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محيي الدين زنكنة

مع محيي الدين زنكنة..
خواطر وذكريات
سعد محمد رحيم
العدد ()1954
السنة الثامنة

آخر مرة رأي��ت فيها محيي الدين زنكنة كانت قبل ثالثة أسابيع من
وفاته ..في الطريق إلى كردستان ،بعد أن خرجنا ،أنا والصديق القاص
تحسين كرمياني ،من مدينة دربندخان ،اتصل بنا لالطمئنان على سالمتنا..
واتصل ثانية ونحن ندخل السليمانية .كان موعدنا معه في مكتبه في
مجلة سردم ..وصلنا المكان قبله بدقائق قليلة ..كان كرمياني يزوره بين
الفينة واألخرى ،أما أنا فكان آخر لقاء بيننا ،قبل ذلك ،في أثناء مهرجان
المدى في أربيل ربيع  ،2006وفي غضون األشهر القليلة التي سبقت
خروجنا جميعًا من بعقوبة كنا أنا والصديق الكاتب كاظم الواسطي
نلتقيه مع جمع من األصدقاء صبيحة كل يوم جمعة ،في مقهى الزهاوي
على نهر خريسان.

الخميس ()4
تشرين الثاني 2010
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كانت تلك هي ال�سنة التي هجرنا فيها
بعقوبة هو و�أنا والوا�سطي وكرمياين
م��ع معظم املنتمني لل�شريحة املثقفة
من �أدب��اء وفنانني و�أكادمييني بعد �أن
وجدنا �أنف�سنا جميع ًا يف دائرة التهديد.
كانت عمليات القتل يف ال�شوارع جتري
ب�شكل يومي ،والو�ضع الأمني على كف
�شيطان .فيما ع��دد م��ن �أع���ض��اء احتاد
�أدب��اء دي��اىل كانوا قد ا�ست�شهدوا على
�أي��دي املجموعات الإرهابية� ( .سي�صل
العدد �إىل �أكرث من ع�شرة فيما بعد ،مع
نهاية .) 2008
حني ملحني حميي الدين زنكنة ،يف
ا�ستعالمات املجلة ،ابت�سم وقال؛ "هلو
�سعّودي ،ا�شلونك"� ..أح�س�ست بنف�سي
�س�أبكي .تعانقنا وبدا فرح ًا بزيارتنا..
يف مكتبه راح يتحدث عن حنينه لأيام
بعقوبة و�أ�صدقاء بعقوبة ..لتلك الرفقة
والأج ��واء الرائعة التي يفتقدها على
الرغم من كل �شيء.
�ألفيته متعب ًا قلي ًال ،وا�شتكى من عينيه..
ق��ال م��اذا بقي يل طاملا �أن��ا ممنوع من
القراءة والكتابة وم�شاهدة التلفزيون.
�أ�شاد ب�أ�صدقائه يف كرد�ستان وباجلهات
الثقافية الر�سمية التي اعتنت به ،لكنه
ك��ان يريد ورق��ة فيزا حتمله �إىل دولة
�أوربية ما ،ي�ستطيع فيها ،حتى و�إن كان
على ح�سابه اخلا�ص ،معاجلة احلا�سة
ال �ت��ي ه��ي ن��اف��ذت��ه ع �ل��ى ع ��امل الثقافة
واملعرفة؛ العامل الذي ك ّر�س ّ
جل �سنوات
حياته من �أجله ..كان بحاجة �إىل تلك
ال�ف�ي��زا ال�ت��ي ت ��أخ��رت �أك�ث�ر مم��ا يجب.
كان الأم��ر حمبط ًا له ،فهو يريد العودة
بحيوية �إىل الكتابة والقراءة ،و�إكمال
م�شروعاته الأدبية املت�أخرة .غري �أنه مل
يكن قد فقد الأمل.

�أ��ص� ّر �أن نتناول طعام ال�غ��داء عنده
يف منزله اجلديد الذي ا�شرتاه يف حي
هادئ يف مركز مدينة ال�سليمانية بعد �أن
باع بيته يف بعقوبة ..هناك ا�ست�أنفنا
الكالم عن �شجون الثقافة ،وعن م�صائر
الأ� �ص��دق��اء ..ع��ن ظروفنا ال�شخ�صية،
وعن الو�ضع ال�سيا�سي ال�سيئ وامللتب�س
يف البالد ..وعن م�شروعاته امل�ؤجلة..
عن خمطوطاته التي حتتاج �إىل �إعادة
ترتيب وتهيئة للن�شر ..عن كتبه القدمية
التي �أُعيد ن�شرها ،وعن كتبه اجلديدة
التي ُن�شرت هي الأخرى يف ال�سليمانية،
ال�سيما روايته الأخرية "ثمة خط�أ ما..
يف مكان ما" .رغبته يف �أن ت�صل ن�سخ
الكتب املطبوعة هذه �إىل مكتبات بغداد
وبقية املحافظات� ..إىل قرائه يف طول
البالد وعر�ضها.
نزلنا �إىل ال�سرداب الوا�سع لبيته..
بالأحرى هو �شبه �سرداب ،ن�صفه حتت
الأر�ض ون�صفه فوقها ،وله نوافذ واطئة
تطل على ال�شارع .جعل جزء ًا كبري ًا منه
مكتب ًا له ومكتبة ..فوجئت ب�آالف الكتب
امل�صفوفة على رفوف خ�شبية ومنا�ضد..
هناك �أكملنا احلديث عن كتبه ال�صادرة
حديث ًا ،والتي كانت ن�سخ كثرية منها
مبعرثة على املنا�ضد� ..أه��دى يل منها
ع�شرة كتب ..قلت له؛ �سنذهب الآن �إىل
الفندق والبد من �أن تتمتع بنوم القيلولة
كما اعتدت منذ زمن بعيد� ..أراد �أن منكث
ع �ن��ده يف ال�ب�ي��ت ف��اع�ت��ذرن��ا وغ��ادرن��اه
مودعني ..ات�صل بنا لي ًال ..كان م�شغوال
يف موعد مع �صديق واقرتح �أن نلتقيه
بعد ذلك �إ ّال �أننا مل ن�ش�أ �إرهاقه .وكنا �أنا
وحت�سني قد �صعدنا جبل �أزمر ال�شاهق
ع�صرا ،وا�ستمتعنا� ،أول الليل ،مبنظر
املدينة حتتنا ب�أ�ضوائها التي ت�شبه عقد ًا

هائ ًال من الرثيات يف قلب ال��وادي .ثم
ذهبنا ،مع انحدار الظالم� ،إىل �سرجنار،
وعند العودة �إىل مركز املدينة تهنا بني
ال�شوارع املتداخلة وت�أخر الوقت .ومرة
�أخ��رى �صباح اليوم التايل ات�صل بنا
�أ�ستاذنا حميي الدين زنكنة ،وكنا على
و�شك املغادرة واتفقنا على زيارة �أخرى
بعد �شهر رم�ضان والعيد ،غري �أن القدر
مل ميهله ومل ميهلنا..
عرفت حميي الدين زنكنة من خالل
كتاباته قبل مدة طويلة من معرفتي له
ب�شكل �شخ�صي .يف ال�ع��ام � 1973أو
 1974ق��ر�أت ف�ص ًال من روايته ( بحث ًا
ع��ن مدينة �أخ��رى ) من�شور ًا يف جملة
الأق�لام وانبهرت به ..بعد ذلك قر�أت له
كل ما وقع حتت يدي من كتاباته ،وحني
ا�ستقر بي املقام يف مدينة بعقوبة مطلع
الت�سعينيات �س�ألت عنه يف البدء القا�ص
� �ص�لاح زن �ك �ن��ة وق ��د ظ�ن�ن�ت��ه �شقيقه..
قال؛ ال ،لي�س �أخي الكبري ،بل هو �أبي
الروحي .لكن من ع ّرفني عليه فيما بعد
ك��ان تلميذه ال ��ويف و��ص��دي�ق��ه الكاتب
امل�سرحي �صباح الأن� �ب ��اري ..التقينا
مرات ال تحُ �صى يف ا�ستوديو الأمل يف
و�سط املدينة حيث كان الأنباري يعمل
م�صور ًا فوتوغرافيا .وقد ح�ضرت مع
زنكنة يف بيت �صباح وكذلك يف مكتب
الإعالمي كرمي الدهلكي جل�سات ليلية
قليلة �أعدّها من �أمتع جل�سات الأ�صدقاء
و�أكرثها فائدة ثقافية يف حياتي .فمحيي
الدين زنكنة متحدث لبق ،حا�ضر النكتة،
وا�سع املعرفة ،وا�ضح الفكرة،ي�سحرك
بحُ �سن �إدارت��ه للحوار ،وبتدفق كلماته
التي تن�ساب بقوة وه��دوء و�سال�سة.
وك��ان ال�شاعر ال��راح��ل �أدي��ب �أب��و نوار
يقول؛ كل جل�سة مع حميي تعادل قراءة

كتاب جيد.
ف�ض ًال عمّا قلناه ،ثمة ثالثة خ�صال
متيّز �شخ�صية حميي الدين زنكنة:
1ـ جديته املفرطة ،فلي�س لديه وقت
ي�ضيعه يف جل�سة جماملة �أو رفقة مم ّلة.
وحتى �ساعات لقاءاته مع �أ�صدقائه مل
تكن بق�صد الت�سلية املح�ض ،ب��ل كان
يحيلها �إىل منا�سبات نقا�ش ثقايف..
ك��ان��ت ح�ي��ات��ه م�ك� ّر��س��ة لفنه و�إب��داع��ه.
وكانت لفنه و�إبداعه الأ�سبقية على �أي
�شيء �آخ��ر يف حياته التي مت ّثل فيها
ال�صداقة قيمة عليا .وكانت مقايي�سه
�صعبة يف اختياره �أ�صدقاءه .وكان من
ال�صعب ،ال �أق��ول من امل�ستحيل ،تبديل
ر�أي��ه ال�سلبي ببع�ض الأ�شخا�ص ..كان
حنبلي ًا يف هذا اجلانب كما يقول �صديقه
الكاتب كاظم الوا�سطي.
2ـ اع �ت��داده بنف�سه ،وك�ب�ري ��ا�ؤه ..زار
�شاعر عربي كبري �إقليم كرد�ستان ورف�ض
زن�ك�ن��ة ال��ذه��اب م��ع ج�م��ع م��ن املثقفني
والأدب��اء لزيارته والتعرف عليه ..قال
يل يف زيارتي الأخرية له؛ قلت �أنا ل�ست
�أق��ل منه قيمة �إبداعية ،و�إنْ ك��ان يريد
علي ف�أهال به يف بيتي� ،أما �إذا
التعرف ّ
مل يكن �سمع بي فتلك م�شكلته .باملقابل
كان جم التوا�ضع يف عالقته ب�أ�صدقائه
وج�ي�ران��ه وم �ع��ارف��ه .ك ��ان ي�ترف��ع عن
ال�صغائر وال يحب خمالطة �أ�صحاب
ال�سلطة �إ ّال من كانوا من �أ�صدقائه.
3ـ زهده بال�شهرة ،ولع ّله من �أكرث �أدباء
العراق ابتعاد ًا عن الأ�ضواء ..ر�أيه الذي
مل يحد عنه هو �أن العمل الإبداعي ي ّقدّم
نف�سه بنف�سه ولي�س بحاجة �إىل و�سائل
ترويج ودعاية .ف�إن كان جيد ًا ف�سيجد
مكانه يف ذاكرة الثقافة ،و�إن كان �سيئ ًا
ف�سيُن�سى وينتهي �أمره.

يف نهاية الت�سعينيات دعي �إىل م�ؤمتر
م�سرحي يف تون�س ..جاءته �صحافية،
بن�صيحة م��ن ال��روائ��ي ع�ب��د الرحمن
جم�ي��د ال��رب�ي�ع��ي ،ل�ت�ج��ري م�ع��ه ح ��وار ًا
ل�صحيفتها وا�سعة االنت�شار� ..س�ألها؛
هل تعرفني �شيئ ًا عني ..قالت؛ ال ..قال؛
هل قر�أت �أي ًا من �أعمايل ..قالت ال ..قال
�إذن �أعتذر ،لن �أجري مثل هذا احلوار.
ح�ين حكا يل ه��ذه ال��واق�ع��ة قلت له؛
وملاذا مل جتر احلوار يا �أبا �آزاد� ..أنت
تعرف �أن معظم كتبك طبعت يف العراق
ومل ت��وزع يف البالد العربية الأخرى.
ولي�س ذنب ال�صحافية امل�سكينة �أنها مل
تقر�أ لك �شيئ ًا ومل تعرفك ،ونحن لي�ست
لدينا تقاليد ت��روي��ج فعالة ملبدعينا..
كان ب�إمكانك التعريف ب�أعمالك يف هذا
احلوار .ومل يقتنع.
ويل �شخ�صي ًا ق�صة طويلة معه يف
هذا اجلانب ..كنت يف �أع��وام  1999و
 2000و� 2001أجري �أحيان ًا مع �صديقي
�صالح زنكنة حوارات مع ك ّتاب وفنانني
عراقيني ملجلة ال�صدى الإماراتية ..يف
�إحدى جل�ساتنا �أقنعته ب�ضرورة �إجراء
مثل ه��ذا احل��وار يف جملة ت��وزع �أكرث
من مئة �ألف ن�سخة يف �أنحاء العامل .قال
ح�سن ًا هيئ الأ�سئلة ..قلت �إنها جاهزة..
واتفقنا على �أن �أو�صلها �إليه عن طريق
��ص�ب��اح الأن� �ب���اري ..يف ال �ي��وم التايل
فاج�أين الأنباري بالقول؛ �أبو �آزاد ي�سلم
عليك ويقول لن�ؤجل احلوار الآن ،فلي�س
لدي امل��زاج .وبعد �سقوط نظام �صدام
عملت مل��دة يف ج��ري��دة امل ��دى وك ّلفني
ال���ص��دي�ق��ان ع�ب��د ال��زه��رة زك��ي وزهري
اجلزائري ب�إجراء حوار معه� ..أخربتهم
�أنه لن يوافق ..وحق ًا مل يوافق.
يف لقائي الأخ�ي�ر معه ذ ّك ��رين بهذا

الأم��ر؛ �أنا �آ�سف �سعّودي ،تعرف ر�أيي
باحلوارات ..قلت ممازح ًا؛ م�ستعد اليوم
�أن �أج��ري معك ح��وار ًا ميكن �أن ين�شر
يف �أي مكان ترتئيه ..قال ل�ست مقتنعا
ب�صيغة الأ�سئلة والأجوبة املكتوبة ،ملاذا
ال جتلب يف امل��رة القادمة �آل��ة ت�سجيل
ون �ت �ح��دث ب���ش�ك��ل ع �ف��وي ومي�ك�ن��ك �أن
ت�ستخل�ص ح��وار ًا من ثرثرتنا ..قلت؛
فكرة ممتازة ..لكن رحيله املفاجئ قلب
ح�ساباتي.
م��رات قليلة كتبت ع��ن حميي الدين
زن�ك�ن��ة وك �ت��اب��ات��ه ..الأوىل ح�ين قرر
ق�سم اللغة العربية ( رئي�سه حينذاك
الناقد الدكتور فا�ضل عبود التميمي )
يف كلية الآداب بجامعة دياىل تدري�س
م�سرحيته ( ر�ؤي��ا امللك ) �ضمن املنهج
ال��درا��س��ي لطلبة ال�سنة املنتهية للعام
1998ـ  1999حيث �أقام الق�سم يف ربيع
ذلك العام ندوة تكرميية للكاتب �ألقيت
خ�لال�ه��ا درا�� �س ��ات وب��ح��وث .وك ��ان يل
�شرف امل�ساهمة يف تلك الندوة بدرا�سة
ق�صرية عن امل�سرحية بعنوان ( مركزية
الر�ؤيا يف ر�ؤي��ا امللك ) .وقد طلب مني
الكاتب ال��راح��ل ،يف لقائنا الأخ�ي�ر يف
ال�سليمانية� ،أن �أر�سل �إليه بالإمييل ن�ص
الدرا�سة لأن هناك فكرة جمع للدرا�سات
واملقاالت والبحوث املكتوبة عن �أعماله،
و�إ�صدارها يف كتاب يُطبع يف كرد�ستان.
وال �أعلم من �سيتوىل م�س�ؤولية القيام
ب �ه��ذا اجل �ه��د امل �ه��م الآن .وم���رة ثانية
كتبت ع��ن حم�ي��ي ال��دي��ن زن�ك�ن��ة ورق��ة
ق�صرية �ألقيتها يف �إحدى ندوات احتاد
�أدب� ��اء دي ��اىل الأ��س�ب��وع�ي��ة ل�ع��ام 1999
ون�شرت يف �إحدى ال�صحف الأ�سبوعية
( الرافدين ) .وم��ن ثم يف لعام 2001
كلفت م��ن ق�ب��ل ال�ك��ات��ب ن��اظ��م ال�سعود
بامل�ساهمة يف حمور خا�ص عن زنكنة
ملجلة ال�شباب ،وا�شرتك معي يف الكتابة
للمحور ذات��ه الكاتب �صباح الأنباري،
وكانت مقالتي بعنوان ( حميي الدين
زنكنة املبدع والإن�سان ) .وكتبت مقالة
بعنوان ( حميي الدين زنكنة حمطات
�إبداع ) ن�شرت يف جريدة اجلريدة لعام
(  .) 2004و�أنا الآن ب�صدد الكتابة عن
روايته الأخرية ( ثمة خط�أ ما ..يف مكان
ما ) .و�أعتقد �أن واجب وفائنا لزنكنة،
نحن تالمذته و�أ�صدقا�ؤه ،هو �أن نظل
خمل�صني ملبادئه التي �شاطرناه الإميان
بها ،وان نبقى نكتب عنه وع��ن �أعماله
لنبقي ذك��راه حية ،و�إنْ كانت �أعماله
نف�سها هي التي �ست�ضمن ،ال �شك� ،سمة
اخللود.
قبل ا�ضطراره لالنتقال �إىل ال�سليمانية
ب�ع��دة �أ��ش�ه��ر التقينا يف بيت ال�شاعر
بال�سم ال�ضاحي ببعقوبة ،حيث �أقمنا
ح�ف��ل وداع للكاتب امل���س��رح��ي �صباح
الأن �ب��اري ال��ذي ك��ان ي��روم الهجرة مع
عائلته �إىل �أ�سرتاليا .ك��ان معنا كاظم
ال��وا��س�ط��ي وك ��رمي ال��ده�ل�ك��ي وح�سني
التميمي و�آخرون مل �أعد �أذكرهم لتزاحم
امللمّات التي م��ررن��ا بها ف��راح��ت تثقل
�أذهاننا وترهق ذاكرتنا ،خالل ال�سنوات
ال�لاح�ق��ة ..ك��ان ال�ه� ّم ثقي ًال ،يخيّم على
اجلميع .وحتى ح�ين �أراد بع�ضنا �أن
يك�سر ج��و الك�آبة بنكتة �أو طرفة ف�إن
�ضحكاتنا كانت مفتعلة ومت�شنجة تنبئ
عن نفو�س ك�سرية تخ�شى �أي��ام� ًا �شقية
�آت�ي��ة ..كنا نعرف �أن �شملنا �سيتفرق،
ال�سيما مع تلك التلميحات املواربة التي
� �ص��درت ع��ن بع�ضنا ع��ن اح�ت�م��ال ترك
املدينة التي راح الإره��اب�ي��ون يعيثون
فيها دمار ًا..
�أذكر ذات مرة ،بعد �أن كنا يف املقهى ،لعلهّ

كان �آخر مرة نلتقي يف مقهى ببعقوبة..
�أو�صلناه �أنا وكاظم الوا�سطي �إىل بيته
بحي بعقوبة اجلديدة عند الظهر .وملّا
اقرتبنا ،ب�سيارة الوا�سطي ،من منطقة
امل �ف��رق ،يف طريقنا �إىل ح��ي املعلمني
ح�ي��ث ن�سكن ،ج��رى ا��ش�ت�ب��اك م�س ّلح،
وهاج الر�صا�ص ،فوجدنا �أنف�سنا ندخل
�أزقة �ضيقة ازدحمت باملركبات الهاربة..
ات�صل بنا مرار ًا لأنه كان يف غاية القلق
على �سالمتنا ..واحلقيقة �أن مثل هذه
احل��وادث باتت اعتيادية يف تلك الأيام
قبل �أن يكون اخلروج من �أجل اللقاءات
الأخ��وان��ي��ة م��ت��ع��ذر ًا ..ق� ��ال؛ ل �ع��ل من
الأف�ضل �أن منتنع عن اخل��روج لبع�ض
الوقت .نعم ،ك��ان ذاك �آخ��ر م��رة نلتقيه
مبقهى يف بعقوبة.
ك��ان �صباح الأن �ب��اري �أق��رب�ن��ا �إليه..
�صديقه وت�ل�م�ي��ذه النجيب م��ذ وطئت
قدماه بعقوبة نهاية ال�ستينيات قادم ًا
م��ن ك��رك��وك ..بقي �صباح يعيد كتابة
خمطوطاته لأنه من القلة الذين يفكون
خط زنكنة املطل�سم الذي ي�شبه �شخبطات
تقارير الأط�ب��اء ،ال�سيما بعد امل�شكالت
التي �صار يعانيها يف عينيه .كان �صباح
يعرف دقائق �أع�م��ال زنكنة ،و�سبق له
�أن �أخ��رج بع�ض ًا من م�سرحياته قبل �أن
يتفرغ للكتابة ويختط لنف�سه طريقته
املميزة عن طريقة �أ�ستاذه على الرغم
من ت��أث��ره الكبري ب��ه .ول��ذا كتب ون�شر
ع�شرات املقاالت والدرا�سات عنه ،جمع
بع�ضها يف كتابني من�شورين ،الأول:
(البناء الدرامي يف م�سرح حميي الدين
زنكنة /دار ال���ش��ؤون الثقافية العامة
ـ ب �غ��داد ،) 2002 /وال �ث��اين( :املخيلة
اخل ّالقة :يف جتربة حميي الدين زه نكه
نه الإبداعية ..ال�سليمانية ..من�شورات
جملة به يفني  .) 2009وخالل درا�ساته
ا�ستطاع الأنباري الوقوع على عدد كبري
من امل�صادر اخلا�صة ب�أدب حميي الدين
زنكنة فعمل له ببلوغرافيا ممتازة� ،أزعم
�أنها ت�ص ّنف معظم ما كتبه زنكنة ،وما
ُك�ت��ب ع�ن��ه ،وال �ف��رق الفنية ال�ت��ي م ّثلت
م�سرحياته داخ ��ل ال �ع��راق وخارجه،
ف�ض ًال عمّا ح�صل عليه من جوائز .لهذه
البببلوغرافيا قيمة توثيقية وعلمية ال
تقدّر بثمن.
يف الليلة التي تناهى يل خرب وفاة
زن �ك �ن��ة � �س �ه��رت ح �ت��ى � �س��اع��ات الفجر
الأوىل ،وب �ق��در م��ا ك�ن��ت �أف �ك��ر برحيل
حميي ال��دي��ن زنكنة الفاجع ع��ن عاملنا
ك�ن��ت �أف �ك��ر ب���ص�ب��اح الأن� �ب ��اري وكيف
�سيتلقى اخل�بر ،وكيف �سيم�ضي ليلته
املوح�شة احلزينة يف بالد الغربة .وكان
هذا ميلأين ب�أ�سى قاهر.
مل يحظ امل�ب��دع الكبري حميي الدين
زنكنة ،على ال��رغ��م م��ن اجل��وائ��ز التي
ح�صل عليها والكتابات الكثرية التي
تناولت �أعماله ،بالتقومي النقدي الذي
ي�ستحقه .ومل يح�صل على ال�شهرة التي
هو �أهل لها .فهو ال يقل موهبة عن كبار
ك ّتاب امل�سرح والرواية العرب .و�إنتاجه
الأدبي ي�ضاهي �أف�ضل الإنتاج الإبداعي
ال �ع��رب��ي .وه� ��ذا ،رمب ��ا� ( ،أق �� �ص��د عدم
رواج �أعماله مثلما ينبغي يف الف�ضاء
الثقايف العربي ) ب�سببه هو �شخ�صي ًا،
وكما قلنا؛ زهده بال�شهرة وابتعاده عن
الأ�ضواء .ورمبا ب�سبب جمالنا الثقايف
ال�ع��راق��ي ال��ذي ال ي�ع��رف كيف يحتفي
ب��رم��وزه الثقافية والإب��داع �ي��ة ،وكيف
يبوئهم املكانة اجلديرة بهم� ..أو رمبا
ب�سبب الأمرين مع ًا.
saadrhm@yahoo.com

كرس حياته
من أجل قيم الوطنية الحقة
ب�أ�سى كبري فقدت الأو�ساط الثقافية والأدبية والفنية
الأديب والكاتب امل�سرحي الكبري حميي الدين زنكنه،
�أحد �أبرز الأدباء الذين كر�سوا حياتهم وثقافتهم من
�أجل القيم الرفيعة التي �آمنوا بها ،قيم الوطنية احلقة،
وقيم الأدب والفن برفعتهما الإن�سانية النبيلة التي
توحِّ د الب�شر على اخلري واملحبة وال�سالم.
لقد كانت حياة الفقيد الراحل منوذج ًا يفخر به زمال�ؤه
و�أ�صدقا�ؤه وقرا�ؤه و�أ�سرته الكرمية ،هذه احلياة

التي ج�سدت �سلوك املثقف امللتزم بق�ضايا �شعبه
ومبادئه الرفيعة ،فكان بحق مثا ًال للمثقف الذي واجه
الدكتاتوريات ،وت�صدى لقوى التخلف بعزمية و�إميان
و�إرادة .وكان نتاجه الأدبي ج�سر ًا للتوا�صل بني
مكونات ال�شعب العراقي ،كما كانت حياته الن�ضالية
والثقافية تعبري ًا عن هذا التوا�صل احليوي.
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الرئيس جالل طالباني

محيي الدين زنكنة ..قلم متقد وصادق
بقلم :ألفريد سمعان
عرفته منذ زمن بعيد وكان اجلد والوقار ير�سمان على
وجهه ومينحانه قوة مع بع�ض اخل�شونة وال�صمت
العــادل  ..ال يتحدث كثري ًا بل يعقب بب�ضع جمل ..
حت�سبها ب�سيطة وهادئة ولكنها يف اجلوهر متقدة
متحم�سة عميقة  ..ترتفع بك �إىل ال��ذروة وتفهم من
خاللها انك �أم��ام �إن�سان ال يعرف الهذيان والرثثرة
كما تعودنا من بع�ض الذين يت�سابقون لت�سلق ال�سالمل
ليح�صلوا على م��ا ي��ري��دون ث��م يركنوا �أنف�سهم يف
�أروق��ة املُ�ضطهدين كذب ًا وري��اء ور�ش ال��رذاذ الأ�سود
على العيون.
ك��ان �إن�سانا ً �صادقا م��ع نف�سه �أوال ..وم��ع �أفكاره
اجلميلة ال�صادقة مع معارك الدهر كله  ..وكان �أمينا
على ما ي�صل �إليه ويقلبه من �شتى الوجوه لي�صل
�إىل احلقيقة وبالتايل يكون انطباعه ال�شخ�صي عما
يح�س به وي�سمع وما يراه وما يكت�شفه بنف�سه وما
ينقل �إليه على جناح طائر ما ي��راد ر�سول �أم�ين �أو
�صديق ويف ...ومل يهادن ومل ينحن ر�أ�سه لأي و�ضع،

التزم ال�صمت �أحيانا  ..وحتا�شى اال�صطدام ولكنه
ما تخلى عما ي�ؤمن به  ..وما متناه و�سعى من اجله
ب�صدق و�أمانة.
عندما ت�ستعر�ض ما كتب من م�سرحيات وق�ص�ص
ومقاالت تكت�شف انك �أمام مبدع يح�سن التعبري عما
يدور يف ذهنه يف �إطار فني يتبارى مع نف�سه ويحاول
�أن يتجاوز اليوم ما كتب بالأم�س ،وكان خ�صم ًا عنيدا
وم�ق��اوم��ا ف��ذا �ضد الظلم والعبودية و�سحق القيم
الإن�سانية الرائعة ،ولعل �أف�ضل ما يتميز به هو ال�صدق
 ..وال�صدق يف كل �شيء من احلرف الأول الذي ينطق
به وي�صف فيه حمنته املادية بعد تراكم امل�صاريف
العائلية عليه و�ضعف الإيراد الذي ي�ستلمه �إىل ما كان
يعانيه من بع�ض الزبانية الذين يلوحون (بالربكات)
�إذا ما (راع��ى) العهد الدكتاتوري البائ�س ال��ذي كنا
نعي�ش فيه  ..وكان �صلبا ال يلني وابت�سامة ال تذبل،لقد
حظي عطاء (زنكنة باالهتمام من �شتى امل�ؤ�س�سات
الأدب�ي��ة وامل�ج�لات املتخ�ص�صة ومت متثيل ق�سم من
م�سرحياته لأنها مل تكن �أفكارا الهثة عابرة بل ات�سمت
بخ�صو�صية العمل ور�صانة الأ�سلوب والتعبري اجلاد
املتميز فكريا وبنائيا ودراميا وملحمي ًا .
لقد تقا�سم يف م�سرحياته مع �شخو�صه الأمل والأحزان
والهلع والتماهي ..
و�صعد �أفكاره �إىل �أبراج التحدي ومعاي�شة الكادحني
وتبنى �أمالهم و�آالمهم واملالحقة اجلادة ب�شفافية عالية
�أحيانا  ..وبقوة الفي�ضانات التعبريية اجلارفة ..وكان
يثري الهلع يف نفو�س الأرذال  ..والتو�سل للمتعبني
لأن��ه يحكي لهم وعنهم ويرفع طموحاتهم ب�أ�سلوب
يرفع عنه التخاذل  ..والتو�سل  ..والقنوط..
لقد عالج �أمور ًا كثرية قا�سية ت�سحق الإن�سان وتطوح
ب��ه �شما ًال وج�ن��وب� ًا وك ��أن��ه زورق تتقاذفه الأم ��واج
العاتية وت�سخر منه العوا�صف ..
وم��ع ذل��ك ي�ظ��ل ث��اب�ت��ا وم �� �ص��ر ًا ع�ل��ى حتقيق حلمه
الإن�ساين ويطل نحو امل�ستقبل .
�إن حب زنكنة للحياة وتعلقه بالآمال الكبار وانت�صاره
للمظلومني وحتديه للم�سافات والتخاذل �إ�ضافة �إىل
�إبداعه الفني هو ما يجعلنا نعي�ش حالة من الأ�سى
وال�شجن ل�ضياع �صوت �إن�ساين متمكن نحن �أحوج ما
نكون �إليه يف الوقت الراهن .
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يف البدء كانت البواكري حا�ضنة النواة،
منها ت���س��ري رح�ل��ة ال�ب�ح��ث ع��ن ال��ذات
ملواجهة (الآخر) ،وت�شكيل الر�ؤية التي
ي�ت�ج��اوز م��ن خ�لال�ه��ا ال�ك��ات��ب معمّيات
الأ�شياء.
يف ال� �ب ��دء ك��ان��ت ال� �ب���واك�ي�ر ...منها
يتل�ص�ص (الكاتب) بوعي �أويل يحاور،
ويدمي ال�صلة مع احلوا�س حتى �إذا ما
اكتملت �أدواته املعرفية ،والفنية ك�شف
قناع اخلوف عن وجهه ليبد�أ مع نف�سه
و�أفكاره رحلة الألف ميل التي تبد�أ عادة
بخطوة واثقة غري متعجلة.
(حميي الدين زنكنة) الذي ولد يف مدينة
كركوك يف عام  ،1940وعا�ش يف مدينة
بعقوبة ،الكاتب امل�سرحي ،والروائي،
والقا�ص هل تتطابق بواكريه الأدبية
مع حكاية اال�ستهالل التي �سردتها؟
�إن القول الف�صل يف وعيه الق�ص�صي،
وامل�سرحي ،ومعرفة بواكريه ظل حلما
بالن�سبة �إىل �أ�صدقائه ،وحمبيه ،ذلك الن
�أح��دا مل يطلع على حم��اوالت��ه الأوىل،
والكاتب نف�سه قليال ما يتحدث عنها،
فهو قليل الكالم عن ذاته ي�شيح بوجهه
ع��ن امل�ق��اب�لات ،وال �ل �ق��اءات ال�صحفية،
وك��ان��ت عزلته عزلة مبدع اليهمه منها
�سوى الإبداع ،وت�أكيد نزعته الإن�سانية
التي تتق�صى م�شكالت احلياة بعيدا عن
التهريج ،والإعالن ،لهذا �صارت �سريته
الأدب �ي��ة م�صدر قلق وت �ق��وّ ل لكثري من
دار�سيه �أخ�ضعها ق�سم منهم �إىل ت�أويالت
�شتى� ...أم��ا �سعيه �إىل (ال�شهرة) فهو
�أبط�أ من زحف �سلحفاة!.
ترى من �أين ي�ستطيع الباحث� ،أو الناقد
�أن يح�صل على كتاباته الأوىل؟ وكيف؟

�إذا ك ��ان ال��و� �ص��ول �إىل (عمومياته)
�شيئ ًا �صعب ًا ،كيف يوفق �إذن يف تقليب
مذكراته ــ �إن كانت له مذكرات ــ وكيف
يقر�أ طفولته وهو يقلب (�ألبوم) �صوره
الأوىل ،وك �ي��ف ي�ط�ل��ع ع�ل��ى بواكريه
وي �ح��دد جن�سها الأدب� ��ي �إذا ك��ان��ت كل
الأم� ��ور جت��ري يف ح��ال��ة م��ن التغييب
املتعمد للأثر..؟.
لقد حتقق يل ما كنت �أع��ده م�ستحيال..
وه � ��ا �أن� � ��ا ادخ� � ��ل مب �ح ����ض رغ �ب �ت��ي،
وب��ال���ص��دف��ة وح��ده��ا (م�ك�ت�ب��ة زنكنة)،
ق ّلبت ما �شاء يل من مقتنياتها ،وعبثت
بع�شرات امل �ج�لات ،وال�ك�ت��ب النادرة،
والطبعات اخلا�صة ..وعندما ت�سمّرت
عيناي على دفرتين قدميني يف رف من
رفوف املكتبة �أيقنت �أن بواكري حميي
الدين زنكنة �أ�صبحت ق��اب قو�سني �أو
�أدنى من قلمي :دفرتان مبالمح رثة خط
عليهما الزمن مالمح القدم ،الأول اخ�ضر
ال �ل��ون ،اح�م��ر ال�ك�ع��ب ،وال �ث��اين مغلف
بجلد ا�سود ،بني دفتيهما وجدت حميي
الدين حميد زنكنة يف بواكريه الواعدة،
وتل�ص�صه على احلياة يوم كان برعما
ي�شي ب�شيء جميل.

الدفرت الأول يحتوي على خم�س ق�ص�ص
ق �� �ص�يرة ك ��ان ال �ك��ات��ب ق��د دب �ج �ه��ا بني
الأعوام ( 1955ــ � )1959أي بني �أعوام
الدرا�سة الإعدادية ،وق�سم من الدرا�سة
اجل��ام �ع �ي��ة� ،أع ��ده ��ا ل �ت �ك��ون جمموعة
ق�ص�صية ولكنه مل يطبعها وقد جتاوزها
فيما بعد ورمبا عدها من البواكري التي
ال ت�صلح للن�شر.
امل �ج �م��وع��ة ب�ل�ا ع � �ن� ��وان ،وال��ع��ن��وان
��ض��رورة ،والبحث الدقيق يف �أوراقها
ه��داين �إىل ق��راءة (م�ق��دم��ة) لها لي�ست
ق�صرية �سمّاها الكاتب (بعد �سنتني)
وق��د ت�أكد يل �أن ه��ذا العنوان ال عالقة
له بعنوان املجموعة الذي مل يكن ،وانه
كتب بلغة وا��ض�ح��ة ،و�صريحة خ�ص
بها جمموعته تلك ،جاء يف ا�ستهاللها:
(عندما �أعود اقلب �صفحات هذا الدفرت
ال ام�ل��ك نف�سي م��ن ابت�سامة فيها من
اال�ستلطاف قدر ما فيها من اال�ستهانة،
ذلك لأنها حتبب �إىل نف�سي الأي��ام التي
ودعتها من غري رجعة التي كنت �أح ّلق
فيها يف �أجواء اخليال ...وارك�ض وراء
الفرا�شة يف الب�ساتني) ث��م ي�سهب يف
ت�صوير معاناته يوم كتب ق�ص�صها وهو

غارق يف اخليال والأح�لام نا�سيا �أبناء
جلدته من الب�شر ال ي�شاركهم �أحزانهم،
وال يوا�سي م�صابهم ،ومل يحاول مرة �أن
مي�سح دمعة عن خدهم فقد كان والقول
له ي�صيح( :يف بيداء احلب والغرام).
املقدمة تعطي فكرة للقارئ ميكن حتليلها
يف النقاط الآتية:
 1ــ �إن الكاتب بد�أ م�شروعه الأدب��ي يف
بواكريه تلك من ال��ذات ،من مو�ضوعها
الأجمل (احل��ب) ،وه��ذا �شيء يتنا�سب
م��ع ت��وج�ه��ات ال�ك��ات��ب ي��وم ذاك ،وهو
يف �أول �شبابه ،وانبهاره يف احلياة،
واجل� � �م � ��ال ...ل �ق��د ك �ت �ب��ت �أوىل تلك
الق�ص�ص وحميي الدين زنكنة ملا يزل
طالبا يف املرحلة الرابعة من الدرا�سة
الإعدادية ،وقد كان �صادقا حني قال يف
تلك املقدمة �إنها ق�ص�صه( :ت�صور حياتي
يف تلك املدة متام الت�صوير).
 2ـ�ـ �إن الكاتب بعد �أن �أجن��ز ق�ص�صه
مب ��دة وج �ي��زة م� � ّر ب�ت�ج��رب��ة �سيا�سية
عمقت من وعيه الأدب��ي وجعلته ينظر
�إىل تلك التجربة مبنظار اال�ست�صغار،
واال�� �س� �ت� �ه ��ان ��ة ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن �أن
مو�ضوعاتها �إن�سانية جميلة.

إن الق ��ول الفص ��ل في وعيه القصصي ،والمس ��رحي ،ومعرفة بواكيره ظل حلما بالنس ��بة إلى أصدقائه،
ومحبي ��ه ،ذل ��ك الن أحدا لم يطلع على محاوالته األولى ،والكاتب نفس ��ه قلي�ل�ا ما يتحدث عنها ،فهو
قلي ��ل ال ��كالم عن ذاته يش ��يح بوجهه عن المقاب�ل�ات ،واللقاءات الصحفية ،وكان ��ت عزلته عزلة مبدع
اليهمه منها سوى اإلبداع

3ـ�� � �ـ �إن امل � �ق� ��دم� ��ة ك� �ت� �ب ��ت ب� �ت ��اري ��خ
 ،1958/6/27وه��ذا يعني �أنها كتبت
قبل ث��ورة مت��وز (يوليو) ب��أي��ام قليلة،
وان��ه كتبها بعد فراغه من كتابة جميع
الق�ص�ص �سوى ق�صة (اللحن الأخري)
التي كتبها بتاريخ .1959/8/12
4ــ �إن املجموعة كانت مبثابة التمرين
الأدبي للكاتب ،يدل على هذا :عدم ر�ضاه
عنها ،وعزوفه عن ن�شرها فيما بعد.
�أع��ود �إىل املجموعة نف�سها ف��أق��ول� :إن
الكاتب ذي��ل جميع ق�ص�صها بتواريخ
ت�شري �إىل زمن االنتهاء من كتابتها ،وهذا
يعني �أن الكاتب فطن مبكرا �إىل �أهمية
توثيق ن�صو�صه ،وه��ذا م��ا ظ��ل يفعله
حتى �أيامنا هذه ،وقد �أجنز ال�شيء املهم
والكثري يف امل�سرح ،والق�صة والرواية.
ا�شتمل منت املجموعة على تخطيطات
بالقلم الر�صا�ص مثلت وجوها �إن�سانية
غ�ي�ر م�ك�ت�م�ل��ة امل�ل�ام ��ح ،وتخطيطات
حتيل �إىل ا�ستباق حالته الإبداعية،
ف�ه��و ي�خ��ط ب��ال�ق�ل��م احل�ب�ر م�ث�لا عبارة
(:م�ؤلفاتي كلمات قدمية) لي�شري �ضمنا
�إىل ع ��دم ر� �ض��اه ع�م��ا �سيكتب ،و�إىل
رغبته ال�صادقة يف جتاوز يومه �إىل غد
�أجمل ...ووجدت الكاتب يزين عنوانات
الق�ص�ص ب�أ�شكال جميلة متثل طيور
البطريق ،والبالبل ،وهذا ي�ؤكد نزعته
الرومان�سية التي ب��د�أ فيها الكتابة ثم
�سرعان ما غادرها بفعل حتوالته الفكرية
ال�لاح �ق��ة ...وك ��ان يعمل على اجتزاء
ن�ص معني من ق�ص�صه ،لكي ي�ضعه قبل
عنواناتها وبعدها ،لتكون تلك املل�صقات
�إحاالت ي�ؤكد فيها الكاتب( بوحا) معينا
ميكن للقارئ �أن ي�سهم يف فك مغاليقها،

ل�ي�ك��ون يف ق�ل��ب ال� �ق ��راءة والتلقي..
وهذا ما فعله يف ق�صة (اللحن االخري)
التي ذيل عنوانها بالن�ص الآتي الذي
اقتطعه من ختام الق�صة نف�سها�( :أحبت
امل��و��س�ي�ق��ى والأحل� � ��ان ،وط�ب�ي�ع��ي �أن
ال��دي��ر خ��ال منهما قفر ،لي�س فيه غري
تراتيل الرهبان ،ودقات النواقي�س...
فق�ضت عمرها م��رددة �أغ�ل��ى م��ا وعته
الأوهام.)..
�أما ق�صة (�أنا والليل) فقد خط عنوانها
بالأبي�ض وجعل ف�ضاءه باللون الأ�سود
ت��ارك��ا ه��ذا ال�ط�ب��اق الت�شكيلي مينح
املتلقي داللة ميكن تف�سريها بالإحالة
�إىل ما يف الق�صة من �شد داليل ،وقد
�أه ��دى ق�صته (ذه��ب ومل ي�ع��د)�( :إىل
ال�ت��ي جعلت م��ن �شفتيها ك��أ��س��ا ،ومن
رحيقها ��ش��راب� ًا ارف��ع ه��ذه ال�سطور)
مكررا �إياه حول العنوان.
ق�ص�ص املجموعة ماذا حملت؟ ومباذا
ب���ش��رت؟ وك�ي��ف مي�ك��ن ل�ل�ق��ارئ اليوم
�أن يتلقاها؟ ق�صة (�أن��ا والليل) كتبت
ب �ت��اري��خ  .1955/12/4و(ق �ب�ل��ة يف
الظالم) يف  .1956/7/8و(الت�ضحية)
يف  ،1956/10/21و(ذه�� ��ب ومل
ي �ع��د) يف  ،1957/1/18و(اللحن
الأخ�ي��ر) يف  ...1959/8/22هذه
الق�ص�ص يجمعها قا�سم م�شرتك هو
(احل��ب) ،ففي (اللحن الأخ�ي�ر) هيمن
على �شخ�صية بطل الق�صة احمد يف
ح��دود املكان الأليف(كركوك) ،وكذلك
املو�سيقى بو�صفها فنا �إن�سانيا جميال،
و�سلوى ..ولكنه انتهى مب�أ�ساة ..ويف
ق�صة (�أن ��ا وال�ل�ي��ل) ك��ان��ت لغة الق�ص
�شعرا يف اال�ستهالل( :هد�أ الليل ،ورقد
الكون ،وهاجت يف نف�سي الآالم) ،هذه
ال�شعرية كانت املدخل ملعاجلة مو�ضوع
احلب يف حوارية :احلمام ،واحلزن،
وال�سعادة التي بدت حلما جميال زائال
يف احلال ...يف ق�صة (قبلة يف الظالم)
التي عمد الكاتب �إىل ترقيم متنها ،قدم
فيها مو�ضوعة احلب مغمو�سة بحكم
الأق��دار ولكن بلغة ك��ان الو�صف فيها
ي�ؤكد منحى الكاتب يف حتليل النف�س
الإن �� �س��ان �ي��ة ع�ب�ر ث�ن��ائ�ي��ة ح��ب ال ��ذات
ومعاقبتها ..وهذا ما مل يفعله يف ق�صة
(ذهب ومل يعد) التي غلبت على خطابها
ل�غ��ة ال�ت�ق�ب�ي��ل ،واحل � ��وار ،والتكثيف
وك�أنها تعوي�ض عن فقدان ما ،وق�صة
(الت�ضحية) ال تختلف يف مو�ضوعها
عن �سابقاتها ..ليل وحب بدا من طرف
واحد ثم اخذ منحى �صريحا من طريف
احلياة ،الزوج ،والزوجة ولكن باجتاه
�آخر.
ثمة قا�سم م�شرتك بني الق�ص�ص كلها،
الت�شبث باحللم الرومان�سي ،والفقدان
واال� �س �ت�لاب ،وحم��اول��ة التعوي�ض،
ومعاقبة ال��ذات ،وال�صراع احل��اد مع
النف�س ...وال ادري ملاذا خ�ص الكاتب
ق���ص�ت�ين م�ن�ه��ا ب ��أ� �س �م��اء �شخ�صيتني
م �ك��ررت�ين( :اح��م��د) ال���ذي ك ��ان بطل
(اللحن الأخ�ير) و(قبلة يف الظالم)،
وكذلك (�سلوى) التي تكرر ا�سمها يف
الق�صتني.
�أم��ا ال��دف�تر الأ� �س��ود فقد ب��دت �أهميته
التوثيقية من دون الدفرت الأزرق ،لأن
ق�ص�صه مل ت���ؤرخ وب��دت الأق ��رب �إىل
يومنا ه��ذا ،ويخيل يل �أنها كتبت يف
نهاية ال�ستينيات من القرن املا�ضي،
ولهذا �شكلت عالمة فارقة يف �سريته
الأدب� �ي ��ة ،لأن �ه��ا ك��ان��ت الأك�ث�ر ن�ضجا
ومتا�سكا ،عدد الق�ص�ص �أربع ،اثنتان
�سبق للكاتب �أن ن�شرهما يف جمموعته
الق�ص�صية الأوىل (كتابات تطمح لأن

تكون ق�ص�صا) وه��ي( :ال�سد يتحطم
ث��ان �ي��ة) و(ح���رم���ان) ،م��ا يهمنا الآن
احلديث عن االخريني( :الليل واملطر)
و(هدية ل�سعادة البا�شا) ،الأوىل كتبت
ب�ل�غ��ة ف��ارق��ت ل�غ��ة ق�ص�ص البواكري
فقد ب��دا يف الليل وامل �ط��ر ع��ازم على
اخلو�ض يف غمار امل�شكلة االجتماعية
بت�أثري التحوالت الفكرية والنف�سية
التي �أك�سبته ق��درة على ر�ؤي��ة الواقع
والغو�ص يف ن�سيجه العام واخلا�ص،
ولأنه �أراد �أن يك�شف جزءا من ال�صراع
ال�ن�ف���س��ي ال� ��ذي ه�ي�م��ن ع�ل�ي��ه ال�سوء
الأخالقي ،اخـــــتار زوجة الأخ اللعوب
م �ث��اال ...ف�ق��دم ق�صة ق�صرية تخطت
ح��دود النجاح يف الق�ص�ص اخلم�س
ال�سابقة.
�أم��ا ق�صة (هدية ل�سعادة البا�شا) فقد
ا�ستطاع كاتبها �أن ي�سرب �أغوار(الفقر)
ح�ين ي�ك��ون ه� ّم� ًا �إن�سانيا يجثم على
�� �ص ��در (ال� � �ب� ��راءة) ،و(التح�س�س)
و(ت��أك�ي��د ال � ��ذات) ...وه��ي ف�ضال عن
ه��ذا تكثيف ل�صورة ال��زي��ف الطبقي
ال��ذي ع��ادة ما يكون ظاهرا يف حياة
تهيمن على واجهاتها ثنائية ال�شخ�ص
املتح�صن ب��ذات��ه ،وال�شخ�ص التائق
ملالقاة الآخ ��ر ...الق�صة كتبت بوحي
من مقدمة الدفرت الأزرق التي حاول
من خاللها �أن يغادر الكتابة عن الذات
ليدخل يف الكتابة عن الآخر فكان له ما
�أراد يف كتاباته الالحقة.
يف ه� ��ذا ال ��دف�ت�ر م �� �س��رح �ي��ة واح� ��دة
ع� �ن ��وان� �ه ��ا(الإج ��ازة) ك�ت�ب�ه��ا بتاريخ
 1957/6/4ف �ه��ي م��ن م�سرحياته
املبكرة ،وق��د �سبقتها حم��اوالت مل تر
ال �ن��ور ...ومم��ا ه��و جدير باملالحظة
�أن �أول م���س��رح�ي��ة ن���ش��ره��ا الكاتب
كانت(14ني�سان) التي ظهرت لأول
مرة من�شورة يف بغداد على �صفحات
جملة(�صوت الطلبة) يف عام ..1959
فـ (الإج ��ازة) ت�سبقها بعامني ،ولعلها
امل�سرحية الوحيدة التي مل ين�شرها
ال �ك��ات��ب يف ك �ت��اب �أو جم �ل��ة ،رمبا
ب���س�ب��ب ل�غ�ت�ه��ا ال �ع��ام �ي��ة ال �ت��ي حتول
دون انت�شارها ع��رب�ي��ا ،ورمب��ا لأنها
م��ن(ال�ب��واك�ير) التي اعتقد بتوا�ضع
بنيتها ،وع��دم ان�سجامها م��ع ذائقته
ال�ت��واق��ة لكتابة عمل متميز ودقيق،
ولكنه �أذن بتمثيلها يف مدينة بعقوبة
يف ع ��ام  ،1977وق ��د ا� �ش�ترك��ت يف
متثيلها فرقتا م�سرح بعقوبة ،وم�سرح
دياىل بر�ؤية �إخراجية تكفلها املخرج
�سامل الزيدي.
م�سرحية الإجازة ت�ستعر�ض بحوارات
وا�ضحة ق�ضايا اجتماعية واقت�صادية،
�إط��اره��ا العام م�شاكل العمل ،وج�شع
�صاحب ال�شركة ،والوعي ال�سيا�سي
الأويل للعمال من خالل �إ�شكالية موت
�صاحب ال�شركة ال��ذي ظل البحث يف
�أ�سبابه �س�ؤاال مفتوحا ردده امل�ؤلف يف
نهايتها...
�إن الإطار الفكري للم�سرحية هو الآخر
ين�سجم مع دعوة الكاتب التي �ضمنها
يف مقدمته ال�سابقة ،وه��ذا يعني �أن
الكاتب ك��ان وفيا لأف�ك��اره ،وتطلعاته
التي �أراد من خاللها �أن يعلي من �ش�أن
الإن�سان.
�إن (بواكري) حميي الدين زنكنة تعطي
فكرة م�ؤداها :انه بد�أ م�شروعه الأدبي،
وال�ث�ق��ايف ج ��ادا ...هاج�سه الإن�سان
م��ن دون �أن ي�خ��و���ض يف جزئياته،
وع�لام��ات��ه ال �ف��ارق��ة ..ه��ذا دي��دن��ه يف
البواكري ،والأعمال الالحقة التي عرف
بها يف العراق وخارجه.

ت��ج��رب��ت��ي
ال �أدري �إىل �أي م��دى ميكن �أن �أك��ون م��ؤه� ً
لا للحديث عن
(جتربتي) االدبية وتقوميها من الناحية الفكرية والفنية،
ب�صورة مو�ضوعية.
الادري �إىل �أي م��دى ميكن لكاتب� ،أي كاتب ،بل �أي مبدع
يف �أي حقل من حقول الإبداع� ،أن يكون م�ؤه ًال للحديث عن
جتربته العملية ،جتربة اخللق واالب��داع ،يف عامل ال�سحر
املنحوت من الواقع ،بواقعية ت�ضاهي الواقع نف�سه وتغريه
اذ ت�سري ب��ه وتر�سم ام��ام��ه الطريق املف�ضي �إىل الأرح��ب
والأ�سعد والأكرث ان�سجام ًا مع الروح وال�ضمري..
ان جت��رب �ت��ي وجت��رب �ت��ه وجت��رب �ت��ك ،ل�ي���س��ت ،ب��ال��رغ��م من
خ�صو�صيتها ،اخلا�صة ،الل�صيقة جد ًا بي وبه وبك ،جتارب
منعزلة ت�سبح يف جزر منف�صلة ،امنا هي خزين حي فعال
متحرك ،ت�صب يف ،وتن�صب فيها جتارب االخرين ،ور�صيد
متنام متطور من القراءات املتنوعة ،يف �شتى ريا�ض الفكر
والعلم ،ومعاي�شة حية مع الواقع واملجتمع.
ثم ان �أي حديث عن التجربة ال�شخ�صية البحت مر�شح يف
الغالب ،للقفز م��ن ح��دود ال��واق��ع املنجز� ،إىل التحليق يف
ف�ضاء الطموح غري املتحقق .ويف �آفاق الأمل املن�شود متنف�س ًا
ه��واء االح�لام اجلميلة متحرر ًا من �ضغط احلياة اليومية
وكابو�سها ،ومنغ�صاتها العديدة ،التي تطبق ،مبخالبها ،على
الروح ،والتي ماتني تتنا�سل ب�شراهة الديدان ال�شريطية.
ان النهر الكبري� ،أو النهري ،مثل حايل .اذ يجري �سل�س ًا رقراق ًا
هادئ ًا ت��ارة� ،ضاج ًا �صاخب ًا تارة �أخ��رى ،يحفز يف احلالتني
حدوده وير�سم ت�ضاري�سه خارج �ضجيج الدعاية واالعالن.
وه�م��ا ،احل��دود والت�ضاري�س ،لي�سا ثابتني �إذ �سرعان ما
ي�ت�غ�يران ،ينمحيان كلي ًا� ،أو ج��زئ�ي� ًا ،لتحل ح��دود �أخ��ر..
وت�ضاري�س �أخر ،التلبثان هما االخريان ان تتغريا وتزوال
بعد عملية� ،أو بالأحرى ،عمليات خما�ض قا�س م�ؤمل ،وبعدها
تكونان قد قذفتا بوليدين جديدين اليعمران ،هما الآخران
طويال.
امن��ا يتال�شيان ليف�سحا الطريق ومينحا احل�ي��اة للأجداد
منهما ،يف عملية دائبة ،التعرف الثبات وال التوقف ،وعرب
عالقة جدلية �شاملة ،ت�شكل ،بفعل الت�أثري ،مع االر�ض التي
يداعب النهر جلدها� ،أو يدغدغ �أح�شاءها وبواطنها وخفاياها،
متغلغ ًال يف اعماقها ،جاري ًا خالل اوردتها و�شرايينها و�سائر
ع��روق�ه��ا ،وه��و ي�شق طريقه ب�صرب و�أن ��اة ويخلق حياته
اخلا�صة ،على وفق الظروف الطبيعية املتغرية ،با�ستمرار
يف حرية� ،صائغ ًا معامله وا�شكاله ال�ضرورية املالئمة ،بني
االت��رب��ة وال�صخور واجل �ب��ال� ،أو ب�ين االط �ي��ان والوديان
واالدغ��ال �أو على وجه الأر���ض املن�سرحة املنب�سطة كباطن
الكف� ،أو يجول ك�أفعى� ،أو �أفاع ملاعة بني احلقول والب�ساتني،
واحلدائق والريا�ض ..كما جتري ال�سواقي ..اىل حيث تدري
�أو الت��دري ..ويف الغالب الت��دري ..ان هذا النهر اجلاري،

محيي الدين زنكنة
دوم ًا يف دنيا مكتظة باملعلوم ،نحو مكان ،يف الغالب جمهول،
�أو غري موجود� ،أو لي�س بالو�سع معرفته ،وحتديد هويته
بالتفا�صيل املطلوبة ،بالرغم من ان توقه النهائي معروف،
وهو االرمت��اء يف اح�ضان البحر ومعانقة كل انهار العامل،
املتدفقة يف كل االمكنة ،منذ خمتلف االزمنة واملتجمعة فيه،
ومن ثمة االنطالق مرة �أخرى ،مع الأنهر الأخر� ،أو منفرد ًا،
نحو الدنيا ،لري كل بقعة عط�شى ،و�سقي كل �شجرة �ضم�أى،
وم��د الأر� ��ض ،كل الأر���ض باحلياة وال�ن�م��اء ..و  ,,الوالدة
والثمار..
�أقول :
ان هذا النهر ،وهو يف م�سريته الطويلة ،ال�شاقة واملرهقة،
لكن اللذيذة واملمتعة ،يف الآن نف�سه ،التي قد يهتدي يف
نهايتها اىل هدفه امل�أمول وقد ي�ضيع.يف متاهاتها ،ويغور يف
تربتها ورملها ..وال يبلغ هدفه ابدا .هل بو�سعه ان ي�ستجيب
لرغبة جتي�ش يف ال�صدر.
ان يتوقف هنيهة يت�أمل م�سريته تلك .ويرنو �إىل الطريق،
�أو ال �ط��رق ال�ت��ي ح�ف��ره��ا ،ويتفح�ص م�ع��امل احل ��دود التي
ر�سمها ،ويعد البقاع التي �سقاها ،ويفرح ملر�أى الزهور التي
تفتحت على �ضفافه� ،أو يحزن لر�ؤية االحرا�ش واال�شنات
والطفيليات التي ام�سكت بخناقه ،وغلت مياهه ،ومنعتها من
التدفق واالنطالق على النحو الذي كان يريد ،وي�سعى اليه..
او� ..أو ي�أمل يف االقل !
�ألي�س املبدع ،املبدع احلق ،املبدع اخلالق ،خارج لغة الغرور
والتوا�ضع امل�صطنع ،املقيتتني .هو يف بع�ض حاالته� ،أو
جلها ،ه��ذا النهر املتدفق بالعطاء ،ي�ستجلب ذه�ن��ه الرث،
ي�ستقطر روحه الغنية ،م�ستعذب ًا عذاباته ،م�ستلهم ًا حرمانه
وه��و ي�شق طريقه� .أو ب��الأح��رى يحفر طريقه ،يف الأر�ض
ال�صلدة وب�ين ال�صخور املتحدية ي�سقي العطا�ش ،يروي
الظم�أى �إىل النور واحلب واملعرفة ،مبا اختزن يف وجدانه
من احلكمة االن�سانية واخلربة الواقعية.
م�صارع ًا ال�صخور التي تت�صدى ل��ه يف م�سريته معارك ًا
االحجار التي تعرقل �سريه نحو النا�س .مقتلع ًا الطحالب
واال�شنات التي حتجز عطاءه ،متغلب ًا عليها حين ًا ومغلوب ًا
حين ًا �آخر ،م�ستفيد ًا من جناحاته ،واخفاقاته من غري ان تنفخ
فيه جناحاته غرور ًا ومن غري ان تزرع فيه اخفاقاته ي�أ�س ًا..
وامنا معترب ًا احلالتني ،النجاح والف�شل ،خربة م�ضافة �إىل
خزين جتاربه وخرباته ،احلياتية والفكرية ..ذلك اخلزين
الذي اليعرف توقف ًا عن النمو واالت�ساع واليعرف �شيئ ًا ا�سمه
الر�ضى �أو االكتفاء �أو القناعة
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برحلة
بخلتم عليه ً ٍ
فكان رحيال

ّ
أي زمن هذا جعلك تحث الخطى  ،وتفاجئنا بسرعة الرحيل األبدي؟
لماذا أبقيت التوق الدائم للقاء معلقا في الهواء ّ ،
وغيبت صوتًا لم يزل
طريا بمزاح الشباب  ..وعسل الكالم؟
في مكالمات الخميس  ،موعدنا األثيري شبه الثابت  ،لم ألحظ وهنًا
إلرادة الحياة في صوته الحميم  -باستثناء شكوى خجولة عن تردي
جهات لم تقدم شيئًا لمعالجة ما يتيح له
حال عينيه  ،وعتاب على ٍ
االستمرار في اإلبداع والحياة

العدد ()1954
السنة الثامنة
الخميس ()4
تشرين الثاني 2010

كاظم الواسطي

ف ��ي المكالم ��ة األخي ��رة مع ��ه
ي ��وم الخمي ��س المواف ��ق
 / 12آب  2010/وبع ��د
إلحاح مني لالستفسار عن حال
عينيه ،أكد ل ��ي أنهما يزدادان
س ��وءًا وقد توقف ع ��ن القراءة
والكتاب ��ة ومش ��اهدة التلف ��از
وبتوصي ��ة خاصة م ��ن الطبيب،
وأن مفاتحت ��ه الجهات المعنية
بخصوص الحصول على تأشيرة
س ��فر إلى خارج الع ��راق إلجراء
عملية لم تس ��فر عن نتيجة ..
بع ��د توقف قصير قال عبارته
المازح ��ة " بع ��د ال تس ��أل ..
موكلتلك هاي هو "
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و�صعب ه��و الف�صل بينهما بالن�سبة
للمبدع  ،بعدها ينهي املو�ضوع بعبارته
املازحة"هاي هو "  -بل كنت �أ�صغي
ل�ك�ل�م��ات��ه امل �ت�لاح �ق��ة  ،ويف ك �ث�ير من
الأحيان ال �أجد الوقت الكايف الخرتاق
حما�سته يف التعليق على الأح ��داث ،
وامل�ستجدات ال�سيا�سية والأمنية التي
ي �ح��اول ال�ب�ع����ض م��ن خ�لال �ه��ا تعطيل
م�شاريع احل�ي��اة وال�ب�ن��اء يف ب�لادن��ا ،
ف�ضال عن ا�ستف�ساره الدائم عن �أخبار
كل �صديق م�شرتك بيننا  ،وعن الكيفية
التي يعي�ش فيها  .كان ي�ؤكد �أن املثقف
م �ن��ذور  ،منذ الأزل  ،ل�ق��ول احل��ق يف
�أح �ل��ك ال �ظ��روف  ،و�أن ال ي�سكت عن
�سفالة ال�ظ��امل�ين �أي�ن�م��ا ك��ان��وا وحيثما
و ُِجدوا .ك�أمنا ي�ضع بذلك معيارا لقيا�س
م�ن���س��وب ال���ص��دق�ي��ة يف ع �م��ل املثقف
 ،وم ��دى ��س�لام��ة م��وق�ف��ه يف مواجهة
جنون امل�ستبدين  ،وحمقهم كل ما هو
طيب على هذه الأر���ض  .ومن كتاباته،
وتعليقاته  ،و�أحاديثه  ،اكت�شفت �صالبة
احلجر ال��ذي يرميه يف ال�برك الراكدة
التي ال يريد البع�ض ملياهها �أن جتري
مكان �آخ��ر ،لكي يعرب النا�س" ذات
�إىل ٍ
النهر مرتني" ،ويكتفي ه��ذا البع�ض
الآ�سن ب�سكون احلال ،واالطمئنان �إىل
ما هم عليه دون اهتمام بحال املاليني
م��ن ال�ب���ش��ر مم��ن ي�ع�ي���ش��ون يف ع��ذاب
الفقر واحلرمان � .إن العمر ال�سبعيني
للمبدع الكبري حميي ال��دي��ن زنكنة مل

ي�ع� ّ�ط��ل ط��اق��ة الإب � ��داع يف ع�ق�ل��ه  ،ومل
يُ�ضعف روح��ه التوّ اقة للخري ،واحلب
 ،واالنت�صار مل�سارات احلياة يف وجه
الظالم ورم��وزه ال�شريرة  ،مثلما كان
دائما  ،ومنذ كتاباته الأوىل التي ظلت
تدق �أجرا�س اخلطر يف وجه الربابرة
ال�ق��ادم�ين م��ن " ال �ق��رى املتوح�شة " ،
واخلائ�ضني �أب��دا يف وح��ل التاريخ ..
فكانت " اجل��راد " و " ال���س��ؤال " و "
�آ�سو�س " و " اجلنزير " و" ر�ؤيا امللك"
و"اخلامت"و" العلبة احلجرية" وغريها
الكثري م��ن اجن��ازات��ه الإب��داع �ي��ة التي
فا�ضح ح��االت التفاوت
�أ��ش��رت ب�شكل
ٍ
االجتماعي  ،والقهر ال�سيا�سي  ،اللذين
عبثا كثريا بحياة املحرومني والفقراء ،
وعر�ضاها للإذالل والعوز الدائم .
يف املكاملة الأخ�يرة معه يوم اخلمي�س
املوافق �/ 12آب  2010/وبعد �إحلاح
مني لال�ستف�سار عن ح��ال عينيه � ،أكد
يل ب�أنهما ي ��زدادان ��س��وء ًا وق��د توقف
عن القراءة والكتابة وم�شاهدة التلفاز
وبتو�صية خا�صة م��ن الطبيب  ،و�أن
مفاحتته اجل �ه��ات املعنية بخ�صو�ص
احل�صول على ت�أ�شرية �سفر �إىل خارج
ال �ع��راق لإج� ��راء عملية مل ت�سفر عن
نتيجة  ..بعد توقف ق�صري قال عبارته
املازحة " بعد ال ت�س�أل  ..موكلتلك هاي
هو " ثم �أح�س�ست بجدية العبارة التالية
التي خل�صت معاناته احلقيقية :
" كاظم  ..ال �أتخيل العي�ش بدون كتابة

 ..امل�س�ألة �صعبة بالن�سبة يل بعد عمري
ال�ط��وي��ل يف ه��ذا امل �ج��ال . "..حزنتُ
كثريا لنربة �صوته املت�أثرة ب�شكل جا ٍد
مب��ا �آل��ت �إل�ي��ه ح��ال عينيه وع�ج��زه عن
�إيجاد حل لهذا املو�ضوع  .ت�ساءلت مع
نف�سي � :ألي�س الكاتب واملبدع احلقيقي
ثروة وطنية كربى يف عرف املجتمعات
املتح�ضرة ؟ ونحن �أال نتحدث ب�إفراط
عن الدميقراطية  ،واحلريات العامة ،
وحقوق الإن�سان  ،وحرية الفكر  ،وهي
م��ن امل��رت�ك��زات الأ�سا�سية لأي جمتمع
متح�ضر � ..أم �أن لهذه املفاهيم معاين
�أخ��رى يف طقو�س جمتمعاتنا املعنية
بعامل الأم ��وات والغائبني ال ميكن �أن
تد ّن�سها بيوميات الأح�ي��اء ونوازعهم
الب�شرية غري املعروفة االجتاه والوالء؟
يف الربع الأخ�ير من ت�سعينيات القرن
امل��ا��ض��ي التقيت حم�ي��ي ال��دي��ن زنكنة
الإن�سان  ،بعد �أن عرفته �أديبا وكاتبا
م�سرحيا ل�سنني طويلة م�ضت  ،وكان
وقلب
ري م�ع� ّذب ،
يومها يعي�ش ب�ضم ٍ
ٍ
�أدمته الدكتاتورية باحلروب واحل�صار
وبنوازع ال حدود لعدوانيتها
والقمع ،
ٍ
و�شرا�ستها �ضد النا�س الأبرياء  .وكانت
تلك امل��و��ض��وع��ات  ،وي��وم�ي��ات النا�س
بالغة ال�صعوبة  ،حم��ور حديثنا يف
ذل��ك اللقاء الأول يف مدينة بعقوبة ،
ويف بيت ال�صديق الطيب القلب (�أبو
خ��ال��د ) ال ��ذي م� ّه��د ل��ذل��ك ال�ل�ق��اء  .ومن
خ�ل�ال ل�ق��اءات�ن��ا امل �ت �ك��ررة ع��رف��ت ب�أنه

تقاعد من التدري�س ب�سبب �ضغوط ،
وم�ضايقات الأجهزة الأمنية واحلزبية
يف بعقوبة  ،واخ�ت��ار البيت �صومعة
للكتابة وا�ستقبال بع�ض الأ�صدقاء
اخل ّل�ص  .وبعد �سقوط النظام ال�سابق
ع ��ام  2003ب� ��د�أت ل �ق��اءات �ن��ا تتكرر،
ودائرة عالقاتنا تت�سع  ،ولكن ال�صدمة
كانت �أكرب يف م�شاهد ال�سلب والنهب ،
وحرق املمتلكات العامة  ،وما تبعها من
عمليات قتل ع�شوائي  ،و�إرهاب ّ
منظم .
كان حميي الدين زنكنة كثري التوج�س
من تطور الأحداث  ،وقال يل مرة " �إن
بيو�ض الدكتاتورية التي تركتها على
�أر�ضنا ب��د�أت تفق�س "  ،مثلما ملّ��ح لها
يف " اجل��راد " ال��ذي ظل يق�ضم كل ما
هو �أخ�ضر يف حياتنا ل�سنني طويلة .
خ�ل�ال �أح� � ��داث ال �ع �ن��ف ال �ط��ائ �ف��ي يف
بعقوبة عام  ، 2006غادرت مع عائلتي
�إىل بغداد  ،وبعد مدة ق�صرية ات�صل بي
ليخربين ب�أمل �شديد ب�أنه قرر املغادرة
�إىل مدينة ال�سليمانية ب�سبب تردي
الأو���ض��اع الأم �ن �ي��ة ،وت���ص��اع��د �أعمال
العنف الطائفي يف بعقوبة  .ومن هناك
ك��ان يحدثني  ،بالهاتف  ،عن �شعوره
ب��االق�ت�لاع الق�سري م��ن مكانه  ،وهو
يغادر املدينة التي عا�ش فيها �أكرث من
�أربعني عاما  ،بهذه الطريقة البائ�سة
والال�إن�سانية  .نعم ي��ا رج��ل ال�ضمري
احلي  ..للأماكن ذاكرة وذكريات ترتك
ّ
ب�صماتها حمفورة يف �أرواح قاطنيها ،
فكيف تكون ملبدع كانت كل هذا الوقت
حا�ضنة لإبداعه و�أحالمه ،بل كان فيها
مربي ًا تخ ّرجت على يديه النا�صعتني
�أجيال ُتدين له بالنزاهة  ،وا�ستقامة
ال�سلوك  ،وتع ّلمت منه قوة املوقف يف
مواجهة �أ�شباح القوة والت�سلط التي
كانت ترتب�ص بحياتنا ليل نهار  .ال �أحد
يلومك ي��ا رج��ل اجل��ذور العميقة على
ملكان ع�شت فيه عمرا ،و�سوف
وفائك ٍ
يحبك �أزمنة بال عمر .
حتن ر�أ�سك ل�سلط ٍة
هكذا �أنت  ،مثلما مل ِ
�أو م�ستبد  ،مل متهل املر�ض وقت ًا طويال
للخذالن  ،ف�سقطت من �صهوتك بحرارة
دم الفار�س ال�شجاع  ،تارك ًا ملن �أحبوك
م���س��اف��ة ق���ص�يرة ب�ين ال��رغ �ب��ة باللقاء
وق�ساوة الوداع.

ك� � � �ت � � ��اب � � ��ات ت� � �ط� � �م � ��ح ألن ت� � � �ك�� � ��ون ق� �ص� �ص� �ًا

قصـة (الضيـوف)

لمحات نفسية وباراسايكولوجية ..تخاطر وتوارد أفكار
شكيب كاظم
هذه ق�ص�ص ق�صرية قر�أتها �أول مرة يوم
الأرب �ع��اء  /6من �شباط ،1991 /ولقد
دونت على �أ�صل الكتاب �أن حميي الدين
زنكنة فنان مقل يف نتاجه متمكن من
فنية الق�صة وبنائها ،واح��د ق�صا�صينا
ال �ع��راق �ي�ين امل �ج �ي��دي��ن ال��ق�ل�ائ��ل ،وان
الق�ص�ص الأخرية ال�ساد�سة املو�سومة بـ
(ا�ضطرابات يف �ألوان النهار) والثامنة
وعنوانها (طفولة ملغية) والتا�سعة التي
و�سمها زنكنة بـ (ال�ضيوف) من �أروع
ق�ص�ص املجموعة هذه ،التي �شاء كاتبها
�أن يطلق عليها عنوان ًا متوا�ضع ًا يعك�س
توا�ضع نف�سه ه��و (كتابات تطمح لأن
تكون ق�ص�ص ًا) ويف ال�سبعينيات ا�صدر
القا�ص جا�سم ها�شم العبادي جمموعة
ق�ص�صية عنوانها (ق�ص�ص ال ت�صلح
للن�شر) !! كتبت عنها حديث ًا نقدي ًا ن�شر
بجريدة (الرا�صد) يف  ،1976/8/22يف
حني كانت الق�صة ال�سابعة (ق�صة تقليدية
جد ًا) التي كتبها زنكنة يف خانقني ب�شهر
متوز  1968وهي ا�سم على م�سمى ،فقد
طابق العنوان الفحوى.
هذا ما دونته و�أنا �أ�سجل انطباعاتي لدى
االنتهاء من ق��راءة الق�ص�ص الق�صرية
ال �ت��ي �أ� �ص��درت �ه��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ة العربية
للدرا�سات والن�شر بطبعتها الأوىل عام
 ،1984وتولت املكتبة العاملية ببغداد
علي الرجوع
توزيعها ،لذا كان يتوجب َّ
مرة �أخرى لقراءة ق�ص�ص هذه املجموعة
الت�سع و�أنا �أهم بكتابة حديث نقدي عنها،
ولقد ر�أيت �أ�ستاذي الدكتور علي جواد
الطاهر ،يثبت ر�أي��ه يف ه��ذه املجموعة
وق�ص�صها ،ن���ش��ره ل�ل�م��رة الأوىل يف
جريدة (اجلمهورية) يف ،1985/7/27
ث��م �أع ��اد ن�شره وم �ق��االت نقدية �أخرى
يف كتابه املو�سوم بـ(من حديث الق�صة
وامل�سرحية) ال�صادرة طبعته الأوىل عن
دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ببغداد عام
 1988م�شيد ًا بالق�ص�ص الأرب��ع الأوىل
منها قائ ًال� :إن الذي �ألف (كتابات تطمح
لأن تكون ق�ص�ص ًا) ومن قر�أ له الق�ص�ص
الأرب��ع الأوىل ت�شبث به وطلب املزيد..
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والق�ص�ص الأرب ��ع ه��ذه ،تنحو منحى
الكتابة اخلم�سينية املدججة بال�شعارات
وال�ه�ت��اف وال�سيا�سة ل��ذا وق��ف عندها
الطاهر منوه ًا وم�شيد ًا ،هذا اللون من
�أل���وان الكتابة ال ��ذي نهج على نهجه:
مهدي عي�سى ال�صقر وذو النون �أيوب
وعبد املجيد لطفي وغائب طعمة فرمان
يف جم �م��وع �ت��ه ال�ق���ص���ص�ي��ة الوحيدة
(ح�صيد ال��رح��ى) ،يف ح�ين اق�ترب منه
وبتوج�س ف� ��ؤاد ال�ت�ك��ريل ،ومل يقرتب
منه �أب ��دا ال�ق��ا���ص ال�ف�ن��ان ،ال�ب��اح��ث عن
اجل��دي��د وامل�غ��اي��ر يف ف��ن كتابة الق�صة
الق�صرية عبد امللك نوري ،هذه املجموعة
الق�ص�صية التي كتبها القا�ص والروائي
وامل�سرحي العراقي حميي الدين زنكنة،

حملت هذين اللونني من �أل��وان الكتابة
الق�ص�صية الأوىل امل�ح�ت�ف�ل��ة ب��ال��ر�أي
وال �ف �ك��رة ع�ل��ى ح���س��اب ال �ف��ن� ،أو على
وج��ه ا�صح دون احتفاء �شديد بالفن،
يف ح�ين ج��اءت ق�ص�صه الأخ ��رى التي
�أ�شرت �إليها �آنف ًا حمتفية بالفن والبناء
الق�ص�صي ،م �غ��ادرة �إىل ح�ين ،م�س�ألة
ال��ر�أي والتو�صيل ،وكانت �أروعها فنية
و�أداء وبناء ،الق�صة التا�سعة والأخرية
من املجموعة التي و�سمها كاتبها حميي
الدين زنكنة بـ (ال�ضيوف).
ق�صة ق�صرية عالية الفن والبناء ،فيها
�شيء م��ن علم النف�س ،فيها �إ�سقاطات
نف�سية وتوارد خواطر و�أفكار ،ال بل فيها
نوع من �أنواع التخاطر ،الذي �أفا�ض فيه
واحلديث عنه علم البارا�سايكولوجي،
�إذ ينفتح الف�ضاء الق�ص�صي لهذه الق�صة
الباذخة الباهرة (ال�ضيوف) على بطل
ال�ق���ص��ة ف ��ري ��دون وه ��و م���س�ت�غ��رق يف
ق��راءة ق�صة (منتهى ال�سعادة) لكاثرين
مان�سفيلد ،وبطلتها (بريتا يوجن) وهي
ب�صدد ا�ستقبال �ضيوفها ويف قمة اللهفة
ومنتهى ال�سعادة للقياهم ،و�إذ ي�صل
فريدون �إىل هذه النقطة ،جاءته زوجته

ت��ارك��ة عملها يف املطبخ ،لتخربه �أنها
تنتظر ه��ي الأخ ��رى �ضيوف ًا وعليه �أن
يغادر ك�سله وك�أ�سه وكتابه ،والزاوية
احل�سا�سة التي و�صلها وهو يقر�أ ق�صة
منتهى ال�سعادة ملان�سفيلد ويذهب �إىل
ال�سوق ل�شراء ما حتتاجه املائدة؛ مائدة
ال �� �ض �ي��وف ،وك ��ان �أ� �ص �ع��ب � �ش��يء على
نف�سه الذهاب �إىل ال�سوق ال��ذي يحيله
�إىل ك�ي��ان ال ه��و �إن���س��اين وال حيواين
حام ًال ال�سلة مطاطئ الر�أ�س واقف ًا �أمام
ه��ذا البائع وذاك ،ولأن ��ه مل يكن يحب
الت�سوق ،فكانت جتابهه دائم ًا عبارات
الئمة مثبطة تطلقها زوجته ،من انك ال
تعرف ال�شراء.
و�إذا كانت تطلق لومها من خالل ابت�سامة
يف الأيام الأوىل لزواجهما ،ف�إنها غدت
تقولها بعد ت�ب��دل م�ن��اخ الأي ��ام الأوىل
للزواج بكثري من الت�أنيب واال�ستياء.
ه��ي م��ا كانت تنتظر �ضيوف ًا على وجه
ال��دق��ة واليقني� ،أوه��ام�ه��ا – وق��د عادت
م��ن زي� ��ارة ��س��ري�ع��ة ل��ذوي �ه��ا يف مدينة
ال�سليمانية – ��ص��ورت لن�سرين قادر
�أن �ضيوف ًا �سي�أتون �إليها لل�س�ؤال عنها
وتهنئتها ب�سالمة العودة ،لكن املفارقة

الذكية التي يقدمها لنا القا�ص املبدع
حميي الدين زنكنة �أن �أي� ًة من الن�سوة
الالتي طرقن الباب عليها ،ما ُكنَّ منتبهات
لعودتها تلك ،ال بل ما كن يدرين ب�سفرها
�إىل ال�سليمانية وعودتها ال�سريعة منها،
ب�سبب ذهاب �أختها مع زوجها و�أبنائهما
الأربعة �إىل امل�صايف وبقائها يف املنزل
هناك وحدها ،مما ا�ضطرها للعودة �إىل
بيت الزوجية ،لتجد هذا الزوج املن�شغل
مب�شاريعه الكتابية وكتبه وك�أ�س البرية
ال ��ذي ال ي �ك��اد ي�ف��ارق��ه وال�ل�ف��ائ��ف التي
يوا�صل تدخينها ورم��ي �أعقابها على
الأر�ض.
و�إذ يريها بلوزة جميلة ابتاعها لها ،ما �أن
و�ضعتها على �صدرها ،حتى دق اجلر�س،
فرمت البلوزة مهرعة نحو الباب لتجد
احل��اج��ة (ن��رك��ز) طالبة منها �شيئ ًا من
الثلج!! دومنا حفول �أو معرفة بعودتها
من ال�سفر!! الأمر الذي يوقعها يف �أ�سى
و�إح �ب��اط ،ه��ي التي ترغب يف �ضيوف
يهتمون بها وي�س�ألون عنها!! وثانية
ي �ط��رق ال �ب��اب ،ف � ��إذا اجل� ��ارة اخلجول
(كلناز) ج��اءت لتخربها ب��أن ثمة وجبة
م��ن الأق �م �� �ش��ة اجل�م�ي�ل��ة م�ع��رو��ض��ة يف

قصة قصيرة عالية الفن والبناء ،فيها ش ��يء من علم النفس ،فيها إس ��قاطات نفس ��ية وتوارد خواطر
وأف ��كار ،ال ب ��ل فيها ن ��وع من أنواع التخاطر ،ال ��ذي أفاض فيه والحديث عنه علم الباراس ��ايكولوجي،
إذ ينفت ��ح الفض ��اء القصصي لهذه القص ��ة الباذخة الباهرة (الضيوف) على بط ��ل القصة فريدون وهو
مستغرق في قراءة قصة (منتهى السعادة) لكاثرين مانسفيلد،

ال�سوق ،و�أنها جاءت لرتيها ما ا�شرتته،
وهي الأخ��رى ما وقفت عند عودتها من
ال�سفر ،و�إذا كانت قد �أملحت (لرنكز) عن
�سفرها ،ف�إنها �إزاء �إ�صرار (كلناز) على
عدم الدخول ،ب�سبب وج��ود زوجها يف
البيت و�أنها ما جاءت �سوى لتخربها عن
وجبة القما�ش اجلديدة اجلميلة� ،أقول
�إزاء ذلك فان ن�سرين قادر قد �صرحت لها
م��رار ًا عن عودتها من ال�سفر ،وتعرفني
ط���ول ال �ط��ري��ق م ��ن ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة �إىل
كركوك ،ثالث �ساعات!! ولكن لتدخلي..
�أرج ��وك ادخ �ل��ي ،ث��م �إن ال�سفر متعب،
ل�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ه ��ذا اال�ستخذاء
وا�ستجداء االهتمام ،ظلت (كلناز) عند
الباب خمربة �إياها بخرب الأقم�شة فقط،
تاركة ن�سرين وحدها ت�صارع �أوهامها
من �أن الن�سوة ،جاراتها �سي�س�ألن عنها،
ويحللن عندها �ضيوف ًا وكذلك (�سوزان)
املثقفة �صاحبة االتكيت التي ما �أن وقع
نظرها على املائدة حتى خرجت بحجة
�أن ن�سرين تنتظر ��ض�ي��وف� ًا �آخ��ري��ن!!
لكن الفنية العالية وال�ضربة الطِ باقية
التي ما كانت يف ح�ساب احد� ،أن هناك
رائ�ح��ة خيانة زوج�ي��ة ب ��د�أت ت�ف��وح يف
ق�صة (منتهى ال�سعادة) التي كان يقر�أها
فريدون ،فزوج بريتا يوجن يخونها مع
�إح��دى �ضيفاتها� ،صارخة – يا �إلهي ما
الذي يحدث يل الآن؟
ليحطم ه ��ذا ال� ��زوج اخل��ائ��ن حياتها،
هذه اليمامة الأني�سة الوديعة ،املفارقة
الطِ باقية ت�أتي من �أن ال��زوج ،فريدون
يغادر منزله �إىل ال�ن��ادي ،بعد �أن ر�أى
ت��واف��د �أك �ث�ر م��ن ام � ��ر�أة ع �ل��ى زوجته
الواقعة يف وهم ال�ضيوف ال��زوار ،عاد
يف �ساعة مت�أخرة من الليل ،على �أمل
�أن يجدها نائمة فينجو من حديث �آخر
مزعج عن الزيارات وال�ضيوف ،لكن ما
�أده�شه وق��د وجدها يف احلديقة وهي
ت��ورق كتاب ًا ،و�إذ ح��اول معرفة عنوان
الكتاب ،ف�إنها مل تدعه يتمكن من ذلك،
ك��ان��ت ق��د ق� ��ر�أت ال�ق���ص��ة ،ووق �ف��ت عند
عملية اخليانة الزوجية التي مار�سها
زوج (بريتا يوجن) جعلها هذا ت�شك فيه،
وملاذا مل ي�سافر معها وهي تزور ذويها يف
ال�سليمانية ،متذرع ًا بان�شغاله مب�شاريعه
الكتابية؟ �إذ مل يكد يخطو ب�ضع خطوات
مغادر ًا احلديقة نحو البيت حتى فاج�أه
�صوت ارتطام ،التفت ف��إذا بها قد قلبت
املائدة " مل �أب��ال ..وا�صلت �سريي نحو
الغرفة� ..إال �أنها تبعتني ..ب�سرعة وهي
يف حالة ه�ستريية فظيعة:
 اع �ت�رف ..ان��ك ك�ن��ت ت��ري��د ال�ضيوف�أكرث مني ..بالرغم من ت�صنعك ال�صمت
والالمباالة.
لكي يحدث يل ما حدث لبطلة ق�صتك..
وق ��ذف ��ت ال �ك �ت��اب يف وج��ه��ي ب��ق��وة..
و�شرا�سة و ..و ..ولت هاربة� .ص108
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1
�أن تكتب عن حميي الدين زه نكه نه ،
امل�سرحي والروائي و القا�ص والإن�سان
وامل�ن�ت��ج يف الثقافية ال�ع��راق�ي��ة ،فتلك
مغامرة نقدية ،فما كتبه يف الرواية
وامل�سرح و الق�صة �إ�ضافة �إىل العديد
م��ن امل� �ق ��االت و ال��درا���س��ات يف �شتى
�ش�ؤون الثقافة و الفكر و الفن ،يفي�ض
على �أي نقد ،وما قاله فيها من �آراء حول
املجتمع والفكر لن حتتويه مقالة ،و�أن
تكتب ع��ن اجلملة الفنية يف م�سرحه
�ضمن هذه الظروف امللتب�سة واملعقدة
التي �أ�صابت اللغة كما �أ�صابت الواقع
مب�لاي�ين ال�ق�ن��اب��ل وامل �ت �ف �ج��رات �شيء
�أ�صعب بكثري،هذا التيار املتوا�صل منذ
�أوا�سط ال�ستينيات وحتى اليوم ،يفي�ض
ع�ل��ى مفاهيمنا ال�ن�ق��دي��ة خ��ا��ص��ة وهو
يتناول الظواهر احلياتية وال�سيا�سية
يف جمتمع متناق�ض القيم ،م�ضطرب
احلياة،مت�صارع القوى.
نحن �إذن �أم��ام مهمتني معقدتني :كاتب
كتب �أك�ثر م��ن خم�سني عمال ب�ين ق�صة
ورواي ��ة وم�سرحية ،و�أم ��ام مو�ضوع
�شائك وج��دي��د ه��و اجلملة الفنية عرب
هذه التجربة الطويلة واملت�شعبة .ولكي
تكون مهمتنا وا�ضحة لن نتناول ق�ص�صه
و رواياته وال جميع م�سرحياته ،ولكننا
�سنختار للتدليل على املو�ضوع بع�ض
اجل �م��ل وال �ف �ق��رات امل�ق�ت�ط�ع��ة م��ن هذا
ال�ن����ص �أو ذاك ،لأن م���ش��روع اجلملة
الفنية يتطلب تفرغا تاما للكاتب وهو
ما ال ن�ستطيع القيام به الآن� .أما املهمة
الثانية فهي �إ�شكالية املوا�ضيع التي
ت�ن���ش��أ يف � �ض��واح��ي امل ��دن العراقية،
ول�ي����س يف ع�م��ق ال �ع�لاق��ات البنيوية
لها ويف �ضوء ذل��ك� ،سنعالج بنية هذه
اجلملة �ضمن ت�صورات نقدية ،بع�ضها
يت�صل باملكان �أي ب�أمكنة م�سرحياته
وبع�ضها يت�صل بال�شخ�صيات و�أخرى
تت�صل بالأحداث ،و�سنجد �أن مالم�ستنا
مثل هذا املو�ضوع تبقى �ضمن االجتهاد
ال�شخ�صي ولي�س حكما نقديا قارا.
ه��ات��ان امل �ه �م �ت��ان ت�ل�ق�ي��ان ع�ل�ي�ن��ا عبئا
كبريا فيما يخ�ص بناء اجلملة الفنية
ال�سيما و�أن امل�ؤلف ون�صو�صه و�أفكاره

عا�شت حتت هيمنة القوى االجتماعية
وال�سيا�سية ال�ضاغطة ،فلحق بها ما
يجعل جملته الفنية� ،إم��ا �أن تتجنب
ال�صراحة فتلج�أ �إىل الرمز والتهومي
واملواربة كما يف الكثري من ن�صو�صه
الإب��داع�ي��ة ،وه��ذا م��ا ينعك�س �سلبا �أو
�إيجابا على بنية اجلملة الفنية ،و�إما
�أن تكون اجلملة �صريحة النقد وا�ضحة
املق�صد ،وهذا ما يجعلها مبا�شرة .وقد
ت�ؤدي الظروف فيها �إىل املنع واملالحقة
والتهجري وهذا ما ح�صل للكاتب.
ن�شر �أول ن�صو�صه امل�سرحية « احتفال
يف ني�سان» عام  1959و�آخر ن�صو�صه
امل�سرحية»ال�ضحك ع�ق��اب��ا» يف متوز
 2007وه��و م��ا ي�شكل موقفا وا�ضحا
م��ن حقيقة �أن للثقافة دورا يف ر�ؤية
امل�ج�ت�م��ع ب�ط��ري�ق��ة خم�ت�ل�ف��ة ع �م��ا ي��راه
ال�سيا�سي واالق �ت �� �ص��ادي والريا�ضي
والطبيب .وه��ذا ال ��دور ارت�ب��ط عمليا
ب�ت�ج��دي��د اخل �ط��اب ال�ف�ن��ي للم�سرحية
نف�سها ،فمعار�ضة القوى القامعة تتطلب
جت��دي��دا يف الأ��س�ل�ح��ة ال�ف�ك��ري��ة وه��ذا
م��ا و�ضعه امل ��ؤل��ف ن�صب عينيه حيث
جند تطورا يف بنية الن�ص امل�سرحي
ع �ن��ده مت�ث��ل يف تخلي�ص ل�غ��ة وجملة
امل�سرحية التي كتبها م�ؤخرا من الكثري
م��ن ال���س��ردي��ة ال �ت��ي الزم ��ت ن�صو�صه
الأوىل ويعني �ضمنا �أن مقاومة القوى
الفا�شية واملقنعة ب�أقنعة �إيديولوجية
قامعة تطلبت جتديدا يف اخلطاب الفني
وهذا ما انعك�س على بنية اجلملة الفنية
عنده.
ي�ضاف �إىل ذلك�،أن الأمكنة الو�سطية يف
العراق ،ونعني بها امل��دن وال�ضواحي
والبلدات والقرى املتحولة ،مل ت�ستقر
ال ع�ل��ى �شكل اق�ت���ص��ادي وا� �ض��ح ،وال
على �شكل لغوي وا�ضح �أي�ض ًا ،عندئذ
ت�صبح اجلملة الفنية التي تعالج ر�ؤيته
للحدث غري مقت�صرة على ما حتتويه من
تراكيب و�سياقات ،ب��ل وت�شمل ت�أثري
الأمكنة على هذه اجلملة.
مهمتان حتكمان �سياق هذه املقالة؛مهمة
�أن تكون اجلملة حت��ت هيمنة القوى
ال�ضاغطة الكبرية �سيا�سيا واجتماعيا،
وهو ما ميز ال�سنوات املا�ضية ،فتغري

هذه القوى من خطاب الثقافة ،ومهمة
�أن ت�ك��ون اجلملة على ارت �ب��اط مبكان
ن�شوئها .ول��دى حميي ت�صبح املهمتان
�إ�شكالية معرفية ،فهو يكتب بالف�صحى
املب�سطة واملفهومة من قبل اجلميع –وقد
مثلت معظم �أعماله يف القاهرة والرباط
ودول اخلليج �إ�ضافة �إىل العراق -مما
يعني �أن اع�ت�م��اده الف�صحى ي�ن��أى به
عن حملية اللغة وتعقيداتها،ونتيجة
لو�ضوح �أطروحاته الفكرية فقد منعت
الكثري من �أعماله امل�سرحية يف العراق،
بل وهدد مبحاكمته .والإ�شكالية الثانية
هي ارت�ب��اط ن�صو�صه بق�ضايا النا�س
الب�سطاء من �سكنة ال�ضواحي والقرى
والبلدات ،وغالبا ما تكون هذه الق�ضايا
عن الن�ضال والثورة والوطنية واحلرية
واحلق والعدالة.
�إذن ه��ي مغامرة نقدية �أن نقف �أمام
ن �ت��اج ف �ن��ان وم �ث �ق��ف ك �ب�ير،م��ن خالل
ج��زئ�ي��ة اجلملة يف ن�ت��اج��ه ،ف�ن��ان رفد
امل���س��رح ال�ع��رب��ي ط ��وال خم�سني عاما
ون �ي��ف ب ��أك�ث�ر م��ن خ�م���س�ين ع �م� ً
لا بني
ن�ص م�سرحي بف�صول ون�ص م�سرحي
بف�صل واحد ،وروايات طويلة و�أخرى

مهمت ��ان تحكم ��ان س ��ياق هذه
المقال ��ة؛ مهم ��ة أن تكون الجملة
تح ��ت هيمن ��ة الق ��وى الضاغطة
الكبي ��رة سياس� �يًا واجتماعي� �ًا،
وهو ما ميز الس ��نوات الماضية،
فتغي ��ر هذه الق ��وى من خطاب
الثقافة ،ومهمة أن تكون الجملة
عل ��ى ارتب ��اط بم ��كان نش ��وئها.
ول ��دى محي ��ي تصب ��ح المهمتان
إش ��كالية معرفي ��ة ،فهو يكتب
بالفصحى المبس ��طة والمفهومة
من قبل الجميع.

ق �� �ص�يرة،وق �� �ص ����ص ق �� �ص�يرة طويلة،
و�أقا�صي�ص ،وما يزال عطا�ؤه م�ستمر ًا
ب��ال��روح�ي��ة نف�سها .م�ث��ل ه��ذا الكاتب
ق��ادر على �أن يتحدث بلغة فنية عالية
عن طبيعة املجتمع العراقي ،ويتحدث
عن تركيبته و�أفكاره وما م ّر ومير به،
متتبعا انك�ساراته ونهو�ضه ،تعرجات
ح �ي��ات��ه وا� �س �ت �ق��ام �ت �ه��ا ،ف �ه��و اب ��ن هذا
ال�شعب ،عا�صر حمنه وا��ش�ترك فيها،
ون��ال��ه منها م��ا ن��ال��ه �أي م��واط��ن منتم
لثقافة تقدمية.
لذا فعلى جملته الفنية �أن حتمل هذا كله،
فامل�شكلة اجل��ذري��ة التي طبعت نتاجه
،ال تقف عند حافة جم��رد ما يحدث�،أو
التعليق على ما ح��دث�،أو لتوجيه النقد
لهذه الظاهرة �أو تلك ،و�إمنا للك�شف عن
املواقف التي تثري الأ�سئلة ،معتمد ًا يف
بناء ن�صو�صه طريقة جتمع بني بنية
فنية �أكادميية من�ضبطة،م�سرحيات «
ال�س�ؤال» و»ال�سر» و» اجل��راد» ،وبنية
جتريبية حديثة فيها م��ن م��ران ك�سر
للقوالب القدمية،م�سرحيات» حكاية
�صديقني» و» العلبة احلجرية» و»ملن
الزهور» و» �صراخ ال�صمت الأخر�س»
و»الأ� �ش��واك» و»تكلم يا حجر» ،وبنية
جتمع ب�ين االث�ن�ين م�سرحيات» كاوه
دل ��دار» و»ال�ع�ق��اب» و»ال�ق�ط��ط» و»ر�ؤي��ا
امللك» ،فهل يا ترى �ستقوم جملته الفنية
مبثل هذه املهمات؟
ومبا �أن معظم ن�صو�ص حميي الدين زه
نكه نه  ،كتبت قبل التغيري عام ،2003
فهي تقع �ضمن �إط��ار املهمتني :القوى
القدمية ال�ضاغطة ،والأمكنة الو�سطية،
وهو ما يغلف معظم الكتابة العراقية.
يف ح�ين ن�شهد ال�ي��وم ح��ال��ة ف��ري��دة يف
ث�ق��اف�ت�ن��ا ال �ع��راق �ي��ة ،رمب���ا مل ت�شهدها
الثقافة العربية ،وهي �أن التغيري الذي
حدث يف  9ني�سان � ،2003شكل ملج�أ
�آمن ًا للكتابة غري املقيدة ،حيث احلرية
�أ�صبحت م��ادة متجذرة يف الن�صو�ص
ف �ت��وزع��ت ال �ك �ت��اب��ات الأدب� �ي ��ة ،خا�صة
الن�صو�ص امل�سرحية على �أربع طرق:
�إما للعودة �إىل املا�ضي لتحتمي به ،وقد
�شكل ال�تراث ،بكل �صنوفه القدمي منه
واحلديث ،لها حماية م�ضمونة ملوا�صلة

ما ابتد�أت به يف �أوا�سط ال�سبعينيات،
وق ��د �أخ���ذ ال�ع�م��ل ال�ت�ل�ف��زي��وين املهمة
الرتاثية على عاتقه.
و�إم��ا العودة �إىل الدين بو�صفه احلال
ال�سائدة اجتماعيا وثقافيا ،وه��و ما
ن�شاهده يف الأط��روح��ات الأكادميية
والن�صو�ص الكربالئية ،ومعظم نتاج
هذه الظاهرة حمدود القيمة والفعالية
اجلماهريية.
و�إما الن�أي بعيد ًا �صوب احلداثة الغربية
حيث الإ�شكالية املعرفية ،ت�ت��واءم مع
احل��ري��ة وث� ��ورة ال�شكل وال�ب�ح��ث عن
�أف��ق لإن���س��ان ج��دي��د،و تعترب الطريقة
الثالثة هي الأك�ثر ح�ضور ًا يف امل�شهد
الثقايف العراقي ،خا�صة �أن كتابها ممن
عا�صروا فرتة احلروب العبثية املدمرة
فن�شطت ل��دي�ه��م ال��ذائ �ق��ة الأ�سلوبية
للنقد وال�سخرية والتهكم والبحث عن
�أ�شكال ج��دي��دة تن�سجم وروح التمرد
واالحتجاج.
و��ش��ري�ح��ة راب �ع��ة م��ن ال�ك�ت��اب��ات بقيت
�ضمن �سياقاتها امل�ألوفة،وهذه هي الأقل
ح�ضورا قيا�سا ملا يحدث من جتديد يف
القالب الفني عموما.
ن�شهد هذه الظاهرة �أي�ضا على م�ستوى
ال�ق���ص��ة وال �� �ش �ع��ر وامل �ق��ال��ة والفنون
الت�شكيلية وال�ف��وت��وغ��راف .مما يعني
�أن �ن��ا على �أع �ت��اب مرحلة ج��دي��دة .من
هنا ي�صعب على نقدنا العراقي ،الذي
غالبا م��ا ينتظر �أن يكتمل الأدي ��ب كي
يتناوله - ،ما عدا تلك املقاالت املتتبعة
للعرو�ض امل�سرحية -معاجلة مثل هذه
الظاهرة املعقدة ،ولذلك لن جتد درا�سة
م�ستفي�ضة ع��ن ع�م��ل �أي م��ن الكتاب
العراقيني� ،أو درا� �س��ة ظ��اه��رة حمددة
يف امل�سرح العراقي ،كظاهرة اجلملة
ال �ف �ن �ي��ة� ،أو ال���ش�خ���ص�ي��ة امل�سرحية،
�أو امل��و� �ض��وع ال�ف�ل���س�ف��ي� ،أو احل��دث
امل�سرحي� ،أو الن�ص امل�سرحي ،فكيف
بن�صو�ص تتحدث عن جدلية امل�شكالت
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ف�ك��ري��ة العميقة التي
تعي�ش ح��ال انف�صام ج��ذري بني طماح
�إن�سان بالتغيري وموانع �صارمة حتد
من هذا الطماح.
كل هذه الأبعاد التي نرجوها وغريها

�ستحملها اجلملة الفنية للكاتب� ،أيا
كان هذا الكاتب م�سرحيا �أم �شاعر ًا �أم
روائي ًا .فنجد يف اجلملة ما هو برتاكيب
ذاتية،لغة وبنية لفظية ،وفيها ما هو
برتاكيب جماعية� ،سجايا قوم وطريقة
عي�ش وع��ادات وتقاليد يومية م�ألوفة،
وفيها ما هو انعكا�س لواقع مفرت�ض
و�آخ���ر حقيقي ،وف�ي�ه��ا م��ا ه��و تخيلي
�صرف  ،وفيها من التجريب والتجديد
الكثري ،وفيها من الرتاكيب الكال�سيكية
القدمية �إىل جوار الأ�ساليب احلديثة،
ف ُتكتب اجلملة ت��ارة بالف�صحى،جتنبا
للنعت ب��أن�ه��ا ل�صالح فئة �أو �شريحة
دون �أخ ��رى ،وتكتب �أخ ��رى باملحكية
ا�ستجابة لواقعية احلدث وال�شخ�صية،
وتقال �أحيان ًا على �أل�سنة مفردة لتمثل
�صوتا مقهور ًا� ،أو على �أل�سنة جماعة
رغبة يف تعميم اخل �ط��اب�،أو تقال يف
�صورة رمزية جتنبا ل�شرور حاكم �أو
رقيب� ،أو مبا�شرة بعد �أن �ضاقت �سبل
التعبري.
وك��ل ه��ذه امل�شكالت الفنية ق��د وعاها
حميي الدين يف �أعماله فجعل ن�صو�صه
كلها تنطق بالف�صحى ،متحدثة عن
موا�ضيع حتركها تناق�ضات قائمة على
العالقة اجلدلية بني الإن�سان والفكر،
الإن�سان والبحث عن احلرية،الإن�سان
وق�ضايا العمل ،الإن�سان والبحث عن
املوقف .هذه املجاالت اجلديدة وغريها
ف��ر��ض��ت ع�ل�ي��ه �أن ت �ك��ون جملته بلغة
ف�صيحة مب�سطة ،فما ي�صيب احلدث
م��ن ت �غ �ي�يرات ج��ذري��ة ي���ص�ي��ب اللغة
وبناء جملته الفنية،وما ي�صوره لغويا
جند �صداه اجتماعي ًا،يف جتربة اللغة
الفنية عند حميي واح��دة من الظواهر
الإ�شكالية التي تعيدنا �إىل جذر امل�سرح
ال�شعبي،عندما تكتب اجلملة بالف�صحى
حتيلك على م�ستويات ال�ق��ول الكوين
وال��دي�ن��ي ،فتعود تراكيبها و�صورها
�إىل ج��ذره��ا امليثولوجي و�إىل بعدها
الأ�سطوري ،عندما تختلط فيها احلكاية
القدمية باحلكاية اجلديدة حتيلك �إىل
ج��ذره��ا اليومي املبا�شر .ل��ذل��ك كانت
ال�ف���ص�ح��ى امل�ب���س�ط��ة و��س�ي�ل��ة ل�شمول
قطاعات وا�سعة من النا�س بخطابها،
خ��ا� �ص��ة �أن حم �ي��ي ال��دي��ن زه ن �ك��ه نه
يختار جلملته الفئات الو�سطية املثقفة،
وال �ت��ي تتكلم غالبا الف�صحى طريقة
للتعبري اليومي ،ومبثل هذه اللغة التي
تتحدث بها النخبة التي ق��ادت الثقافة
ال �ع��راق �ي��ة يف ال���س�ت�ي�ن�ي��ات �إىل وعي
التجديد والتحديث�،أمكننا �أن نتحدث
وب�صوت ع��ال عن امل�شكالت يف عموم
العراق بالرغم من �أن حميي من �أ�صول
ك��ردي��ة ،م��ن هنا  ،وت��رادف��ا م��ع اللغة،
اختار حميي مل�سرحياته مناطق جتمع
بني الريف واملدينة،حتى لت�ضيع فيها
هوية املكان و�شحناته اخلا�صة،واختار
مواقع عمومية يف هذه الأمكنة تنعك�س
فيها ال�صراعات ال�سيا�سية والفكرية
الكبرية ،كاملعامل،واملنظمات ،ودوائر
الدولة،واملحالت ال�شعبية وال�سجون،
واملنازل والأ��س��واق .وت�شعر ب��أن هذه
الأحداث وال�شخ�صيات والأمكنة واللغة
متتلك ج��ذورا �إنرثوبولوجية عريقة،
بحيث تختلط فيها ح��اج��ات ومهمات
الإن�سان احلديث بالرغبة يف احلرية،
فاللغة الفنية ال�ت��ي تتجاوب م��ع هذه
النقالت املكانية والفكرية متنح احلدث
وال�شخ�صية عمقا �أب�ع��د مم��ا ن��راه يف
احلياة اليومية لها.
م�سرحية « اجل��راد» مثال عندما حتكي
عن هيمنة القوى العمياء الأ�سطورية

على تطلعات �شعب ين�شد احلداثة ،خالل
جتربة �سيا�سية �أتت على اخ�ضر العراق
وياب�سه ،فكانت جملته فيها مبا�شرة
وحادة وقوية ،يف حني ت�صبح اجلملة
يف م���س��رح�ي��ة» اجل �ن��زي��ر» م�ث�لا �صنو
الدكتاتوريات �أينما كانت وحت��ت �أي
م�سمى �ستكون،ك�أحد اجل��ذور العميقة
يف الثقافة العراقية ،ولذلك جندها يف
امل�سرحية م�ستن�سخة بدكتاتوريات
�أ�سروية ووظيفية �صغرية ،ف�أ�صبحت
ج �م �ل �ت �ه��ا م �� �ش �ب �ع��ة ب���احل���ال البيتية
والإن� ��� �ش� �غ ��االت الأ�� �س ��روي ��ة وت��وزي��ع
املنا�صب على احلا�شية ،مثل هذه اجلمل
م�شحونة ب�أمكنة ال�سلطة ،وجتد اللغة
مت�ألقة يف �صورة املفكر يف م�سرحية»
��ص��راخ ال�صمت الأخ��ر���س» و»ت�ك�ل��م يا
ح �ج��ر» ،وه�ك��ذا بقية �أع�م��ال��ه ،م��ن هنا
تقع على اجلملة م�س�ؤولية �أن حتمل كل
ه��ذه التجديدات دالل�ي� ًا ،بل ومتنهجها
على وفق �سياق احلداثة،ك�أفق معريف
حتدده داللة اللغة ولي�س �شكلها.
م��ن ه �ن��ا مل ي �ع��د م���س��رح�ن��ا و -حميي
يف املقدمة من كتابه -كما ابتد�أ ،حني
ك��ان امل ��ؤل��ف ي�ضع ح���وار ًا على ل�سان
ال�شخ�صيات ،ثم يقذف بها �إىل خ�شبة
امل�سرح ،ليجد امل�شاهد فيها ما ي�سليه �أو
يحفزه �أو ي�ستغله ،ثم يخرج العمل دون
�أن يحرك �شيئ ًا.
ون��ظ��رة ع �ل��ى ال���ش�خ���ص�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة يف
م�سرحيات حميي ال��دي��ن زه نكه ن��ه ،
جندها �أفكار ًا معب�أة ب�أج�ساد حية ،فهي
لي�ست �إن�سانا عاديا �أت��ي به دون وعي
م�سبق مبا �سيقوله ،و�إمنا هي الإن�سان
امل �� �ش �ك��ل ،الإن �� �س��ان الفكرة،الإن�سان
ال��ذي يثري الأ�سئلة ليكون مبواجهة ما
�سيحدث ،هذا الإن�سان جنده قريب ًا من
امل�ؤلف�،أو هو من الدائرة التي يعرفها،
يتغذى �أحيانا بالرتاث كما يف م�سرحية
«ال �� �س ��ؤال» ويتغذى �أح�ي��ان��ا مب�شكالت
ال��واق��ع ال��دم��وي ك�م��ا يف م���س��رح�ي��ة «
ال�سر» و « تكلم يا حجر» و يتغذى �أحيانا
ب��احل�ك��اي��ة ال�شعبية وال��ث��ورة ك�م��ا يف
م�سرحية» ملن الزهور» ولذلك ،جند هذه
ال�شخ�صية حتمل �أ�سماء ت��ارة وبدون
�أ�سماء تارة �أخرى ،فهي الكائن املتحرك
بني حقول معرفة متناق�ضة ،نتعرف عليها
يف املعامل والوظائف والتنظيم احلزبي
ومراكز الدولة ،ونراها يف التظاهرات
واملهمات ال�سيا�سية ،وجنتمع معها يف
املقاهي والق�صور ،ونتعرف عليها يف
ال�سجون ومدن الهجرة ،وتعي�ش معنا
حمن البالد من تهجري وقمع وت�شريد
وج��وع،ه��ي الإن���س��ان ال��ذي تت�شبع به
�أمكنة ال�ضواحي ال�شعبية ،فكانت هذه
ال�شخ�صيات رفيقا للم�ؤلف ،وخدينا له،

يبقى بعد ذلك السؤال الكبير من
هم هؤالء الناس الذين يش ��غلون
الق ��اع االجتماع ��ي؟ ه ��ل ه ��م
الش ��ريحة االجتماعية الوسطية
التي تأتي لمشاهدة المسرحيات؟
أم هي تلك الفئة القليلة التي تقرأ
الروايات والقصص؟
أم ه ��م الش ��ريحة المتنوع ��ة
االنتماءات التي تنتظم في اتجاه
سياس ��ي معين؟ أم هي الش ��عب
بعموم فئاته
يلقن �أحدها اللغة للآخر ،ولذلك� ،سرنى
هذه ال�شخ�صيات راوية تارة ،ومنهمكة
مب�شكالت املجتمع لرتوي �أحداث غريها
ت��ارة �أخ ��رى ،وت�ق��ع ب�ين ب�ين يف مرات
�أخر.
��س�ي�ك��ون ب��ال�ط�ب��ع م�ث��ل ه��ذا املو�ضوع
�صعبا للغاية لأن الكاتب مل يق�صد ذلك
بالأ�سا�س و�إمن��ا تر�شحت ر�ؤي�ت��ه عرب
اختياره منط ًا معين ًا من ال�شخ�صيات
و�ضعت تاريخيا �ضمن ه��ذه الدائرة،
لري�سم من خاللها �صورا عن املجتمع
والإن�����س��ان امل�ث�ق��ف ال�ب���س�ي��ط واملهتم
مب�شكالت �سيا�سية وحياتية يومية� ،إنه
الإن�سان العراقي ال��ذي �أغرقته احلياة
مب�شكالتها ،فما كان منه �إال �أن يخو�ض
� �ص��راع��ا ح��ام �ي��ا م �ع �ه��ا ،وت �ط �ل��ب هذا
ال�صراع لغة جتمع بني �صوتني� :صوت
امل�ؤلف املفكر وال��راوي الذي يعلم بكل
تفا�صيل املو�ضوع ،و�صوت ال�شخ�صية
ال��ذي ينبع م��ن حاجتها الفعلية لر�سم
م�صائرها اليومية واحلياتية وبالتايل،
ثمة ر�ؤية �أو�سع ي�ؤلفها ال�صوتان تعرب
ع��ن الق�ضية االجتماعية /ال�سيا�سية
التي تغلف معظم نتاج كتاب امل�سرح
وال��رواي��ة عندنا� .إم��ا مبدخل عنوانات
ت�شكل �أول��ي��ات ع�ت�ب��ات ال�ن����ص وه��ذه
العتبات لي�س من ال�سهل جتاهلها يف بنية
الن�ص - ،نتذكر �شرحه لعنوان «�صراخ
ال�صمت الأخ��ر���س -وم��اذا يعني لغويا
ودالليا -و�إما برتكيبة ال �شعورية متزج
بني املتخيل والواقعي يف بنية جمتمع
يزاوج بني احلكاية املفرت�ضة واحلكاية
الواقعية ،وهاتان الطريقتان تبد�آن من
العنوان وحتى �آخر جملة يف الن�ص،ال

جتعل ال�ق��ارئ ح��ر ًا يف التفكري املغاير
ل�سياقهما ،بل جتعله �أ�سري ت�صورات
متداخلة بني وقائع يريد الكاتب �إعادة
��س��رده��ا بعد �أن ح��دث��ت ،وك�ت��اب��ة ن�ص
فني يفر�ض �شروطه الفنية والتعبريية
اجلديدة املغايرة �أحيانا ل�سياق احلادثة
القدمية،ولذلك جند �أنف�سنا ن�صطدم بني
�آونة و�أخرى باملقارنة بني ما نعرفه عن
احل��دث وما يريده امل�ؤلف من احلدث،
ليكون الن�ص مت�أرجحا بني الربط مبا
هو �سيا�سي  /اجتماعي ،وبني �أن يكون
ثمة ن�ص ي�ستبطن تاريخا وحاالت قد ال
تكون حقيقية.مبثل هذه الر�ؤية تتحكم
احل��داث��ة ب���س�ي��اق ج�م�ل��ه ف�ن�ي��ا وفكريا
ومب �ث��ل ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة ي �ف��ر���ض الن�ص
�شخ�صيته اجلديدة بعيدا عن �سياقات
ال�شخ�صيات ال�ت��ي �أ�شبعت م�سرحنا
باملكرفونية..
يف عموم جتربة القراءة لنتاج الكاتب
ن�ستطيع �أن من�ي��ز ب�ين جملة يكتبها
حميي الدين زه نكه نه وتلك التي يكتبها
قا�سم حممد �أو عادل كاظم� ،ش�أنها �ش�أن
�أي فن �آخ��ر ،حيث ميكننا �أن منيز بني
متثيل �سامي عبد احلميد على امل�سرح
ومت �ث �ي��ل �إب��راه��ي��م ج�ل�ال �أو يو�سف
ال� �ع ��اين ،ف �ح��رك��ات اجل �� �س��م وطريقة
�أداء الن�ص حركيا ولفظيا تختلف من
ممثل �إىل �آخر ،الأمر نف�سه عندما نقر�أ
اجلملة ال�شعرية لل�سياب ونقر�أ اجلملة
ال�شعرية لأدوني�س �أو �شريكو بيكه �س
جند ثمة فروقا كثرية بني �شاعر و�آخر،
لي�س بطريقة ر�سم ال�صورة ال�شعرية
فقط ،،و�إمن��ا يف تركيبة وبنية اجلملة
ال���ش�ع��ري��ة ،والأم� ��ر م��ن ال�سعة بحيث
ت�ضيق الأمثلة على �إي�ضاحه.
�أ�شعر ب ��أن بنية اجلملة ال�سردية �أو
ال�شعرية ل��دى امل�ب��دع ،تبنى قبل اللغة
لأنها تت�صل بالكالم،هي خال�صة للتعبري
ع��ن اجل� ��ذور ال�لاواع �ي��ة يف الرتكيبة
ال�صوتية واجل�سدية والفكرية للإن�سان
�إ�ضافة �إىل خربة املمار�سة ،و�أول حتديد
ج��ذري لها �أنها تنطلق من بنية عميقة
كائنة يف جوهر الفكر الذي ي�ؤمن الكاتب
به  ،قد ال تف�صح مو�ضوعاته وعنوانات
ق�ص�صه وم�سرحياته وق�صائده عنها
ب �ق��در م��ا حت�م��ل ه ��ذه اجل�م�ل��ة ب �ع��د ًا ال
مرئيا عميقا �آتيا �إىل كلماته و�صوره
من اهتماماته الفكرية القدمية ،حتى
لو مل يكن املو�ضوع مت�صال بها كليا،
�أعترب تلك البنية اجلذرية العميقة هي
توجهات الكاتب و�أر�ضيته امليثولوجية
والأن�ث�روب��ول��وج �ي��ة ،وت�ت���ص��ل عمليا
بطريقة تنظيم �أفكاره والر�ؤية اجلمالية
التي �سيظهرها الحقا يف نتاجه� .أحتدث
ه �ن��ا ع��ن ج� ��ذور ال�ل�ا�أدب ��ي يف الن�ص

امل�سرحي .
مي�ك��ن ب��داي��ة �أن �أن���وه �إىل م�ث��ل هذه
الإ� �ش �ك��ال �ي��ة امل �ع �ق��دة ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر يف
م��ا ن�ق��ول��ه دون �أن نق�صد �إظهارها.
ه��ذه البنية ال�لاواع�ي��ة التي تفر�ضها
الن�صو�ص ال�لا�أدب �ي��ة تتحكم �أحيانا
بطريقة النطق وباللفظ وبالرتاكيب،
وجند ذلك وا�ضحا يف الغناء مثال ويف
الروايات التي تكتب باملحكية ال�شعبية
كما فعل �سمري نقا�ش يف روايته «نزولة
وخيط ال�شيطان» التي ا�ستخدم فيها
املحكية العراقية اجلنوبية ول��ه عمل
�آخ� ��ر ب��امل�ح�ك�ي��ة امل��و� �ص �ل �ي��ة والكاتب
حم �م��ود ع�ي���س��ى م��و� �س��ى يف رواي �ت��ه
«حنت�ش بنت�ش « عندما ا�ستخدم املحكية
الفل�سطينية ،والكثري من �أعمال جنيب
حمفوظ يف �أج��زاء منها وهو ي�ستخدم
املحكية امل�صرية ،كما جند ذلك وا�ضحا
يف امل�خ��اط�ب��ات اليومية ب�ين النا�س.
وت�ستطيع �أن متيز جملة �أه��ل الو�سط
واجلنوب العراقي يف ال�شعر ال�شعبي
ك�م��ا ه��ي ع�ن��د مظفر ال �ن��واب وعريان
ال���س�ي��د خ�ل��ف و� �س��واه �م��ا خمتلفة عن
جملة �أه��ل البادية كما هي عند �سعدي
احلديثي مث ًال.
وهكذا ميكنك �أن تذهب بعيدا لرتاكيب
اجلملة بالرغم من ا�صطفافها اللغوي
��ض�م��ن م�ن�ظ��وم��ة ال �ق��واع��د والنحو-
و�سنجد �أن �أر��ض�ي��ة ه��ذه اجلملة هي
القاع االجتماعي ال�شعبي ال��ذي يبني
ت�صوراته بلغة معي�شة بينما تنطقها
ال�شخ�صية بلغة ف�صحى.
وي�ب�ق��ى ب�ع��د ذل��ك ال �� �س ��ؤال ال�ك�ب�ير من
ه ��م ه� � ��ؤالء ال �ن��ا���س ال ��ذي ��ن ي�شغلون
ال �ق��اع االج�ت�م��اع��ي؟ ه��ل ه��م ال�شريحة
االجتماعية الو�سطية التي ت�أتي مل�شاهدة
امل�سرحيات� ،أم هي تلك الفئة القليلة
التي تقر�أ الروايات والق�ص�ص� ،أم هم
ال�شريحة املتنوعة االن �ت �م��اءات التي
تنتظم يف اجتاه �سيا�سي معني� ،أم هي
ال�شعب بعموم فئاته؟ ال �شك �أن �س�ؤاال
كهذا ال جتيب عنه �أعمال حميي الدين
زه نكه نه وحدها ،بل الثقافة العراقية
مبجملها ملا يطرحه ه��ذا الت�سا�ؤل من
�إ��ش�ك��ال�ي��ة معرفية ت��ؤ��ش��رال�ع�لاق��ة بني
الثقافة وال�ن��ا���س .يف ��ض��وء ذل��ك جند
�أن معنى اجل�م�ل��ة فنيا ه��و غ�ي�ره يف
معناها النحوي والبالغي� ،سواء قيلت
بالعامية �أم بالف�صحى ،ومهما كان �شكل
كتابتها ف�صيحا �أم حمكيا ،الذي يهمنا
هو الطريقة وكيفية التو�صيل .وهذه
�إ�شكالية �أخ��رى تتعلق بطريقة تفكري
امل�ؤلف ،وعلينا �أن ندرك �أن حميي الدين
زه نكه نه ونتيجة لإ�شكالية اللغة عنده،
فهو كردي يكتب ويدر�س اللغة العربية،
وهو امل�ؤلف ال�شعبي ولكنه ال يكتب �إال
بالف�صحى،ونكاد �أن نقول �أن��ه يختار
اللغة الو�سطى ،لغة املحكي الف�صيح،كي
يتجنب ال�سقوط يف العامية �أو الف�صحى
امل�شددة التعابري.
هل مثل هذه اللغة هي املالئمة فعال ملثل
مو�ضوعاته؟ وه��ل ا�ستطاعت جملته
الفنية �أن تفي ب�أغرا�ضها كي تو�صل ما
يريده؟ لنخل�ص �إىل �أن اجلملة الفنية
هي ه��ذا الرتكيب املكتمل املعنى ،هي
التي تختار نوعية الرتاكيب والكلمات
ال�ت��ي تتنا�سب و��س�ي��اق ف�ك��رة امل�ؤلف
يف م��رح �ل��ة م� ��ا ،ب �ح �ي��ث ت �غ �ط��ي هذه
االختيارات حاجة امل�ؤلف للتعبري عن
موقف ما.
�أ�سئلة من قبيل هذا و�سواه �سنحاول
ت�سليط ال�ضوء عليها يف درا�سة مو�سعة
مقبلة.
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ا�شتهر الكاتب امل�سرحي العراقي حميي
الدين زنكنة� ،أول ما ا�شتهر ،مب�سرحية
(ال�س�ؤال) التي ظهرت عام  ،1970على
الرغم من �أنه عرف كاتب ًا ق�ص�صي ًا يف
ال�ستينيات ،وتعر�ض هذه امل�سرحية
حكاية طبيب ليربايل ا�سمه �صفوان،
ي�ؤمن باحلق ،وي�ستميت من �أجل
العدالة ،ويبذل العون للنا�س ،ولكنه
يثق ،يف �سذاجة ،ب�أن القانون عادل
ومن�صف وجدير ب�أن يدفع عن الأخيار
�شر ما يبتلون به من ظلم .وتكون
النتيجة �أن يقتل الطبيب ب�أمر من القانون
الذي احرتمه ،متهم ًا بقتل رجل مل ير �إ ّال
جثته ! وقد �أنتجت هذه امل�سرحية يف
بغداد �أو ًال ،ويف عدد من املحافظات
ثاني ًا .وب�سبب �شهرتها اختارها املخرج
التون�سي املن�صف ال�سوي�سي ليخرجها
يف بداية ال�سبعينيات ،وقدمتها �إحدى
الفرق امل�سرحية يف مدينة الكويت.
ويف عام � 1985أخرج له عزيز خيون
م�سرحية (ملن الزهور) وهي �أقرب �إىل
ق�صيدة �شفافة مرهفة ترتفع �إىل نوع
من اال�ستبطان النف�سي والإن�ساين يف
عالقة غريبة ومعقدة بني �أم وابنها،
ورمبا ميكن مقارنتها بـ (عقدة �أوديب)
امل�شهورة .لكن هذا الرتميز النف�سي غري
حم�صور وغري مقنن ،مما يف�سح الت�ساع
يف احلركة بني ال�شخ�صيتني .تبد�أ �أحداث
امل�سرحية حينما ت�أخذ امر�أة ابنها �إىل
م�ست�شفى املجانني ،وقد خرجت به باكر ًا
كي ال يراها النا�س .ويف هذه امل�سافة
جتري حركة تداعيات متتابعة ومتدفقة
للمر�أة وابنها ،تتمحور حول �شخ�صية
�أو �شخ�صيتني ،ونح�س بينهما بعالقة
مييزها �أق�سى احلنان ،و�أق�سى االلتبا�س
من خالل حوار �شاعري ،و�صادم،
ومتوتر يف الوقت نف�سه ،يفتح �إمكانات
درامية ا�شتغل عليها املخرج مبنحى
جتريبي ،موظف ًا طاقته يف �صياغة
عر�ض من دون �شعارات وال تنازالت،
مظهر ًا امتالكا لأدواته ،وفهم ًا ملا يريد �أن
يقول ،من خالل حماولته ربط ال�صور
الإيحائية للحوار باحلركة واالنفعال
احلاد جت�سيد ًا ملناخ الرعب الذي
ي�سيطر على ال�شخ�صيتني الرئي�ستني.
ومتكن من فر�ض �إيقاع متوتر بناه على
العنا�صر الأ�سا�سية :احلوار واملمثلني
وال�سينوغرافيا والأغنية.
يف عام � 1987أخرج عوين كرومي
م�سرحية �أخرى لزنكنة بعنوان (�صراخ
ال�صمت الأخر�س) �أنتجتها فرقتا امل�سرح
ال�شعبي واليوم ،وعر�ضت على م�سرح
ال�ستني كر�سي .وتدور �أحداث هذه
امل�سرحية حول �شخ�صني مت�شردين،
�أحدهما مقطوع الذراعني ،يهيمان على
وجهيهما يف �شوارع مدينة خالية جمهولة
بحث ًا عن لقمة العي�ش� ،أو احلرية� ،أو
فر�صة لتحقيق ذاتهما امل�ستلبة .وتتخلل
هذه الرحلة �صور م�شحونة بحيثيات
الواقع امل�أ�ساوي ،ودالالت المعقولة،
وغام�ضة ،وغري م�ألوفة ترتفع من
بعدها الفردية �إىل �أبعاد �إن�سانية تك�شف

عن عامل كبري يرزح حتت عجلة �آلته
االقت�صادية وال�سيا�سية املدمرة ،ماليني
الب�شر املذلني ،واملقهورين احلاملني
بحياة نظيفة تتفتح فيها �أرواحهم �إىل
�أق�صى حدودها الإن�سانية.
وعلى الرغم من احلذف الذي �أجراه
املخرج على الن�ص ،فقد ظل حمافظ ًا
على ن�سق من البناء الدرامي الذي يعرف
بـ (البناء الدائري) ،وهو ينه�ض على
عودة احلدث �إىل نف�س النقطة التي بد�أ
منها .وقد عمق الإخراج �إح�سا�س املتلقي
بذلك ،ب�صورة �أ�شد و�ضوح ًا ،حينما
عمد �إىل ر�سم التكوين الب�صري الأول
الذي يفتتح به العر�ض ب�شكل مغ ّرب،
خارق للعادة ،مثري للده�شة ،يهدف �إىل
حتطيم املظهر امل�ألوف للوجود الإن�ساين
(رجالن �أحدهما معلق يف �سيفونة
(حاوية ماء املرحا�ض) ،والآخر يخفي
ر�أ�سه يف مبولة ،وقد �أ�سدل ال�ستار
يف نهاية العر�ض على التكوين ذاته).
ويبدو هذا البناء قريب ال�شبه �إىل بناء
ن�صي �صاموئيل بيكت (يف انتظار
غودو) و (نهاية لعبة) .،ولكن الداللة
التي ن�ست�شفها من بناء ن�ص زنكنة
تختلف جوهري ًا عن الدالالت التي ير�شح
عنها بناء ن�صي بيكت ،ففي (�صراخ
ال�صمت الأخر�س) ت�شري عودة احلدث
�إىل نقطة البداية ،كعالمة �شكالنية،
�إىل ا�ستمرار دوران املطحنة الكبرية
على ج�سد الإن�سان امل�ستلب وروحه يف
عامل تتحكم يف �سريورته �آلية القمع،

وقوانني الر�أ�سمال ،وحتيل هذه الإ�شارة
�إىل بنية داللية ت�ضع الن�ص يف �إطاره
االجتماعي ،وتك�شف عن طبيعة ال�صراع
القائم بني بطلي امل�سرحية ،بو�صفهما
كائنني م�سحوقني جائعني ،وحميطهما
االجتماعي املتخم ،املوغل يف جتريدهما
من �صفاتهما الإن�سانية� .أما عند بيكت
ف�إن عالمة البناء توحي مبدلول فل�سفي
قوامه ال معقولية الوجود الإن�ساين ،فال
ميكن �أن يحدث �شيء �أبد ًا يف احلياة،
و�صخرة �سيزيف ترتد �إىل موقعها الأول
يف دورة جحيمية ال تتوقف.
ومن م�سرحيات زنكنة الأخرى :يف
اخلم�س اخلام�س من القرن الع�شرين
يحدث هذا ،العلبة احلجرية ،ال�صدى،
حكاية �صديقني (�أخرجها �سامي عبد
احلميد لفرقة امل�سرح الفني احلديث،
وعر�ضها يف مهرجان بغداد الأول
للم�سرح العربي عام  ،)1988زلزلة
ت�سري يف عروق ال�صحراء ،كاوه
دلدار(�أو احلداد) ،وم�ساء ال�سالمة
�أيها الزنوج البي�ض .وقد �أتيحت يل
فر�صة قراءة امل�سرحيتني الأخريتني
قبل ما يزيد على عقد من الزمن ،وال
�أدري �إن كانتا قد �أخرجتا يف العراق
�أم ال بعد مغادرتي عام  .1994و�أتذكر
�أن م�سرحية (كاوه دلدار) �إعداد درامي
لأ�سطورة(نوروز) ال�شهرية التي
يحتفل بها �سنوي ًا الأكراد والفر�س
بو�صفها عيد ًا قومي ًا ،وهي تقدم البطل
ال�شعبي (كاوه) احلداد الذي يق�ضي

على احلاكم الطاغية املعروف بت�ضحيته
يومي ًا باثنني من �أبناء ال�شعب طعام ًا
لأفعيني نابتتني يف كتفيه ،ثم ي�شعل
النار يف قمة اجلبل ،مثل برومثيو�س
يف الأ�سطورة اليونانية ،ليب�شر النا�س
مبوت الطاغية ،ويدعوهم �إىل االحتفال
باخلال�ص من �شروره� .أما امل�سرحية
الثانية (م�ساء ال�سالمة) وهي من نوع
املونودراما ،فقد حملتها معي �إىل حيث
�أقيم الآن ،و�أعدت قراءتها مرة �أخرى
متهيد ًا لكتابة هذا املقال .يقدم زنكنة
يف هذه التجربة املونودرامية �أمنوذج ًا
للفنان امل�ستلب (البطل الإ�شكايل) ،وهو
�شاب كردي يف منت�صف الثالثينيات
يدعى (�سوران) ،م�ؤلف مو�سيقي هاو،
حا�صل على الدبلوم يف املو�سيقى،
ولكنه يعمل موظف ًا م�سحوق ًا يف دائرة
ح�سابات ،وي�سكن يف �سرداب عمارة
�سكنية ،بعد �أن عجز عن العثور على
م�سكن يف املدينة؛ تلك املدينة التي
يوليها اهتمام ًا كبري ًا ومق�صود ًا ،كونها
لي�ست بعد ًا ف�ضائي ًا� ،أو �إطار ًا للفعل
الدرامي فح�سب ،بل عامل ًا تتداخل فيه،
وتبتعد عنه ر�ؤيته ومعاناته وهواج�سه
وحتوالته .ولي�س �أدل على ذلك من
حماولته �إ�سقاط ما ت�شري �إليه لفظة
(املدينة) من موحيات ،يف الق�صيدة
التي يتعذب يف و�ضع حلن منا�سب لها،
على املدينة التي يعي�ش فيها ،والأ�صح
على هام�شها ،وكذلك مقارنتها مبدينة
احللم ــ مدينة املو�سيقى واحلرية

على الرغم من الحذف الذي أجراه المخرج على النص ،فقد ظل محافظًا على نسق من البناء الدرامي
الذي يعرف بـ (البناء الدائري) ،وهو ينهض على عودة الحدث إلى نفس النقطة التي بدأ منها .وقد
عمق اإلخراج إحس ��اس المتلقي بذلك ،بصورة أش ��د وضوحًا ،حينما عمد إلى رس ��م التكوين البصري
األول ال ��ذي يفتت ��ح به العرض بش ��كل مغ ��رب ،خارق للعادة ،مثير للدهش ��ة ،يه ��دف إلى تحطيم
المظهر المألوف للوجود اإلنساني

زنكنة مع املخرجني عادل كوركي�س وجعفر علي
واحلب واجلمال ،ومبدينة م�سقط
ر�أ�سه ال�صغرية التي تبزغ ال�شم�س
فيها كل �صباح يف حياء وخفر .كما �أن
(�سوران) يحاول �أن يجعل من مفهوم
املدينة مرادف ًا ملفهوم الأ�صالة� ،أو الهوية
املحلية للإبداع الفني من خالل معاناته
يف �صياغة حلن م�ستوحى من تراب
مدينته ،وتاريخها .ولكن كيف يت�أتى
له ذلك وعوامل الإحباط حتا�صره من
كل جانب؟ .وعلى �صعيد البناء الفني
للن�ص ،ف�إن �أبز عن�صر فيه هو ال�صراع
الذي ي�ؤججه زنكنة بني البطل وعوامل
الإحباط التي رافقت حياته يف ال�سابق،
وتلك التي حتيط به يف �أثناء الفعل
الدرامي ،فهو� ،أي زنكنة ،ينجح يف
خلق التكامل والتجان�س بني الت�شخي�ص
البارع وقوة الأفعال الدرامية لدى
البطل ،فما يعتمل يف �أعماقه من �صراع
مع الأ�شياء املحيطة به ،كال�ساعة،
واملدف�أة ،والربد ،وال�سرداب ،و�أ�صوات
ال�سيارات ،واملخلوقات التي ي�سرتجع
مواقفها و�أفعالها الدنيئة -ميكن
تف�سريه يف �ضوء طبيعته ودوافعه
وم�شاعره وملكته الفكرية ور�ؤيته للفن
والواقع .كما �أنه يك�شف عن ف�شله يف
�إقامة توازن وتال�ؤم بني قيمه و�أحالمه
وطموحاته ،واملحيط االجتماعي الذي
يتعامل معه بق�سرية �شديدة� .إن من يقر�أ
ن�صو�ص زنكنة امل�سرحية يجد �أن �أغلبها
ذو �شخ�صيات حمدودة ،وتتميز بكونها
�إما هام�شية يف موقعها االجتماعي،
ب�سبب عوامل خارجة عن �إرادتها� ،أو
م�ستلبة و�إ�شكالية ب�سبب ال�ضغوطات
التي تتعر�ض لها ،وعدم قدرتها
على املواءمة بني رغباتها و�أحالمها
ال�شخ�صية والإن�سانية امل�شروعة من
جهة ،والرغبات الغريية املنبعثة من
�إرادة قمعية �أو متخلفة اوبطرياركية
من جهة �أخرى.

* عواد علي /ناقد مسرحي مقيم
في كندا

زنكنة ومسرحيات الفصل الواحد
وقد تنبه ق�سم اللغة العربية يف كلية
الرتبية بجامعة املو�صل �إىل وجود
حاجة حقيقية لدرا�سة الأدب امل�سرحي
العربي علي نحو عام  ،والأدب
امل�سرحي على نحو خا�ص وهو
�أدب الفت من حيث غزارته وجديته
وعنايته مبفهوم التجريب.
وقدمت على هذا ال�سبيل درا�سات
�أكادميية تت�صف بالر�صانة واجلدة
والتنوع بني ال�شعري والنرثي ،
وكان للأدب امل�سرحي العراقي ن�صيب
ال ب�أ�س به  ،ف�ض ًال عن عدة درا�سات
اهتمت بالأدب امل�سرحي العربي ،
ولعل الف�ضل يف هذا التوجه يعود �إىل
الأ�ستاذين القديرين الدكتورين عمر
الطالب وفائق م�صطفى اللذين وجها
طالبهما يف مرحلة املاج�ستري الأدبية
�إىل تناول النتاج امل�سرحي ال�شعري
والنرثي يف العراق والوطن العربي .
وكانت ثمرة هذا التوجه �أكرث من
ع�شر درا�سات تناولت �أعماال م�سرحية
�شعرية و�أخرى نرثية لكتاب و�شعراء
عراقيني وعرب .
ولعل ر�سالة املاج�ستري "امل�سرحية
ذات الف�صل الواحد يف �أدب حميي
الدين زنكنة" التي �أجنزها الباحث
غنام حممد خ�ضر حتت �إ�شراف �أ.د.
فائق م�صطفى هي �إ�ضافة ت�ستحق
الإعجاب والتنويه ل�سببني الأول:
جلديتها ور�صانتها � ،إذ �أنها تتمتع
مب�ستوى �أكادميي عالٍ ت�ؤكده لغة
�سليمة �صافية تنم عن خربة لغوية
جيدة و�أ�سلوب حتليلي ي�شي مبقدرة
نقدية وا�ضحة  ،ف�ض ًال عما تتمتع به
هذه الر�سالة من خطة حمكمة متكنت
من �أن تعطي �صور ًة لهذا املنجز
البحثي� ،أما قائمة امل�صادر واملراجع
فقد كانت ثرية وجديدة وقدمت فكرة
ال تقبل اللب�س عن اجتهاد الباحث
و�صربه وحر�صه على اغناء درا�سته
عن جانب حيوي يف م�سرح حميي
الدين زنكنة امل�سرحية الق�صرية
ب�أحدث ما تو�صل �إليه الدار�سون يف
هذا االخت�صا�ص الدقيق.
�أما ال�سبب الثاين فلأنها تعنى ب�أديب
عراقي م�سرحي متمكن من �أدواته
وتقاناته  ،وهو ذو باع طويل يف جمال
الت�أليف امل�سرحي  ،وبالرغم من متيزه
فانه مل يدر�س كما يجب  ،وظل نتاجه
امل�سرحي الرث حمروم ًا من ا�ستحقاقه
النقدي الأكادميي .
�شملت درا�سة ال�سيد غنام حممد
خ�ضر متهيد ًا وف�صلني  ،يف التمهيد
تناول الباحث امل�سرحية ذات الف�صل
الواحد معرف ًا بها بو�صفها احد فنون
الدراما التي تعتمد على االختزال
والرتكيز ووحدة الأثر العام � ،إن
اعتماد هذه امل�سرحية ،على اقل
ما ميكن من التفا�صيل واحلوادث
واحلوار ،يجعلها اقرب �إىل تقانات
فنون �إبداعية كتابية معروفة مثل
الق�صة الق�صرية والق�صيدة الق�صرية
املركزة (�أو ال�سونيته) التي تنطوي
على قدر عالٍ من �شعرية الرتكيز،
مما ير�شحها الن تكون �أكرث مالءمة
لروح الع�صر و�إيقاع احلياة املت�سارع
 ،وبعد �أن عرفنا الباحث على طبيعة

وخ�صائ�ص هذه امل�سرحية  ،انتقل
�إىل �سرية الكاتب امل�سرحي املبدع
زنكنة عرب وقفة ق�صرية عند �أهم
مراحل حياته و�أعماله امل�سرحية التي
دلت على متيزه الإبداعي  ،واجلوائز
العديدة التي ح�صل عليها ت�ؤكد هذه
الإ�شارة الالفتة �إىل جتربة مبدع
حتمل �أعماله الكثري من ب�صمات التفرد
واخل�صو�صية .
وكنت �أمتنى على الباحث �أن يجعل
�سرية الكاتب (حياته و�أعماله)
خارج منت الر�سالة يف ملحق لأنها ال
تدخل �ضمن اجلهد البحثي  ،و�إمنا
هي حم�ض معلومات جاهزة  ،وكان
الأجدر بالباحث �أن يجعل الق�سم
الثاين من متهيده خا�ص ًا بامل�سرحية
ذات الف�صل الواحد يف �أدبنا العربي
احلديث  ،والإ�ضافة التي حققتها
للأدب امل�سرحي العربي لكي ال نبقى
نردد عبارة (ال بروبري) ال�شهرية  ،كل
�شيء قد قيل وقد جئنا مت�أخرين .
وجاء الف�صل الأول حتت عنوان
"امل�سرحية التقليدية" مت�ضمن ًا مدخ ًال
وثالثة مباحث� ،أما املدخل فقد خ�ص�ص
لدرا�سة امل�سرحية التقليدية على نحو
عام  ،و�أما املبحث الأول فتناول بع�ض ًا
من عنا�صر البناء الدرامي (احلبكة
وال�صراع)  ،وقام املبحث الثاين
مبهمة درا�سة ال�شخ�صيات  ،وفيه فرق
الباحث بني تلك ال�شخ�صيات التي �أدت
�أدوارا �أ�سا�سية ارتكازية من جهة ،
وتلك التي �أدت �أدوارا ثانوية من جهة
�أخرى .
ويف املبحث الثالث متت درا�سة
عن�صر مهم من عنا�صر البناء الدرامي
وهو (احلوار) ،ويف هذا ال�صدد
يخل�ص الباحث �إىل �أن لغة احلوار
حافظت على ف�صاحتها وب�ساطتها
مع ًا  ،وابتعدت عن ا�ست�سهال العامية
 ،وا�ستطاعت نقل �أفكار ال�شخ�صيات
واملوتيفات الدرامية من دون معوقات
.
وان�شغل الف�صل الثاين "امل�سرحية
التجريبية" مبعاينة ظاهرة التجريب
يف م�سرح زنكنة ،و�إذا كان عن�صر
التجريب عند كتاب امل�سرحية
العرب قد تعر�ض �إىل �سوء الفهم �أو
اال�ستخدام ،فان زنكنة �أدرك �سر اللعبة
وامتلك احليلة  ،وتكفي الإ�شارة �إىل
خربته الطويلة ومعرفته العميقة
بتقانات وجماليات الفن امل�سرحي ،
كل هذا جعله يقدم لنا جتارب ناجحة
يف الت�أليف امل�سرحي قائمة على
منهج التجريب ور�ؤيا املغايرة  ،ويف
هذا الف�صل قدم لنا الباحث مدخ ًال
للتعريف بامل�سرحية التجريبية ،
وثالثة مباحث  ،عني الأول بدرا�سة
(دراما العبث) � ،أما املبحث الثاين
فدر�س (املونودراما)  ،ويف املبحث
الثالث تناول بالدرا�سة والتحليل
املعمق (الدراما امللحمية) واختار لكل
منط من الأمناط التجريبية ما توافر
لديه من �أعمال الكاتب.
و�إذا كانت هذه الدرا�سة قد اهتمت
بجانب واحد من م�سرحيات حميي
الدين زنكنة ،فان هذا امل�سرح يبقى
ميدان ًا رحب ًا وف�ضا ًء خ�صب ًا للمزيد

تكاد الدراسات التي تعنى باألدب المسرحي في
جامعاتنا العراقية تعد على األصابع ،كان هذا قبل
عقد من الزمن تقريبًا  ،وحين يفكر دارس أكاديمي
باقتحام عالم األدب المسرحي فإنه يتجه مباشرة
إلى أسماء معروفة ال تتعدى أحمد شوقي وعزيز
أباظه وعبد الرحمن الشرقاوي وصالح عبد الصبور
ومعين بسيسو وسعد الله ونوس ،وقد أنجزت عن
هؤالء منفردين ومجتمعين دراسات كثيرة ولكن
األدب المسرحي العراقي ظل قابعًا في أروقة النسيان
على طريقة ((مغنية الحي ال تطرب)) بالرغم من
أن أدباء كثيرين قدموا في هذا المضمار تجارب
متميزة ،ولعل ذاكرة قراء األدب لن تنس مسرحيات
خالد الشواف وعاتكة الخزرجي ومحمد علي الخفاجي
ويوسف الصائغ ومحيي الدين زنكنة ومحمد جميل
شلش ومعد الجبوري وآخرين .

العدد ()1954
السنة الثامنة
الخميس ()4
تشرين الثاني 2010

د .فيصل القصيري *

من الدرا�سات التي حتلل معطيات
(ال�سر) وتعاين توجهات (الإ�شارة)
وحتاور جدل (ال�س�ؤال وتر�صد ر�ؤيا
(اليمامة) وت�ست�شرف �أفق (�صراخ
ال�صمت الأخر�س) وتقف على م�شارف
(العقاب) وت�سرب �أغوار (العلبة
احلجرية) ،وت�ستنطق احلجر يف
(تكلم يا حجر) وتقدم قراءة لـ (ر�ؤيا

امللك) وت�سلط ال�ضوء الكا�شف على
(م�ساء ال�سالمة �أيها الزنوج البي�ض) .
�أخريا ن�أمل �أن نكون قد �أن�صفنا هذا
الباحث املجتهد الذي �أفاد كثري ًا من
تراكم خربة م�شرفه الأ�ستاذ الدكتور
فائق م�صطفى يف حقل خ�صب من
حقول الأدب احلديث و�أعني الأدب
امل�سرحي  ،وا�ستطاع من ثم �أن يقدم

جهد ًا طيب ًا يف معاينة جانب مهم من
جتربة كاتب م�سرحي عراقي قدم
الكثري للظاهرة امل�سرحية العربية ،
وكان ال يزال يعد باملزيد من الأعمال
امل�سرحية التي تتجه نحو التجريب
والتمرد على ال�سائد م�سرحي ًا.

* أستاذ في كلية الفنون/
الموصل
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مساهماتية النص التجريبي في (قصرحية) محيي الدين زنكنة (أوراقي !!!)

النص الذي كتبه قبل رحيله بوقت قصير
صباح األنباري
العدد ()1954
السنة الثامنة
الخميس ()4
تشرين الثاني 2010

ترتب ��ط العنون ��ة (أوراق ��ي!!!)
باإله ��داء (إل ��ى ه ��ه ل ��ه بچ ��ه،
جيرني ��كا العص ��ر) برب ��اط
التوضي ��ح المتب ��ادل م ��ن خالل
ق ��وة التش ��بيه بينه ��ا وبي ��ن
المه ��دى إلي ��ه (حلبچ ��ة) وبين
حلبچه والمشبه به (الجرنيكا).
ول ��م يغفل الكاتب اإلش ��ارة إلى
عصريتها حين ألصق بالمشبه
ب ��ه مف ��ردة (العص ��ر) لتع ��ود
العصرية على حلبچه من خالل
(الجرنيكا) .وتوكيدًا للتش ��بيه
واالستعارة جاءت جملة الكاتب:
«جس ��دي الذي مزقت ��ه القنابل
والسموم» لتحصر المدينة بين
قوسي (القنابل والسموم)،

جمالية العنونة
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ت�شري العنونة (�أوراقي!!!) التي
ا�شتغل الن�ص عليها �إىل عائديتها
للمتكلم بداللة ياء التملك التي ينتقل
�أثرها ،وفعلها منه �إىل قارئ الن�ص
فيدخل يف �شراكة معه توحدهما مع
�أفكار امل�ؤلف التي متار�س دورها
التوثيقي من خارج الن�ص .كما ت�شريـ
ف�ضال عن وثائقيتها ـ �إىل حدوث فعل
التعجب حد الت�سا�ؤل عن �سببية ت�شكله
م�ضاعف ًا منذ البداية .ف�أي الأوراق
ميكن �أن تثري تعجبا م�ضاعف ًا �إن مل
تكن على درجة ق�صوى من الأهمية؟
ترتبط العنونة (�أوراقي!!!) بالإهداء
(�إىل هه له بچه ،جرينيكا الع�صر)
برباط التو�ضيح املتبادل من خالل
قوة الت�شبيه بينها وبني املهدى �إليه
(حلبچه) وبني حلبچه وامل�شبه به
(اجلرنيكا) .ومل يغفل الكاتب الإ�شارة
�إىل ع�صريتها حني �أل�صق بامل�شبه به
مفردة (الع�صر) لتعود الع�صرية على
حلبچة من خالل (اجلرنيكا) .وتوكيدا
للت�شبيه واال�ستعارة جاءت جملة
الكاتب« :ج�سدي الذي مزقته القنابل
وال�سموم» لتح�صر املدينة بني قو�سي
(القنابل وال�سموم) ،وهي �أ�سلحة
فتاكة ومدمرة لكل كائن متحرك على
الأر�ض التي عفرت وجهها امل�ساحيق
�أو ال�سوائل الكيميائية.
(حلبچه) �إذن �أخذت من (اجلرنيكا)
رمزيتها ومتاثلها لت�صري بها رمزا
ع�صريا من رموز الإرهاب واخلراب

والدمار وال�سعار واجلينو�سايد .ومن
خالل جملة الإهداء الثانية (و�إىل كل
بقعة احرتقت ،وحترتق ،ب�أنفا�س
الدينا�صورات املعا�صرة التي ملا
تنقر�ض) يت�ضح ب�شكل �أكيد ،ومبا�شر
�أن تلك الأوراق �إمنا تعود �إىل مدينة
�أحرقت بنريونية معا�صرة ملا تنقر�ض
بعد.
�إىل هنا مينحنا الإهداء �إ�ضاءاته
املهمة التي تق ّرب �صورة اجلالد
(الدكتاتور) ،وال�ضحية (حلبچة) من
�صورة املكان الذي كتبت الأوراق من
�أجله موثقة حدوث اجلرمية الكارثية
(امل�أ�ساة) التي �سرنى كيف امتد �أثرها
�إىل الزرع وال�ضرع و..و..الخ..
وعلى هام�ش العنونة جند توقيع
الكاتب م�سبوق ًا مبا يحدد جن�س ن�صه
الأدبي والفني يف ان (ق�صرحية) ومن
طبيعة املفردة ن�ستنتج �أن الكاتب ب�إزاء
كتابة جن�س جتريبي يجمع بني الق�صة
الق�صرية ،وهو احد كتابها ،وبني
امل�سرحية ،وهو �أحد روادها بطريقة
تذوب معها الفوا�صل والعوازل
بني كال اجلن�سني في�صبح اجلن�سان
مدخو ًال �أحدهما بالآخر ،وهذا هو
بال�ضبط ما �سن�ؤكد عليه يف ا�شتغالنا
على ن�ص (الق�صرحية).

لنعاين الأ�سئلة الآتية �أو ًال:
 .1هل كان ميكن للن�ص �أن ي�سرت�سل
يف ال�سرد لو مل تكن احلفرة موجودة؟
 .2هل كان احلديث عن ال�سر الدفني
ممكن ًا لو مل تكن احلفرة موجودة
�أ�صال؟
 .3هل كان احلديث عن احلفرة ممكن ًا
لو مل تكت�شفها ال�شخ�صية؟
 .4هل كان اطالعنا على تفا�صيل
الأحداث ممكن ًا لو مل يكن ال�سر

«�شعر ب�ضيق �شديد ،و�أح�س ب�أنه
يو�شك �أن يختنق»
يف املثالني الأولني تبدو حركة
�سحب اليد ،وارتداد اجل�سم �إىل
الوراء،وا�ستناده �إىل جانب احلفرة
وا�ضحة وحم�سو�سة ومرئية �إىل حد
ما .بينما ال نلم�س حركات املثالني
الآخرين �إال من خالل البوح بها
وو�صفها ،وان انطوت على حركة
داخلية غري مرئية ميكن ملمثل الدراما

التكميلية ،واال�ستطرادية ،وما ينتج
عنها .ثمة ع�شرات اجلمل الفعلية،
والتو�صيفية لكل منها غر�ض �أو هدف
ي�صب يف بلورة املعنى العام لن�ص
الق�صة ،ويعمل بطريقة م�ساهماتية
على حتقيق فائدة م�ضاعفة يف هذا
احلدث �أو ذاك .وان اغلب هذه الأفعال
ـ �ضمن مراحل تطورها ـ تعمل بطريقة
ت�شويقية مت�سك باهتمام القارئ مغرية
�إياه بالتطوع ذاتيا ملتابعة �أحداثها

تقنية القص

يبد�أ الكاتب ق�صته بالفعل (عرث)
ليلفت انتباهنا �إىل املعثور عليه (فوهة
حفرة مطمورة) ال نعرف ما املطمور
فيها ،ولهذا جندنا نوا�صل البحث عن
�سر دفائنها عن طريق (الراعي) وهو
�شخ�صية الق�صة وراوي �أحداثها
وحلقة الو�صل التقليدية بني عاملي
املدينة ،والطبيعة التي �أخ�ضعت
لتغيريات ق�سرية بو�سائط خمتلفة
بح�سب قوة ت�أثريها وجهنمية ذلك
الت�أثري عليها.
الن�ص الق�ص�صي �إذن جملة فعلية
(اجلملة الفعلية بح�سب نحاة العربية
هي التي تبد�أ بفعل ما) بحكم ا�ستباقه
بفعل ما�ض (عرث) ي�شري �إىل قيام
الفاعل بكم من احلركات لبلوغ غاية
�أو هدف هو داخل الق�صة الو�صول
�إىل ال�سر.
قد يعرت�ض علينا معرت�ض ما مدعي ًا
�أننا جتاوزنا التعريف النحوي الذي
اقت�صر على جملة واحدة ال �أكرث،
وهو غري خمطئ يف هذا لأننا ا�ستعرنا
تعريف النحاة فع ًال ،ولكننا مل نتوقف
بحدود التعريف ح�سب بل م�ضينا �إىل
اعتبار الن�ص جملة واحدة على وفق
نظرتنا �إىل �أن الكل ي�ساوي جمموع
الأجزاء ،وعليه فان كل الأفعال
واحلاالت والأحداث التي روتها
ال�شخ�صية الرئي�سة ت�صب ك�أجزاء يف
م�صب الفعل الرئي�س (عرث) والذي
لواله ملا وجدت تلك الأجزاء فعال.

موجود ًا؟
 .5هل كان ميكن ملواقفنا �أن تتبلور
لو مل يقع داخل الن�ص ما وقع؟
هذه الأ�سئلة و�أخرى غريها افرت�ضت
�أن القارئ مطلع على فحوى ق�صة
الن�ص .وان ب�إمكانه ا�ستنباط
وا�ستقراء ،و�إن ب�شكل �أويل ،حاالت
الن�ص جملة وتف�صيال� .إننا �إذن �إزاء
جملة �أفعال حركية مثل:
«�سحب يده ب�سرعة وارتد �إىل الوراء
خائفا»
�أو مثل:
«ا�ستند �إىل جانب من جوانب احلفرة»
و�أفعال تو�صيفية مثل:
«كلما حفر �أعمق �صارت احلفرة
ت�ستجيب له �أ�سرع وعمقها يزداد
�أكرث»
�أو مثل:

فقط �إظهارها على خ�شبة امل�سرح
ولكننا هنا ب�إزاء فعل الق�ص ح�سب.
وملا كانت الأفعال احلركية مهيمنة
على مفا�صل الق�صة ومطباتها ات�سمت
الق�صة ب�سمات هي �أقرب �إىل حركية
الدراما منها �إىل �سكونية ال�سرد .ومن
ال�سهولة مبكان ا�ستنتاج ما لهذا الن�ص
الق�ص�صي من قدرة كامنة على التحول
�إىل الدراما كميزة امتازت بها �أغلب �إن
مل اقل كل ق�ص�ص حمييي الدين زنكنة
الق�صرية.
�إذا �سلمنا ب�أن الفعل هو حركة لإ�شباع
رغبة �أو الو�صول �إىل هدف كما يحلو
للدراميني تعريفه ف�إننا ن�ستطيع �أن
نخت�صر القول يف �أن غاية الفعل
(عرث) هي الو�صول �إىل احلفرة
لك�شف ال�سر� .إال �أن االخت�صار ال
يعني اال�ستغناء عن مفردات الن�ص

�أوال ب�أول.
لن�ستعر�ض بع�ض تلك الأفعال �ضمن
مراحلية ت�أثريها يف العمود الفقري
للق�صة:
«غرز فيها ع�صاه فوجد �أتربتها رخوة
ه�شة ،ولكن رائحة ما انبثقت من بني
طياتها..رمبا يكون احليوان هو
الآخر..قد �أدركها بحكم غريزته ونفر
منها»
ت�أ�س�س هذا الفعل (غرز) على الفعل
الرئي�س (عرث) ،فهو من حيث
ت�سل�سله ي�أتي بعده ،فال غرز للع�صا
بغري اكت�شاف احلفرة ال�سابق للغرز.
والفعل (غرز) متبوع بعدد �آخر من
الأفعال التكميلية مثل�( :أثار) الأمر
ف�ضوله (فا�ستجاب) له الرتاب،وكلما
(حفر) �أعمق �صارت احلفرة ت�ستجيب
له �أ�سرع .عملية احلفر �إذن م�ستمرة

يف هذه املرحلة من الن�ص لكن
الكاتب ي�ؤجل فعلها قلي ًال لينتقل
�إىل فعل التفكري ب�سر احلفرة نف�سها
ومبحتواها الذي ما يزال جمهوال
حتى هذه اللحظة من احلفر.
«فكر هنيهة ثم ا�ستعاذ بالرحمن
الرحيم وب�سمل وقر�أ «�آية الكر�سي»
ف�أح�س ب�أنه قد تطهر �إىل ح ّد ما من
هواج�سه وخماوفه التي كانت �أجنتها
تت�شكل يف داخله وتتنا�سل»
التوقف عن احلفر فر�ضته قوة اخلوف
الداخلية التي اعتملت يف نف�س الراعي
و�شلت حركته ،ومنعته من اال�ستمرار
باحلفر لو ال �أنه (ا�ستعاذ) بالرحمن
مطمئنا نف�سه ب�آية قر�آنية ثم (قرر)
النزول �إىل احلفرة ثانية.
�إن التوقف و�سائر الأفعال الالحقة هي
كلها من توابع مرحلية الفعل (فكر).
«�شرع يحفر �أعمق وبهمة اكرب»
بعد �أن (طم�أن) نف�سه يف احلدث
ال�سابق �شرع باحلفر ،وعندما غا�صت
�أنامله يف الأتربة �أخذ (يحفر) من
جديد لت�ستمر عملية احلفر �إىل توقف

(الهيكل الآدمي) ليكون حم�ض �شهادة
على ما جرى يف زمن احلرب.

درامية الوثيقة

تخربنا الق�صة �أن الراعي(مام وي�س)
�أخفى كي�س الأوراق (الوثيقة) بعد
حد�سه �أنها تنطوي على �أهمية كبرية،
ووىل هاربا من احلفرة �إىل املدينة
بعد �أن ر�أى ما ر�أى ،وليقر�أها لهم
(�شوان) بعد عودته من اجلامعة.
ويف هذا املو�ضع من الن�ص حتديد ًا
يكون الكاتب قد نقل الق�صة بدراية،
وخربة كبريتني ،من مرحلية الزمن
احلا�ضر(احلفر والعثور على الأوراق)
املرتبط بالزمن املا�ضي(وقائع
احلرب،والهيكل الآدمي وكتابة
الأوراق) �إىل الزمن املا�ضي(الأوراق)
املرتبط باحلا�ضر(قراءة الأوراق).
وكان ال بد من معاجلة الوثيقة بطريقة
فنية ت�ضمن تقبلها ،بعد �أن �أحالها �إىل
الدراما ل�سببني :الأول جعلها �أكرث
ت�أثريا با�ستخدام احلركة ،واحلركة
االنفعالية لبث الروح فيها ،وجتديد

الح ��ظ عل ��ى ردود األفع ��ال هذه ،وعل ��ى الرغم
م ��ن وجود المالحظ ��ات االس ��تباقية المحصورة
بي ��ن قوس ��ين كبيري ��ن [كما هو ح ��ال نصوص
زنكن ��ة الدرامي ��ة الس ��ابقة] أنه ��ا وردت كما لو
أنه ��ا كالم مقروء غير منط ��وق بداللة العالمات
الش ��ارحة التي س ��بقتها ،ومنحتها صفة قرائية
داخ ��ل الدراما ،ربما بقص ��د الالتحديد المتعمد
لش ��خوص المس ��رحية وأصواته ��م ،والذي ��ن هم
على شاكلة (مام ويس) أو للحفاظ على التداخل
والتج ��اذب بي ��ن الجنس ��ين المدمجي ��ن .ورأينا ـ
م ��ن وجه ��ة نظرن ��ا ـ أن تحدد هوية الش ��خوص
كأصوات لها تسلس ��ل رقمي يجن ��ح نحو الدراما
ومس ��تلزماتها ال نح ��و القص ��ة وأدواته ��ا خاصة
بع ��د توصي ��ف حاالتها الثالث( :ص ��وت هادئ)،
و(صوت مفجوع) ،و(صوت أقوى).
�آخر تفر�ضه �أفعال داخلية تو�صيفية
مبنية على الهواج�س ،والظنون،
والو�ساو�س ،وال�شعور بال�ضيق،
وهكذا تتم االنتقاالت الأخرى يف
متواليات دائبة بني احلركة وال�سكون،
بني اخلارج والداخل ،بني الأفعال
احلركية والأفعال التو�صيفية �إىل �أن
حتقق ال�شخ�صية رغبتها فتقب�ض على
حزمة الأوراق املدفونة مع (الهيكل
الآدمي) يف تلك احلفرة ليتم االنتهاء
من فعل البحث الذي ا�ستغرق زمن
الق�صة منذ (عرث) الراعي على احلفرة
�إىل �أخذه كي�س الأوراق ومغادرة
املكان ب�سرعة ،وعجالة.
بعد انتهاء دور مرحلة البحث
الطويلة هذه تبد�أ مرحلة الأوراق
دورها ،وهيمنتها على مفا�صل الن�ص
الوثائقي (الأوراق) الذي دفن مع

حيويتها .والثاين لأن حجم امل�أ�ساة
وكارثيتها ال ميكن �أن ي�ستوعبها غري
جن�س الدراما امل�سرحية فمهمة الق�صة
هي �أن تقول،ومهمة الدراما هي �أن
تفعل ،وما بني االثنني فارق نحن يف
غنى عن الدخول يف تفا�صيله ،ولكننا
ن�ضيف فقط �أن حمييي الدين زنكنة
ا�ستخدم االثنني مع ًا حلاجة فر�ضتها
طبيعة الن�صني املدجمني يف ن�ص
واحد �أطلق عليه زنكنة (ق�صرحية)
كما ورد يف حتليلنا لعنونة الن�ص.
يبد�أ الن�ص الثاين (امل�سرحية) بو�ضع
الت�أثيثات الدرامية الالزمة �ضمن
مقت�ضيات العر�ض الدرامي(على الورق
طبع ًا) ـ والتو�صيفات ال�شخ�صانية،
وال�صور العيانية ،وامليزان�سني قيد
التنفيذ لتبد�أ ال�شخ�صية (�شوان)
بقراءة الأوراق مفتتحا خطابها

على م�سرح احلياة .احلياة التي
انتقاها كاتب الأوراق �أو التي �أرادها
ل�شخو�ص امل�سرحية والتي حدثت له
ذات حرب كارثية هائلة.
«مدينة عامرة ،ت�سري يف مفا�صلها
حياة �شاملة..حركة دائبة..نا�س
غادون ورائحون�..أ�شجار با�سقة..
حدائق زاهية .ع�صافري تزقزق.
طيور تغرد..الخ..الخ ..الكل يف مرح
وبهجة»
و�صف ملدينة تتطابق موا�صفاتها مع
مدن كثرية يف �أرجاء العامل ،ولكنها
تختلف عنها ،بل متتاز يف ما حدث
لها بعد ذلك« :فج�أة يطبق عليها
ظالم..ي�سبقه هدير طائرة م�سرعة
جد ًا ..ي�صيب الكل ذهول» قد نعتقد
�أن الظالم ،وهدير الطائرة ،والذهول
الذي �أ�صاب النا�س �أمور ال ميزة فيها
جتعلها خمتلفة عن �سائر املدن ،ولكننا
بتقدم اخلطاب االفتتاحي �سنجد �أن
الكارثة ال ميكن و�صفها �أو عنونتها
�إال بو�ساطة ا�سم املدينة التي حدثت
فيها تلك الكارثة املهولة ومل يرد زنكنة
حتديد هويتها بال�ضبط كي ال يتقيد
بقيود واقعها ووقائعها مع �أن واقعها
يكاد �أن يكون �ضربا من الالواقع.
ولبيان هول الكارثة و�ضخامتها ينقل
لنا زنكنة� ،أو كاتب الأوراق� ،أو الراوي
ما حدث ،وقتذاك ،وت�أثري الذي حدث
على حياة بع�ض احليوانات ليجعلنا
نقف مفكرين بهول ما حدث للب�شر،
وكيف تعامل اجلاين مع املجني عليه.
لنقر�أ احلوار الذي دار بني الأول
والثاين:
الأول( :من خالل دموعه) ح..ح..
حيو..ان�..إنه..جمرد..ح..ح..ح..
الثاين( :يركله بقوة) �إخر�س..تبلغ بك
الو�ضاعة�..أن تندب حيوانات العدو..
هل �أنت حمارب بطل �أم حرمة ندابة..
هيا..هيا ..نعرث على �أهداف �أخرى..
الأول( :منهار ًا) �أخرى؟ وماذا بقي
يف هذه املدينة البائ�سة التي احرتقت
حتى مياهها؟
الثاين� :أ�شياء و�أ�شياء�..أهداف
و�أهداف..كل حي �أو ميت هدف..
متحرك �أو جامد هدف..ال�ضحك
هدف..هيا..هيا..
هدف..البكاء
ال تتخاذل (يدفعه �أمامه بوح�شية..
يعود ي�صلي اجلثث ب�صليات عديدة..
تتطاير اللحوم املرثومة والعظام
املفتتة يف كل مكان..يلتقط ب�ضع
قطع من اللحم..يلتهمها بلذة عارمة..
يخرج)
احلوار ك�شف لنا �أو ًال �أن ال�شخ�صيتني
(الأول ،والثاين) بال �أ�سماء حمددة
لأنهما قد يكونان �أي اثنني مثالهما
يف القوة التي عملت على �إبادة املدينة
عن بكرة �أبيها.وثانيا �أنهما خمتلفان
ك�إ�شارة �إىل �أن الأول جمرب على
تنفيذ مهمة الإجهاز على من تبقى من
الأحياء ،بعدما �أمتت الطائرة فعلها
اجلينو�سايدي ،وان الثاين يقوم
باملهمة ذاتها بقناعة وبرغبة دموية يف
القتل والإبادة.
مل يرد زنكنة �أن يطرح تلك القوة يف
ن�صه على �أنها قوة �شر مطلق فجعل
ن�صفها على �شاكلة الأول ،وجعل ن�صفها
الآخر على �شاكلة الثاين ال �إن�صافا منه
للن�صف الأول ح�سب بل ليو�ضح ،من
خالل اختالف الأول ،ب�شاعة ونذالة،
وانحطاط ،ووح�شية قوة ال�شر خلق ًا
و�سلوك ًا .وبخروج (الثاين) يكون
امل�شهد قد انتهى ،ويكون الكاتب قد

انتقل بنا �إىل مالحظة ردود �أفعال
ال�شخو�ص يف الغرفة املحروقة.
ـ ما هذه الأوراق؟
ـ �أوراق؟ �أهي �أوراق� .إنها قنابل�..ألغام
�..سكاكني..جتول يف �أح�شائنا.
ـ (�صوت هادئ) مرايا�..إنها..مرايا..
ـ حتطمت �أع�صابي..مل �أعد �أطيق
املزيد�..أنا خارج..خارج �أتنف�س هواء
قبل �أن �أختنق؟
ـ (�صوت مفجوع) كف يا �شوان..كف
عن ذر الأمالح على جروحنا الندية
التي مل تندمل
ـ (�صوت �أقوى) ولن تندمل..وا�صل
�شوان وا�صل�..ضعنا �أمام �أب�صارنا
و�أنف�سنا..عراة..عراة..
نالحظ على ردود الأفعال هذه ،وعلى
الرغم من وجود املالحظات اال�ستباقية
املح�صورة بني قو�سني كبريين [كما هو
حال ن�صو�ص زنكنة الدرامية ال�سابقة]
�إنها وردت كما لو �أنها كالم مقروء غري
منطوق بداللة العالمات ال�شارحة التي
�سبقتها ،ومنحتها �صفة قرائية داخل
الدراما،رمبا بق�صد الالحتديد املتعمد
ل�شخو�ص امل�سرحية و�أ�صواتهم،
والذين هم على �شاكلة (مام وي�س) �أو
للحفاظ على التداخل والتجاذب بني
اجلن�سني املدجمني .ور�أينا ـ من وجهة
نظرنا ـ �أن حتدد هوية ال�شخو�ص
ك�أ�صوات لها ت�سل�سل رقمي يجنح نحو
الدراما وم�ستلزماتها ال نحو الق�صة
و�أدواتها خا�صة بعد تو�صيف حاالتها
الثالث�( :صوت هادئ) ،و(�صوت
مفجوع) ،و(�صوت �أقوى).
ومن الأ�صوات وردود الأفعال ينتقل
الكاتب �إىل �سرد ما حدث يف بناء
يجمع بني لغة املونوتراجيديا،
واملونولوج ،وال�سرد الدرامي،
واال�ستيهام الفني لتقريب �صورة
الدمار الكيميائي ال�شامل الذي حلق
بالأر�ض وما عليها ،وباملكان ومن فيه.
تختلط الر�ؤى ،وتتكد�س �صور الدمار
واالنهيار ،وترتى الفواجع واملواجع
منذ فجر التاريخ ،وحتى حلظة ظهور
غمامة داكنة ،مت�شكلة على هي�أة كائن
خرايف ،مل ير �أحد له مثيال قط» .وما
يكاد (�شوان) يفرغ من الوثيقة حتى
يقاطعه �صوت جاء من رحم امل�أ�ساة
�صارخا «�أوراقي�..أين �أوراقي» فريدد
ال�صدى بعده راقي..قي..ي..ي..ي».
ثم يقتحم املكان بطريقة مبهمة وهو
يوجه ت�أنيبه للكل يف خطاب تختتم به
الق�صرحية:
« �أما تزالون قابعني هنا؟ يا
نفايات املزابل املوبوءة؟ يا قاذورات
البالوعات املجرثمة!؟! ما �أنتم؟ �أحياء
بال �أرواح وال دماء؟ �أبول عليكم
جميع ًا (ميد يده �إىل منت�صفه يريد �أن
يبول عليهم فع ًال..ولكن ال تنزل قطرة)
فارغة..مثانتي ن�شفت..لقد ر�ش�شت
به ،قبل هنيهة ،وجه القمر املجدور
القبيح الذي ما يزال ،على الرغم من
كل �شيء ،يرنو �إىل العامل بوقاحة وال
يتوارى خج ًال..ولكن لدي ما يليق
بكم..وت�ستحقونه بجدارة (يب�صق
عليهم) تفووووو عليكم ..تفوووو
(يرتدد ال�صدى بقوة و�صخب من كل
مكان) تفووووووووووو».....
�إن نظرة �شاملة ،مت�أنية ،ا�ستك�شافية
للن�ص ،وا�ستنادا اىل ما تقدم،
تعطي انطباع ًا تام ًا عن م�ساهماتية
ا�شتغال الأفعال الق�ص�صية والدرامية
على اجرتاح جن�س جتريبي جديد
جامع للق�صة الق�صرية و�سرديتها،

وامل�سرحية ودراميتها ،وهو ما �أطلق
عليه حميي الدين زنكنة ت�سمية
(ق�صرحية).
ملخ�ص ا�ستنتاجي:
� .1أ�شارت العنونة �إىل ا�شتغال الن�ص
الأول (الق�صة) على �ضمري املتكلم الذي
انتقل ت�أثريه وفعله �إىل القارئ فدخال
يف �شراكة وحدتهما مع �أفكار امل�ؤلف.
 .2ارتباط العنونة (�أوراقي!!!)
بالإهداء برباط التو�ضيح املتبادل من
خالل قوة الت�شبيه واال�ستعارة.
 .3حددت العنونة جن�س الن�ص
الأدبي/الفني مبتكرة مفردة جمعت
بينهما هي مفردة (ق�صرحية).
 .4الن�ص الأول ـ وهذا حتديد
افرتا�ضي ح�سب ـ هو جملة فعلية
حا�ضنة للأحداث املروية منذ الفعل
(عرث) ولغاية فعل اكت�شاف ال�سر
(الأوراق) ،وقد بينت الدرا�سة هذا
من خالل طرحها عدد ًا من الأ�سئلة
اال�ستنباطية التي �صبت يف جوهر
الن�ص كجملة فعلية.
 .5ت�ضمن الن�ص جمموعتني من
الأفعال هي :الأفعال التو�صيفية،
والأفعال احلركية.
 .6غاية الفعل (عرث) ،اخت�صار ًا ،هي
الو�صول �إىل احلفرة لك�شف ال�سر ومل
يغن هذا االخت�صار عن مفردات الن�ص
التكميلية.
 .7ا�شتغلت الأفعال،داخل الن�ص،
بطريقة �أغرت القارئ بالتطوع
ملتابعتها ذاتي ًا.
 .8ا�شتغل الن�ص (الق�صرحية) على
االنتقاالت املدرو�سة بني احلركة
وال�سكون ،وبني اخلارج والداخل،
وبني الأفعال احلركية والأفعال
التو�صيفية.
 .9االنتقال من الن�ص الأول (الق�صة)
�إىل الن�ص الثاين (امل�سرحية) مت عرب
التمثيل املرحلي لزمنني خمتلفني
هما احلا�ضر واملا�ضي .احلا�ضر
ممث ًال باحلفر والعثور على الأوراق،
واملا�ضي ممث ًال بوقائع احلرب وكتابة
الأوراق.
 .10متت معاجلة الوثيقة فنيا جلعلها
�أكرث ت�أثريا وت�شويق ًا با�ستخدام
احلركة  ،واحلركة االنفعالية.
 .11الن�ص الثاين (امل�سرحية)
و�ضع الت�أثيثات الدرامية الالزمة من
التو�صيفات ال�شخ�صانية � ،إىل ال�صور
العيانية قيد التنفيذ.
 .12ت�سمية الأول والثاين جاءت من
كونهما �شخ�صيتني غري حمددتني
بهوية لأنهما متثالن �أي اثنني مثالهما
يف قوة ال�شر امل�ست�شرية.
 .13جمع البناء ال�سردي للدراما بني
لغة املونوتراجيديا واملونولوج،
وال�سرد الدرامي ،واال�ستيهام الفني
لتقريب �صورة الدمار ال�شامل.
 .14ظهور الهيكل يف خامتة الن�ص
مطالب ًا با�ستعادة �أوراقه با�صق ًا بقوة
على كل من ال يفعل �شيئا �إزاء كارثة
كالتي مرت بهم ذات حرب تدمريية
�شاملة.
 .15الق�صرحية باخت�صار ودقة
�شديدين عمل جتريبي جنح يف
جتني�س نف�سه فني ًا و�أدبي ًا من خالل
م�ساهماتية ا�شتغال �أفعاله الق�ص�صية
والدرامية على اجرتاحه كجن�س
تت�سع جغرافية بوحه مدى الق�صة،
ومدى امل�سرحية وف�ضاءيهما.

استراليا 2010

العدد ()1954
السنة الثامنة
الخميس ()4
تشرين الثاني 2010
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مسرح محيي الدين زنكنة
العدد ()1954
السنة الثامنة
الخميس ()4
تشرين الثاني 2010

حميي الدين زنكنة مع املخرج جعفر علي
يف الوقت الذي �صدر فيه كم كبري
من الكتب والدرا�سات عن �شعرائنا
املحدثني واملعا�صرين،وعن روائيينا
وق�صا�صينا،ظل فراغ الفت للنظر يف ما
يخ�ص كتابنا امل�سرحيني ،فلم ت�شهد مكتبة
امل�سرح العراقي كتابا عن كاتب م�سرحي
عراقي،على الرغم من عراقة م�سرحنا
الذي يزيد عمره على قرن،وظهور طائفة
من الكتاب امل�سرحيني الذين كتبوا
م�سرحيات جادة بالف�صحى مثلت وطبعت
يف كتب،م�سرحيات ن�ستطيع بال �أي
خالف �ضمها �إىل تراث الأدب امل�سرحي
العربي ،لكن الكاتب والناقد امل�سرحي
�صباح الأنباري �أراد �أن ي�سد هذا الفراغ
ف�أ�صدر �أول كتاب عن كاتب م�سرحي
عراقي هو حميي الدين زنكنة و�سماه
(البناء الدرامي يف م�سرح حميي الدين

زنكنة) ال�صادر عن دار ال�ش�ؤون الثقافية
العامة  2002فكان بعمله هذا رائدا يف
هذا امليدان� ،صحيح �أن كتبا عدة �صدرت
عن تاريخ امل�سرح العراقي وعن ق�ضاياه
املو�ضوعية وظواهره الفنية،و�صدرت
كتب عن خمرجني عراقيني مثل املخرج
الراحل �إبراهيم جالل ،وكتبت ر�سائل
جامعية عن كتابنا امل�سرحيني،لكن فيما
ما يخ�ص الكتب مل ي�صدر �أي كتاب عن
كاتب م�سرحي عراقي قبل كتاب �صباح
الأنباري.
�ضم الكتاب مقدمة و�سرية الكاتب
وثمانية مباحث،دار كل منها على
م�سرحية من م�سرحيات زنكنة ورواياته
وم�سرحياته،وما كتب عنها يف الدوريات
والكتب،جاء يف املقدمة عن منهج
الكاتب يف كتابه (ومل �أتقيد،و�أنا ادر�س

م�سرحياته الثماين (ال�سرـ اجلراد ـ
ال�س�ؤال ـ العلبة احلجريةـ ملن الزهور ـ
م�ساء ال�سالمة �أيها الزنوج البي�ض ـ حكاية
�صديقني ـ ر�ؤيا امللك) مبذهب نقدي واحد
�أو مدر�سة حمددة واحدة،ذلك لقناعتي
بان كل ن�ص �إبداعي يبتكر قوانينه
و�شروطه اخلا�صة،ولكنني يف الوقت
ذاته �أفدت من التجارب النقدية احلديثة
على وجه اخل�صو�ص،وحاولت �أن �أبني
من خاللها مميزات �أ�سلوبه وتفرده يف
االبتكار وقدرته امل�ستمرة على اخللق
والإبداع على حد �سواء.
ويف ما يخ�ص �سرية زنكنة نعرف انه
من مواليد كركوك عام ،1940متخرج
يف كلية الآداب ـ جامعة بغداد ـ عام 1962
 ،عمل مدر�سا للغة العربية،ثم تفرغ
للم�سرح والأدب .وهو(�إن�سان ال�صدق

د .فائق مصطفى
وال�صداقة والأمانة واملحبة والوفاء
والكربياء والتوا�ضع  ،يقول الأ�ستاذ
الكبري املرحوم علي جواد الطاهر(حميي
الدين زنكنة) �أديب غري جمهول لدى
اخلا�صة وتوا�ضعه من العوامل التي
حالت دون ال�شهرة  ،ويكفيه �أنه اقتحم
ميدان امل�سرحية وجنح مبا �شهدت له
امل�سارح والفرق والنقاد) ( .الكتاب .)23
وحميي الدين زنكنة،يف الوقت
نف�سه،كاتب روائي وق�ص�صي فقد ا�صدر
ثالث روايات وجمموعة ق�ص�صية،وح�صل
على �أف�ضل ما مينحه العراق من اجلوائز
يف املوا�سم امل�سرحية،ونال جائزة
الدولة للإبداع عن م�سرحيته (ر�ؤيا امللك)
عام � .1999أما املباحث الثانية التي
دارت على م�سرحيات زنكنة فقد تناولت
م�ضامينها وق�ضاياها املو�ضوعية،وهي
ق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية مهمة تربز
يف كل زمان ومكان مثل الدفاع عن
احلرية وحماربة الظلم والطغيان
واال�ستغالل وقيم الزيف وال�ضالل ودور
املثقف يف املجتمع ..الخ،كما تناولت
عنا�صرها الفنية التي ي�شملها م�صطلح
(البناء الدرامي) من �صراع و�شخ�صيات
وحوار،والعالقات التي تربط بينها.
ويبدو الكاتب،يف كل ذلك،م�سيطرا على
مو�ضوعه ،عارفا كل �صغرية و كبرية
عنه رابطا عند درا�سة امل�سرحيات
بني ق�ضاياها وق�ضايا ق�ص�ص زنكنة
ورواياته،وموازنا يف الوقت نف�سه،بينها
وبني �آثار م�سرحية تنتمي �إىل امل�سرحني
العربي والغربي.
ولعل هذا كله ناجت عن متابعة الكاتب
الطويلة مل�سرح زنكنة و�أدبه،وال�صداقة
العميقة التي تربط بني االثنني،وتفاعله
مع امل�سرحيات وقراءته كل ما كتب عنها.

تقف م�سرحية (ال�س�ؤال) �أهم م�سرحيات
زنكنة  ،لهذا ا�ست�أثرت (من بني �سائر
امل�سرحيات العراقية الر�صينة باهتمام
النقاد والدار�سني واملخرجني العرب
و�إقدامهم على عر�ضها بر�ؤى خمتلفة
و�أفكار متباينة.لقد اعتمد حميي الدين
زنكنة يف كتابة هذه امل�سرحية على اكرب
منجز حكائي تراثي عربي(�ألف ليلة
وليلة) منتقيا منه حكاية �شكلت العمود
الفقري لهيكل حكايته اجلديدة.را�سما من
جغرافيتها م�سارات عديدة خمتلفة تلتقي
وتت�شابك �أحيانا حول عقدة ال�س�ؤال املهم
الذي �سيظل حا�ضرا وقائما على امتداد
م�شاهد امل�سرحية) ( .الكتاب)56/
لكن الأنباري مل يجعل لكتابه خامتة يورد
فيها اخل�صائ�ص العامة مل�سرح زنكنة ،
بعد �أن در�س بالتف�صيل م�سرحياته،مما
جعله �أهال للكالم عما يجمع بني هذه
امل�سرحيات وتقوميها تقوميا مو�ضوعيا.
كما �شكل خلال منهجيا يف الكتاب �إيراد
معلومات كثرية عن ق�ص�ص زنكنة
ورواياته ،الن الكتاب ال يدور على �أدب
زنكنة كله،و�إمنا يدور على جانب منه
فح�سب هو ما يخ�ص م�سرحياته.
والكتاب،بعد ذلك،ي�أتي عالمة على تطور
النقد امل�سرحي يف العراق،وتكرميا
لكاتب م�سرحي عراقي كبري يكتب بجدية
والتزام منذ ال�ستينيات دون �أي تراخ
�أو هبوط يف ما يكتب،على الرغم من
الظروف ال�صعبة التي خلقها احل�صار
و�إغراءات امل�سرح التجاري.و�أخريا
ن�أمل �أن ت�صدر كتب �أخرى عن كتابنا
امل�سرحيني اجلادين �أمثال يو�سف العاين
وخالد ال�شواف وجليل القي�سي وعادل
كاظم.

صحيفة الثورة ـ 2002/7/23

لمحيي الدين زنكنة مرثية تليق باألحياء
د .نادية غازي العزاوي
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�سريتع�ش قلبي قبل �أناملي حني �أم ّر
ع�ل��ى ا��س�م��ه ورق �م��ه امل�ح�ف��وظ�ين يف
ذاك��رة تليفوين :حميي الدين زنكنة
( ، )07705318111لأنيّ �س� ّ
أظل
�أت��ر ّق��ب ر�سائله الدافئة يف الأعياد
واملنا�سبات راق�ي� ًة ناب�ضة ً باملحبة
التي اليجيد غ�يره��ا ،ك��ان يطيب له
�أن ميازحني �أحيان ًا فري�سل بطاقة
التهنئة باللغة ال �ك��ردي��ة يف �أعياد
نوروز:
 ( ل �ت �ك��ون ح ��اف ��ز ًا ل ��ك ع �ل��ى تع ّلمال �ل �غ��ة ال �ك��ردي��ة )� � .س ��أظ� ّ�ل �أنتظر
م� �ك ��امل ��ات ��ه ال� �ت ��ي ي� ��أت� �ي� �ن ��ي ع�بره��ا
� � �ص� ��وت� ��ه اخل� �ف� �ي� �����ض امل� �ب� �ح���وح
ت�ت��د ّف��ق م�ع��ه ال�ت�ح�ي��ات وال�سالمات
والأ�سئلة ع��ن الأه��ل والأ�صدقاء-:
(كيف َ
حالك؟) �أقول:
–( ما�شي م��ع امل��وا��ش��ي) يجيبني
ب�سخرية طافحة ب��امل��رارة ،ف�ضروب

امل� � � � ��رارات ال� �ت���ي اك � �ت� ��وى ب� �ه ��ا مل
ت��ر ّك�ع��ه ،ولكنها جعلت (ال�سخرية)
يف م�سرحياته وق�ص�صه امل�شرط
ال� � ��ذي ي� �ع� � ّري ب���ه ط��ب��ق��ات اجلهل
وال��زي��ف واالن�ت�ه��ازي��ة واالنهزامية
ال�� �ت� ��ي ت �ت��راك � ��م يف جم �ت �م �ع �ن��ا.
لن �أم�سح ا�سمه وال رقمه من الذاكرة،
لأنّ امل �ب��دع�ين احل�ق�ي�ق�ي�ين –و�أبو
�آزاد منهم -عنوانات كربى للبقاء ال
الزوال ،وهو معجم كبري لقيم وكلمات
�صارت اليوم يف حكم املفقود ،معجم
ت �ت��وا� �ش��ج ف �ي��ه ال �ن��زاه��ة وال�شرف
والوطنية احل ّقة والثبات على املبادئ
والرت ّفع عن كل ما من �ش�أنه امل�سا�س
بتاريخ قلمه �سيا�سي ًا وفكري ًا وفني ًا.
ك��ان در��س� ًا عملي ًا يف اال� �ص��رار على
موا�صلة ر�سالة الكتابة بالرغم من
حجم التحديات والإخفاقات ،م�ؤمن ًا
ب�أن الكلمة و�سيلة ملقاومة الظ ّالمية،

كتب يف �إه��داء ك��رمي له على ن�سخة
م��ن كتابه امل�ط�ب��وع يف ال�سليمانية
 ( 2009خ��م�����س��ة ن� ��� �ص ��و� ��ص):
(( 000ك�ل�م��ات 00كلمات 00كلمات
00ك���ل 00م� ��ات ،مل ن�ع��د يف الدنيا
وال يف الآخ��رة منلك �سواها ،فلتكن
الكلمة نقية �،شم�س ًا م�شرقة على الرغم
من ال�سواد الذي يكاد يغ ّلف كل �شيء،
ول�ت�ب�دّد ظ�لام ليلنا الطويل،وتعلن
والدة الفجر اجلديد))ّ .
ظل ي�ساري ًا
حتى ال�ن�خ��اع يف الفكر وال�سلوك،
يف ال �ك �ل �م��ة وال� �ف� �ع���ل ،منت�صر ًا
لإرادة اخل�ي�ر ،م�ن�ح��از ًا للمظلومني
وامل�ق�ه��وري��ن �ضد ك��ل �أ��ش�ك��ال ال�ش ّر
واجل� ��رمي� ��ة والإذالل والهيمنة
وال �� �س �ل �ط��ة ،حم�ت�ف�ظ� ًا با�ستقاللية
العراقي.
ح�ضوره يف امل�شهد الثقايف
ّ
لقد حفرت �أعماله ب�صماتها ب�إ�صرار
يف ذاك � ��رة امل �� �س��رح ال��ع��راق��ي ،وال

� ّ
أدل ع�ل��ى ذل��ك م��ن ت �ع �دّد وتوا�صل
عرو�ضها ،وتعاقب خمرجني مبدعني
من �أجيال خمتلفة عليها ،ومب��ا ّ
يدل
ع�ل��ى م��ا ت�ت��واف��ر عليه م��ن م�ضامني
و�شخ�صيات و�أحداث وحكايات ح ّية
ومتجدّدة �صاحلة للقراءة والعر�ض
يف كل مكان وزمان.
رحيل حميي ال��دي��ن زنكنة و�أمثاله
يف ه��ذا التوقيت ال�ظ�لام� ّ�ي خ�سارة
م�ضاعفة لها �أكرث من مدلول �أليم�،إذ
تطوى �صفحات م�ش ّرفة من اجلهود
التوجهات التنوير ّية،
الإبداعية ،ومن
ّ
واالن� �ت� �م ��اءات ال��وط �ن �ي��ة اخلال�صة
ومب � ��ا ي��ع�� ّز ن��ظ�ي�ره وت � �ك� ��راره يف
واقعنا امللتب�س ب�أ�سمائه وم�سمياته
،وب��وج��وه��ه و�أق�ن�ع�ت��ه ،ومبفاهيمه
ومم��ار��س��ات��ه .قبل ثالثة �أي��ام فقط
من رحيله جاءين �صوته عرب الهاتف
هادر ًا ف ّيا�ض ًا بالأمل والأمل (وهذا قدر

عراقي �أب��ديّ )  ،يحدّثني عن متاعب
ّ
عينه التي قد حتول بينه وبني دنياه
التي اليحيد عنها  :القراءة والكتابة ،
حقيقي :كيف ي�سمح
فت�ساءلت بوجع
ّ
الآخرون لأنف�سهم �إهمال هذا الرجل
/الظاهرة  ،ال�شامخ بعراقيته حيث
مت�ت��زج ال �ع��روق وال��دم��اء واملالمح
واللغات امتزاج ًا ع�ضوي ًا دون ّ
تنطع
�أو ت�سيي�س ؟ كيف يجر�ؤون على هذا
اجلحود والتنا�سي املتع ّمد؟
�أ ّم� ��ا ه��و ف �ك��ان ي� ��درك ج��ي��د ًا ح��دود
الإج ��اب ��ات ب��و� �ض��وح :مل ول ��ن �أق��ف
ح �ت��ى �آخ�� ��ر ي� ��وم يف ع� �م ��ري على
علي ث��م يطالبوين
الأع �ت��اب ليم ّنوا ّ
ب��ال�ث�م��ن ،ح�سبي �أين �أك �ت��ب دائماً
ب�ضمري وبب�صرية نقية �ش ّفافة حادة
ك��امل��ا���س التقبل امل���س��اوم��ات وكفى.
وظ� ّ�ل يكتب كذلك حتى تو ّقف القلب
الكبري عن النب�ض ،فلوّ ح لنا مودّع ًا.

محيي الدين زنكنة..

كم قلــت لـي :هـذا خيــارنـا وليـس قدرنـا
ل� �ط� �ف� �ي���ة ال���دل� �ي� �م���ي

�أبو �آزاد العزيز ،لن �أقول وداعا �أيها الأخ
الكبري ب�إبداعه الباهر ونقاء �سريرته وترفعه
الروحي� ،سيد الإبداع امل�سرحي والروح
املقتحمة املتعالية على الأمل �،أنت الأبقى يف
الذاكرة بنبلك وزهدك وعذاباتك الطويلة
ومنجزك املفعم بالقوة والتحدي واجلمال،
كنت �أ�ضع كتبك التي تهديها يل مب�صادفة
غريبة مع كتب ال�صديق امل�شرتك مبدعنا
الذي ال يبارح الذاكرة جليل القي�سي ،كنت
تقول يل :دعينا ن�شد من �أزر جليل ف�إنه
ي�صاب �أحيانا مبوجات من الي�أ�س ولن�سنده
بتفا�ؤلنا و�إبداعنا ،جليل رقيق جدا وي�صعب
عليه تقبل �سواد العامل ،لن ني�أ�س يا �صديقة
القلم والإبداع ولن نتوقف ونحن منلك كل
هذه الر�ؤى والأحالم واملواقف ..
معتكفا ومنتجا مل يرتجل قلمك يوما ،كنت
ترفد حياتنا مب�سرحياتك اجلدلية الكا�شفة
ون�صو�صك اجلريئة ،وكنت تقول يل :هذا
دور املثقف �أن ال يرتاجع� ،أن مي�ضي قدما
و�سط الأ�شواك والألغام واحلاجة واالعت�صام
بال�صمت �أحيانا ،هذا لي�س قدرا ،بل هو خيار
�شجاع يالطفية ،خيارنا الواعي متاما ولي�س
قدرنا ..
وحني �أ�س�سنا اجلمعية العراقية للثقافة مع
ح�شد خري من املثقفني ات�صلت بك لتكون
معنا بح�ضورك الثقايف الكبري ومنجزك
امل�سرحي ومواقفك الفكرية البا�سلة فقلت
يل :وهل يعقل �أن ال �أكون معكم ؟؟ لكن ال�سفر
من بعقوبة �إىل بغداد� ،صار ي�شكل مع�ضلة
ترتبط بالو�ضع املرتدي يف املدينة و�صعود
العنف ..
لطاملا التقينا يف الت�سعينيات حني كنت
ت�سعدنا بح�ضورك النادر �إىل بغداد خالل
املوا�سم امل�سرحية وبع�ض املنا�سبات الثقافية
التي نقتن�صها منا�سبة للقاء الأ�صدقاء مبدعي
العراق الكبار القادمني من الب�صرة وكركوك
واحللة وبعقوبة وغريها من املدن التي
تزخر بالإبداع واملبدعني ،وكان يربط بيننا
 حني يعز التهاتف -ال�صديق املبدع الكبري(جليل القي�سي) ،وعندما تغري رقم هاتفك يف
بعقوبة ،ات�صل بي جليل بكل رقته وتهذيبه
الراقي ،طلبتني ال�سيدة عقيلته �أوال وحتدثنا
عن �صحة جليل وكان يعاين حينها من م�شكلة
يف �ساقيه ثم حتدث هو و�أعطاين رقم هاتفك
اجلديد بعد �أن �أخربته بقلقنا عليك يف
بغداد ،وعندما كانت تتقطع �سبل التوا�صل،
كان �أحدنا يت�صل بجليل �أو عقيلته العزيزة
او تت�صل �أنت بي لأنك عجزت عن االت�صال
به ،لنطمئن على �أحوال بع�ضنا وك�أننا عائلة
واحدة ترامت ف�صولها وامتدت جذورها
بني بغداد وكركوك وبعقوبة ،وغالبا ما كان
حديثنا انا وجليل �صباحات �أيام اجلمع
�أنا وجليل �أكرث -يخربين ب�آخر �إجنازاتهوق�ص�صه الرائعة ويقول بتهذيب جميل
ولياقة عالية ال يجيدها �إال كاتب متجذر
باحل�ضارة والقيم املعا�صرة معا ،كتبت
ق�صة و�أهديتها لك �ستظهر يف جملة املوقف
الثقايف و�سيفرح حميي لأنه يحب �إبداعك
ويجل �شخ�صيتك ،يا للنزاهة ويا للرقي الذي
كثريا ما نفتقده يف �أو�ساطنا املت�شنجة ،كان
جليل يقول :الأ�صدقاء يلتقون الآن يف �شارع

املتنبي �أو مقهى ال�شابندر ونحن نتوا�صل
ونناق�ش ق�ضايا الثقافة و�شجونها على
الهاتف ،ويطلق �ضحكته ال�صافية ،كان �صوته
ال�شجي يرتع�ش وهو يتحدث عنك يا �أبا �آزاد
بحب عميق و�إكبار وكنت �أنت ومنجزك
وجديدك مدار حديثنا يف معظم حواراتنا ..
كنـا نتهاتف بني فرتات متقاربة يف الفرتات
احلرجة بعد ال�سقوط� ،أنت يف بعقوبة و�أنا
يف وح�شة بغداد �أو �أن بدء ظهور امليلي�شيات
والع�صابات الغريبة و�صعود الإرهاب و فورة
�صعود الت�شدد يف بعقوبة وكنت تبوح يل
بثقة ال�صديق وقوة املنا�ضل وثبات �إن�سان
املواقف الكبرية ،انك يف خطر ,و�أنك والعائلة
تتجنبون اخلروج من البيت �إال لل�ضرورة لأن
�شوارع بعقوبة غدت مرتعا ملجاميع القتلة
وامل�سلحني والغرباء من املت�شددين ،كنت
ات�صل بك و�أنت تعاين من تدهور ب�صرك
وتقول يل :كيف �أعي�ش ما تبقى من �سنوات
العمر دومنا قراءة وهي متعتي الوحيدة
وعاملي الرحب؟؟ �إنها يا لطفية مالذ من هم
يف مثل حالتي و�أنا �سجني �أ�سو�أ التوقعات
فقد يداهم املنزل م�سلح من ه�ؤالء ،مل نعد يف
�أمان هنا  ،مل نعد يف بالد �آمنة..
انتقلت �إىل ال�سليمانية وغادرت �أنا اىل
هجرة موجعة مل اعد ا�سمع �صوتك و�صوت
ابنتك العزيزة وهي ترد على الهاتف او �أتلقى
امييال با�سمها او با�سم �آزاد منك ( مل تكن
متيل �إىل ا�ستخدام الكومبيوتر).
كان لقا�ؤنا يف بعقوبة �أوا�سط ال�ستينيات
يف منا�سبة عائلية و�سط ب�ساتني الربتقال
على نهر دياىل ،جل�سنا على جرف دياىل
نت�أمل طوفانه املن�ضبط ونن�صت اىل حفيف
�شجر الطرفاء على ال�ضفاف الرملية الذي
متازجه نداءات طيور وحفيف �أجنحة ،يف
ظهرية �شتاء �شباطي ،بعد الغداء والب�ساتني
مزهوة بذهب برتقالها و�أ�شذاء ربيع مبكر،
دارت بيننا حوارات حيوية عما �ست�ؤول �إليه
�أحوالنا يف القادم من الأيام ،كنت �أنت مراقبا
من قبل ال�سلطة بعد خروجك من املعتقل،
حتى �أن جميئك �إىل الب�ستان كان بخدعة،
�أح�ضرناك ب�سيارتنا ال�صغرية واخفيناك
عن عيون رجال الأمن الذين يرتب�صون
مبنزلك،البع�ض من احلا�ضرين كان مطاردا،
كنا م�شحونني بالآمال العظيمة يا �أبا �آزاد
رغم �أننا كنا نروي وقائع املعتقالت ون�ضحك
وك�أن الآمر يخ�ص �سوانا ،وك�أننا نروي ق�صة
فيلم قام ب�أداء �أدواره ممثلون غرباء ،كنا يف
ريعان ال�شباب واحلما�سة واالندفاع حينها،
مل نعرف اخلوف او ال�صمت� ،أحد الأقارب
احلا�ضرين كان قد اعتقل لفرتة طويلة الن
املخربين �أم�سكوه وهو يخط على جدران
مدينة املقدادية عبارة (ال�سالم لكرد�ستان)
وهو العربي ،كانت ق�ضية كرد�ستان ق�ضيتنا
جميعا يا �أبا �آزاد ومل تكن ق�ضية الكرد
وحدهم قط .
�أبا �آزاد� ،أنت مل ترحل لأنني مل �أودعك ،ف�أنت
عندما غادرت مرغما وب�سرعة ال متوقعة �إىل
كرد�ستان مل تودعني بعد ان �صار تهديد
حياتك �أمرا واقعا من قبل الإرهاب والعنف
يف بعقوبة ،ولأننا �أ�سا�سا مل نفرتق يا
�أخي املبدع الكبري ،ف�إن مو�ضوعة الوداع

ال تخ�صنا ،لي�ست لنا ،الوداع يحدث بني
املفرتقني حقيقة� ،أما �أنت و�أما جليل ،فقد
حتركتما يف الأمكنة ح�سب ،مل تغادرا �أبدا،
املغادرون هم من ال يرتكون ب�صمة او رنني
�ضحكة او �شعاع �أمل و منجزا م�شهودا له
بالتميز� ،صوتك و�صوت جليل يرتددان
يف م�سمعي كلما ذكرت كركوك �أو بعقوبة
�أو ب�ساتني الربتقال �أو قلعة كركوك� ،أنتما
غريمتا �إيقاع الأيام ح�سب ،تركتما الزمن
و�أفلتت خطواتكما من قيوده ،وها �أنتما
تخلدان يف الأبدية وتعيدان معا �سرد الوقائع
وت�ضحكان ،ل�سنا يف وح�شة اليتم لأنك يا �أبا
�آزاد ت�شد �أزرنا بقوتك كما كنت و�أنت �ضمن
�إيقاع زمننا� ،أ�سمعك تقول يل :هذا لي�س قدر ًا
يالطفية� ،إنه خيارنا،ولن نكون نحن كما
نحن بدون هذا اخليار.
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ح� � � �ي�� � ��اة ح� ��اف � �ل� ��ة
ب��ال �ن �ض��ال واإلب� � ��داع
ولد حميي الدين زنكنة يف مدينة
كركوك عام  ،1940من ا�سرة متو�سطة
احلال ،ولكنه مل يلبث فيها طويال حيث
انتقل بعدها �إىل بعقوبة وبقى ،ومنذ
طفولته عرف معنى �أن يكون الإن�سان
وطنيا من خالل متابعته ملا ي�ستجد
على �أر�ض الواقع من م�شكالت ،فهو
من عائلة كردية منا�ضلة ومثقفة ،تعلم
منها ال�صرب واملواظبة وهما �صفتان
مالزمتان له� ،أكمل االعداية يف مدينة
بعقوبة ثم دخل جامعة بغداد كلية
الآداب ق�سم اللغة العربية  -وتخرج
عام  ،1962ويف �أثناء الدرا�سة بد�أت
موهبته يف الكتابة تت�ضح،عمل مدر�سا
للغة العربية يف مدار�س بعقوبة.
يعد حميي الدين زنكنة من �أكرث كتاب
امل�سرح ف�صاحة يف اال�سلوب ويف اللغة
فهو ال يكتب م�سرحياته بالعامية كما
اعتاد كتاب امل�سرح ،بل يكتبها باللغة
الف�صحى املقبولة م�سرحيا و�أدائيا ،له
ميزة مهمة يف كتابة الن�ص امل�سرحي
وهي �أنه ي�سرد وقائع كثرية متر على
�شخ�صياته الفنية كما لو �أنه يفتح لها
�سجال حياتيا عاما .فيقدمها للمخرج
مكتملة احلياة وحية وك�أنها تعي�ش
بيننا للآن .له �أكرث من  22عمال م�سرحيا
من�شورا يف كتب ويف جمالت ،وكل
هذه االعمال تقريب ًا عرفت طريقها �إىل
امل�سرح ،ويعد تعامل حميي الدين زنكنة
مع فرقة امل�سرح ال�شعبي وفرقة م�سرح
اليوم مبثابة ال�سند الذي �أدام بقاء هاتني
الفرقتني زمنا طويال بعد �أن حوربتا
من قبل �أجهزة الثقافة امل�سرحية يف
العراق،وكان تعامله مع الفرقة القومية
وفرقة امل�سرح الفني حذرا وقلي ًال ،ويف
العموم كان يف�ضل العرو�ض العربية
مل�سرحياته حيث عر�ضت يف القاهرة
وتون�س واملغرب ولبنان و�سوريا ،ويف
دول اخلليج لقيت م�سرحياته اهتماما
نقديا وجماهرييا وله ثالث روايات،
�إحداها (ئا�سو�س) تتحدث عن �إن�سان
عراقي كردي هجر عن ار�ضه وم�سكنه
ووطنه �إىل بقعة ال يجيد فيها احلياة،
ومن خالل رمزية ا�سم الطري ئا�سو�س
الذي ميوت عندما يفقد طبيعته نلمح
املدى الذي تركه فعل التهجري على فكر
وحياة هذا الكاتب ،وله جمموعتان
ق�ص�صيتان �أي�ض ًا،ال تختلف ق�ص�صهما
عن املدار الذي تدور فيه كل �أعماله
الأدبية  :الهجرة والعمل واملالحقة

والبحث عن احلرية والوقوف بوجه
الطغاة امل�ستبدين يف العامل .حيث
كان يربط م�صائر �شخ�صياته لي�س مبا
يحيط بها وما تعي�شه بل مبا يفكرون به
حيث ينتمي �أبطاله �إىل فئة املنا�ضلني.
عمل لفرتات طويلة يف التعليم الثانوي،
ويف ال�صحافة ون�شر ع�شرات املقاالت يف
ال�صحف العراقية والعربية كما ن�شرت
له املجالت العربية يف عموم الوطن
العربي الكثري من اعماله امل�سرحية
قبل �أن تظهر يف كتب ،وخا�صة املجالت
ال�سورية� .أوىل كتابات حميي الدين
زنكنه كانت م�سرحية (ال�سر) عام
1968وفيها يك�شف عن قدرة الإن�سان
الذاتية على حتمله م�شقات احلفاظ على
املبادئ،ثم م�سرحية اجلراد عام ،1970
وفيها يتنب�أ بغزو جراد ال�سلطات
امل�ستبدة القامعة على حرية وحياة
املواطن العادي ،ومن ثم املجتمع
والثقافة وال�سيا�سة.
وامل�شكلة اال�سا�س يف كتابات حميي
الدين زنكنه �أنه ال يفارق الهم العراقي
من خالل �أبطال �شعبيني وجد يف حياتهم
�صورة للمواطن الذي يحمل هموما
�أكرب من قدراته الذاتية .ويتعامل مع
مو�ضوعاته تعامل من يع�شها ويع�شقها.
من يراقبها ويطل من خاللها على واقع
عراقي ملتب�س .لذلك تتحول �أعماله بعد
درا�ستها �إىل جم�سات ثقافية.
يعد حميي الدين زنكنة من �أكرث الكتاب
العراقيني انت�شارا يف م�سارح الوطن
العربي كما �أ�سلفنا ،فقد مثلت العديد من
م�سرحياته وباللغتني العربية والكردية
يف القاهرة ودم�شق وبريوت وتون�س
واالمارات والكويت وفل�سطني والأردن
واملغرب واجلزائر ،من بينها اجلراد
وال�سر وتكلم ياحجر وغريهما.
ميتاز حميي الدين زنكنة ب�أنه كاتب
ملتزم بق�ضايا الإن�سان يف كل مكان فقد
�أ�ضفى انتما�ؤه الكردي على �شخ�صياته
نوعا من ك�شف الظلم الذي تتعر�ض له
مما دفعه البحث عن احلرية وال�سالم
�إىل االنخراط يف �صفوف احلركة
الوطنية العراقية .ف�سجن مرات
ولوحق .وكان ذلك عامال مهما من
عوامل البنية الفكرية التقدمية التي ال
زمت �أعماله وقبولها من قبل املخرجني
يف �أنحاء الوطن العربي،كما هي
العامل الأ�سا�س الذي جعله يبتعد عن
م�سارح ال�سلطة والتهريج.

