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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) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
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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وحيدة وأسماء كثيرة

)قصة قصيرة جًدا(

أخــرُت نبتتنــا الصغــريَة، ذات مســاٍء، أّننــي مل أعــد أســتطيع االعتنــاء هبــا. فأنــا وحيــدٌة 
وعاجــزٌة عــن احلركــة متاًمــا، وليــس يف وســعي االعتنــاء بأحــٍد. مل تصدقنــي، ومل تــرّد عي!

مل أسقها.
كنــا قــد فعلنــا ذلــك يف الليلــة الفائتــة. ضحكنــا كثــرًيا ونحــن نســّميها بأســامء كثــرية، 

وال أذكــر إن مّخنّــا اســمها احلقيقــي آنــذاك.
ــت، أو  ــق إىل البي ــا، يف الطري ــيناه حًق ــيناه. نس ــا نس ــمها، لكنن ــورد باس ــع ال ــا بائ ن أخَرَ
ــا  ــا فرَحــن بأننــا ســنعتني مًع أضعنــاه ونحــن ننثــر ضحكاتنــا يف الطرقــات واألزقــة. كن
ــرية  ــات أرٍز كث ــات أرٍز قرمــزٍي، حّب ــة صغــرية كحّب ــة بأزهــار قرمزي ــا. نبت ــة لن ــٍة. نبت بنبت

ــرة. ومتناث

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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ــداي  ــلَّت ي ــلولة. ُش ــي مش ــا أنن ــن أخرهت ــوة ح ــرية احلل ــا الصغ ــي نبتتن مل تصدقن
ــوا يل:  ــٍة، وقال ــٍة داكن ــيارٍة رمادي ــوه يف س ــن زّج ــا ح ــي أيًض ــلَّ قلب ــاي، وُش وقدم

ــود. ــن يع ــيعود، أو ل ــام س ــُت: رب ــرًيا، فأكمل ــاًل أو كث ــيتأخر قلي س
رأيتــه كيــف يبتعــد حزينـًـا. حزينـًـا يبتعــد وينظــر مــن النافــذة اخللفيــة يوّدعنــي، كان 

ــا، مل ألــّوح لــه، ومل نراشــق قبلتــن. يوّدعنــي حقًّ
مل أســتطع ســقيها، وبكيــُت ألّننــي مل أســتطع. بكيــُت كثــرًيا حــن رأيتهــا ذابلــًة هــذا 

. ح لصبا ا
كانت تبكي هي األخرى.

نبتتنــا الذابلــة، مل تســمعني؛ نســيُت أســامءها الكثــرية، أو رّبــام نســيُت أن أقــول هلــا: 
اصمــدي حتــى يعــوَد! فقــط إىل أن يعــود!
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