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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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المسرح في حضرة العتمة

ــد  أو خطــط تنقــذ  ــا بعــد عشــر ســنوات مــن الحــرب، دون حقائــب أو مواعي هــا أن
الريــش الــذي ربيتــه وســط ظهــري، أقــف فــي مدينــة غريبــة، علــى ناصيــة شــارع يــأوي 
الالجئيــن والغجــر والمنبوذيــن واللصــوص وبعــض المتطرفيــن والهاربيــن، أحــدق فــي 
ــم  ــع أحذيته ــر م ــًدا وراء اآلخ ــون واح ــف يغيب ــم كي ــاص، وألمحه ــف الب ــاج موق زج
الرثــة ويدخلــون المخيــم، أخطــط بخــار أنفاســي كــي يبــدو مثــل يــد، يــد تلــوح، يــد 
ــاخًطا  ــة س ــرة الثقيل ــي الظهي ــز ف ــو يهت ــي وه ــان الجباع ــش غس ــك نع ــد تمس ــت، ي ترب
ــي  ــه ف ــاًل كعادت ــرى، متأم ــه األخ ــودع نفس ــه ي ــه، أو كأن ــه يقهق ــم، كأن ــذا العال ــى ه عل
صناعــة التفــاؤل، فــي النظــر إلــى نفســه مــن الخــارج، منتظــًرا رؤيــة غســان جديــد فــي 

عالــم يحــب روائــح الزهــر أكثــر مــن البطــوالت المزيفــة. 
ــدس،  ــه المق ــرأ كتاب ــرة، وق ــرات كثي ــوت م ــادق الم ــي ص ــان الجباع ــأن غس ــن ب أظ
ــي  ــمش ف ــرة المش ــد ثم ــت تجاعي ــي نحت ــا الت ــد ذاته ــوًرا بالي ــر قب ــف يحف ــرف كي وع
الســجن، حتــى صــارت وجًهــا ينتظــر، تعّلــَم مــن عتــم الزنزانــة كيــف يقيــم الجنــازات 
بصمــت وخشــوع، ويزخــرف الشــاهدات بخــط أنيــق آخــاذ لــكل تلــك الحــاالت التــي 

إن لــم تقتلهــا ســتقتلك فــي الســجن.
ال بــّد لــك أن تتعلــم فــن الدفــن وأنــت تســمع أنفــاس المعذبيــن كل صبــاح، لكنهــا 

شاعرة سورّية، لها ثالثة دواوين، صدر لها مجموعة شعرية عن دار المتوسط بعنوان 
»المرأة التي في فمي« 2017، ومجموعة شعرية عن دار ميريت بعنوان »أريد أن أقتلك 

في مكان يحبنا« 2021. مخرجة مسرحية، حصلت على عدد من الجوائز في مجال 
المسرح، منها جائزة ذهبية عن أفضل عرض مسرحي في مهرجان قرطاج المسرحي 

2019 من تأليفها وإخراجها.

سوزان علي
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ــي  ــي ف ــان الجباع ــم غس ــق بحج ــل صدي ــي، رحي ــبة ل ــى بالنس ــة األول ــت التجرب كان
ســوريا، تبعدنــي عنــه حــدود وطغــاة وبيــوت مهجــورة، بالتأكيــد لقــد عــرف الكثيــر مــن 
النــاس هنــا هــذه اللوعــة، فقــدان األحبــة واألهــل واألقربــاء فــي الغربــة، ال أعلــم كيــف 
يواســي النحــل طريقــه وهــو يضيــع تائًهــا فــي ســرب آخــر؟ ال أفهــم كيــف تكــوي العتبة 
ــن  ــل م ــوت ويرح ــاب؟ أن يم ــي الغي ــاب ف ــمس دون زوار أو أصح ــت الش ــا تح بثوره
كنــت تحبــه وتجلــه وتصغــي إلــى أحاديثــه كمــا لــو كنــت فــي غابــة، هكــذا فجــأة دون 
أن تحبــس أنفاســك، دون أن تضــع فــي قلبــك خطــة تقيــك األلــم الــذي يحدثــه وقــع 

خبــر كهــذا فــي نفســك.
 كما لو أنك تتعلم لغة جديدة، الغربة هي هذه التفاصيل الصغيرة. 

ــات  ــي م ــيحيى؟ الل ــل كان س ــازة؟ ه ــي الجن ــِت ف ــو كن ــتفعلين ل ــت س ــاذا كن »وم
ــون  ــور، هن ــب القب ــا جن ــا نمن ــى كن ــع الموت ــا بترج ــا ودموعن ــت زيارتن ــو كان ــات، ل م

ــر« ــا نتذك ــوا وتركون راح
ــه،  ــوري كل ــع الس ــس الواق ــة تم ــا جمل ــي، إنه ــم أم ــن ف ــرج م ــورة تخ ــة مقه جمل
فالجميــع هنــا يرددهــا »ومــاذا كنــت ســأفعل فــي ســوريا؟ هــل كنــت ألنهــي الحــرب؟«
ــى  ــورة عل ــة المفط ــيس النيئ ــذه األحاس ــي ه ــخاص، ه ــي األش ــالد ه ــا إلهي...الب ي
دموعنــا، نحــن عكاكيــز الشــمال البــارد، نتألــم كــي نكــون بخيــر، كــي نتأكــد أننــا بخيــر، 
ــردده  ــا ي ــاب تصلــح ألن تكــون نشــيًدا وطنًي ــي ننطقهــا فــي الغي والحكمــة العاهــرة الت

المطــر وهــو يفنــى فــي جــذور القمــح.
مــن قــال إننــي أفكــر بإحيــاء الموتــى، أو ســوريا، أنــا فــي حاجــة كــي أحيــا أنــا، أكــون 
ــر  ــوداع األخي ــع مســرحية مــع غســان الجباعــي، أمــارس هــذا ال فــي العــزاء كــي أصن
وأحيــا بــه ومعــه، أن أتمــرن فــي هــذا الطقــس النبيــل وأســمع صــوت األعشــاب كيــف 
تحيــا مثلــي وهــي تــودع هــذا الرجــل، صنــع اإلنســان العــزاء ألنــه وقــف عاجــزا أمــام 

هــذا األلــم، كان ال بــد لــه مــن إغــالق البــاب جيــدا.
هل يتخيل غسان جباعي الجنازة خشبة مسرح هائمة في الهواء؟ 

ــدوًها  ــي مش ــرح القبان ــي مس ــس ف ــا يجل ــوًرا عاطفًي ــن جمه ــن المعزي ــا كان يظ ربم
ــة. ــاهد الصاخب ــدى المش إلح

ــه  ــرج موت ــم، كان ُيخ ــه المظل ــي تابوت ــو ف ــازة وه ــق الجن ــدس طري ــا كان يهن ربم
ويقطــع مشــانق العالــم بأســنانه علــى طــول الطريــق، وفــي عمــق المقبــرة ربمــا وضــع 

ــًدا. ــزون بعي ــم، ويقف ــدون الغي ــن يقل ــن الراقصي ــة م مجموع
حســنًا كان ال بــد لــي أن أرى كيــف أخــرج غســان الجباعــي مســرحيته األخيــرة وهــو 

فــي طريقــه إلــى المقبــرة.
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عشــر ســنوات أمضاهــا غســان جباعــي فــي المعتقــل، ومــع ذلــك لــم يخطــئ الطريــق 
إلــى بيتــه عندمــا خــرج مــن هنــاك، لقــد تبــع حدســه، ولحســن حظــه كان الجــو ماطــًرا، 
ــماء  ــال والس ــنوات اعتق ــر س ــد عش ــم بع ــى العال ــود إل ــل مــن أن تع ــاك أجم ــس هن فلي

تمطــر. 
 فاللــه يغســل العالــم احتفــااًل بــك، ينظــف لــك الشــوارع واألشــجار والحيطــان، كــي 
ــن  ــا ع ــرك أيض ــى بص ــي يغش ــا، ك ــى حاله ــور عل ــرى األم ــي ت ــة، ك ــذه الرائح ــم ه تش
ــراس  ــق وح ــر الطري ــارة، وحف ــون الم ــي عي ــرة ف ــوب الصغي ــك الذن ــن تل ــا، ع الخطاي

القصــور.
ــرح  ــى المس ــل إل ــنوات، ووص ــر س ــه عش ــاش في ــجن وع ــى الس ــان إل ــل غس وص
ووضــع صرختــه بــدل الضــوء، ثــم وصــل إلــى كتابــه وفتــح لــه النافــذة، لكنــه لــم يصــل 
القبــر أبــدا هــذه المــرة، ســيدخل جســده ببــطء ويــودع روحــه، روحــه ســتكون مشــغولة 
فــي قــراءة تشــيخوف مــرات أخــرى، متكًئــا علــى مكتبــه الصغيــر، حيــث نافذتــه المطلــة 

علــى جبــل الشــيخ.
ــورة  ــم ينعــس لهــب الث ــة حــادة كأنهــا تمشــي فــي تظاهــرة، ل حيــث العيــون صاخب
يوًمــا فــي غرفــة غســان الجباعــي، ال تســأل معتقــاًل قديًمــا عــن الطقــس، عــن الثــورة، 
عــن األمــوال المســروقة؛ عــن األســماء التــي بلعــت الــدم والنــار وتنهــدت، ال تســأله 
عــن كل ذلــك، إنــه ال يــرى ســوى األعمــاق، إنهــا تتكشــف لــه واضحــة كمــا الشــمس، 
ــورة والتاريــخ والوطــن،  ــَك تشــتم الث وال يهمــه تشــاؤمك، تلــك الترهــات التــي جعلت
لــن يهمــه ســوى الريــح التــي لفحــت وجــه التمثــال، وصرخــت بأنيابهــا المعمــرة فــي 

وجهــه.
ال أعلــم كيــف أصنــع عزائــي فــي الغربــة، تكلمــت مــع بعــض األصدقــاء، كنــُت أريُد 
يــًدا، ُســبحًة، خيمــة، طريــق، جنــازة، حاولــت ذلــك، لــم أســتطع، كابــالت االنترنــت 
ــًرا فــي الشــارع حــول المخيــم حيــث أعيــش، ثــم قطفــت  تكــذب علــي، تمشــيت كثي
ــراء  ــواء صف ــا بأض ــة كعادته ــا فارغ ــوارع ألماني ــة، وألن ش ــراء جميل ــبة خض ــك عش ل
ــة كان لــي فضائــي ومســاحتي، أظــن أنــك تعلــم كل شــيء اآلن، أخــذت صــورة  خافت
ــا بيــن  ــا مختبًئ للقمــر، لــو أخبــرك يــا غســان كيــف كان القمــر حينهــا؟! صغيــًرا وحزينً

ــة. ــجر المعتم أوراق الش
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