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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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شعر
)هذه ليست قصيدة، وحيًدا تحت عربات البغال(

هذه ليست قصيدة

كعربوٍن للحياة
لكسب مزيٍد من الوقت معَك

كشوط إضافّي مستبق:
دفعُت باختصار شهوة عالمات ترقيمي

بعصا رعي قطيع من الماعز.
َلَففُتني ألصير واحدًة فقط

تخرجُت في كلية العلوم الطبيعية، ثم درسُت في المعهد العالي للفنون 
المسرحية في دمشق/ قسم الدراسات المسرحّية، نشرت بعض تجاربها 

األدبية في الشعر والمسرح، وعدًدا من الدراسات النقدية، في عدة صحف 
قة مثل تقديم عرض مسرحّي 

ّ
ومجالت، وأنجزت بعض المشاريع الفنية المتعل

ا لألطفال، كما شاركت 
ً

ا مسرحّي
ً

)مونودراما( من إعدادها وتمثيلها، وأعّدت نّص
في ورشة »صندوق الحكايا«، لسرد وتسجيل الحكايات الشعبية وتطويرها إلى 
عرض مسرحي )خيال ظل(، ولها مشاركات في العديد من األمسيات الشعرية 

والقصصية.

شيرين عبد العزيز
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وجئُتك مسرعة
ككرة ثلٍج تصارع الذوبان.

***

ألتقن السير معَك /معي:
خبأُت بالغات قومي

تحت لحاء آخر شجرة مررت ُ بها...
بأظافري ربما ...

أو بتائي التي حسبوها مربوطة..
ورغم أنَك لم تسألني:

أقسمُت بالكردية أنني أحبك أكثر.
***

كُعشبٍة غريبٍة -لم تصلني يدهم-
كلما زاد نفورهم مني
قّويُت جذوري أكثر

ورغم أنَك ال تسألني أقول لَك/لي:
أحبَك.. أنَت أكثر.

***
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وحيًدا تحت عربات البغال

استعجلَت الُكُهوَلَة
يا ولدي

خرجَت من الّشقوِق
عِب لَتسَتميَل عاصفَة الرُّ

- ملكُة األرض والسماء -
....

استعذبَت الرحيَل
ولم تنُبْت يداَك

بأجنحِة الُحلم بعُد
***

أين خبَّأَت ِسالَل النّدى
وعناقيَد ُكُروِمنا المسروقْه؟!

أين خبَّأَت ريَش ديِكنا المسلوِخ
خلَف عرباِت البغاِل؟؟!

أيَن أرغفُة خبٍز
غافْلَتنا عنها

لتأُخَذها.. ثمَّ ُتقِسمَ
أنََّك لم تفعْل؟؟!

***
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كيَف اسَتْسَهلَت الّدنوَّ
من أقاصيص

األرِض العاريْه
ومناراِت ُحّراِس الُحدود؟!

في أيِّ بحٍر َمّرغَت جسدَك الّصغيَر
لينَتِفَخ إلى هذا الحّد؟!
تحَت أيِة غيمٍة وقفَت؟

ال بل أيُّ َسيٍل
جلَس فوَقَك
ثّم نهَض..

ًقا بأصابِعِه معلِّ
أحشاَءَك؟؟

***

استعجلَت الوقوَف
يا ولدي

على حاّفاِت ُجدرانِنا العتيقْه
ولم َتُقْل »إنَّ الحجارَة ال ُتؤَتَمن«

***
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قاِء لم ُتعِجبُهم أساطيُرَك في الشَّ
فحفروا فيَك ُخرافاتهم..
َطَردوا منَك الّربيَع عاِجاًل

والّتيُن لم ُيزِهر بعُد
على سهولَِك البعيدْه

...
وُط ع السَّ توجَّ

من قدميَك
وَأخَرَسْت َصرخاُتَك

البنادق!!
َهِرمَت...

فَضاَقْت بِنا باِلُد
َقْت تحت خطواتِك مزَّ

آمال بعيده
فحلَّت محّلها خيٌم وأصفاُد

***
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