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ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة
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الصفحة األولى...

الجزاء ا ُ
ملستحق...

كيف يتسّرب البالستيك إلى غذائنا؟

الحياة النفسية للعنصرية...
ليفيو بوني وصويف مندلسون

دانييل دينيت وجريج كاروسو

سيلفيو غريكو

عدم اليقين الراديكالي...

عن داللة روايات نهاية العصر

مؤامرة لينين...

جون كاي وميرفين كينج

إنغو رويتر

بارنز كار

هالل الحجري
من ال�شعراء الذين فتنوا بال�شرق والعرب بخا�صة ،ال�شاعر
بي ْد تي َل ْر .)1878-1825( Bayard Taylor
الأمريكي َ ْ
وهو �شاعر ودبلوما�سي و�صحفي ورحالة ومرتجم �أمريكي ،ارحتل
على نطاق وا�سع يف العامل ،وزار العديد من مناطق ال�شرق ،منها
م�صر وفل�سطني ،والهند ،وال�صني ،واليابان.
وقد ترجمتُ له �سابقا ق�صيدته ال�شهرية (�أغنية بدوية) التي
يقول فيها:
ال�شوق َيعر ُفه َجوادي
لهيب
ادي
و
ب
ال
أق�صى
�
من
إليك
�أتيتُ � ِ
ِ
ََ * ُ
وهي �ضمن ديوانه «ق�صائد ّ
ال�شرق» الذي ن�شره �سنة ،1854
وكان مت�أثرا فيه برحالته ال�شرقية وقراءته لكتاب «�ألف ليلة
وليلة» .من بني ق�صائد هذا الديوان �أي�ضا ق�صيدة بعنوان (�صالة
الأعرابي) وهي ال تخرج عن الثيمات اال�ست�شراقية وت�صوير
البدو على �أنهم �أهل حرية و�إميان �صادق و�شجاعة.
(�صالة الأعرابي)
يَهتِفُ« :ال �إلهَ �إال ُ
اهلل» * ُم�ؤذِّنٌ نِدا ُه ما �أحال ُه
�شام ٌة * َ
ٌ
منارة ِ َ
وتلأُ الوجو َد من َ�صدا ُه
تبع ُثه
يقول« :ال �إلهَ �إال اهلل»ُ
ُيردد امل�ؤمنُ ُم ْ�صغيا له *
يُنا�شِ دُ
َّ
النبي يدعو َر َّبه *
و َي َ
رح ُل الن ُ
ِّداء يف َم�سائِه *

ب�أنْ ُيحقِّقا له َرجا ُه
�إىل َ�سماءٍ باركتْ َم ْرقا ُه
وقد َ�س َجى ُ
الليل فما �أ�سما ُه
َ
اجلبهة يف َثرا ُه
�أ َم ِّر ُغ

� ُ
أجهر يف دُعائهِ ُم ْ�ست�سل ًما *
ُ�س ْبحانه ال �أنحني لغ ِ
ريه *
ما � َ َ
أعظم اهلل وما �أعد َلهُ *

وراج ًيا ب َعطْ فِه ِر�ضا ُه
رب ِلْ ..ال �أحدٌ �سوا ُه
ال َّ
كلُّ بني ال َغ ْباءِ يف ِحما ُه
هذا َيقيني َ
بك يا َر ّبا ُه
َي ْحم ُِل َعزْ ما ال َتن ِْي ُقوا ُه

نظر
و َت ُ
ُ
ال�صحراء يف جنومِها *
�أ ْر َك ُع ِ
هلل و� ْ
أهوي �ساجدً ا *

أوروبا ا ُ
ملسلمة...
سوزانا كاهاالن

الحركة النسوية...
ميكي كيندال

لغة خارج مكانها...
يونتان ماندل

إصــدارات عــامليـة جـديـدة

صفحة  22و 23

الصورة والحجة...

مارينا بيرزينس ماكوي

هو املُع ُ
ني ال ُم َ
ري غ ُ
ريه *
�إنّ ُح�سامي بات ٌِر و�ساعدي *

ثائر * ال َي ُ
قبل ّ
ال�ض ْي َم وال َينْ�سا ُه
نبي ف�ؤادٌ ٌ
وبني َج َّ
ما يف َدمِي �أ ّوا ُه
رب �أمهلني ول ْو ل�ساعةٍ * �أ ّوا ُه ِ ّ
يا ُّ
َ
لم ال ِعزُّ بها واجلا ُه
كي � ُآخذ ال ّث�أ َر بها من العِدى * و َي ْ�س َ
ْ
د َْعني �أباغت ال َعد َّو َ�ض ْر ً
بة * لي�س له �إال ال َّردَى ُعقْبا ُه
دِما ُ�ؤ ُه �ستغ�سِ ُل ُ
احل َ�سا َم م ِْن * �أ ْدرانِهِ  ،فال َوهَ ى َحدّ ا ُه

أجوب يف ال�صحراءِ ال �أخ�شا ُه
ريح ِ
عا�ص ٍف * � ُ
�إ َذنْ �س�أبقى ِمث َْل ٍ
بال�شم�س والن ّْج ِم �إىل * �أنْ َي ْه َل َك العد ُّو �أو �ألقاه
و�أهتدي
ِ
َ
تنبول �أو َب ُ
الر َفا ُه
ال ُمل ُْك � ْإ�س
الطها * وال َجواريها وال ّ
ميا ُه
وال غِ نَى َبغْدا َد �أو ف ِْر َد ْو ُ�سها * �أحلى من ال َعراءِ �أو َ ْ
َعدَ ُ
هلل �ستبقى للذي * َق َ�سى عليهِ الدّ ْه ُر �أو َجفَا ُه
الة ا ِ
َ
الكربياء والإبا َل ْوال ُه؟
ا�ص َحقٌّ عاد ٌِل * ما
وط َل ُب الق َِ�ص ِ
ُ
hilalalhajri@hotmail.com
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