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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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 مقاطع شعرية من مجموعة »قدر الصرخة«
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مقاطع شعرية من مجموعة »قدر الصرخة« 

I

ما الذي يحدُث في وسادتَك المثقوبِة؟
ما هو السقُف الذي سّموُه وطنًا؟

لقد أعلنوا موتَك حين رأيَت الشمس. 
، َسواَء تكلمَت أو صمتَّ

ال أحد سيعلم. 
البْس جدرانَك واحمْل أرَض الملِح األحمِر على كتفيك،

مطاردًا بسكاكين إخوتَك ولعناِت أصدقائك.. 
الماُء خنجٌر       

الهواُء خنجٌر
والحجُر يشعُل الحجْر. 

ليسْت سوى قدٍم عاريٍة ُمشّردٍة على حدود الوطن
ستْخُلق وطنًا. 

باحثة سورية مقيمة في باريس، دكتوراه في علم االجتماع من جامعة السوربون 
الجديدة – باريس3 عام 2017. حاصلة على ماجستير من قسم اللغات، اآلداب، الفن 

والمجتمعات المعاصرة في جامعة السوربون الجديدة عام 2009. خّريجة قسم علم 
االجتماع في جامعة دمشق عام 2002. لديها مجموعة من المقاالت والترجمات واألبحاث 

المنشورة في الجرائد والمجالت ومراكز األبحاث العربية والغربية، إضافة إلى ثالث 
مجموعات شعرية.

خلود الزغير 
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II

بيُتَك،
لْم يعد غرفًة، سريرًا، كرسّيًا، طاولًة، أوراقًا، طعامًا، ثيابًا

 وتذكارات ...
لقد حّولُه البرميل الطائر

إلى موقد،ٍ
وصورٍة في جريدة.
بين بندقّيتِك وبيتِك
المسافُة ال ُتخَتصْر،
بل تأكُل أرضها..

III

ِجلُدَك مقبرٌة،
القصائُد التي ال تقوُلها تتعفُن

وتسقُط.
الكلماُت التي تبتِلعها تنتصُب كشاهدٍة.

األغاني المكتومُة تعصُف بالتراب تحت أظافرك
لتحكُّ الذاكرة.

الصوُر التي ُتديُر عينَك عنها،
تنغرُز فيَك كفّزاعات.
الجّثة التي بقيت منك،

عالقٌة كشوكة.
وحدها جراحك ال تتفّسخ..

IV

ظِّلَك يتهّرُب من جّثتك،
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دُمَك يغادر لحمَك راكضًا،
روحَك يختفي …

لقد خذلوك جميعًا،
حتى قلبَك.

لم يكن لموتك أن يكون أكثر أناقًة..
الناُر تأكُل الناَر،

والحديُد يطحُن الحديَد،
والزهوُر التي تنبُت بين الصخِر المهّشم

َمحُض صدفٍة
أو رغبٍة.

V

الصرخُة التي ارتدت ثوَب أغنيٍة في حنجرتَك،
الدمعُة التي تنكرت بلوِن الوردِة في يديَك،

الرغبُة التي خرجت بهيئِة الفتٍة.
كان البّد لمطحنِة الحرِب أن تحولهم جميعًا

لغّصٍة مكتومٍة في رصاصٍة،
لقنبلٍة فوَق السرير.

VI

الشريطُة السوداُء في زاويِة صورتك،
ليست خبرًا للذاكرة،

وال دعوًة للبقاء. 
إنها قدُر الخطوِة الواسعِة. 

منشورات دار سيغنوم les Édition Signum – باريس 2017.
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