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ال تبحث عن الطريق 
إلى السماء في الكتب 

المقّدسة. 
بل َسْل عنه النب�اتات 

والحيوانات 
المنقرضة. 

األيت�ام يعرفونه. 
وبعض العصافير أيًضا. 

العميان يعرفونه. 
وبعض األحزان أيًضا. 

ليست تلك التي في التيجان 
الذهبي�ة 

ما يوصل إلى الجّنة، بل النساء 
الغاضبات، بأكاليٍل مصنوعة 

من األوراق والـِمَزق. 

ثم أيًضا أوراق الكاكايا الناضجة 
ْكرى بنسيم المساء  السَّ

إذ تعزُف على قيث�ارتها النحاسية 
بينما تطفو وتطيُر، 

قطعان الغيوم التي 
أضاعْت ُرعاَتها، 

والغبار المتصاعد من أكوام 
النفايات 

اًل بأحالٍم ِمن ذهب.  محمَّ

ة«  ثّمة شجرُة »َحْمِريَّ
في كّل خطوة إلى الجنة. 

بأشواكها 
تحاكم كّل قرن من تاريخ 

اإلنسان، 
َسْل عن أرقام 

القتلى ومبتوري األطراف. 

سيكون علين�ا أن نترك وراءنا 
كل العقائد التي كانت أثيرًة 

إلين�ا؛ 
فإجاباتن�ا َتحوُل دون دخولنا. 

في الطريق إلى الجّنة 
ثّمة غاباٍت كثيفة من األسئلة 

أخفْقنا في أن نطرحها على 
األرض، 

شاّلالت الغرائز المندفعة 
التي قمعناها بال رحمٍة، 

نفوسنا الصامتة 
التي رمين�اها على جانِب الطريق 

كي ُنرضَي شخًصا ما. 

وإذ ال زمَن هنا 
فإن َشْعرنا ال يشيُب في ناره 

البطيئ�ة، 
وال تترك السنون 

آثاَر محاريثها على وجوهنا 
وال ننوُء تحت وطأِة المعرفة. 
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ال رغبة تؤذي، وال أمل يخلُف 
الحروق. 

ال أبواب من نصف المفتوحة 
تلك، 

ال مقابر تشكو، 
ال أرواح تستصرُخ جسًدا كي 

ُيِعيَد انبعاثه. 

ها هنا نْدرُج بخطواتن�ا الطفولية 
في وجه 

رقصة الموت، ونغّني بجرأٍة 
األغاني التي كّنا نخاف أن 

نغّنيها. 

الجّنة 
ليست سوى 

الحياة التي 
لم نعشها أبًدا، 

وال نزال خائفين من الحياة. 
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	    وإن ضمن الغلاف الجويّ المثقوب

	علي مواسي
	￼هَوسٌ بالتلال

	داليا طه
	￼جريمة

	رشا عمران
	حسين البرغوثي: لعبة المتاهة*

	￼خشبة
	شدى سلهب
	￼المسرح العربي والجائحة 				  ثلاثة أطوار

	أنس سمحان
	￼دلال أبو آمنة والعودة إلى    			   موسيقا الزمن الجميل

	عماد الدين لولو
	￼عدسات السينما الفلسطينية في زمن الحجر بين كورونا والاحتلال

	￼برواز
	￼برماليون: التكعيبية خلعت عباءة   		بيكاسو، لكن هناك من يفرضها
	حوار: مجد أبو عامر
	￼خالد جرادة							 «المتراس» مرآة لا حاجز

	عبد الرؤوف زقوت
	￼حسام سالم: من مصوّر حرب     		 إلى مصوّر سِلم

	حوار: محمود الشاعر

	￼بطاقة تعريف
	زكريا محمد



