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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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ذهب ليلعب بالتراب
)شعر(

كيف أتفاهم مع العتمة
إذا انكسرت شمعتي

ماذا أقول للصمت
ماذا أفعل بالزوايا واألماكن المهجورة

ما نفع النوافذ والمرايا الفارغة
ما نفع اإلضاءة بال ظالل

ما نفع المذابح والمآذن والنواقيس 

مخرج مسرحي وكاتب درامي من مواليد 1952، درس في المعهد العالي للفنون 
المسرحية /معهد كاربينكا كاري الحكومي في مدينة كييف/ من عام 1975 إلى عام 1981، 
قل في نهاية عام 1982 

ُ
وحصل عام 1981 على شهادة ماجستير في اإلخراج المسرحي. اعت

حتى عام 1991.
دّرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق مادتي التمثيل ومبادئ اإلخراج 
/قسم التمثيل/، ومادة المختبر المسرحي/قسم النقد/، أخرج للمسرح القومي في دمشق 

عدًدا من المسرحيات أبرزها: جزيرة الماعز/ تأليف أغو بتي عام 1994، أخالق جديدة/ عن 
مسرحية الكسندر غيلمان، مسرحية السهروردي عام 2006، وصدرت له عن وزارة الثقافة 

في سورية عدة مجموعات قصصية ومسرحية وشعرية: أصابع الموز /قصص/ 1994، الوحل 
/قصص/ 1999، رغوة الكالم /مجموعة شعرية/ دار بعل 2011، رواية »قهوة الجنرال« التي 

حازت على المرتبة الثانية في مسابقة المزرعة 2014، الثقافة واالستبداد /كتاب فكري/ 2015، 
وكتب للتلفزيون عدًدا من األعمال الدرامية والتاريخية منها: طيارة من ورق إخراج عصام 

موسى، تل الرماد إخراج نجدت أنزور، عمر الخيام إخراج شوقي الماجري.

ان الجباعي
َ

غّس
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بال منافقين
وكيف أجلس مع الجهات األربع 

إلى طاولة واحدة

( هذه البالد )عنب مرٌّ
فماذا أفعل بالعناقيد الحامضة

وماذا أقول للثعالب الماكرة
والالجئين الطيبين 

هل نشرب البحَر وحدنا
يا »إيسوب«

هل نسكر وحدنا أيها اإلغريقي 
وكيف نرقص في حضرة الصمت

كيف نتفاهم مع هذا البحر 
إذا تحطَّم زجاج الكون 

وسقط علينا
هل نلجأ إلى محطات سفٍر

مخّصصة للغيوٍم

وماذا بشأن العواصف 
إنها تلوك النوارس

ثم تلفظها فوق الصخور قشورًا
فكيف أشرب والخمر مالٌح
كر صحٌو وكيف أسكر والسُّ

وكيف أنام والنوم نازٌح
وكيف أحدق في وجه أٍم 

فقدت طفلها في اليمِّ
وصاحت: ُيما 
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هل أستطيع مقابلة امرأة
لم تستطع وداع وحيدها:

لم يسعفها الهالل األحمر
لترى وجهه 

لم يسعفها الصليب األحمر 
لتلمس جرحه 

لم تضع روحه فوق راحتها 
مثل عصفور صغير

يتدرب على الطيران
وّدعته هكذا، عن ظهر قلب  

لّوحت له من بعيد 
ح للموت   كأّي غراب يلوِّ

ثم يغيب
وماذا أقول لطفلٍة ذبحوا أخاها

أمام عينيها؟
سافَر

صعد إلى السماء 
كي يحِضر لها لعبة

ويعود بعد انقشاع الضباب؟
أم أقول لها

ذهب ليلعب بالتراب؟
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سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس
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ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم
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ّ
منذر بدر حل
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