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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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قصص قصيرة )قناعة، هالل وصليب، ِسـْرب، صفقة(

قناعة

     كل يــوم تســتيقظ قبــل شــروق الشــمس وتلــف شــطيرة الجبنــة مــع المرتديــال كمــا 
يحبهــا وحيدهــا المدلــل )عامــر(، وتضعهــا علــى الطاولــة الصغيــرة ليأخذهــا معــه إلــى 
ــزال  ــطيرة ال ت ــف أن الش ــتيقظ تكتش ــا تس ــا، وعندم ــل نومه ــود لتكم ــم تع ــة، ث المدرس
علــى حالهــا فــوق الطاولــة، فتحــزن ألنــه ســُيكمل يومــه بــال إفطــار. وفــي صبــاح اليــوم 

التالــي تعيــد الكــرة مــن جديــد بــال ملــل.
-هو لم يقتنع حتى اآلن بأن يغير من عاداته!

-وهي لم تقتنع حتى اآلن أنه اسُتشهد منذ سنتين!!
***

دكتوراه في اللغة العربية وآدابها-جامعة دمشق، له مجموعة من المؤلفات 
العلمية مثل: )الدهر في الشعر األندلسي، أبوظبي، 2010(، )العجائبي والسرد 
العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2014(، وله مؤلفات أدبية عديدة 

منها: )حمزة والهدهد، رواية للفتيان، جائزة خليفة التربوية، أبوظبي، اإلمارات 
العربية المتحدة، 2013(، )هسيس المالئكة، رواية، الدار العربية للعلوم ناشرون، 
بيروت، 2014(، )دم العصافير، مجموعة قصصية، الدار العربية للعلوم ناشرون، 

بيروت، 2017(، وله أبحاث ودراسات كثيرة نشرت في مجالت أدبية ونقدية 
مة، حاز جوائز عديدة، منها )جائزة سعاد الصباح للدراسات النقدية، 1994، 

ّ
محك

الكويت(، )جائزة البتاني للقصة القصيرة، 1996، سورية(، )جائزة خليفة التربوية 
لإبداع »رواية للفتيان«، 2012، اإلمارات(.

لؤي علي خليل
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هالل وصليب

ــم  ــل اللح ــد؛ كت ــد أحم ــن جس ــورج م ــد ج ــز جس ــن تميي ــن الممك ــن م ــم يك      ل
ــل  ــك أه ــا. ارتب ــة تــدل عليهم ــار أي عالم ــرك االنفج ــم يت ــة؛ ل منصهــرة ومتداخل
الفقيديــن؛ أي كتلــة ســتذهب للمســجد؟ وأي كتلــة ســتذهب للكنيســة؟ اســتقر الــرأي 
ــا( كاهــن  ــرا علــى استشــارة الشــيخ )محمــود( إمــام جامــع اإليمــان واألب )يوحن أخي

ــة. ــي البلدي ــا ف ــاءا واجتمع ــوس، فج ــة جورجي كنيس
ــي  ــا ف ــرة ووضعه ــل المنصه ــع الكت ــي جم ــرر األهال ــن فق ــاع الرجلي ــال اجتم      ط
تابــوت واحــد، وأقامــوا عليــه صــالًة فــي المســجد وقداســًا فــي الكنيســة، ودفنــوه فــي 

ــار. ــكان االنفج ــاورة لم ــة المج الحديق
ــن،  ــا قادَمي ــود واألَب يوحن ــيَخ محم ــي الش ــاهد األهال ــودة ش ــق الع ــي طري      وف

ــر! ــبوعا آخ ــاع أس ــد االجتم ــررا تمدي ــا ق ــد، وأنهم ــا بع ــم يتفق ــا ل ــوا أنهم وعلم
***

ِسـْرب

ــى  ــاس إل ــرع الن ــا( فه ــف )داري ــتأتي لتقص ــي س ــام الت ــرات النظ ــر طائ ــل خب وص
ــطح! ــى الس ــا إل ــت أن ــئ، وركض المالج

أخرجــُت الحمــام مــن البــرج وأطلقتــه فــي الســماء، حّلــق عاليــًا فــي ســرب واحــد، 
ــن  ــة ذات اليمي ــة وديع ــة دائري ــاب بحرك ــة، انس ــة هادئ ــة صوفي ــماء كرقص ــي الس دار ف

ــه فــي حضنهــا األزرق. ــه الســماء وغيََّبت ــم احتضنت وذات الشــمال، ث
ظهــر فــي آخــر األفــق ســرٌب آخــر، ُكتــٌل حديديــة غريبــة، اقتربــت بســرعة بــال إيقــاع، 

حركُتهــا مســتقيمة حــادة، شــّقت صــدر الســماء، فبــدأت تنزف.
***

صفقـة

كل يــوم يأتــي الســّجان صباًحــا ويجــر أبــو عزيــز مــن شــعره خــارج الزنزانــة، إلــى 
ــد  ــة.. وعن ــجن المهمل ــا الس ــات اآلذان وزواي ــه فتح ــأل صراخ ــب، فيم ــة التعذي غرف

ــه. ــي زنزانت ــة ف ــه كالجث ــاء يرمي المس
 اليوم خطرت ألبي عزيز فكرة جديدة، فقال يخاطب السجان

_ما رأيك أن أعقد معك صفقة
ضحك السجان ساخًرا
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_أنت تعقد معي صفقة!
_جّرب، صدقني لن تندم!

_ال بأس!
_ما الذي تريده مني؟

_لم أفهم؟
_أنت تعّذبني كل يوم، البد أن لك هدًفا!!

فكر السجان قليال ثم قال:
_أريدك أن تتألم.. أرتاح عندما تتألم

_هل يمكن أن تتوقف عن تعذيبي إذا حققت هدفك؟
_ال أعرف.. احتمال!

_ال بأس، هذه بداية جيدة.. ما مقدار األلم الذي تريده؟
_الحّد الذي يريحني!

_حســنا.. مــا رأيــك لــو عرضــت عليــك يــدي؛ تقطعهــا وترتــاح، البــد أن تعذيبــي 
متعــب! أنــت تســتيقظ باكــًرا، وتســتعمل قوتــك كلهــا فــي ضربــي! البــد أن هــذا مؤلــم 

جــًدا!
_نعم صحيح، مؤلم جدًا.

_جيد، إذن اتفقنا!!
_ال أعرف!! ربما أرتاح عندما أقطعها، سأجرب!

قطع السجان يد أبو عزيز ورماها في زاوية الغرفة..
_هل ارتحت اآلن؟

_ليس كثيًرا!
_هممممــم.. ســأعرض عليــك عرًضــا ســخًيا، مــا رأيــك أن تقطــع قدمــي أيًضــا، قــد 

ترتــاح عندمــا تفعــل ذلــك
_ال بأس

قطــع الســجان قــدم أبــو عزيــز وألقاهــا فــوق اليــد المبتــورة، فاســتند أبــو عزيــز إلــى 
الحائــط وســأل:

_هل ارتحت اآلن؟
_أشعر أنني أفضل اآلن! لكن ال يزال هناك شيء ناقص
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_قل لي ما هو.. أريدك أن ترتاح.. ما رأيك أن تقطع أذني؟
_ال ال أريد أذنك.. همممم.. أظن أنني عرفت ما أريده

_جيد، أخبرني ما الذي تريده!
_أريدك أن تسجد وُتقّبل حذائي

_هذا طلب صعب!
_لن أرتاح وأتوقف عن تعذيبك إال إذا فعلت ذلك

_ال.. ال أستطيع، هذا فوق طاقتي
ســمع الســجان جــواب أبــو عزيــز فأمســك الســوط وعــاد إلــى تعذيبــه، وعــاد صــوت 

أبــو عزيــز يمــأل فتحــات اآلذان وزوايــا الســجن المهملــة.



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد
إيمان خليل. 1

أسامة هنيدي. 2

بيان ريحان. 3

جمال الشوفي. 	

حسين قاسم. 5

حمدان العكله. 6

حمود امجيدل. ٧

خلدون النبواني. 8

ريمون المعلولي. 9

سالم الكواكبي. 10

عدنان عبد الرزاق. 11

عال الجبر. 12

علي سعدي . 13
عبدالزهرة جبير

فادي كحلوس. 	1

لؤي علي خليل. 15

محمد الصافي. 16

ميسون شقير. 1٧

نبيل الملحم. 18

نور حريري. 19

هوازن خداج. 20

وائل قسطون. 21

ورد العيسى. 22

وفاء علوش. 23

يارا وهبي. 	2


