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الصفحة األولى...
هالل الحجري

النوع اإلنساني

املثقفون والقانون

التربية والتنوير

روتجر بريجمان

ميخائيل صاندل

ميشيل فابر ،سيلين شوفينيه

اقتصاد التنين

كريم حكيموف ،سجل حياة

كارول وايز

أليغ بوريسوفيتش أوزيروف

فرنسيس آدمز
من الشعراء الذين نجد صدى للعرب في قصائدهم
فرنسيس وليام لودرديل آدمز (Francis )1893-1862
 ،William Lauderdale Adamsوهو شاعر وروائي
بريطاني ،أبوه عالم في التاريخ الطبيعي ،وأمه روائية.
هاجر إلى أستراليا؛ حيث قضى معظم حياته متفرغا
للكتابة .كان غزير اإلنتاج رغم أن العمر لم يمتد به أكثر من
واحد وثالثين عامـا؛ فقد صدر له ثالث روايات ومجموعة
قصصية إضافة إلى أعماله الشعرية .انطالقا من
توجهاته االشتراكية ،اهتم فرنسيس آدمز في أعماله
بالطبقات المسحوقة والشعوب المظلومة؛ لذلك
حين ذهب إلى اإلسكندرية هاجم االحتالل اإلنجليزي
لمصر ،وألف كتابا في ذلك عنوانه «مصر الجديدة» ،نشر
بعد وفاته سنة .1893
من قصائده «أغاني هونج كونج»:

نوتردام ُ
الكتاب
ميشيل كريبي

وأنطوان جينيزي

أسرار الحب اإللهي
إ .هيلوا

العدوى األمريكية :األوبئة والقانون

حياة مترابطة

مارلين شيلدريك

إصدارات عاملية جديدة

جون فابيان ويت

عصور ما قبل التاريخ
إريك ريك

وجورج شيمر

-1
عند مر�سى ميناءِ هذه اجلزيرة،
َ
البوابة ال�صينية،
ُ
املدينة
ا�ستلقينا ،حيث كانت
ُ
البحرية
م�صاطب حتتَ مرتفعاتٍ مك�س ّوةٍ
َ
ُ
باخل ْ�ضرة.
ومراكب �شراعية،
وبواخر،
ُ�سفنٌ ،
ُ
ُ
و�شعوب عديدة،
و�أعالمٌ
ٌ
وبح ٌ
ارة �شتّى،
ّ
ٌ
وقوارب،
�شراعية �صينية،
�سفنٌ
ُ
وكلُّ ح�شو ِد ال�شرقِ املبتهجة،
ُ
�شاهدت وعرفت.
مما
و حني وقفتُ  ،ب�أ�صواتٍ مفاجئةٍ
ُحلوةٍ ر ّنانةِ
ن�سيم َم ِرح،
على ٍ
ً
ّ
معلنة
أجرا�س الكني�سةِ ،
دقتْ �
ُ
ال�سال َم الداخلي.
أجرا�س الإجنليزية،
�أيتها ال
ُ
مو�سيقاك �أو انخف�ضت،
ارتفعتْ
ِ
لن �أهل َّل لك،
ً
حزينة،
رغم �أنها ت�أتيني ُحلو ًة
َ
تُذكِّرين
ال�ص َبا العزيزة.
ب�أيا ِم ِّ
أجرا�س الإجنليزية
لذلك� ،أيتها ال
ُ
ال�صالتِ مبتو ٌر ومهرتئ
� ُآخر ِّ
وقد تركتُ ال َ
أر�ض والعقيد َة �إىل
الأبد-
ّ
فدقي وال تتوقفي!
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صفحة  22و 23

َ
ري يف هذه املدينةِ
هناك الكث ُ
البحرية
مل �أ�صادفْه من قبل،
ولكن �شيئان م�ألوفانِ عندي
من زمن بعيد.

يف ُ
اخل ْ�ضر ِة اال�ستوائيةِ اجلميلة،
انظر
يف ال�شوار ِعْ ،
َ
املبا َ
إجنليزية الب�شعة
ين ال
َ
والرجل الإجنليزيَّ الوح�شي!
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�أقِ ُف و�أ�شاهدُ اجلنو َد
ي�سريون �صعودا وهبوطا،
أخ�ضر
ملعب الكريكيت ال ِ
على ِ
اجلديد
خارج املدينة.
َ
� ُ
أقف ،و�أ�شاهدُ  ،و�أت�ساءل
أر�ض الإجنليزية،
متى ،يف ال ِ
البائ�س املعتو ُه
اجلندي
�سيتعلم هذا
ُّ
ُ
ويفهم؟
والعرب،
والبويريي،
�أن الزولو،
ّ
َ
م ِرما بَ�شِ عا
كلهم يقاتلونه ُ ْ
ليكونوا �أحرارا،
رجاال ون�ساء و�أطفاال.
يف الهند و�أيرلندا
�إنه � َ
النا�س؛
أوقف
َ
لي�سرقَ �أموا َلهم
ُ
إجنليزي الل�ص.
النبيل ال
ُّ
ماذا �أعطوه؟
جلعلِه خائنًا لواج ِبه،
لم �أخيه؟
و�إجبارِه على ُظ ِ
وروحه!
مالب�س العبد
لي�س �إال
َ
َ
ري الأحمقُ  ،تومي �أتكينز،
�أيها الفق ُ
كم ٌ
فلتفهم ،يف ذلك اليوم
ذابل �أنتَ ،
ْ
حني ُ
تقف بعيون متلهفةٍ و�أ�سنانٍ
م�شدودة،
لتقول:
«هذه �إجنلرتا حبيبتنا الغالية،
و�سوف �أحر ُّرها قدْ َر ا�ستطاعتي،
تاجر فا�سد،
من كل
ٍ
ونبيلٍ غ�شا�ش!».
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