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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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بين زنزانتين(1)
)شعر(

َأسَمُع صوَتَك ُيضيُء زنزاَنًة ُمجاِوَرًة،
َينتاُبني الّسؤاُل:

أيَن ُيَبّدُل الّشرطيُّ ثياَبُه
ُل َبيَن زنزاَنَتينا؟ حيَن َيَتنَقَّ

ُل األَحُرَف في َشَفَتيِه كيَف ُيَبدِّ
َغَتيِن/ »الَعدّوتين«. ُر إحدى اللُّ َوال َتتكسَّ

-ُلَغٌة َكئيَبُة التكويِن

كتــب ياســر خنجــر هــذه القصيــدة فــي أثنــاء اعتقالــه فــي ســجن االحتــالل اإلســرائيلي، ويتحــدث فيهــا   (1)
عــن ســجين فــي ســجون االســتبداد.

شاعر وناشط سوري من مواليد عام 1977 في قرية مجدل شمس-الجوالن 
السوري المحتل، سجين سياسي سابق )8 سنوات ونصف( في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي. أصدر خالل فترة اعتقاله مجموعته الشعرية األولى: »طائر الحرية« 
تبعتها مجموعتان من الشعر »سؤال على حافة القيامة« و»السحابة بظهرها 

المحني«، المجموعة الشعرية الرابعة ستصدر عن »منشورات المتوسط« في ميالنو 
وهي بعنوان »ال ينتصف الطريق«. عضو مؤسس في مركز »فاتح المدرس للفنون 

والثقافة في الجوالن السوري المحتل«، عضو رابطة الكتاب السوريين، طالب 
دراسات عليا في لغات وحضارات الشرق األوسط القديم.

ياسر خنجر
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قاتِمُة الّطفوَلِة، َعرجاُء،
ماِئَلٌة،

ماِكرٌة،
نَها، ُتتِقُن، ما إن ُتكِمُل َتَزيُّ

استِدراَج جاَرتِها المشغوَلُة
بَِفكفكِة الّتماِئِم َعن طفولتِها.

-ُلَغٌة طّيَعُة الَمعاني.
مأخوَذٌة بِفتنَِة الّتأويِل،
َحافيٌة، كراِقَصٍة َتَتَثنّى.

َخالِخُلها َمشدوَدٌة ِمن كاِحِل النَِّص
لطان. إلى َشهَوِة السُّ

َكيَف ُيَبّدُل األحُرَف في َشَفتيِه
شرطيٌّ ُيخطُِئ في الّتهِجَئة،

حيَن َيَتنَّقُل بيَن زنزانتينا؟

ن؟ َأُتَدخِّ
ُمّد َيَدَك َعبَر َفتَحِة التّهِوَئِة

سُأشِعُل َلَك السيجاَرَة األَخيَرَة
الُمَتَبّقَيَة في علَبِة التّبِغ،

َك، فانُفخ ُدخاَنها في ِسرِّ
كي ال ُيصاِدَرها الَحَرُس. 

ُهنا الّضوُء َخفيٌف،
َوما ِمن َنجَمٍة َألَِفت ُوُعوَرَة األُُفِق،

فهاَت من َقلبَِك َبعض شمٍس
تفقأ َعيَن العتِم.
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َوجُه الّشرطِّي ُهنا، َجذُر موٍت ُمزِمٍن
َوِمرآُة َمجَزَرٍة هناك.

َوجُه الّشرطّي ُهناك، ُمَضّرٌج بالَهزاِئِم،
َيحتاُل في َتوصيِفها

وال ُيتِقُن َدوَر الّضحّيِة،
َفَيلبُس ثوَبُه الذئَب

ليصطاَد َحرفًا في َقصيَدٍة وُيثِخنَها بالِجراِح.
َوجُه الّشرطّي ُهناَك،

ذاِكَرُة انِكساٍر ُممِعنَُة الّسرِد.
 

للّشرطّي ُهنا وُهناَك َهشاَشُة ُعشٍب يابٍِس،
َلوال أتكَأا على ُبنُدقّيٍة

َتحرُس كثباَن َخوفِِهما،
ِمن َخفَقِة الَبوِح في ُأغنَِيٍة.
َوإِن َتراَشقا َبعَض الشتاِئِم

فالَقصُد واضٌح،
ليَس إاِلّ امتِثاالً ألَقنَِعٍة زاِئَفٍة.

ُهما التَّوأماِن،
تِيهما واِحٌد، َحبُل ُسرَّ

ظِلَُّهما َحيُث َيسُقُط على األَرِض،
مذَبَحٌة ُتكِمُل َمذَبحًة.

 
نوَبِر، أسَمُع صوتَك، إَِبرًا مغروَسًة في َشَجِر الصَّ

لواِت، َم الصَّ َيصَعُد ُسلَّ
ثم َيهمي في َمَهّب الَقلِب

ُخبزًا ناِضَج الحريِة.
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جناِء ُهنا َوُهناَك  للسُّ
َقلٌب َواِحٌد

َيثَمُل في َوحِي اإلنِعتاق.

************
************
************

لَي في السجِن رفاٌق،
َيتوبوَن كّل مساٍء إلى وسائَد األَمِل.

َينَهشُهم جوٌع،
ُيذبَلُهم َعَطٌش،

ويأبوَن إاّل أن ُيَزّينوا َخصَر عمِرنا الَمكسوِر،
بأسراِب العصافيِر الطليَقِة.



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


