ َر ُع ُّ
الطبُوالُ ...م ْرجِ َفــة َهوَا َءهــا الدَّخِ يــال
�ْ ِ
مرا
إن ْلرتا»� ...سَ مِ ْعتُ نايًا َ�ضا ِريًا ُم َز ْ ِ
إن ْلرتاِ ْ � ،
إن ْلرتاِ ْ � ،
«� ِ ِ
الن ْلرتا ...ونَخْ نِقُ ا ُ
حل ّري ـ ّ َة التي َنرى!
« َنحْ نُ هُ ـنَا َن�سَ ِر ُق ُك ْم ْ ِ
إن ْلرتا»!� ...سَ مِ ْعتُ َطب ًْل �شَ ر ًِ�سا وهادِرا
إن ْلرتاِ ْ � ،
إن ْلرتاِ ْ � ،
«� ْ ِ
« َنحْ نُ َع َتا ُد مَنْ �سَ طا و َغدَرا ...وغا�صبِ م ُْ�س َت ْ�أ�سِ دٍ بِال امْ ِ َ
تا»!
*****
ـو�س ثا ِئ ـ ـ َر ْه
و�أتى ال ُعرْبُ ُ�صفو ًفا َ�صامِ َتهْ ...بني خَ و ٍْف و ُنف ـ ٍ
َفتلَـ ـ ّقــاهُ ـ ـ ْم ِب َعـ ـز ٍْف �أ�شِ ـ ـرٍ ...قا ِر ُع ّ
ال�صا ِفـ ـ َر ْه
الطبْلِ ورَبُّ َّ
م َتــ�شِ ـ ــد ...ال ُيبَايل با ُ
جلمـ ــو ِع الكــا ِث َر ْه
و�أ َتاهُ ـ ْم ع َْ�س َك ـ ٌر ُ ْ
�آ ِه يا َر ّبــا ُه َك ـ ْم �أحْ ـ َب ـ ْب ُت ـ ُه ْم� ...أهْ ـ ُل َب�أْ ٍ�س و ُقلـ ـ ــوبٍ قاهِ َرهْ!
�آ ِه يا َر ّبــا ُه َكـ ـ ْم �أ ْب َغ ْ�ض ُت ُه ْم� ...أهْ ُل وَهْ ـ ٍـم و َع ـقـ ــولٍ بائِـ َرهْ!
قلبي َلهُـ ْم ...حِ َ
ني �أبْ�صَ ْرتُ ال ُقوَى امل ُ ْ�س َتعْمِ َر ْه
ْ
ل�ستُ �أدْري �أيَّ َّ
يف َن َه ــا ٍر �أَ ْغ َب ـ ٍر ُم ْك َتئِبٍ ُ ...م ْن َهـ ٍـك يف ُط ُرقــاتِ القَاهِ ـ ـ َر ْه
*****
هُ ـ َ
ـناك حُ ْلـ ــمِ ي َق ْد َ َ
نا َم ْع ُلوال� ...أ َك ــا َن ُبغ ًْ�ضــا �أ ْم َهوًى جَ مِ يال
ني �سَ مِ ْعتُ ال َّنايَ ُّ
ني �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
والط ُبـوال ...حِ َ
حِ َ
والط ُبـوال
إن ْلـرتا �س َتـ ْق ـ َر ُع ُّ
الط ُبــوالُ ...م ْرجِ َف ـ ًة َهوَاءَها الدَّخِ ـيــال
�ْ ِ
«جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا»!� ...سَ مِ ْعتُ نايـًا َ�ضا ِريًا ُم َدنْدِ نا
إن ْلتــرا و َلـ ْندَناَ ...تفْديهما الرِّجَ ُال ِن ْع َم امل ُ ْق َتنَى؟!»
«�أال َتـ َرى � ْ ِ
«جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا ،جُ نُودُنا»!� ...سَ مِ ْعتُ َطب ًْل �شَ ر ًِ�سا و�أ ْرعَنا
«�أدَا ِئ ًما تكونُ َعبْـدًا ُمذْعِ نا ...وقاتِال ال َترْحَ ُم امل ُ ْ�س َت�أْمِ نا؟»
*****
لـنْ �أرَاهــا �أ َبـ ـدًا كا ِلــحَ ـ ـ ًةِ ...ب ُعيــونٍ ُم ْر َه َق ــاتٍ �ضاجِ ـ َر ْه
فاملالي ـ ُ
ال�سا َع ـ ُة ،هــذي الآخِ َر ْه
ني �أ َتـتْ ِ
غا�ض ـ َب ـ ًةَ ...د ّقتِ ّ
و�ص ْ ْ
ان ْلرتا حَ ْ�س ُب ُكمُ ...ه ــذه ال ّن ــا ُر �أ َت ْت ـ ُكـ ْم فا ِئـ ـ َر ْه
يا ُل ُ�ص َ
نـ ُ َبــال ُء ْان ْلت ــرا ُ ّ
تــارُها ...جَ َ�شـ ـ ٌع طـا ٍغ و َن ْفـ ٌـ�س فاجِ ـ َر ْه
ف َتـ�صَ ـدّوا ُ
يم ها ِد َرهْ!
جلنـو ِد ْ ِ
ان ْلتــرا  ...حني َتعْوي يف جَ حِ ٍ
*****
�أوّاهُ ،لك ـنّي َع ْر ْفــتُ ال ِق ـيــال ...هنـ َ
ـاك مــات ثا ِئـ ـ ٌر َم ْق ـتـوال
إنـ ـ ْلـرتا �ستق ــر ُع ُّ
حني �سَ مِ ْعتُ النّايَ ُّ
الط ُبــوال
والط ُبــوالِ ْ � ...
ُم ْرجِ ـ َفـ ـ ًة هَـواءَها الدَّخِ ــيال« ...جُ ُنـودُنا ،جُ ُنـودُنا ،جُ ُنــودُنا»!
�سَ مِ ْعــتُ نا ًيـا �ضاري ـًـا ُم َدنْدِ نا« ...قد حا َن �أنْ ُتوقِفَ حُ ْم ًقــا َبيِّنا
قد حــا َن �أنْ متــوتَ �أو ُت َهيْمِ نا»« ...جُ ُنــودُنا ،جُ ُنــودُنا ،جُ ُنـودُنا»!
�سَ مِ ْعــتُ َطب ًْل �شَ ـر ًِ�سا و ُمعْـلِنا...
«قد حا َن �أنْ َت ْك�سِ َر َق ْيدًا �أ ْرعَـنا ...قد حا َن �أنْ تكو َن حُ ّرا ُم�ؤْمِ نا»!
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