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حوار
هو الصبي الذي ال يزال مندفعًا حتى اآلن ،وهو الحكيم الذي ال يريد
أن ُيحسب مع الحكماء «ألنهم سهام توقفت لتنظر خلفها» .درس األدب ًالعربي
في «جامعة بغداد» في العراق ( .)1975بعدها ،انتقل إلى بيروت ،محمال بتجارب
يوسف الصائغ ( )1933وسعدي يوسف ( )1934واقتراحات فنية وأفكار صادمة
وجديدة؛ أخرجت مجايليه من زمالئه الشعراء ــ كغسان زقطان وأمجد ناصر
الموجودين في بيروت وقتها ــ من محليتهم لتطلعهم على تجارب واقتراحات

َّ
فنية جديدة أثرت في تجربتهم األدبية .مجموعته األولى خرجت تحت عنوان
«قصائد أخيرة» ( ،)1981لكن الشاعر لم يسكت بعدها .إلى جانب الشعر ،اشتبك مع
الرواية والمسرح وأدب األطفال والميثولوجيا والتاريخ .صاحب «أشغال يدوية»
( )1990و«أحجار البهت» ( )2008ورواية «العين المعتمة» ( )1996و«نخلة طيء؛
كشف لغز الفلسطينيين القدماء» ( )2003و«عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة
الجاهلية» ( ،)2009يصدر كتبًا ويرفعها على الشبكة العنكبوتية ليقدمها للقراء

زكريا محمد :الشعر لغة اليأس
باريس ـ طارق حمدان
¶ فــي املجموعتني األخيرتني «كشتبان»
(دار ال ـنــاشــر ـ  )2014و«ع ـل ـن ــدى» (دار
الـنــاشــر ـ  )2016ج ــاءت الـنـصــوص كلها
بدون عناوين ،ملاذا؟
ف ــي «ع ـل ـن ــدى» أن ــا أت ـك ـلــم ،أو بشكل
أدق أس ـت ــأن ــف ك ــام ــا .ك ــل مـقـطــوعــة
استئناف لكالم قيل فــي مــا سبقها.
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،رب ـ ـمـ ــا ت ـخ ـل ــت ه ــذه
املقطوعات عن األسماء .أنت تسمي
امل ـق ـطــوعــة أو ال ـق ـص ـيــدة ح ــن تـكــون
ً
كـيــانــا منفصال قــائـمــا بــذاتــه .االســم
يـفــرضــه انـقـطــاعـهــا عـمــا قـبـلـهــا ومــا
بـعــدهــا .مقطوعاتي فــي «كشتبان»
و«علندى» ليست كذلك .كل مقطوعة
اس ـت ـئ ـنــاف ل ـل ـحــديــث ذاتـ ـ ــه .وألن ـنــي
أتـكـلــم بشكل م ــا ،فـهـنــاك مستمعون
مفترضون .لــذا ،فاملقطوعات تقول:
خ ـ ـبـ ــرونـ ــي ،ق ـ ــول ـ ــوا ل ـ ـ ــي ،أعـ ـط ــون ــي،
سأعطيكم .بل إنها تقول :واسمعوا
ال ـخ ـب ــري ــة .وفـ ــي هـ ــذا ت ـشــابــه م ــا مع
الـتـقـلـيــد ال ـش ـع ــري ال ـع ــرب ــي ال ـقــديــم،
ّ
صاحبي» أو «يا صاحبي
تقليد «يا
رح ـ ـل ـ ــي» .ل ـي ـس ــت ه ـ ـنـ ــاك رح ـ ـلـ ــة فــي
مقطوعاتي بالطبع ،لكن هناك كالم
وحوار .أنا ال أنشد لهم ،بل أصل إلى
النشيد معهم.
فـ ــي ه ــات ــن امل ـج ـم ــوع ـت ــن ،اخـتـلـفــت
قصيدتي ،أو مقطوعتي .لم تعد كما
ً
كــانــت فــي ال ـســابــق .كــانــت قـبــا تبدأ
مــن نقطة مـحــددة ،ثــم تصعد إلــى أن
تصل إلى نقطة محددة ،حيث تفجر
نفسها .أي أنها كانت تبني نفسها
ت ـص ــاع ــدي ــا .ك ــان ــت أش ـب ــه بـمـنـحــوتــة
ّ
تلتم على ذاتها حني تكون ناجحة.
ً
أي كانت في الحقيقة شكال متماسكًا
منسجمًا ،أو هـكــذا أرادت أن تـكــون.
ه ــذا انـتـهــى تـقــريـبــا ف ــي «كـشـتـبــان»،
ثم بلغ التغيير ذروتــه في «علندى».
القصيدة ـ املقطوعة لم تعد تبدأ من
نقطة واحدة فقط ،بل من نقاط عدة،
ي ـعــاكــس بـعـضـهــا ب ـع ـضــا ،ويـنـقــض
بعضها بعضًا .تبدأ بالشيء وضده.
هي ال تتوقف في نقطة محددة .وحني
تتوقف ،فتوقفها طارئ في الحقيقة.
تتوقف ألن الليل قد حل فقط .وهي
تـتــوقــف ك ــي تـسـيــل م ــن ج ــدي ــد ،وكــي
تـسـتــأنــف ذات ـهــا فــي املـقـطــوعــة الـتــي
تليها .لذا ،فـ«علندى» عمليًا «نشيد»
واح ـ ــد .أس ـم ــاء ال ـق ـصــائــد غــابــت فيه
ألن القصيدة بشكلها القديم غابت.
ُ
اس ــت ـب ــدل ــت ال ـع ـن ــاوي ــن بــاس ـتــراحــات
تنفسية ف ـقــط .ل ـهــذا حــن ق ــرأت مــرة
ـ ـ م ــرة واح ــدة فـقــط ـ ـ مــن «كـشـتـبــان»،
ل ــم أكـ ــن أع ـ ــرف م ـ ــاذا أف ـع ــل م ــن دون
ً
الـ ـعـ ـن ــاوي ــن .ك ـن ــت أصـ ـم ــت ق ـل ـي ــا ثــم
أبــدأ بالقطعة التالية .أسكت لحظة
ثــم أبــدأ بالتي بعدها .كــان التقطيع
خ ــارج ـي ــا ال داخـ ـلـ ـي ــا .ال ح ــاج ــة إل ــى
الـعـنــاويــن ألن الـغـنــاء ال يـتــوقــف في
الحقيقة .إيغال الليل فقط كان هو ما
يفرض على حكواتي عنترة أو الزير
ســالــم أن يـتــوقــف .هــو ال يتوقف ألن
ً
هناك فصال جديدًا بعنوان جديد ،بل
يتوقف ألن وقــت الـنــوم قــد حــان .هل
نسمي هذا نثرًا وسردًا؟ لست أدري.
عـ ـل ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،م ـق ـط ــوع ـت ــي ال ـت ــي
تـ ـض ــارب ع ـلــى ب ـع ـض ـهــا ،تـ ـح ــاول أن
ّ
تلم نفسها في السطر األخير ،أو في
السطور األخـيــرة ،بشكل مــا .السطر
األخ ـيــر يــوحــي بــأنــه حــل الـتـعــارض،
أو ربما أخفاه بشكل أدق .التضارب
داخـ ــل الـقـصـيــدة يــولــد إح ـســاســا ما
يجعلني راضـيــا حــن تكون القطعة
ناجحة .وهــذا يعني أن التضارب ال

ّ
يخل بالقطعة ،بل يقيها من الجمود،
ويفتح لقارئها طاقات ما.
¶ إذًا ،ماذا ّ
تسمي ما تكتبه؟ قصيدة نثر
أم ماذا؟
ل ـس ــت خ ـب ـي ـرًا ب ــاألشـ ـك ــال ال ـش ـعــريــة.
بالطبع ،أنا أكتب كالمًا غير موزون،
وأستخدم السرد ،لكنني ال أعرف إن
كــان ما أكتبه قصيدة نثر .لكن حني
أكتب ،ال أحاول أن أكتب شيئًا اسمه
«قصيدة نثر» ،أو هــذا ما أظنه على
األقــل .من ناحية ثانية ،فمقطوعتي
تحاول أن تكون أغنية .تبدأ كما لو
أنـهــا س ــرد ،لكن هدفها هــو األغنية.
ك ـيــف ي ـم ـكــن ال ـغ ـن ــاء م ــن دون وزن؟
لـســت أدري .لكنني أح ــاول أن أصــل
إلــى الـغـنــاء .مقطوعتي تملك إيقاعًا
كــذلــك ،وه ــي تـتـقـصــده .هــي بــا وزن
لكنها موقعة بشكل ما.
مقطوعتي أيضًا ال تنتمي إلى شعر
الـ ـت ــذاك ــي ،أو ش ـع ــر املـ ـف ــارق ــة ،شـعــر
ـذاك
النهفات .ليس هـنــاك ذك ــاء وال تـ ٍ
ف ــي م ــا أك ـت ــب .أع ــاق ــب نـفـســي بـشــدة
ح ـ ــن أح ـ ـ ــس أن ـ ـنـ ــي تـ ــذاك ـ ـيـ ــت .أض ــع
قدمي الحافية على الصخرة وأسير.
وأحـ ـ ـ ـ ــاول أن أجـ ـم ــع بـ ــن ال ـب ـس ــاط ــة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــق .هـ ـ ــذا هـ ــي امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـتــي
أحاولها.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ت ـحــولــت مـســألــة
ق ـ ـص ـ ـيـ ــدة ال ـ ـن ـ ـثـ ــر إل ـ ـ ـ ــى مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات
ايديولوجية .وقــد كــان هــذا مفهومًا
ق ـب ــل ث ــاث ــة أو أرب ـ ـعـ ــة ع ـ ـقـ ــود ،حــن
ك ــان ــت ت ـكــافــح ك ــي ت ـث ـبــت وج ــوده ــا.
أم ــا اآلن ،ف ــا حــاجــة إل ـي ــه .الـغــالـبـيــة
الـســاحـقــة تـكـتــب ن ـث ـرًا اآلن .قصيدة
ال ـش ـطــريــن ان ـت ـهــت ت ـقــري ـبــا .قـصـيــدة
الـتـفـعـيـلــة ظ ــل ل ـهــا ج ـي ــوب صـغـيــرة
ه ـنــا وهـ ـن ــاك ،أي أن ال ـن ـثــر ان ـت ـصــر.
لـ ــذا ،ي ـجــب تـفـكـيــك امل ـع ـس ـكــرات ،وإال
ص ــار أم ــرن ــا مـثــل حـلــف ال ـنــاتــو .فقد
انتهى حلف وارس ــو ،وانـتـهــت حتى
األح ــاف السياسية مثل حركة عدم
االن ـح ـي ــاز وغ ـي ــره ــا ،ل ـكــن ال ـن ــات ــو لم
يفكك نفسه .كأنه سيظل حلفًا أبديًا.
حني يتساقط أعــداؤك صرعى ،يجب
أن ت ـخ ـل ــع ب ــدل ـت ــك ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وأن
تعلق بندقيتك على الجدار .ال معنى
اآلن لرفع لــواء قصيدة النثر بعدما
اس ـت ــول ــت ع ـلــى الـ ـش ــارع والــرص ـيــف
والساحة .ال معنى للمواجهة حولها،
فلم يعد لها أخصام.
¶ وضعت مجموعة من األعمال والدراسات
املـتـعـلـقــة بـمـيـثــولــوجـيــا املـنـطـقــة الـعــربـيــة،
َ
غـ ــرف ش ـعــرك م ــن مــواض ـي ـع ـهــا ،وخــافــا
ل ـش ـع ــراء ك ـث ــر اس ـت ـخ ــدم ــوا امل ـي ـثــولــوج ـيــا
بشكل كالسيكي فــي شعرهم ،اشتبكت
امليثولوجيا في نصوصك مع الواقع واللغة
البسيطة ،هــل كــان مــرد ذلــك كونك باحثًا
مختصًا أم مجرد تجاوز فني عن شعراء
وظفوا األسطورة في أعمالهم؟
ما كتبته من شعر أخيرًا يغرق في
امليثولوجياّ .
لدي سلسلة من الرموز
التي انبثقت تلقائيًا :التلة ،الصخرة،
ال ـن ـخ ـلــة ،ال ـ ـغـ ــراب ،ال ـت ـيــس الـجـبـلــي،
الـ ـط ــائ ــر ،ج ـب ــل ال ـق ــرن ـط ــل ،ال ـي ـمــامــة،
انـ ـ ـق ـ ــاب الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــول .وه ـ ـ ــي س ـل ـس ـلــة
م ـتــراب ـطــة .ه ــذه ال ــرم ــوز ع ـلــى عــاقــة
وطـيــدة ج ـدًا بهوسي بامليثولوجيا
واألديــان القديمة .من هناك منبعها.
هذا الهوس هو ما خلق لي «كشتبان»
و«عـلـنــدى» ،بشكل مــا .ولعل الفضل
يعود لــه أيضًا بشأن مــا ورد فيهما
مــن اقـتــراحــات فنية .على السطح ،ال
تبدو لقصائدي عالقة بامليثولوجيا.
ف ـهــي ال تـ ــردد أس ـم ــاء أس ــاط ـي ــر .ذلــك

أنني ال «أوظف» األسطورة في عملي
الـشـعــري .األس ـطــورة جــزء مني ومن
شـ ـع ــري .ل ـقــد هـضـمـنــا أنـ ــا وش ـعــري
األس ـطــورة العربية مـعــا .هضمناها
وأف ـ ــرزن ـ ــاه ـ ــا ك ـ ـ ــرم ـ ـ ــوز« .تـ ــوظ ـ ـيـ ــف»
األس ـط ــورة فــي الـشـعــر تعبير يشير
إل ـ ــى غ ــرب ــة الـ ـش ــاع ــر عـ ــن م ــوضــوع ــه
األس ـطــوري .هــو يستعيره ،ويدخله

لقد هضمنا أنا وشعري
األسطورة العربية وأفرزناها كرموز،
ومسألة قصيدة النثر تحولت إلى
معسكرات أيديولوجية
ف ـ ــي قـ ـصـ ـي ــدت ــه .األم ـ ـ ـ ــر لـ ـي ــس ه ـك ــذا
َ
عندي .ال فاصل ّ
لدي في مجموعت ّي
األخ ـيــرتــن بــن الـشـعــر واألس ـط ــورة.
هما يسيران معًا كأنهما شيء واحد.
الـ ـغ ــراب وال ـت ـيــس الـجـبـلــي والـنـخـلــة
عندي ليست مخلوقات واقعية ،بل
مخلوقات ميثولوجية أيـضــا .جئت

بها من كهوف األساطير .هكذا كان
األمـ ــر ف ــي الـشـعــر ال ـيــونــانــي الـقــديــم.
وهكذا كــان أيضًا في الشعر العربي
الـ ـق ــدي ــم ،وع ـل ــى األخ ـ ــص ال ـجــاه ـلــي،
واألمــوي إلى حد ما .هناك العشرات
من األساطير لم نعرف عنها إال من
خ ــال الـشـعــر .وف ــي الـعـصــر األم ــوي،
ك ــان شـعــر الــرجــز مــوطــن األســاطـيــر.
ال ـع ـجــاج واب ـن ــه رؤب ــه نـهــر أســاطـيــر.
كتاب األساطير العربية كتاب هائل
الـحـجــم .لـكــن مـفـهــومـنــا الـقــاصــر عن
األس ــاط ـي ــر ،صـ ـ ّـور ل ـنــا أن ــه ال تــوجــد
عند الـعــرب أساطير .هــذا كــان الــرأي
السائد حتى فترة قريبة.
على أي حال ،فإن املشكلة تتمثل في
أن وع ــي الــرمــز يـفـقــده قـيـمـتــه .يكون
الرمز قوة دافعة حني ال تعي أنه رمز.
وع ـن ــد وع ـي ــه ،يـفـقــد ط ــاق ـت ــه .يصبح
عبئًا على القصيدة .لكن هناك لحظة
ما تقع بني إدراك ــك بأنك عثرت على
رم ــز ،وب ــن سـبــر أع ـم ــاق ه ــذا الــرمــز.
إن ـه ــا م ـثــل ل ـح ـظــة عـ ـث ــورك ع ـلــى بئر
وأنـ ـ ـ ــت فـ ــي سـ ـف ــر .تـ ـض ــع رأسـ ـ ـ ــك فــي
خرزة البئر وتنظر في عتمته .تدرك

أن هـنــاك م ــاء ،لكنك ال تــرى امل ــاء .في
هذه اللحظة ،يمكن العمل على الرمز
ب ـق ـصــديــة .يـمـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه .وهــي
لـحـظــة ال ت ـطــول .ل ــذا فـحــن أق ــول لك
ّ
إن الغراب والنخلة والتيس الجبلي
رمـ ــوز ،ف ـهــذا يـعـنــي أن ـنــي ب ــدأت أعــي
هذه الرموز ،التي انبثقت تلقائيًا في
ال ـبــدء .وحــن أعـيـهــا تـمــامــا ،فــإن هــذا
يـضـعـهــا عـلــى حــافــة املـ ــوت .أي أنـهــا
تصبح عبئًا ّ
علي وعلى مقطوعتي.
¶ شعر زكريا محمد على عالقة وطيدة
بالطبيعة ،هل الطبيعة في شعرك بمثابة
عزاء إلخفاقات البشر ،أم رثاء لها؟
مـ ــرة ق ـ ــرأت ف ــي أم ـس ـيــة ش ـعــريــة في
ع ـمــان منتصف الـتـسـعـيـنـيــات .حني
ً
انتهيت ،وقف أحدهم ،وصاح قائال:
«هـيــي يــا زكــريــا ،لقد نسيت الـقــرد».
وكـ ـ ـ ــان ي ـق ـص ــد أن مـ ــا قـ ــرأتـ ــه م ـل ــيء
بالحيوانات ،وأن القرد هو من أفلت
مني فقط .وفي تلك اللحظة ،انتبهت
إلـ ــى هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة .ل ــم أكـ ــن م ــدرك ــا
لحقيقة أن ال ـح ـيــوانــات تـتـجــول في
قصائدي .لم أكن أدرك أنها رموزي .لم

