
 العدد الخامس -  آذار/ مارس 2022

حوار مع الدكتور غسان مرتضى

حوار مع الدكتور نزار عيون السود

تجارب نساء سوريات في الترجمة

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الترجمة بين أسئلة الهوية
وإشكاالت المثاقفة



العدد الخامس
آذار / مارس 2022

الـعـدد الخامس
آذار / مارس 2022

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«

خلود الزغير

 شعر )هذه ليست قصيدة، وحيًدا تحت عربات البغال(
شيرين عبد العزيز

، ألوان(
ُ

 شعر )انتصر الوحش
عالء شقير

 شعر )منذ آخر ظهور على هاتفك(
صالح إبراهيم الحسن

 قصة قصيرة )دفء الجئ(
شوكت غرزالدين



رفقة  - سميح شقير أكريليك
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منذ آخر ظهور على هاتفك                                                     

إلى أخي وليد

هذه الطريُق الترابيُة الطويلُة… 
تنقُصها شجرٌة واحدة

وهذه الصورُة العائليُة 
تنقُصها صورُة طفل شاحٍب مصاب بالجفاف

وهذا القلب تنقُصه سكيٌن واحدة 
وهذا المدى الرحب 

ينقُصه قبٌر تحّفه الرياح من كل جانب
وينام فيه الفرح إلى األبد

***

شاعر وناقد فاز بجوائز محلية وعربية من أهمها جائزة سعاد الصباح، من مواليد 
1977، ماجستير في النقد األدبي، صدر له: هي أمك األخرى )ديوان شعر، سعاد الصباح، 

الكويت، 2007(، المقطوع من 35 شجرة )ديوان شعر، دار موزاييك، إسطنبول، 2020(، 
أول الدمع- آخر األغنيات )مختارات شعرية لمحمد عمران، دار موزاييك، 2020(.

صالح إبراهيم الحسن
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إبداعات ونقد أدبي

كان اسُمك تضاًدا مع الموت 
لكنه لم يكن مجاًزا قاباًل للحياة

وكان قلُبك سمكَة )َكْرٍب( تنتظر صياَدها
بلكنته المغربية

وقبعته الشيشانية
وثوبه األفغاني

كيف ذهبَت في صباح سوق األحد
كان أبي ينتظرك 

كي تعّد له إبريق شاِي
وكي تمسح تجاعيد قلبه 

بابتسامتك التي لم يستوعبها موُتك الوشيك
موتك المتلّطي وراء شموٍس سوداء 

كان صباًحا خالًيا من الندى واألغنيات
األطفال يركضوَن 

والموت يفتح لهم ذراعيه
ونحن نصرخ بهم: انتبهوا..

انتبهوا
انتبهوا من الحياة التي تركض نحوكم بقدم عرجاء

ولثٍة مشقوقة 
وقلِب قرصان

أيها األطفال افتحوا دفاتركم
واكتبوا:

 الوطن ال يحب األوالد الخائفين من الطائرات
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أو حقول األلغام

***

وها أنت
لم ترض أن تموت وتترك لنا جثتك المحترقة

أخذتها معك 
وتركت لنا بداًل منها شظايا عبوة ناسفة

وهويًة مكسورة 

***

كنت أقرأ )السوريون األعداء( *
رأيتك تمشي نحوي بقلٍب مضطرب 

وأقدام تصطّك
وابتسامٍة تذوب تحت شمس الحرب

***

خّيم الموت علينا منذ يدك الباردة
منذ مصحفك المغلق

منذ )يا وليد ال تنس هويتك(
ومنذ آخر ظهور على هاتفك

*السوريون األعداء رواية لفواز حداد
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