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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
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عمليــة التقويــم.
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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
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، ألوان(
ُ

شعر )انتصر الوحش

ُ
انتصر الوحش

 انتصَر الوحُش
انتصرنا على الُقبوِر
وُعدنا إلى الصحراء

انكيدو، ال تشرب العطش
ُعد لمنفاَك فالغزاُة قد أحَرقوا المدينة

واآلدمي فينا انكسر

وانتصرنا
على أمٍّ تهدهُد للغياب

 وتخطُئ في تقديِر الوداعاِت

شاعر سوري من مواليد السويداء 1980، صدرت له مجموعة شعرية بعنوان »صكوك 
الماء« عن دار البلد-السويداء 2021، شارك في الدورة الثانية لملتقى الشارقة للشعراء 

الشباب عام 2011، نشر بعض النصوص الشعرية ومقاالت الرأي في المجالت والدوريات 
العربية والمواقع اإللكترونية، وله عدد من المشاركات في القصة القصيرة والقصيرة 

شرت في عدة كتب باالشتراك مع نحو خمسيين كاتًبا وكاتبة من المنطقة العربية.
ُ
جًدا ن

عالء شقير
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تحَت رمِل قلبِها

 انتصرنا
على حبيٍب غائٍب

ترَك وردَة الوعِد بالعودة.. ولم َيعد

انتصر الوحُش
وانتصرنا

على خيبة المساكين
على زيتونِة أبي التي انكسرت

على الُبيوِت وجدرانها
على خيمٍة غرقت بالوحل

 وعلى شتلة الحبق

انتصرنا
على الغرقى

على وجه طفلة صار كالقبر
عجنّا فوقه ُخبَز خرائطنا

بغبار عجزنا

ال آلهة أنقذْت قرابيننا
وال أنبياء

كل ِسلل المهانة
ورغيف البالد المدّور ظل عابًسا

فالوحُش إلى حيٍن انتصر
***
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لـــواْن
َ
أ

حتى الَعـَتبِة األَخيَرِة
َســَأظلُّ َأراني ُهناك

بثياٍب ُمتَِّسَخٍة
وَفرٍح َعظِيٍم.. باكتِشاِف الَوْحل

أيَن اْسَتحاَل الُممِكُن؟
يَح لـْم َأشْأ يا َصغيَرتي أْن َألجَم الرِّ

ولـْم ُأِرْد أْن َأخَتبَر الَبحَر
في َصرخاٍت مأَل الِملــُح ِرَئــَتيها

انتَظرُتِك على َغيمٍة مْن َجسِد األماني
وانتظرُت الله بآخِر ُزقاِق الَخيبِة

َر انـتظارَي عْن َمْوِعدِه طِفاًل آخَر تَأخَّ
ا ُمَشّوًها في َجرائِد البالِد َمْشويًّ
 َهتفنا ألَجلِك، ألَجلِه، الله َأْكبر

ى ِعنَد ُمنتصِف الطُّرْق والله تنحَّ
لماذا َأْسَرجنا الُعمَر بعيًدا

ِة الِقراَءة؟ سِم َوِحصَّ عْن َدفتر الرَّ
وَأبحرنا في التَّأويِل والَغرْق

ٍر الُممِكُن كان َأبسَط مْن حبَِّة ُسكَّ
َوبان تعِرُف َوجَع الذَّ
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لِنـَرَث لهاَثـــنَا إليِك

وبعد:
َأيَن اْفَترَق الُممِكُن عْن َسبيلِه؟

ْسِم األُولى ِة الرَّ في ِحصَّ
كاَن الُحلُم َساذًجا

فحِة َأوسُع مْن َألوانَي ُحدوُد الصَّ
ستَُّة َأقالٍم خشبيٍَّة ... بستَِّة َألواٍن زاهيٍة

َأيٍد َضاِحكٍة.. وَأَصابَع َفرٍح
كنّا َأصغَر ِمْن َقلِق الَخرائِط
ن ٍ.. َجدوٍل َأزَرٍق ببيٍت ملوَّ
يعبُث اللَّوُن فيِه بَطيِش الماِء

َشَجرٍة َخْضراَء وَشْمٍس ُمسطَّحٍة باألَصفِر
َوورَده

اجَتَمعْت َدفاتُر َرسِمنا على َأماِن اللَّوِن
َوِدفِء الحياِة

ببيوٍت لها نوافُِذ
نها َزقزقُة الَفرح ِوبساطُة الَخربَشاِت ُتزيِّ

ال َأذكر متى صار معي ِمفتاح
رتي، للقلْق لقلبي، لمفكِّ

وَصار لديَّ َأقفال
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انقلبْت ُكؤوُس النَّبيِذ
مملوءًة بَأصحابِها

وقْد تعاَهدوا على الَحرِب
فحاُت تطايرِت الصَّ

تغيَّرِت األَلواُن
َوتبْعثْرَنا َخرائَط وَأقـــبِيًة للخْوِف وللَمْوِت

نْت باألَسَوِد ُكلُّ المحطَّاِت تلوَّ
سِم والبرُد اِلتَهَم َدفاتِر َالرَّ

 َرماًدا..

***



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

إسراء عرفات. 1

إينانة الصالح. 2

أسامة هنيدي. 3

جاد الكريم الجباعي. 4

حازم نهار. 5

حسني مليطات. 6

حمدان العكله. 7

خلود الزغير. 8

خولة سعيد. 9

ربى خدام الجامع. 10

رمضان بن رمضان. 11

سعيد بوعيطة. 12

سميح شقير. 13

سها السباعي. 14

شوكت غرزالدين. 15

شيرين عبد العزيز. 16

صالح إبراهيم الحسن. 17

عزة حسون. 18

عالء شقير. 19

غسان مرتضى. 20

فادي كحلوس. 21

ود. 22
ُ
فاطمة علي عّب

فاطمة لمحرحر. 23

ليلى عبد الحميد. 24

نزار عيون السود. 25

نور حريري. 26

نور نصرة. 27

ورد العيسى. 28


