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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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ُرقيم تدمري
أواخر القرن العشرين

)شعر(

ُكنَّا..
تسعَة عشَر نجًما

أو كلًبا
أو ضحية

تسعَة عشَر نبًيا أو شيطاًنا
خارجين حتى على أنفسهم

تسعَة عشَر سؤااًل

شاعر وصحافي سوري من مواليد حمص 1951، حاز إجازة في قسم اللغة العربية وآدابها/ 
اب في السويد، عضو نادي القلم في السويد، عضو شرف 

َّ
جامعة دمشق. عضو اتحاد الكت

قل عدة 
ُ

اب السوريين المؤسسة في 2012. اعت
َّ

ت
ُ

في نادي القلم العالمي، عضو في رابطة الك
قل آخر مرة في آذار/ مارس 1987 بسبب انتمائه إلى حزب 

ُ
مرات، أولها في عام 1978، واعت

العمل الشيوعي، ودام اعتقاله أربعة عشر عاًما. صدر له ثماني مجموعات شعرية وكتاب 
عن تجربة السجن، وكتاب عن رحلة هولندا: )وما أنت وحدك، دار الحقائق، بيروت 1979(، 
)جلسرخي« رقصة جديدة في ساحة القلب«، دار األفق، بيروت 1981(، )حمامة مطلقة 
الجناحين، دار مختارات، بيروت 1997(، )تقاسيم آسيوية، دار حوران، دمشق 2001(، )مرايا 

الغياب، وزارة الثقافة، دمشق 2005(، )خيانات اللغة والصمت، دار الجديد، الطبعة األولى- 
بيروت 2006(، الطبعة الثانية عن دار الجديد- بيروت 2011(، )أنقاض، دار الجديد، بيروت 

2012(، )الخروج من الكهف.. يوميات السجن والحرية. جائزة ابن بطوطة 2012(، )تشبه ورًدا 
رجيًما، دار الغاوون 2012(، )قصيدة النهر، دار نون 2013(.

فرج بيرقدار
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مختوًما بالشمع األحمر
تسعَة عشَر مطروًدا

من رحمة المقبرة
تبادلنا الكثير من الحب

             والجوع
             والمستقبل

الكثير من القيود والمالمح
             والطعنات

تمارين أّوليَّة
من أجل االنتحار

تمارين نهائية
من أجل الحياة

بينهما غابة ال تنتهي
من الشجارات الحراجية الجرباء

بعضنا أطلق سراح غضبِه
كآلهة شريرة

ب اتهاماتِه بعضنا صوَّ
ق كمحقِّ

َة من عقدوا تحالًفا حرًجا وَثمَّ
مع الصمت والعاصفة

.. دائًما.. في الصباح ثمَّ
في الصباح بصورة خاصة

ينجلي نسياُن الله
عن حقيقة حجرية واحدة

يرويها صليُل الجنازير
ها الموت. يجرُّ

سجن صيدنايا 1993
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