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والمهتمين ،هكذا مجانًا ببالش ،يكتب بجد وغزارة وهدوء ،وال يطالب بـ«بأي
قطعة من الكعكة األدبية» ،فحصته قد تخلى عنها ،مكتفيًا بوضع «قدمه
ويسير» مبتعدًا قدر اإلمكان عن األضواء .بالرغم من إنتاجه
الحافية على الصخرةً ،
ُ
الغزير ،لم يترجم بعد مثال ،في وقت تتهافت فيه الترجمات ًعلى كتاب سلطات
وأيديولوجيات وبزنس وعالقات عامة ،هو َي ُ
عتبر الكتابة عمال تطوعيًا ،وتقريرًا عن
حياة وتصورات عليه أن يرفعه .تقرير يحاول أن ينجزه ويصلي للطبيعة أن تمنحه

أكن أدرك أنني كنت «شامانًا» أرقص
بأقنعة حيوانية .جرى تصعيد هذا
فــي أعـمــالــي األخ ـيــرة .الطبيعة كلها
اآلن صـ ــارت ت ـت ـجــول ف ــي ق ـصــائــدي.
ال كرمز بل كحقيقة .أنا أجــول فيها،
وه ــي ت ـجــول فــي قـصـيــدتــي .وبشكل
ما ،فأعمالي األخيرة مرثية للطبيعة.
الطبيعة عندنا تنتهك وتدمر .وهذا
يجرح قلبي .أحاول البحث عن قطعة
من الطبيعة لم تلوث ،وبالكاد أجد.
الـطـبـيـعــة ف ــي خ ـطــر ع ـظ ـيــم .غطتها
ع ـلــب الـ ـك ــوال ،وأكـ ـي ــاس الـبــاسـتـيــك.
لــذلــك ،تـحــاول قصيدتي أن تستعيد
طبيعة الطفولة .أيام كانت الطبيعة
طـبـيـعــة .بـ ــذا ،فــالـطـبـيـعــة عـ ــودة إلــى
الطفولة بشكل ما .أنا أستحضرها،
ً
وأص ـن ــع ل ـهــا ت ـم ـثــاال ف ــي قـصـيــدتــي.
قصيدتي تـمـثــال للطبيعة ،ومرثية
لها في آن.
م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة ،قـصـيــدتــي تـهــرب
أيـ ـض ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء ،والـ ـكـ ـثـ ـب ــان،
والـ ـظـ ـب ــاء ،والـ ـضـ ـب ــاب ،والـ ـعـ ـظ ــاءات.
وهذا نوع من مديح الطبيعة الفارغة
م ــن اإلنـ ـس ــان م ــن ج ـه ــة ،وخ ـ ــروج من
امل ـش ـه ــد امل ـ ــأل ـ ــوف ش ـع ــري ــا مـ ــن جـهــة
ث ــان ـي ــة ،ال ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــرة املـتــوحـشــة
وقاية لي ولشعري.
¶ في مقدمة مجموعة «كشتبان» ،كتبت أن
الفايسبوك كان له دور في إنتاج املجموعة،
هل نحن مقبلون على جنس كتابي جديد
بالرغم من األصوات العديدة التي ّتدعي أن
الكتابة على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
أفسدت الشعر؟
نعم .كانت املقدمة عن ظروف إنتاج
«ك ـش ـت ـب ــان» ،وك ــان ــت أول م ــرة أكـتــب
فيها مقدمة ملجموعة من مجموعاتي
الشعرية .كنت أحس بأن شعري آخذ
في التغير ،وأنا أحاول أن أفهم جذور
ه ــذا الـتـغـيــر .وكــانــت املـقــدمــة نتيجة
ل ــذل ــك .وقـ ــد ك ـت ـبــت ف ـي ـه ــا« :مـ ــا فـعـلــه
الفايسبوك يتخطى هذا .فهو لم يلغ
الــزمــن الفاصل بــن الكتابة والنشر،
بــل ألـغــى تقريبًا الــزمــن الـفــاصــل بني
لحظة الكتابة والقارئ .بعد ثوان من
كتابة القصيدة ،تكون قد وصلت إلى
قــارئ ما .وهو من جهته يكون قادرًا
على أن يبدي ،وخالل أقل من دقيقة،
رد فعله على القصيدة ،لكي يلتقطه
الكاتب من ثم مباشرة .وهكذا صرنا
أمام دورة إنتاج واستهالك لم يسبق
لها مثيل .دورة في منتهى العجالة.
ه ـنــاك بــالـطـبــع مــن ق ــرأ ه ــذه املـقــدمــة،
وقـ ــال ل ــي« :لـ ـ َـم تـفـعــل هـ ــذا؟ ل ــم تــربــط
شـعــرك بالفايسبوك يــا رج ــل .يعني:
هــذا غير جيد بحقك» .لكن الحقيقة
أن الـنـشــر عـلــى الـفــايـسـبــوك منحني
فـ ــرصـ ــة ف ـ ــري ـ ــدة ح ـ ـقـ ــا .لـ ـق ــد أت ـ ـ ــى فــي
اللحظة التي كان فيها شعري يتغير،
وق ــد ســاعــدنــي عـلــى تـغـيـيــره .ال أريــد
تكرار ما قلته في املقدمة .فهي هناك،
ومـ ــن أحـ ــب ف ـل ـي ـعــد إل ـي ـه ــا .ل ـك ــن أرى
أن ــه ك ــان للفايسبوك تــأثـيــر إيجابي
على الشعر ،وخاصة شعر القصائد
القصيرة .وشعري أنا كله تقريبًا يقع
في هذا الباب .الفايسبوك جنة الشعر
الـقـصـيــر .بالطبع هـنــاك ألــف مشكلة
في الفايسبوك .لكن الشعر كسب منه
شيئًا.
¶ قلت ّإن «الشاعر نتاج شـعــراء آخرين.
ال يوجد شاعر صنع نفسه بنفسه» ،من
صنع زكريا محمد؟
قصدت بقولي هذا أن الشاعر يصنع
ش ــب» اآلخ ــري ــن ال من
نـفـســه م ــن «خ ـ ّ
خشبه هو ،أي أنه يصنعها مستندًا

إلـ ــى م ـ ــواد اآلخـ ــريـ ــن ،ون ـصــوص ـهــم.
لكنه في النهاية هو من يبني بيته
ب ـي ــدي ــه .وخـ ـش ــب اآلخـ ــريـ ــن م ــوج ــود
فــي بيتي .خشب أبــي الـعــاء ،خشب
امرئ القيس ،خشب سعدي يوسف،
خشب كافافي ...خشب أوربي ،خشب
ص ـي ـنــي ،خ ـشــب ع ــرب ــي ،وخ ـشــب من
كــل م ـكــان .كـمــا أن كـتــابــة الـشـعــر في
ال ـن ـهــايــة ع ـمــل ج ـمــاعــي أي ـض ــا .حني
تكون الحلقة الشعرية التي تحيط
بك ،حلقة زمانك وجيلك ،حلقة قوية
متفردة ،يمكنك أن تصير أنت أيضًا
متفردًا .ال يمكن لفرادتك أن تظهر إال
باآلخرين .بذا ،فتأثيرات جيلك تكون
فيك أيضًا .وخشبها يكون في بيتك.
¶ قلت إن محمود دروي ــش أجـبــرك على
الــذهــاب لـتــزرع فــي الـصـحــراء ،هناك حيث
أف ـلـ َّـت مــن تــأث ـيــره ،هــل تعتقد ب ــأن تأثير
محمود درويــش لعب أحيانًا دورًا سلبيًا
على كثير من شعراء اليوم؟
ش ـعــر ك ــل ش ــاع ــر ك ـب ـيــر ي ـل ـعــب ،عند
ل ـح ـظ ــة مـ ـ ـح ـ ــددة ،دورًا س ـل ـب ـي ــا م ــا.
ال ـش ـع ــراء ال ـك ـب ــار ف ــي ك ــل زم ـ ــان لهم
وطأتهم .وحني يتكرسون ،يتحولون
بشكل مــا إل ــى قـيــد .لـيــس بــإرادتـهــم،
وإن ـمــا بمشيئة األمـ ــور ذات ـه ــا .ومــن
هنا ،تحدث التمردات على الشعراء
ال ـك ـب ــار دوم ـ ـ ــا .ال أحـ ــد ي ـت ـم ــرد عـلــى
الـ ـشـ ـع ــراء الـ ـصـ ـغ ــار .بـ ـق ــدر ح ـج ـمــك،
يكون التمرد عليك .هذا هو القانون.
وحني يجري التمرد عليك تكون هذا
في الواقع أنك قد أنجزت مهمتك .أي
أنجزت نمطًا ،أسلوبًا ،لغة ،ترسخت
وصــار من الضروري التمرد عليها.
ل ـ ـ ــذا ،ال يـ ـج ــب فـ ـه ــم الـ ـتـ ـم ــرد بـشـكــل
سـ ـلـ ـب ــي .عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـكـ ــس ،إن ـ ـ ــه إق ـ ـ ــرار
بالشاعر الكبير من جهة ،وإقرار بأن
الزمن الجديد يريد أن ينتج شعراءه
املختلفني.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص عـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــي ب ـش ـع ــر
دروي ـ ـ ـ ــش ،ف ــأن ــا ل ــم أت ــاث ــر ب ـ ــه ،أي لــم
أتأثر بأسلوبه وطريقته .هربت منه

للفايسبوك تأثير إيجابي
على الشعر ،وأعتبره جنة
القصيدة القصيرة
نـحــو طــريــق أخـ ــرى .وه ــذا بـحــد ذاتــه
تأثير .لكن درويش رفع سقف الشعر
الـفـلـسـطـيـنــي ،وه ــذا أدى إل ــى ارت ـفــاع
هاماتنا الشعرية جميعًا .بهذا املعنى
أيضًا ّأثر درويش ّ
في وفي غيري.
¶ ف ــي أح ــد ن ـصــوص مـجـمــوعــة «عـلـنــدى»
ت ـقــول «خ ـيــر لـلـمــرء أن يـقـتــل عـلــى حــاجــز
ال ـيــأس مــن أن يـشـغــل نـفـســه ب ــاألم ــل» ،هل
ً
ألقيت األمــل فعال «كـكــرة حديدية إلــى قاع
ً
الـبـحــر»؟ هــل تتفق هـنــا مـثــا مــع بــرتــرانــد
رسل حني قال «األمل للقطط واألغبياء»؟
بشكل ما أوافق على جملة رسل ،رغم
قـســوتـهــا .يهيأ لــي أحـيــانــا أن الشعر
نتاج اليأس ال نتاج األمل .وفي إحدى
مـقـطــوعــات «كـشـتـبــان» ،قـلــت« :ك ــل ما
عـمـلـتــه كـ ــان ب ـف ـعــل الـ ـي ــأس .األم ـ ــل لم
يـكــن داف ـعــي أب ـ ـدًا» .األم ــل يــدفـعــك إلــى
االن ـ ـخـ ــراط ف ــي ح ــرك ــة ال ـع ــال ــم ،حــركــة
الــواقــع .وه ــذا يستهلكك .أمــا الـيــأس،
فـيــدفـعــك إل ــى ذات ـ ــك ،وإلـ ــى ل ـغ ـتــك .في
الـ ـشـ ـع ــر ،يـ ـك ــون ال ـ ـيـ ــأس أحـ ـي ــان ــا هــو
األمـ ــل ذات ـ ــه .م ــرة س ـئــل كــاتــب ل ــم أعــد
أت ــذك ــر اس ـم ــه :ملـ ــاذا قـتـلــت ال ـط ـفــل في
رواي ـت ــك؟ ف ــأج ــاب :قـتـلـتــه كــي يتوقف
ال ـن ــاس ع ــن قـتــل األط ـف ــال ف ــي ال ــواق ــع.
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أي الـقـتــل ف ــي ال ــرواي ــة ي ـحــدث تــأثـيـرًا
معاكسًا في الــواقــع ...تأثير يدفع إلى
حماية األطفال .وربما كان األمر كذلك
بالنسبة إلــى الشعر والـيــأس .الشعر
ب ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــأس كـ ــي ال ي ـجــري
تخريبه ،كي يحمي ذاتــه .شعر ّ
كثير
قتله األمل في اعتقادي.
¶ الــذاك ــرة وقـضــايــاهــا حــاضــرة دائ ـمــا في
أع ـمــالــك ،الـلـعــب عـلــى ال ــذاك ــرة ومــراوغـتـهــا،
وتعاملك معها «كلجام ُيعلك حتى املــوت»،
لكنها ليست ذاكــرة مجردة بل تتقاطع مع
الحاضر .هل الــذاكــرة مجرد شاهد ،أم قد
ً
ً
تكون فعال دليال للمستقبل؟
ال يمكن تخليص الشعر من الذاكرة.
يمكن الـتـحــايــل عـلــى ال ــذاك ــرة ،لـكــن ال
ي ـم ـكــن الـ ـخ ــاص م ـن ـهــا .ال ـش ـعــر مـثــل
الحلم الفريدوي مسبوك من قطعتني:
قـ ـطـ ـع ــة م ـ ــن املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وق ـ ـط ـ ـعـ ــة مــن
الحاضر ،أو قطعة من ذاكرة الطفولة،
وق ـط ـع ــة م ــن ذاك ـ ـ ــرة األم ـ ـ ــس .وذاكـ ـ ــرة
ال ـط ـف ــول ــة ك ـه ــف مـ ــن كـ ـه ــوف ال ـش ـعــر
الـكـبــرى .وف ــي كــل ح ــال ،ف ــإن الكهوف
التي يخرج منها الشعر هي الكهوف
ذات ـه ــا م ــن عـهــد جـلـجــامــش إل ــى عهد
هــومـيــروس إلــى عهد دروي ــش .وهــذه
ال ـك ـه ــوف هـ ــي :ال ـط ـفــولــة وخ ـيــاالت ـهــا
ومخاوفها ،املــاء ،الليل ،الحب ،املوت،
ال ـغ ـي ــاب ،ال ـح ــرك ــة ...ال ـش ـعــر ال ي ـغــادر
أبواب هذه الكهوف.
¶ ت ـك ـتــب ب ـص ـمــت ،م ـب ـت ـع ـدًا ع ــن األض ـ ــواء
وتـنــأى بنفسك عــن التحالفات والتكتالت
الـثـقــافـيــة وغ ـي ــره ــا ،ه ــل ه ــي م ـحــاولــة نــأي
النفس عن محيط مضطرب ،مع ّأن بعضهم
قد يحسب ذلك تعاليًا؟
¶ ن ـع ــم ،ف ــرض ــت ع ـلــى ن ـف ـســي عــزلـتــي
الخاصة .وأنا ال أطالب بأي قطعة من
الكعكة األدبية .حصتي تخليت عنها.
ثــم إنــه لــم يعد ل ـ ّ
ـدي وقــت كــي أضيعه.
ّ
علي أن أنجز التقرير النهائي وأقدمه
ملن يهمه األمر .وهذا يحتاج إلى جهد
ووق ـ ــت .ق ـبــل أعـ ـ ــوام ،أص ـبــت بـســرطــان
الـقــولــون ،ثــم نـجــوت .أحسست بأنني
ُّ
نجوت كــي أنجز مهمة مــا كلفت بها.
لقد أعطيت فرصة أخرى كي أنجز هذه
املهمة .وأنا أحاول أن أنجز ما ّ
علي أن
أنجزهّ .
لدي مشروعات كثيرة ،وال أعرف
إن كان الوقت سيسعفني إلكمالها .أما
بخصوص الـتـعــالــي ،فمشكلتي دومــا
هــي «ال ـت ـســافــل» ،أي ال ـتــواضــع الــزائــد
عــن حــده .أحـيــانــا ،أغضب على نفسي
ب ـشــدة ألن ـنــي أت ــواض ــع ملــن ال يــدركــون
معنى التواضع .ورحــم الله أبا العالء
إذ يقول«ُ :دعيت أبا العالء وذاك مني/
ولكن الصحيح أبو النزول» واملني هو
الكذب.
¶ تـعـكــف عـلــى كـتــابــة عـمــل جــديــد يتعلق
ب ــال ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،كـيــف
س ـي ـكــون ش ـكــل ه ــذا ال ـع ـمــل ،وم ـتــى سيتم
إصداره؟
أن ـجــزت ه ــذا ال ـك ـتــاب وس ــوف يـصــدر
ق ــري ـب ــا عـ ــن «م ـ ـن ـ ـشـ ــورات امل ـت ــوس ــط»
بعنوان« :حــن ُسحقت حية موسى:
ن ـشــوء الــديــانــة ال ـي ـهــوديــة بفلسطني
فــي الـعـصــر ال ـفــارســي» .الـعـمــل يـقــدم
فــرض ـيــة مـخـتـلـفــة ج ــذري ــا ع ــن نـشــوء
ال ـي ـه ــودي ــة .أم ــا ال ـك ـت ــاب الـ ــذي يـلـيــه،
فهو بعنوان« :سنة الحية :روزنامات
العصور الحجرية» ،وهو كتاب أعمل
عـلـيــه م ـنــذ ع ـقــد ت ـقــري ـبــا .وه ــو يمثل
انتقالي من دراسة ديانة العرب قبل
اإلســام إلــى دراســة األديــان الكونية.
الروزنامات في العصور املوغلة في
القدم كانت جوهر األديان .الدين هو
الروزنامة.

«علندى»...
الغناء بال أمل
يزن الحاج
ال يبدو زكريا محمد راغبًا باالستراحة من الكتابة .بل ال يبدو بحاجة
ّ
إلى هذه االستراحة أساسًا .قلة ً هم الكتاب الذي ً يعيشون من أجل الكتابة
وفيها ،بحيث تكون الكتابة غاية بذاتها ،ووسيلة إلى ذاتها ،وزكريا محمد
أحدهم .ال فارق إن كانت األدوات هي الورقة والقلم أو الكيبورد ،أو إن كانت
ّ
الفايسبوكي
كتابة ،بيضاء أم زرقاء .بل ربما كان الفضاء
الورقة ،كفضاء
ٍ
األزرق ّ
محرضًا أكبر على الكتابة .يتعامل محمد مع الفايسبوك كمختبر
ّ
تـجــريـ ٍـب شـعــري ،يكتب الـقـصـيــدة ،ثــم قــد يـعــدل فيها ،أو يحذفها ليعيد
كتابتها .وأيًا يكن ناتج هذا املعمل «االفتراضي» ،تبقى القصيدة (وكاتبها)
ّ
توتر ال ينطفئ ،حتى بعد ّ
تحول القصيدة إلى الورق بعد نشرها
في حالة
في كتاب .قام زكريا محمد بقلب املعادلة بأكملها .نقل ًاملختبر من الفضاء
االفتراضي إلــى الورقي بحيث باتت قصيدته «ناقصة» دومــا وال سبيل
الكتمالها .وربما كــان هــذا النقصان هو املعنى الفعلي لكمال الشعر .ال
نار ال تشبع.
يكتمل الشعر إال في كونه ناقصًا ،وراغبًا باملزيد ،مثل ٍ
الطبيعةّ .
لكن جموح
يكتب محمد قصيدته مستعينًا ب ــأداة وحـيــدة هــي
الخيال وبــراعــة االبتكار وخبرة التعامل مع اللغة (واللغة طبيعة من نوع
آخر في نهاية املطاف) تجعل الطبيعة في قصيدة زكريا محمد ال ً تشبه
الطبيعة كما نعرفها ونفهم عناصرها ،بل باتت مثل قصيدته جامحة دومًا
ّ
وعصية على التصنيف .ينطلق محمد في مجموعته الجديدة «علندى»
(دار «ال ـنــاشــر»  -ع ـمــان /رام ال ـلــه) مــن حـيــث انـتـهــت مجموعته السابقة
ّ
ولكن القصيدة مختلفة وجديدة.
«كشتبان» .الطبيعة ذاتهاً ،واللغة ذاتها،
ّ
ملحمة شعرية ضمن شروط عصر
ْإن كانت «كشتبان» محاولة لتكريس
ٍ
ّ
الفايسبوك ،ف ـ ّ
ـإن «عـلـنــدى» تـحــاول فعل العكس تـمــامــا .إنـهــا تنسف كل
ّ
التأطيرات التي قد تضيق على القصيدة لتجعلها ّ
متفردة وبنت عصرها
كليًا .نجد هنا القصائد كما هــي ،وكأنها مشاريع لم تنته بعد ،ولكنها
تواصلنا االفتراضي،
اليومي ،مثل ً
مستقلة بذاتها في آن .تبدو مثل كالمنا ً
ً
ّ
مثل أصداء شريط الخبر العاجل ،سريعة ،حادة ،جارحة ،مترددة.
منذ أولى القصائد في «علندى» ،يعلن زكريا محمد معادلته الجديدة .إنه
ّ
أعزل ،منعزل ،ال أحد معه إال الطبيعة بكل تناقضاتها .كل األشياء الكبيرة،
وحتى ظاللها ،قــد تالشت أو لــم تعد ذات مـغــزى ،ليتابع الشاعر طريقه
صعودًا (حيث ال طريق إال الصعود إلى مرتفعات خانقة) متأبطًا بقجته
الوحيدة التي هي الغناء ،حيث يعيد الشعر إلى أصله ،بكونه ً
غناء يائسًا
ّ
ً
بالضرورة« ،غناء بال أمل»« ،مخلفًا ورائي كل ما يرمي ظال ،وكل ما يطرح
ُ
ذكــريــات» .وفي ذلك الصعود ،تختزل الطبيعة واإلنسان إلى عناصرهما
ّ
األو ّلية .الريح ،املاء ،القصب ،الدم ،النجوم ،الصراخ ،القلق ...والشعر .فتمسي
القصائد مثل شذرات وصلتنا من حضارة قديمة ،قريبة وبعيدة في آن،
نتشارك األدوات والطبيعة واملكان ،ولكن نختلف في األمزجة .وهنا تحديدًا
تكمن فرادة شعر زكريا محمد حيث يكون القارئ أمام خيارين حياله ،إما
أن يعتنقه كليًا أو يرفضه كليًاّ ،
ولكن اللوعة ستلتصق به ،وتنفذ في روحه
دون أن يدرك ً.في هذه املرتفعات ،في هذه القصائد ،تنسحب اآللهة خلف
الستارة تاركة اإلنسان وحيدًا ليرسم كونه بنفسه ،فيفرد بقجته ويترك
ألصابعه ولوعته ّ
حرية الخلق« ،سأثقب لك أيضًا بإصبعي عشرة أنجم في
القصبة كي تبكيك».
السماء ٌ كي تهديك /سأفتح لك سبعة ثقوب في
ً
ّ
ً
ّ
سماء كهذه ستولدان بالضرورة لغة جديدة قد ال تتسع
وقصبة كهذه مع
ٍ
لها املعاني القديمة ،بل ال معنى للمعنى هنا« ،فاملعنى تخريب» .هنا يصبح
الصمت ّ
سيدًا لتعود اللغة أيضًا إلــى أصلها ،إلــى إيـمــاءات ،حيث «الكلمة
ُ
ستجمد على الشفة ،والوتر سيقطع» .ويصبح الصمت ثقبًا أسود يمتص
اللغة بأكملها ،ويكتب لغته الجديدة ،لغة ال تكتفي بجملة واحدة أو معنى
ّ
واحد أو سماء واحدة أو حتى مصدر إلهام واحد .لغة تتخلى عن الذكريات
عبر دفنها في تربة القصيدة الجديدة ،وال تترك إال األحالم والخيال .لغة
ّ
تتشظى ،فتتصادم عناصرها ووظائفها ،ويبقى واجــب الشاعر إعــادة
ّ
طفل ينثر ألعابه ويعيد صفها كما
تركيبها وتكوينها على هــواه ،مثل
ٍ
يدس ّ
دمية على جسد حيوان ،أو ّ
مكعبًا في هيكل
يحلو له ،واضعًا رأس ٍ
(واملعاني)
قطار خالقًا عامله املتفرد الذي ال يفهمه سواه .هكذا هي املفردات
ٌ
ً
ّ ً
سيامي مرة ،وصدفة قوقعة مرة ،وحديقة
الجديدة في «علندى» .اليأس قط
ٌ ً
سرية مرة .وتختلف الصورة كليًا مع اختالف ترتيب عناصرها ،وإن بقيت
العناصر هي ذاتها.
رغم التقارب الزمني وقاموس املفردات والعوالم بني «كشتبان» و«علندى»،
إال ّأن زكريا محمد نسف لغته القديمة كليًا ليبدأ مشروعًا تجريبيًا جامحًا
فــي مجموعته الـجــديــدة «عـلـنــدى» .مـشــروع يـبــدأ بالليل وينتهي بــه ،يبدأ
ّ
بالصمت وينتهي به ،يبدأ باللغة وال ينتهي ،بل يتوقف مؤقتًا في انتظار
وعدم آخر« ،فالقصيدة كومة كبيرة من العدم» .يضع محمد
صمت آخر،
ٍ
ٍ
في هذه املجموعة نقطة انطالق جديدة له ،ال نعلم (وربما ال يعلم هو أيضًا)
كيف سيكون مسارها ،وال حتى نهايتها ْ
وإن اعترف ّأن «البداية خراب
والنهاية أخرب».

