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زكريا محمد
شاعر وروائي وباحث ومؤلف قصص أطفال ورّسام فلسطيني

 .1950 عام  نابلس  ضواحي  قرب  الزاوية  قرية  في  محمد  زكريا  ولد 
درس األدب العربي في جامعة بغداد بالعراق، ليتنّقل بعد إتمام دراسته 
إلى  ويعود  وتونس،  وقبرص  ودمشق  وبيروت  عّمان  بين   ،1975 عام 
في  وُيشارك  الثقافية  الصحافة  في  العمل  وُيكمل   ،1991 عام  األردن 
عمله  منها  واألدبي�ة،  والثقافية  السياسية  المجّلت  من  العديد  تحرير 
لمجلة  وُمحّرًرا   ،)2000-1996( الكرمل  لمجلة  تحرير  كسكرترير 
مجلة  في  ومحّرًرا  الفلسطيني�ة،  الثقافة  وزارة  عن  الصادرة  »دفاتر« 
»فلسطين الشباب« ومجلة »الحرية« ومجلة »الفكر الديمقراطي«.

ا في مدين�ة رام هللا. وهو أديٌب شامٌل ُمتعدد  ُيقيم زكريا محمد حاليًّ
األصوات  أبرز  من  واحًدا  اعتب�اره  جانب  فإلى  والمواهب،  االهتمامات 
الشعرية العربي�ة الُمعاصرة، فهو روائي ومؤلف قصص أطفال وباحث 
وكاتب مقاالت ورّسام ونّحات، صدَر له ما يزيد عن 35 كتاًبا في الشعر 
والرواية والميثولوجيا والتاريخ والنقوش القديمة وأدب الطفل، إضافًة 
منها  مسرحيات،  ثلث  كتَب  كما  والدراسات،  المقاالت  عشرات  إلى 

احتفال في قلعة الموت.
 زكريا محمد مسيرته الشعرية عندما كان في بداية العشريني�ات 

َ
بدأ

من عمره في سبعيني�ات القرن الماضي، مع نشر أولى قصائده في احدى 
بسنواٍت  بعدها  لُتلقي  بغداد،  في  ُيقيم  كان  حين  العراقية  المجّلت 
عام  األردني�ة  الشعب  جريدة  في  نشرها  التي  »اعتذارّية«  قصيدته 
ردني�ة. نشَر 

ُ
1978 ترحيًب�ا وتدوااًل نقدًيا واسًعا في الصحافة الثقافية األ

 2020 عام  وفاز   ،1981 عام  أخيرة  قصائد  األولى  الشعرية  مجموعته 
محمد  زكريا  أّن  اللجنة  بي�ان  في  وجاء  درويش،  محمود  مؤسسة  بجائزة 
»واحًدا من أبرز الشعراء العرب المعاصرين، ومن الذين وصلوا بالنص 
الشعري، عموًما، وقصيدة النثر، على وجه الخصوص، إلى آفاٍق جديدة 
وبالغ  العام  الشأن  في  االنهماك  شديد  »شخٌص  وأّنه  مسبوقة«،  غير 
في  الشجاعة،  بالغ  هو  مثلما  وموقفه،  رأيه  عن  التعبير  في  الشجاعة 
الوقت عين�ه، في إعادة النظر في رأيه الخاص نفسه إذا بدا له وجٌه آخُر 

جديٌد من الحقيقة«.
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ُترجمت بعض أعماله إلى اإلنجليزية والفرنسية واإلسباني�ة، ويصدُر 
هناك طيور ال  له عام 2020 كتابان يضّمان ُمختارات شعرية ُمترجمة: 
ُتغني أبًدا باإلسباني�ة في بوينس آيرس )األرجنتين(؛ سوف نسمع خبب 
الحصان حتى الفجر بالكورية في سيؤول )كوريا الجنوبي�ة(. وحاز كتابه 
من  لألطفال  كتاب   101 بين  من  الشرف  الئحة  على  المطر«  »ُمغّني 
العالم العربي من مؤسسة آنا لين�د األورومتوسطية للحوار بين الثقافات 
الحميد  عبد  مؤسسة  من  بدعم  مسرحي  عرض  إلى  وتحّول   ،)2010(

شومان )2019(.
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الشعر مهنة فظيعة

أحلُم أنني فقدُت الشعَر، وأنني لن أكتب�ه بعد اليوم. يتكرُر هذا الحلُم 
مثل حلِم الكساح: أكوُن صبًي�ا مع رفقتي فيطاردنا شيٌء مخيف. وحين 
آه،  أنا.  إال  ويطيرون  بأجنحتهم  الجميع   

ُّ
يرف بن�ا،  ُتمسك  أن  يدُه  توشُك 

أنا الوحيُد الذي بل جناٍح بينهم. ثم إن رجلّي كسيحتان أيًضا. ال أستطيع 
والعرُق  أصحو  ثم  وأصرخ.  فمي  الذعر  فيفتُح  أركض،  أن  وال  أطير،  أن 
أّنه  إلى األبد.  أنني فقدتُه  الشعر. أحلم  يبللني. يحصُل لي مثل هذا مع 
أال  لها:  أقول  الممقوتة.  نفسي  تهدئة  فأحاوُل  كسيًحا.  وتركني  طار 
تذكرين يا نفس كم كتبُت من قصائد حلوة؟ لقد كتبُت ما يكفيني من 
إن  تموت  سوف  مذعورًة:  رأسي  فوق  تنوُح  لكنها  واألغني�ات.  القصائد 

توقفت، سوف تموت.
الشعُر مهنة فظيعة.

صقٌر يحّلُق عالًيا فوق رأسك، ثم يهوي فجأًة ويقطع بمنقاره لسانك.

 زكريا محمد 
 23 أيلول/ سبتمبر 2015

حسام سالم،على الحدود،فلسطين - قطاع غزة
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